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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних
євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціальноекономічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів
управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в
умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та безпеки
сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій
розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові, історичні та
соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються
проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови
професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний,
соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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СТАН ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Сьогодні головним чинником стійкого економічного розвитку України є
зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічні
інновації. Всебічний розвиток освіти, примноження наукового та
інтелектуального потенціалу суспільства, створення та зміцнення
конкурентного середовища на ринку надання освітніх послуг мають бути
найвищими національними пріоритетами.
До основних проблем, які впливають на розвиток вітчизняного ринку
освіти, відноситься:
1) низька купівельна спроможність населення, внаслідок чого значна
частина батьків потенційних абітурієнтів не може дозволити собі проплатити
навчання дитини за контрактом у тому чи іншому закладі освіти;
2) частина молоді виїжджає за кордон на навчання, тому що там
пропонують більш лояльні умови вступу;
3) демографічна ситуація в країні  низька народжуваність, що
спричиняє зменшення в останні десятиліття кількості потенційних
абітурієнтів.
Перелік даних проблем є маленькою частиною усіх проблем даної
сфери, проте в сукупності вони вже становлять величезну загрозу для
освітянських послуг.
Варто зазначити, що в більшості розвинених країн світу саме освітянські
послуги
виступають
основним
джерелом
зростання
економіки.
Підтвердженням цього є той факт, що 90 % вчених та інженерів за всю
історію розвитку людства – наші сучасники, а 90 % знань серед усього обсягу
створені людством за останні три десятиліття [1].
Нині в Україні ситуація з освітою значно погіршується. Більше 60 %
українців не можуть знайти роботу за спеціальністю. Значною мірою це
впливає на те, що молодь не бачить перспектив у майбутньому із закінченою
вищою освітою. Сучасне суспільство нашої країни характеризується тим, що
у ХХІ столітті маємо тенденцію коли бакалаври, магістри, кандидати та
доктори наук не є вже елітою, як це спостерігалось у післявоєнні роки
минулого століття, а стали звичайними працівниками з низьким рівнем
добробуту.
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Більшість абітурієнтів, вступаючи у заклади вищої освіти, переслідують
мету отримання диплому, а не знань. Дуже розповсюдженою є ситуація, коли
студенти, ще на першому курсі починають працювати. З одного боку, це
нормально через обмеження фінансових можливостей батьків, або прагнення
до самостійного життя, людина йде працювати. Але з іншого боку, саме
навчання відходить тоді на другий план. Формується світогляд, у якому
матеріальна забезпеченість стоїть вище знань.
З кожним роком з’являється все більше і більше професій, які
потребують стрімкого розвитку особистості, а набуті знання і навички
швидко втрачають актуальність.
Сильним ударом для освітянських послуг у 2020 році стала пандемія
COVID-19. Влада не була готова до такого, тому усі заклади освіти, які
перевели на дистанційну форму навчання, стикнулись з безліччю проблем [2].
В першу чергу постраждали діти з неблагополучних сімей, актуальність
проблеми нерівності суспільства загострилась. Батьки, які не мають змогу
придбати дитині технічні засоби зв’язку, завдяки яким вона б могла
навчатись на дистанційному навчанні, були змушені самостійно нести
відповідальність за здобуття знань своєї дитини.
Також важливо зазначити, що кваліфікація вчителів на перших етапах
пандемії не була достатньою. Викладачі також були змушені проходити
курси підвищення кваліфікації в найстисліші терміни або ж навчатись
особисто.
Не дивлячись на те, що пандемія принесла масштабні труднощі у безліч
галузей життя, є і позитивні тенденції. Впровадження нових технологій
навчання поряд із розширенням самостійної роботи студентів дозволило
збільшити обсяг доступних освітянських послуг, створити ефективну
систему безперервної освіти, а також скоротити тижневе аудиторне
навантаження. Значно розширились можливості та покращилось
застосування дидактичного матеріалу нового покоління: електронні
підручники, віртуальні засоби навчання, семінари та наради в on-line режимі,
дистанційні курси навчання та сучасні системи управління освітнім процесом.
За роки незалежності Україна зробила істотні кроки на шляху
формування, реалізації та розвитку державної політики в галузі освіти.
Фундаментальні напрями оновлення освіти формувалися під впливом ідей
утвердження
державного
суверенітету,
побудови
демократичного
суспільства, становлення ринкової економіки, прагнення країни увійти в
європейські освітній і дослідницький простори, а також до групи успішних
країн глобалізованого світу. Але, дивлячись на усі проблеми, з якими
зустрічається суспільство, можна сказати, що освітянські послуги в Україні
погіршуються.
Таким чином, нині перед вітчизняним ринком освіти й суспільством у
цілому стоїть загроза того, що сформується прошарок населення, для якого
не є важливими наука й освіта. Тому вважаємо особливістю сучасного
вітчизняного ринку послуг потребу в усуненні загроз, породжених
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сьогоденням, і, в зв’язку з цим, необхідність надавати освітні послуги й
продукти не тільки традиційними шляхами, а й з допомогою інноваційних
підходів для того, щоб молодь розуміла важливість освіти.
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СПОЖИВАЧАМИ БЕЗПЕЧНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Одним з головних завдань держави є турбота про здоров’я громадян,
гарантування населенню права на якісну та безпечну продукцію [1].
У Звіті про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України у 2019 році приділяється увага питанням отримання
українськими споживачами безпечних товарів та послуг. З метою
попередження випадків харчових отруєнь дітей в навчальних закладах
запроваджено національну систему моніторингу за безпечністю харчування в
дошкільних та шкільних навчальних закладах. В рамках моніторингу з
листопада по грудень 2019 року відібрано більше 5,3 тис. зразків харчових
продуктів, що постачаються у заклади освіти. За результатами лабораторних
випробувань встановлено, що близько 5 % зразків можуть становити
небезпеку для життя та здоров’я дітей [2].
Для забезпечення споживачів безпечнішими харчовими продуктами
Урядом розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів
санітарних заходів», яким передбачено:
– створення умов для гарантування безпечності харчових продуктів;
– забезпечення належної простежуваності харчових продуктів;
– організаційні засади виробництва та обігу харчових добавок та
новітніх харчових продуктів;
– використання тверджень про поживну цінність та тверджень про
користь для здоров’я харчових продуктів (у тому числі тверджень про
зниження ризику захворювань);
– удосконалення державного контролю на кордоні;
– введення в українське нормативно-правове поле поняття
«фальсифікований харчовий продукт» та «харчове шахрайство».
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Урядом розроблено Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо ветеринарної медицини», що забезпечить:
– оновлення, відповідно до кращих практик, правових та організаційних
засад здійснення діяльності у сферах забезпечення захисту здоров’я та
благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва та обігу
ветеринарних препаратів, побічних продуктів тваринного походження;
– удосконалення регулювання суспільних відносин у сферах
забезпечення здоров’я тварин, забезпечення благополуччя тварин,
ветеринарної практики, виробництва й обігу ветеринарних препаратів,
субстанцій, лікувальних кормів і преміксів [3].
Урядом спрощено фітосанітарні процедури (Постанова Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177), зокрема:
– упорядковано проведення фітосанітарних процедур та видачу
сертифікатів;
– надано право вибору власнику вантажу при формуванні експортних
партій об’єктів регулювання проводити фітосанітарну експертизу (аналіз) у
фітосанітарних лабораторіях, що належать до сфери управління
Держпродспоживслужби, або уповноважених фітосанітарних лабораторіях
будь-якої іншої форми власності;
– зобов’язано державного фітосанітарного інспектора видати заявнику
карантинний сертифікат, фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний
сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову в його видачі
протягом 8 робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної
експертизи;
– запроваджено проведення державного контролю на основі
ризикорієнтованого підходу [4].
Передбачено створення умов для споживачів щодо отримання
достовірної інформації стосовно походження деяких харчових продуктів, що
дозволить робити усвідомлений вибір та отримувати продукти вищої якості
(Мінекономіки розроблено проєкт наказу «Про затвердження Порядку та
спеціальних вимог до маркування певних харчових продуктів, для яких
обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження»).
Подальші заплановані дії:
– Забезпечення функціонування системи швидкого внутрішнього
оповіщення про харчові продукти та корми, що дасть змогу компетентному
органу, виробникам та постачальникам харчових продуктів оперативно та
ефективно реагувати на ризики.
– Розроблення та впровадження курсів навчання щодо запровадження
процедур заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (НАССР) у роботу закладів громадського
харчування, у тому числі освітніх закладів, що дасть змогу подібним
закладам проаналізувати ризики, що виникають в рамках їх діяльності та
застосувати превентивні заходи для зниження таких ризиків.
– Запровадження рейтингу дотримання загальних гігієнічних вимог на
потужностях, які здійснюють роздрібну торгівлю, та закладів громадського
харчування, що дозволить споживачу зробити усвідомлений вибір
спираючись на результати державного контролю за дотриманням харчового
законодавства.
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– Запровадження процедур здійснення аналізу ризиків, що дасть змогу
сконцентрувати ресурс державних органів на найбільш проблемних питаннях
у сфері безпечності харчових продуктів.
– Створення спільно з громадськими організаціями та іншими
заінтересованими сторонами соціальної реклами (у тому числі відеороликів),
а також інших інформаційних матеріалів щодо безпечного споживання, що
сприятиме зниженню ризиків для життя та здоров’я споживачів.
– Створення дієвих систем консультування споживачів, підвищення
рівня загальної правової грамотності, ступеня поінформованості споживачів
шляхом надання їм доступу до інформації, що дозволить захистити свої
права у разі їх порушення.
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ЯКІСТЬ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ
Якість – це сукупність властивостей продукції, які визначають ступінь
придатності її для використання за призначенням, ступінь досконалості, яким
володіє товар чи послуга [1].
При оцінюванні якості парфумерних товарів використовують
загальнонаукові (аналізу, порівняння), органолептичні, фізико-хімічні,
експертні та експериментальні методи дослідження.
Органолептичні показники парфумерних товарів визначають за
методиками Технічного регламенту на косметично-парфумерні товари (табл. 1).
Запах рідких парфумерних виробів визначають органолептичним
методом з використанням смужки щільного паперу розміром 10-160 мм,
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змоченої приблизно на 30 мм занурюванням її в рідину, що досліджується.
Запах повинен відповідати запаху продукції певного найменування.
Таблиця 1 – Технічні вимоги до парфумерних рідин на основі
Технічного регламенту «Стандартизація, контроль якості і сертифікація
парфумерних засобів» [3]
Найменування показника

Характеристика та норма
КонценПарфутровані Парфу- Парфуми
Туалетна
Одеко- Запашна
мована
парфуми
Екстра
вода
лони
вода
вода
ми
Зовнішній
Прозора рідина. Допускається наявність поодиноких волокон.
вигляд,
Властивий кольору та запаху продукції, встановлений у технічних вимогах
колір та запах
на парфумерний виріб певної назви.
Стійкість
Не норзапаху, год.,
60
60
50
50
40
24
муєтьне менше
ся
Відсутність помутніння температур
Прозорість
+3 °С
+3 °С
+3 °С
+3 °С
+3 °С
+5 °С
+5 °С
Об’ємна
частка
55
70
75
75
75
60
20
спирту, %, не
менше
Сума масових
часток
30
15
10
8
4
1,5
1
духмяних
речовин, %

Щоб визначити колір парфумерної рідини, її та контрольний зразок
наливають в однаковій кількості в однакові пробірки з безколірного
прозорого скла і порівнюють на фоні білого аркуша паперу.
Зовнішній вигляд товарів, упакованих у прозорі скляні флакони,
визначають переглядом їх у прохідному та у відображеному денному світлі
або в світлі електролампочки після триразового перевертання флаконів униз
пробкою. Якщо проба розфасована не в прозорий флакон, його тричі
перевертають, після чого виливають у склянку і пробу роздивляються в
прохідному та відображеному світлі. Парфумерна рідина повинна бути
прозорою.
Також визначають прозорість парфумів при охолодженні (температуру
помутніння). Для цього в пробірку наливають 10-20 см3 парфумерної рідини.
Пробірку закривають пробкою, в яку вставлений термометр (кулька
термометра повинна бути повністю занурена в рідину). Пробірку
охолоджують сумішшю льоду з сіллю до температури 5 °С при аналізі
парфумів, одеколонів та парфумерних вод, а для виробів групи екстра і
туалетних вод – до 3 °С, виймають з охолоджувальної суміші, струшують і
проглядають в прохідному світлі чи світлі електричної лампочки. Рідина
повинна бути прозорою.
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Стійкість запаху також визначають органолептично. У випарювальну
чашку наливають парфумерну рідину. В ній змочують невеликий шматок
марлі розміром 5-10 см, попередньо випраний в гарячій воді без мила. Марлю
виймають пінцетом і, не віджимаючи, просушують в приміщенні за
температури повітря 15-20 °С. Стійкість запаху парфуму визначають
органолептично через кожні 10 годин і фіксують. Фізико-хімічні методи
застосовують для визначення вмісту духмяних речовин, умовної міцності
спирту і температури помутніння (прозорості) парфумерії [2].
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СТАН РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРАСОК В УКРАЇНІ
За останні декілька років ринок електропобутових товарів в Україні, до
яких відносяться електричні праски, виріс у 5 разів. Побутова техніка стала
дешевшою і доступнішою для вітчизняного споживача. Підтримка та
розвиток власного вітчизняного виробництва електропобутових товарів має
стати головним завданням держави.
Із розвитком та поширенням глобалізаційних процесів, інформаційних
технологій, технологізаційних тенденцій у світі відбуваються й відповідні
зміни в умовах виробництва побутової техніки. Вдале пристосування до змін
є запорукою успіху суб’єктів ринку та закріплення національної позиції на
світовій арені.
Існуючі на сьогодні результати досліджень ринку електричних прасок в
Україні не достатньо розкриті та потребують постійного оновлення у зв’язку
зі зміною умов життя, вподобань та вимог споживачів, які наразі
підвищуються [1].
Електропраски з 2007 року в Україні не виробляються. Імпорт даних
товарів за кількістю (у кг) зріс у 2019 році на 6,7 %, у штуках – на 7,8, а у
сумі – на 38,8 % у порівнянні із 2014 роком і відповідно на 13,2; 10,3 та
20,6 % – порівняно із попереднім роком .
Обсяг експорту за 2014-2019 роки кількісно (у штуках) зменшився в
1,84 рази. У 2019 році було вивезено 29620 одиниць, що склало 113,4 % до
попереднього року. Сумарно експорт прасок за вказаний період зменшився
на 1260,8 тис. дол., або у 2,2 рази. У 2019 році було вивезено цих приладів на
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суму 1055,1 тис. дол., що становило 123,1 % до попереднього року [2].
Оскільки праски в Україні не виробляються, можна стверджувати, що по
цьому товару здійснюється реекспорт.
Основними країнами-експортерами у 2017-2019 роках були Республіка
Молдова (частки по роках – 71,9; 64,3; 73,7 %) та Вірменія (18,5; 16,9; 10,6 %).
Найбільша кількість прасок впродовж усього періоду надходила з Китаю
(46,4; 40,6 та 44,2 % відповідно по роках); Франції – 20,0; 21,9; 22,8 %;
Індонезії – 16,6; 21,4; 15,4 %; Італії – 10,3; 11,2; 11,1 %; Німеччини – 3,0;
2,7; 3,7 %.
На українському ринку представлені наступні типи електричних прасок:
прості, парові й з парогенератором. Праски першого типу майже не
випускаються, тому що на них практично немає попиту.
Праски з парогенератором коштують приблизно в п'ять разів дорожче
звичайних парових прасок. Їхнє використання вигідно при більших обсягах
роботи (ательє, салони, майстерні, пральні й т. п.) [3].
Праски з підошвою з нержавіючої сталі пропонують фірми: Bosch,
Sіemens, Moulіnex, Rowenta. Однак такі праски можуть виявитися трохи
заважкими, нагрівання й остигання відбувається небагато довше, ніж у
прасок з алюмінієвою підошвою. Rowenta виготовляє на своїх підошвах
спеціальні поглиблення, при попаданні туди пари утворюється повітряна
подушка, завдяки якій праска легше ковзає по тканині (підошва Inox). Інші
фірми намагаються домогтися надміцності підошов. Braun, наприклад,
обробляє нержавіючу сталь сапфіровим порошком (підошви «Saphіr»), щоб
підошви не боялися металевих ґудзиків і блискавок на одязі. Moulіnex
застосовує хромоване покриття, що підвищує антикорозійні якості підошви.
Алюміній для підошов використовують Phіlіps, Rowenta, Moulіnex.
Праски з такою підошвою дуже швидко нагріваються й остигають (швидше,
ніж зі сталевою), часто вони дешевші моделей зі сталевими підошвами, але
алюміній досить легко може ушкоджуватися [3].
Bosch, Tefal і Phіlіps використовують керамічне покриття. Tefal
застосовує металокерамічне покриття (підошва Superglіss Actіf). Її
достоїнства – праска легко ковзає по тканинах, не заминає тканину при
прасуванні, чиститься вологою ганчірочкою. Остання розробка Tefal –
унікальний матеріал Durіlіum (серія Ultraglіss Actіf), що забезпечує
неперевершену легкість ковзання, високу стійкість до подряпин і простоту
очищення. Праски Tefal мають також закруглення задньої частини підошви,
що дозволяє не заминати тканини при русі праски назад [4].
У минулому році найбільш популярними були електричні праски
наступних моделей: у категорії «Найкращі недорогі праски для дому» – Tefal
FV3925, Bosch TDA2325, Scarlett SC-SI30K15; у категорії «Кращі потужні
праски для дому» – Philips GC4880, Philips GC4510, Braun TS745A, Panasonic
NI-W950; у категоріїі «Найкращі праски, що не потребують регулювання
температури» – Philips GC4926, Bosch TDI 902836A; у категорії «Найкращі
компактні дорожні праски» – Maxwell MW-3012, Philips GC 651, Rowenta
DA1510; у категорії «Найкращі праски з парогенераторами» – Tefal GV8962,
Philips GC 9222, Braun IS 5043H.
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Виходячи з вище сказаного можна сказати, що для сталого розвитку
виробництва електропобутових товарів в цілому, і електричних прасок
зокрема, необхідні такі основні шляхи:
– реалізація стратегії створення нових і розвиток існуючих українських
виробництв побутової техніки шляхом інноваційного типу розвитку;
– динамічний перехід до освоєння нових моделей техніки, ефективне
використання нових матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування та
технологій;
– випуск конкурентоспроможної імпортозамінюючої продукції, яка
відповідає вимогам споживчого ринку;
– впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій;
– збільшення обсягів випуску продукції;
– збільшення зайнятості населення шляхом створення нових робочих
місць;
– підвищення матеріального рівня забезпеченості працівників;
– забезпечення національних інтересів держави [5].
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Телевізор – пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і
рухомих зображень із звуковим супроводом. Перший комерційний телевізор
створив 26 січня 1926 року британський інженер Джон Берд. Основними
моделями кінескопних телевізорів, що були розроблені та випускалися в
Україні, були: чорно-білі – «Весна», «Верховина» (1960 рік), трохи згодом
«Берізка»; кольорові – «Славутич», «Фотон» (1980-і роки). Телевізійна
електроніка розвивалася, як і уся сучасна електроніка у цілому. У перших
телевізорах використовувалися вакуумні лампи, відтак – транзитори, великі
інтегральні схеми тощо [1].
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На сьогоднішній день на ринку України пропонується дуже велика
кількість телевізорів різних моделей, які докорінно розрізняються за ціною,
якістю і зовнішнім виглядом.
Споживачі в сучасних умовах характеризуються великою різницею в
одержуваних ними доходах тому, має місце попит як на найдешевші і, як
правило, ненадійні марки телевізорів, так і на найдорожчі, хоча, безумовно,
вони не по кишені більшості людей.
Основні напрями розвитку телебачення і вдосконалення телевізорів – це
подальший розвиток мережі шляхом розширення кількості передаваних
програм за рахунок як збільшення кількості наземних станцій і
ретрансляторів, так і розвитку супутникової ретрансляції; розширення
кабельного телебачення; вдосконалення кінескопів; подальше впровадження
цифрового та інтерактивного телебачення, підвищення споживних
властивостей телевізорів (покращення якості зображення і звукового
супроводження, розширення функціональних можливостей, зниження
енергоспоживання, зменшення маси та габаритів, поліпшення естетичних
властивостей). Існують такі види відтворюючих пристроїв: відеообладнання;
рідкокристалічні екрани; плазмові екрани [2].
Згідно з даними аналітичних компаній, останнім часом продаж
телевізорів на світовому ринку скоротився, підтверджуючи сформовану за
останні два роки негативну тенденцію. На початку 2019 р. темпи зростання
різко сповільнилися і становили лише 1 %. Спад виробництва почався ще у
2017 р. – як наслідок падіння попиту та скорочення продажу у розвинених
регіонах таких, як США та Західна Європа. Водночас попит в країнах, що
розвиваються, зріс на 3 %.
Українські телевізори нового покоління під власними торговими
марками збирають лише на декількох підприємствах, серед яких: «Електрон»
(Львів), «Rainford Electronics» (Дніпро).
При цьому телевізори компанії «Електрон» обирають «по інерції»,
оскільки ця марка вітчизняного телевізора, загальновідома своєю традиційно
високою якістю та надійністю ще з 1957 року, увійшла в історію
телевізійного виробництва як одна з найбільш масових та популярних.
Світове виробництво телевізорів сконцентроване в наступних країнах:
Корея, Японія, Китай, Малайзія, Таїланд, Туреччина, Великобританія,
Німеччина. Основні торгові марки: АНВ, Bang and Olufsen, JVC, Samsung,
LG, Sony, Panasonic, Philips, Toshiba, Vetfor, Loewe, Sharp, Fujitsu, NEC,
Pioneer, Thomson [3].
Незважаючи на те, що в Україні власне виробництво телевізорів
фактично відсутнє, існує декілька вітчизняних компаній, які виробляють
телевізійні приймачі на основі імпортних комплектуючих, переважно з
Китаю. Серед них українська компанія KIVI, що виготовляє сучасні LCDтелевізори. Продукція компанії відповідає останнім тенденціям розвитку
телевізійних технологій, має стильний дизайн, зображення найвищої якості
та швидкий і сучасний інтерфейс KIVI Vision. Також до 2017 р. Львівський
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телевізійний завод «Електрон» успішно виробляв телевізійне обладнання,
відеоконтролюючі пристрої та прилади цивільного й військового
призначення.
Обладнання випускалося з використанням комплектуючих іноземних
фірм: мікропроцесори та дисплеї компанії Philips, Panasonic, Samsung, LG,
Thomson. Проте з 2019 р. підприємство значно скоротило випуск продукції,
що пов’язано зі зниженням рентабельності виробництва. У структурі
асортименту підприємства присутні кінескопні телевізори з діагоналлю 21
дюйм і рідкокристалічні моделі з розміром екрана від 19 до 39 дюймів [4].
Таким чином, вітчизняний ринок телевізійної техніки формується
відповідно до загальносвітових тенденцій. Із 2013-го до 2017 р. відбувалося
суттєве скорочення виробництва й продажу цієї продукції, що пов’язано з
кризовими явищами в деяких країнах і з політичною ситуацією в Україні. З
2018 р. простежується підвищення обсягів виробництва й продажу
телевізорів у світі. Вітчизняне виробництво телевізійної техніки наразі
фактично відсутнє, задоволення споживчого ринку відбувається виключно
завдяки імпорту з Китаю, Малайзії, Кореї, РФ.
Проте з’являються невеликі підприємства, які збирають телевізори з
використанням імпортних комплектуючих. Пожвавлення на ринку можливе
за умови стабілізації та поліпшення економічної й політичної ситуації в
Україні та державного сприяння розвитку виробничої галузі.
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СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
В УКРАЇНІ
Будівельний ринок є сьогодні важливою складовою суспільного
виробництва і ключовою ланкою у забезпеченні належного рівня якості
життя людей і прискорення інноваційного розвитку багатьох сфер
матеріального виробництва. Тенденції на даному ринку впливають на інші
сфери економіки, ціни на будівельні матеріали впливають на вартість
будівництва, значні маркетингові бюджети роздрібних посередників ринку
дозволяють їм заволодіти новими технологіями просування товару. Розвиток
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роздрібної торгівлі дозволяє нарощувати доходи для вітчизняних виробників
будівельних матеріалів, адже ця галузь безпосередньо визнана однією з
пріоритетних у контексті інтеграції країни до світового співтовариства.
Промисловість будівельних матеріалів включає виробництво основних
видів будівельних матеріалів – цементу, цегли та інших стінових матеріалів,
бетону і бетонних конструкцій, асбоцементних виробів, плитки керамічної,
брущатки, теплоізоляційних матеріалів, покрівельних матеріалів і багатьох
інших.
Державна служба статистики України оприлюднила інформацію про
виробництво будівельної продукції у 2020 році. Обсяг виробленої
будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами
України у 2020 році становив 199,0 млрд. грн. [1].
Нове будівництво склало 36,1 % від загального обсягу виробленої
будівельної продукції; ремонт (капітальний та поточний) – 36,9 %;
реконструкція та технічне переоcнащення – 27,0 %.
Із усього обсягу виробленої будівельної продукції будівництво житла
склало біля 14 %, нежитлові будівлі – 25 %, об’єкти інфраструктури та
промисловості – 61 %. Лідерами серед регіонів України стали: м. Київ,
Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Львівська, Київська, Вінницька
області (обсяги по цих областях склали близько 70,5 %).
Найбільші темпи зростання протягом року продемонстрували
Хмельницька, Одеська та Донецька області (158 %, 146 % та 136 %
відповідно до 2019 рр.) [1].
За статистичними даними загальна динаміка ринку будівельних
матеріалів в 2020 році мала схожі риси у різних сегментах з незначними
відмінностями. У січні та лютому на ринку спостерігалась загальна тенденція
щодо зниження обсягів споживання будматеріалів, яка розпочалася ще влітку
2018 року, вплив карантинних заходів в ці місяці ще не відчувався. В березні
ринок почав відчувати перші наслідки коронавірусної кризи: зниження
обсягів споживання внаслідок запровадження карантинних заходів,
наростання паніки, зниження ділової активності. Пік падіння сегментів ринку
будматеріалів відбувся в квітні та в травні. Протягом літніх місяців
спостерігалося різке відновлення обсягів їх споживання, подекуди навіть з
перевищенням місячних обсягів споживання у порівнянні з 2019 роком.
Знаковим є також той факт, що попри безпрецедентну кризу, жоден з
системоутворюючих операторів основних сегментів ринку наразі не залишив
ринок [2].
За результатами проведеного аналізу офіційної інформації Державної
служби статистики України про обсяги експорту та імпорту до країн
колишнього СНД та ЄС встановлено:
Загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного
призначення склав 84,3 млн.$, імпорт відповідно – 51,2 млн.$. Таким чином,
загальний експорт основних промислових матеріалів будівельного
призначення зменшився на 3 % порівняно з аналогічним періодом 2019 року,
але перевищив імпорт у 1,6 рази, який збільшився на 18 %.
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Експорт основних промислових матеріалів будівельного призначення до
країн СНД склав 15,5 млн.$, до країн ЄС – 49,4 млн.$ [1].
Імпорт основних промислових матеріалів будівельного призначення із
країн СНД склав 11,8 млн.$, що у свою чергу майже у 2,6 рази менше обсягів
імпортованих матеріалів із країн ЄС – 30,6 млн.$ [1].
Отже, аналізуючи показники виробництва, продажу та експорту
будівельних матеріалів можна зробити висновок, що дана галузь
розвивається. Показники будівництва щороку ростуть, а також національний
проєкт «Велике будівництво» (2020 рік) буде потребувати великої кількості
будівельних матеріалів.
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ СИРІВ УКРАЇНИ
У теперішній час виробництвом сирів в країні займаються більше, ніж
150 підприємств, 2/3 із яких виробляють тверді сичугові сири, решта – м’які
та перероблені (плавлені). На українському ринку сирів спостерігається не
тільки висока конкуренція, але й очевидна тенденція до консолідації ринку –
великі виробники витісняють середні й малі підприємства, оскільки в
останніх недостатньо фінансових засобів для удосконалення і модернізації
виробництва.
В Україні 12 великих підприємств виробляють 60 % сиру та сирної
продукції (108 тис. т), 87 молочних підприємств середньої потужності –
50 тис. т сиру і сирної продукції, що становить 28 % від загального обсягу
виробництва. Решта – 22 тис. т (12 %), продукції виробляють малі
підприємства [1].
Так, понад 60 % продукції, представленої на українському ринку,
випускається такими компаніями: «Яготинське», «Пирятинь», «Комо», «Клуб
сиру», «Мілкіленд-Україна», «Моліс», «Молочний Альянс», «Терра Фуд».
Дані компанії утримують свої лідерські позиції завдяки значним
капіталовкладенням, постійній модернізації виробництва, оновленню
технічної бази та розширенню асортименту.
У 2019 р загальне виробництво сирів (разом із сирними продуктами)
скоротилося порівняно з минулим на 14 %, до 170 тис. т (без врахування
кисломолочної сирної продукції) [2]. Таке стрімке падіння відбулося
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здебільшого за рахунок сирних продуктів (раніше виробляли багато для
експорту, в 2018 році втратили певні ринки). Проте і виробництво
справжнього твердого сиру дещо знизилось після кількох років стабільних
показників (на 5 % до 63 тис. т).
У 2020 році українські сировари на 5 %, до 125 тис. т скоротили
виробництво сичужного сиру і сирного продукту [3].
З огляду на кількаразове зростання імпорту сиру, скорочення всього на
5 % можна навіть вважатися певним успіхом. Таке відносно невелике
зниження стало можливим лише тому, що в країні значно зросло споживання
продукту. Простий баланс показує, що продаж сичужних сирів разом з
напівтвердими сирними продуктами за рік збільшився на 10 %. Феномен
такого збільшення попиту складно пояснити, зрозуміло тільки, що це
зростання має межі і в 2021 році воно навряд чи збережеться. Імпорт
продовжить рости, а виробництво доведеться знижувати, можливо навіть
істотно.
Незважаючи на жорстку конкуренцію з імпортними сирами, вітчизняні
сировари навіть змогли утримати порівняно високими ціни на свою
продукцію.
Змінюється асортимент вироблених сирів. Хтось знайшов своє місце в
«білих» сирах, ринок яких в Україні стрімко зростає, хтось робить ставку на
випуск плавлених сирів, де конкуренція з імпортом менша.
На фоні низьких світових цін на сир і високих українських наша країна
вже перетворюється у великого імпортера сирів. Схоже в 2021 році кожен
четвертий кілограм проданого сиру в Україні буде мати іноземне
походження. За останні п’ять років імпорт збільшився більше, як в чотири
рази. Ще півроку тому частка імпортного сиру на полицях українських мереж
становила 6 %, зараз – 25-30 %. Є всі передумови для її росту. Причина – та
сама ж вища ціна українського сиру порівняно з європейськими
відповідниками [2].
Експорт сиру в найближчі роки збільшити особливо не вийде, в першу
чергу, тому, що ціни на український сир значно вищі світових. Європа продає
зараз сири типу Гауда по 3500 USD/т, а українські сировари хочуть
російський сир експортувати не дешевше 4500 USD/т. Зважаючи на те, що
фінансовий стан підприємств у 2020 році погіршився через економічну кризу
та епідемію коронавірусу, Україна взагалі може припинити експорт і
працювати лише на внутрішній ринок [2].
Таким чином, український ринок сиру схильний до постійних змін і, на
жаль, більшість з них не можна назвати позитивними для вітчизняних
сироварів. Є цілий ряд факторів як зовнішніх, так і внутрішніх для таких
песимістичних оцінок галузі. До зовнішніх чинників, в першу чергу,
потрібно віднести геополітичну кризу у відносинах з Росією. Завдяки цій
країні колись (років 15 тому) Україна стала однією з найбільших у світі
країн-експортерів сиру. Тепер же Україну і зовсім не прийнято називати
експортером сиру, адже на зовнішні ринки продаються вже зовсім незначні
обсяги товару.
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БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Питання якості та безпечності продуктів харчування завжди турбує не
лише споживачів, але й є загальнодержавною проблемою, яка висвітлювалась
в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених [1-3]. Молоко та
молочні продукти традиційно споживаються українцями у великому
асортименті, всіма верствами населення, від новонароджених до людей
похилого віку. Питання безпечності харчування особливо загострюються
коли мова йде про харчування дітей, адже дитячий імунітет не до кінця
сформований і значно слабший, ніж імунітет дорослої людини. Проте навіть
далеко не всі дорослі мають міцний імунітет. Саме тому, питання безпечності
цих продуктів є надзвичайно актуальним.
Останніми роками медична спільнота піднімає питання зв’язку між
лейкозом великої рогатої худоби (ВРХ) та раком грудної залози у людини.
Американські дослідники говорять, що виявлення такої закономірності –
лише перший крок. Потрібно довести, що інфікування вірусом відбулося до а
не після того, як було діагностовано рак молочної залози. Департамент
сільського господарства Америки повідомляє, що 100 % молока від
великотоварних господарств, які налічують 500 і більше голів, виявлено
антитіла до вірусу лейкемії, але це і не дивно, оскільки молоко від
інфікованих корів змішується з молоком здорових. Тварини гинуть від
лейкозу. Щороку поголів’я корів в Україні зменшується на 200 тисяч. Три
чверті тварин гине через лейкоз, тобто рак крові. За прогнозами фахівців
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найближчими роками кількість загиблих від цієї хвороби збільшиться до
300 тисяч на рік. За зовнішніми ознаками таку патологію виявити
неможливо, але молоко, сметану вживати в їжу небезпечно. Діагноз можна
поставити лише шляхом лабораторного дослідження. Збудник може
передаватися через продукти харчування тваринного походження. За даними
статистики, щотижня в Україні від раку молочної залози помирає
110 чоловік. У 2018 році це захворювання було діагностовано у 14 170 наших
співвітчизників, серед них 14 057 жінок та 113 чоловіків. Померли через рак
грудей 5 823 людини (5 774 жінки та 49 чоловіків).
Досі немає остаточної думки щодо можливості передачі лейкозу від
хворої тварини до людини через продукти харчування. Проте,
експериментальними дослідженнями встановлено зв'язок розвитку
гістологічних змін, властивих лейкозу у мишей, які вживали молоко
лейкозних корів.
Лейкоз (лейкемія) великої рогатої худоби – хронічна хвороба, що
характеризується неопластичною проліферацією клітин кровотворної та
лімфоїдної тканин з появою в крові мало диференційованих клітин
лімфоїдного і мієлоїдного ряду. Останнім часом цю хворобу почали називати
емобластозом, що найповніше відображає її сутність. Збудник хвороби – РНК
– онкогенний вірус типу С (онкорна-вірус), що відноситься до роду Oncovirus
С, сімейства Retrovindae.
Питання про зв'язок лейкозу ВРХ та раком грудної залози у людини
потребує подальших досліджень. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури
свідчить, що проблема лейкозу великої рогатої худоби на сучасному етапі
вийшла за рамки ветеринарної медицини, вона має також медичне і соціальне
значення Тому в її розв’язанні активну участь брали і, беруть не тільки
науковці ветеринарної медицини, але й охорони здоров'я та біологи.
З метою запобігання розповсюдження лейкозу серед тварин та
мінімізації ризику передачі збудника людині необхідно вжити ряд заходів, а
саме:
– забезпечити належну простежуваність для надійного контролю за
станом здоров’я тварин та ветеринарно-санітарним станом господарств, їх
утриманням, переміщеннями тварин на всій території України, а також за
безпекою і походженням продукції тваринництва;
– запровадити належний облік тварин та виконання планів
профілактичних заходів,
– ефективне лікування інфекційних та інвазійних хвороб;
– запровадження систем страхування тварин тощо.
Все це допоможе забезпечити захист населення та зменшити ризик
виникнення захворювань, які можуть передаватися через продукти
харчування тваринного походження.
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ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ КИСЛОМОЛОЧНИХ ТОВАРІВ
В УКРАЇНІ
Молочні та кисломолочні продукти є вагомою складовою раціону
харчування людини, їжею щоденного попиту. Споживання кисломолочних
продуктів в Україні щорічно збільшується, відповідно збільшуються й обсяги
виробництва. З огляду на стрімке зростання попиту на кисломолочну
продукцію необхідно провести узагальнення досліджуваних робіт для більш
чіткого окреслення сучасного стану ринку кисломолочних товарів, їх якості
та безпечності, а також споживних та фізіологічних властивостей,
відповідності встановленим національним та європейським стандартам.
Сьогодні в Україні існує кілька проблем щодо якості початкової
сировини для виробництва кисломолочних продуктів – молока, що знаходить
своє відображення у виробництві багатьох кисломолочних продуктів, які не
відповідають встановленим національним стандартам. З огляду на це
дослідження ринку кисломолочних продуктів в Україні, їхньої якості та
безпечності, а також узагальнення методів вирішення проблеми
невідповідності
окремих
кисломолочних
продуктів
встановленим
національним стандартам є важливим і актуальним [1].
Споживча корисність молочних продуктів виявляється через їх харчову,
біологічну, фізіологічну, енергетичну, лікувально-профілактичну цінність.
Крім того, споживчі властивості продуктів поглиблюються за рахунок
розширення складу сировини; використання додаткових інгредієнтів;
впровадження нових, інноваційних технологій тощо.
Сьогодні на національному ринку відбулось зростання виробництва
кисломолочних продуктів, ринок яких на сьогодні є одним з
найперспективніших сегментів молочної галузі. Основними асортиментними
позиціями кисломолочної групи є кефір, йогурт та сметана.
Кефір – це кисломолочний напій, продукт змішаного молочнокислого та
спиртового бродіння, який виробляють шляхом сквашуванням молока
кефірними
грибками,
симбіотичною
кефірною
закваскою
або
заквашувальним препаратом. Кефіру притаманні дієтичні та цілющі
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властивості. Він легко засвоюється організмом людини, сприяє травленню і
регулює мікрофлору кишечника. Поживна цінність кефіру зумовлена, перш
за все, його біохімічними властивостями і визначається інтенсивністю
молочнокислого та спиртового бродіння, ступенем протеолізу та іншими
мікробіологічними процесами. Їх можна характеризувати накопиченням
молочної кислоти, етилового спирту, вуглекислоти, ароматичних речовин,
розчинних форм азоту, вітамінів, антибіотиків [3].
До десяти найбільших виробників кефіру в країні належать: «Галактон»
(«Біобаланс» і «Біо Преміум»), «Вімм-білль-данн Україна» («Веселий
молочник»), «Галичина»; «Молочний будинок» (Фанні»); «Яготинський
маслозавод»; «Кагма»; «Придніпровський» («Злагода»); Білоцерківський
молочний комбінат («Premialle»).
Йогурт – це продукт, отриманий із нормалізованого, пастеризованого
коров’ячого молока шляхом сквашування спеціальними добавкамизаквасками із додаванням наповнювачів або без них. У світі йогурт є
найбільш поширеним кисломолочним напоєм, його асортимент налічує
понад 200 найменувань.
Виробництвом йогурту в Україні займається більше 70-ти підприємств.
Серед провідних виробників йогурту виділяють п'ять компаній, які сьогодні
утримують 85,0 % ринку. На ринку питних йогуртів основними торговими
марками є: «Юнімілк-Україна», «Данон», «Вілль-Білль-Данн» і «Галичина»;
на ринку густих йогуртів – «Данон», «Лакталіс Україна», що виробляють
продукцію під торговою маркою «President».
Сметана – це кисломолочний продукт, вироблений із нормалізованих
пастеризованих вершків сквашуванням закваски, яку готують на чистих
культурах молочнокислих бактерій. Основний асортимент складає сметана у
натуральному вигляді з різним вмістом жиру. Якщо термін зберігання
домашньої сметани не перевищує двох-трьох діб, то у сметани промислового
виробництва він досягає чотирьох тижнів. Причина в тому, що практично всі
виробники додають в свою продукцію стабілізатори. Тому густота сметани із
заводу не змінюється в залежності від температури, тоді як домашня при
кімнатній температурі стає більш рідкою.
Експертиза є основним засобом підвищення якості товарів,
недопущення постачання в торговельні підприємства фальсифікованих
товарів, удосконалення їх асортименту. В кожній демократичній державі
вона сприяє зміцненню законності та правопорядку. Експертиза
кисломолочних товарів являє собою дослідження якості (споживних
властивостей, нешкідливості, харчової цінності тощо), кількості та
відповідності умовам нормативної документації, умовам договору партії
(або окремого товару) з наданням мотивованого, об'єктивного,
кваліфікованого висновку.
При
визначенні
якості
кисломолочних
товарів
враховують
органолептичні, фізико-хімічні і мікробіологічні показники; стан споживчої і
транспортної тари, стан та показники маркування та ін.
Основними органолептичними та фізико-хімічними показниками якості
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молочних продуктів є: зовнішній вигляд, смак, запах, консистенція; ступінь
чистоти, густина, кислотність, вміст сухих речовин, жирність, температура
продукту тощо.
Отже, щодо якості і безпечності кисломолочних товарів можна зробити
наступі висновки:
1) В Україні існує кілька проблем щодо якості початкової сировини для
виробництва кисломолочних продуктів – молока. Це пояснюється тим, що
переважаюча частка молочної продукції на сучасний ринок постачається із
господарств населення, в яких використовується лише ручне доїння. Звідси
потенційна та реальна можливість бактеріального забруднення молока.
2) Для підвищення якості, безпечності та конкурентоспроможності
кисломолочних товарів вітчизняні виробники повинні:
– використовувати при виробництві сировину належної якості;
– забезпечувати належну переробку молока та відповідне виготовлення
кисломолочної продукції із використанням сучасних технологій, обладнання
та устаткування;
– гарантувати відповідність продукту, що виготовляється, вимогам
стандарту та супроводжувати кожну партію кисломолочних продуктів
документом встановленої форми, що засвідчує їх якість;
– гарантувати природність походження ароматизаторів, забезпечуючи
принципи здорового харчування людини [2].
Окрім того важливим є належне державне регулювання основних
процесів виробництва і переробки молока, і, відповідно, виробництва
кисломолочних продуктів. Необхідно кількісно забезпечити насичення
вітчизняного ринку кисломолочними товарами і гарантувати споживачу
належну якість та безпеку. Цьому сприятиме фінансування з Держбюджету
програм розвитку молочного скотарства; підтримка експорту кисломолочних
продуктів; надання пільгових короткострокових і довгострокових кредитних
ресурсів; фінансування лізингових послуг щодо придбання обладнання
вітчизняного та зарубіжного виробництва для технічного переоснащення і
запровадження сучасних технологій виробництва та переробки молока і
виробництва кисломолочних продуктів [4].
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНЬЯКУ
Коньяк – міцний алкогольний напій, що володіє специфічним кольором,
букетом і смаком. Він отримується при перегонці молодих виноградних вин і
з наступною витримкою в дубових бочках або в емальованих металевих
резервуарах з дубовою клепкою не менше 3 років.
В залежності від строку витримки і якості коньяки поділяють на
ординарні, марочні і колекційні. До ординарних коньяків відносять напої,
отримані із коньячних спиртів із строком витримки від 3 до 5 років. Строк
витримки позначається зірочками. Міцність ординарних коньяків від 40 до
42 об%. Марочні коньяки готують із коньячних спиртів із строком витримки
вище 6 років. До цієї групи відносяться: коньяк витриманий КВ (6-7 років),
коньяк витриманий вищої якості КВВЯ (8-10 років), коньяк старий КС
(10 років і більше). Міцність марочних коньяків від 40 до 57 об%. Колекційні
коньяки готують із марочних коньяків, додатково витриманих не менше 3х
років в дубових бочках або бутах.
В коньяках допускається вміст метилового спирту не більше 0,1 об%,
міді – 8 мг/л, олова – 5 мг/л і заліза – 1 мг/л; не допускається присутність
свинцю [1].
За зовнішнім виглядом доброякісний коньяк представляє собою прозору
з блиском рідину без осаду і сторонніх включень. Колір коньяку від світлозолотистого до світло-коричневого. У більш витриманих коньяків колір
інтенсивніше. Смак і букет повинні бути характерними для даного типу.
Основними технологічними операціями коньячного виробництва є:
приготування виноматеріалів, отримання і витримка коньячних спиртів,
купаж, обробка і витримка коньяків.
Приготування виноматеріалів. Виноматеріали для коньячного
виробництва готують за білим способом із білих або червоних сортів
винограду, що мають квітковий або нейтральний аромат (Сільванер,
Ркацителі, Алий Терсьий). В коньячному виробництві використовують
здорові, неосвітлені вина, що містять дріжджові клітини і мають леткі
ароматичні речовини (енантовий ефір), що переходять при перегонці в
дистилят і сприяють утворенню специфічного смаку і аромату [2, 3].
Вина повинні відрізнятись малою екстрактивністю, відсутністю сильно
вираженого аромату і кольору. Вина з яскраво вираженим ароматом або зі
сторонніми присмаком і запахом непридатні для виробництва коньяку,
оскільки ці присмаки і запахи передаються готовому продукту. Коньячні
виноматеріали повинні містити не менше 8 об% спирту, до 0,2 % цукру, не
більше 1,5 г/л летких кислот і не менше 4,5 г/л титрованих кислот, що беруть
участь в утворенні складних ефірів при перегонці.
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Отримання і витримка коньячних спиртів. Коньячні виноматеріали
підлягають перегонці таким чином, щоб у відгоненому спирті зберегти
частину летких сполук (ефіри та кислоти), що беруть участь в утворенні
характерного аромату і смаку коньяку. Для перегонки коньячних
виноматеріалів використовують просту перегонку на спеціальних установках [4].
При простій перегонці спочатку видаляють спирт-сирець міцністю
22-35 %, що містить всі леткі домішки, потім його направляють на вторинну
перегонку. При цьому відділяються головні, середні хвостові фракції. Для
приготування коньяку використовують середню фракцію міцністю
62-70 об%. Простою перегонкою отримують коньячні спирти для марочних
коньяків. Коньячний спирт – прозора рідина із специфічним ароматом і
доволі різким смаком. Крім етилового спирту він містить різні леткі домішки,
що переходять в дистилят із вина і утворені в процесі перегонки. Вміст цих
сполук в коньячному спирті залежить не тільки від складу виноматеріалу, але
й зумовлений способами і режимами перегонки.
Коньячні спирти витримуються в дубових бочках місткістю 30-50 дал
або в емальованих резервуарах, в котрих рівномірно розподілена дубова
клепка. В резервуарах витримуються тільки коньячні спирти для ординарних
коньяків. При тривалій витримці в дубових бочках в коньячному спирті
відбувається ряд складних фізико-хімічних процесів. В коньячний спирт із
дубової деревини переходять розчинні високомолекулярні речовини (лігнін,
таніди, геміцелюлози), котрі в процесі витримки піддаються ряду змін. Так,
лігнін утворює ароматичні сполуки, окислення танідів зумовлює
пом’якшення смаку і передбачає окислення ароматичних речовин;
геміцелюлози під впливом натуральної кислотності коньячного спирту
гідролізуються з утворенням існуючих цукрів, що також сприяє
пом’якшенню смаку.
В процесі витримки зменшується міцність коньячного спирту за рахунок
його часткового випаровування, а також взаємодії з компонентами
коньячного спирту і киснем повітря. Хімічні процеси, що протікають при
витримці, сприяють створенню характерного букету.
Всі ці та інші складні процеси, що відбуваються при витримці,
зумовлюють отримання коньячного спирту з янтарно-коричневим
забарвленням і складним гармонійним смаком і ароматом.
Купаж, обробка і витримка коньяків. В наслідок неоднорідності
коньячних спиртів за смаком, ароматом і міцністю проводять купажування
різних коньячних спиртів. Допускається змішування коньячних спиртів з
різним строком витримки. При цьому співвідношення об’ємів спиртів різного
віку повинно бути таким, щоб середній вік купажу був не менш
встановленого для даної марки коньяку. Після розрахунку купажу і
проведення пробного купажування готують виробничий купаж у великих
резервуарах чи бутах.
Так, міцність коньячних спиртів вище міцності виготовлених коньяків,
тому проводять зниження міцності, додаючи спеціально приготовані
спиртові води. Спиртові води отримують із дистильованої або пом’якшеної
води шляхом змішування с коньячним спиртом середнього віку, що йде в
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купаж. Міцність знижується до 20-25 об% с подальшою витримкою суміші в
дубових бочках не менше 1 місяця, що дозволяє отримати темно-забарвлені
ароматичні рідини, зменшується міцність коньячних спиртів без зниження
екстрактивності й інтенсивності забарвлення.
З метою надання коньякам м’якого смаку і встановлення необхідного
вмісту цукру в купаж вводять цукровий сироп, а в ординарні коньяки, що не
мають розвинутого забарвлення, – колер. Для цих цілей використовують
цукровий сироп, витримують не менше 1 року в дубових бочках в суміші з
коньячним спиртом віку не менше 5 років. Міцність цукрового сиропу 30-35
об%. Цукровий сироп, призначений для купажування із старим коньяком,
витримують 10 років і більше.
Отриманий із коньячних спиртів, спиртових вод і цукрового сиропу
купаж ретельно перемішують. Для асиміляції складових частин і підвищення
якості витримують купаж в дубових бутах або емальованих резервуарах з
дубовими клепками не менше 3 місяців для ординарних коньяків і не менше
6 місяців для коньяків високої якості. Перед витримкою купаж обробляють
(оклейка, обробка гексаціано-(ІІ)-фератом калія і фільтрування). Після
витримки коньяки обробляють холодом при температурі мінус 8-12 оС
протягом 5-10 діб, фільтрують і розливають в пляшки [2].
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПІДЛОГИ
Промисловість будівельних матеріалів є великою складовою економіки
будь-якої країни. Ця галузь, будучи основною матеріальною базою для
будівельного комплексу, істотно впливає на темпи зростання в інших галузях
економіки і соціально-економічний стан суспільства в цілому.
Основними критеріями сучасних будівельних матеріалів вважається їх
доступність, простота у використанні і швидкість зведення будівель при їх
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використанні. Важливими чинниками при цьому залишаються і споживні
властивості використовуваних в будівництві матеріалів. Під споживними
властивостями розуміють здатність сучасних будівельних матеріалів
забезпечувати комфортні умови мешкання і життєдіяльності людини. Для
забезпечення цих умов сучасні будівельні матеріали повинні володіти
підвищеними теплоізоляційними властивостями і бути екологічно
безпечними.
Підлога – основна частина декоративного оформлення інтер’єру. Тож
вибрати єдино правильний варіант покриття для підлоги дуже важливо, тому
що саме від неї залежатиме загальна атмосфера в приміщенні.
Зараз покриття для підлоги відіграє одне з ключових значень при
оформленні інтер’єру, адже додає відчуття завершеності, повноти
дизайнерського задуму і наповнює кімнату новими відтінками. Сучасні
виробники покриття для підлоги займають чи не найширшу нішу в сфері
будівельних матеріалів. Абсолютно різноманітні за властивостями та
зовнішнім виглядом різновиди підлогових покриттів ставлять перед
складним вибором чимало українців.
Безумовно, найбільш престижним та одним з найдорожчих вважається
паркет. Цей матеріал вперше почали використовувати ще в XVII столітті в
покоях французьких королів, що і зумовило фактор елітарності. Зараз паркет
можна знайти майже в кожному будинку. Серед переваг цього матеріалу є
виключна екологічність та довговічність при правильному догляді. Тенденції
будматеріалів останнім часом схиляються саме до екологічності, тому паркет
для дитячої кімнати чи спальні стане чудовим варіантом для збереження
здоров’я малюка та дорослих [1].
Альтернативою для паркету є паркетна дошка. Зазвичай її виготовляють
з цінних порід дерева, а іноді і екзотичних. Найбільшою перевагою, крім
екологічності, є бездоганний зовнішній вигляд, втілення розкоші та багатства
у домі. Недоліком є високі вимоги в догляді, адже при будь-яких
забрудненнях чи вищому рівні вологості дане покриття втрачає свій вигляд і
псується. Саме тому паркетну дошку не використовують для приміщень з
можливими негативними впливами, для прикладу, кухня чи передпокій.
Ламінат є значно дешевшим варіантом для підлоги. Цей матеріал також
відрізняється стійкістю до негативних впливів та відносною міцністю, проте
має дуже вагомий недолік – він не є екологічним і при його виробництві
часто використовуються шкідливі для здоров’я речовини. Серед переваг є
дешевизна та широка кольорова гама від великої кількості виробників.
Загалом сучасні виробники пропонують не тільки різні відтінки матеріалу,
але і різні властивості – деякі з них мають вищий ступінь зносостійкості, інші
– підвищений рівень захисту від вологи тощо.
Для приміщень з різкими змінами температур та високим рівнем вологи
рекомендується використовувати керамічну плитку. Цей матеріал
представлено в широкому ціновому діапазоні, неймовірно великій кількості
дизайнерських рішень та фантазії. Кухня чи ванна кімната зміниться до
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невпізнаваності з новим підлоговим покриттям у вигляді керамічної плитки.
Цей матеріал дозволяє отримати теплу підлогу з водяним або електричним
обігрівом, вона зносостійка, легко чиститься, проте менш стійка до ударів,
ніж інші види [2].
Іншим недорогим видом матеріалів для покриття підлоги є ковролін.
Сучасний ковролін прийшов на зміну килимам і мало чим від них
відрізняється. Оскільки основою цього матеріалу є тканина, його слід
набагато ретельніше чистити, запобігати впливу вологи чи механічним
пошкодженням. Виробники пропонують не тільки різноманітну кольорову
гаму, але і сміливі експерименти з ворсом – тому вибір завжди буде
широким.
Лінолеум – це матеріал, який вже потроху втрачає свою, колись високу
популярність. Він вважається одним з найдешевших, проте недовговічних.
Не маючи властивостей зносостійкості та виготовлений зі штучних
матеріалів, його не рекомендують використовувати для спальні чи дитячої
кімнати. Серед переваг лінолеуму – легкість в чищенні та відносна
вологостійкість [2].
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЛЬНИХ МАШИН В УКРАЇНІ
Поява нових технічних принципів, нових технологічних процесів,
створення нових пристроїв, у свою чергу, вимагає зміни існуючих
електроприладів і машин та розробки різноманітних комбінованих та
багатофункціональних приладів.
Одним із актуальних питань є вивчення попиту, вивчення та
прогнозування потреб населення. Дуже важливо встановити відношення
асортименту продукції, що виробляється, зі сформованими потребами
населення. Це дозволить створити необхідний асортиментний мінімум.
Формування асортименту за цією схемою дозволить створити дизайн,
моделювання та проєктування автоматичних пральних машин з новими
споживними властивостями.
Відомо, що попит на автоматичні пральні машини постійно зростає,
формується під впливом багатьох факторів. Покращення якості та
асортименту пральних машин пов'язано з необхідністю підвищення техніко38

організаційного рівня виробництва, досконалого налагодження системи
контролю якості, постійного оновлення та розробки нових сучасних
пральних машин [1].
Промисловість України виробляє близько ста найменувань
електропобутових машин та приладів, тоді як у промислово
високорозвинених країнах (США, Німеччина, Японія, Англія, Франція)
виробляють понад 400 видів побутової техніки. Роздержавлення визначило
сьогоднішній стан ринку, на якому утвердились товари практично всіх
провідних світових виробників, при цьому імпортний сегмент ринку
продовжує розширюватись і витісняє українських виробників. Тому
комерційні структури для населення України закуповують різноманітні
електропобутові прилади та машини в провідних фірмах Німеччини, Японії,
США, Італії, Франції та інших країнах.
Імпортом електропобутової техніки в Україні займаються понад 150
великих і середніх фірм. Проте з урахуванням усіх малих фірм-імпортерів,
які не проводять масштабних рекламних кампаній і не беруть участі у
виставках, загальна кількість імпортерів побутової електротехніки
збільшиться як мінімум втричі. Тобто майже 500 фірм (1,5 % суб'єктів
економічної діяльності) в Україні ввозять побутову техніку. Близько 70 %
фірм пропонують новий асортимент побутової техніки, 20 % фірм
спеціалізуються на великій побутовій техніці, а 10 % пропонують тільки
малу побутову техніку [3].
Сьогодні на ринку побутової техніки України представлено близько
100 моделей пральних машин і понад 300 найменувань малої побутової
техніки. Частка вітчизняних моделей складає близько 10 % представленого
на ринку модельного ряду як великої, так і відносно малої побутової техніки.
Відповідно до оцінок фахівців, розподіл обсягів продажу на українських
ринках великої побутової техніки характеризується такими даними (у % до
загального обсягу): «Арістон Індезіт» – 40 %, «Зануссі» – 12 %, «Ровента» –
10 %, «Ардо» – 12 %, «Бош», «Сіменс» – 5 %, «Електролюкс» – 2 %, інші –
18 % [2].
Віддзеркаленням політичної та економічної ситуації на сьогодні в
Україні став ринок побутової техніки, а саме ціни на товари. Індекси оптових
цін на деякі побутові товари і середньомісячна заробітна плата, за даними
Держкомстату України, показують, що в 2019 році, порівняно з 2018 роком,
купівельна спроможність населення зменшилась на пральні машини – у 5,2.
Зважаючи на високі темпи інфляції (понад 38 %) та практично незмінну
середню заробітну плату, у 2018-2019 роках ситуація не змінилась [2].
Насиченість ринку електротоварів залежить від імпорту, але в
основному все ж таки від вітчизняних виробників, у тому числі регіональних.
За останні декілька років ринок електропобутових товарів в Україні виріс у 5
разів. Побутова техніка стала дешевшою і доступнішою для вітчизняного
споживача. Підтримка та розвиток власного вітчизняного виробництва
електропобутових товарів має стати головним завданням держави.
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На жаль, сучасний споживчий ринок побутової техніки в Україні
характеризується великою розмаїтістю моделей в основному імпортної
техніки. Конкуренцію імпортним виробам на ринку складають тільки
українські холодильні прилади і частково кухонні плити.
Товарний асортимент – це підбір або набір різноманітних товарів,
об'єднаних певною споживчою, торговою або виробничою ознакою. Пральна
машина – електропобутова машина для прання.
Прання в побутових пральних машинах здійснюється механічним
перемішуванням білизни в пральному розчині. Перемішування білизни та
активація прального розчину в машинах виробляється обертовим лопатевим
диском (активатором) або барабаном. Пральні машини виготовляються
наступних типів:
ПМ – пральна машина без віджимання;
ПМР – пральна машина з ручним віджимом пристроєм;
ПМП – пральна машина напівавтоматична, у якій управління окремими
процесами обробки тканин виконується оператором;
ПМА – пральна машина автоматична, у якій управління процесами
обробки тканин виконується в відповідно до заданої програми [3].
В
залежності
від
конструктивних
особливостей
машини
класифікуються:
– за номінальним завантаженням;
– за кількістю баків: однобакові, Д – двобакові;
– за способом завантаження: з вертикальним завантаженням, Ф – з
фронтальним завантаженням;
– за способом активації: з лопатевим диском (активатором), Б –
барабанні;
– за способом управління: електромеханічне управління; Е – з
електронним управлінням.
Машини повинні працювати від електричної мережі однофазного
змінного струму напругою 220 В.
Нормальне навантаження машини – навантаження, що відповідає роботі
машини з максимальною кількістю води, на яку розрахована машина, і
максимальною кількістю сухої білизни.
Довжина машини – розмір боку, зверненого до оператора.
Глибина машини – розмір в горизонтальній площині у напрямку,
перпендикулярному довжині.
Машини повинні прати, полоскати і віджимати вироби без механічних
пошкоджень тканини. Машини всіх типів повинні мати реле часу або
пристрій, що задає час роботи лопатевого диска, барабана, центрифуги, а
також насос для відкачування рідини, крім машин типу ПМ. Всі типи машин,
крім тина ПМА, повинні мати рівнемір або покажчик рівня заповнення бака
номінальним кількістю рідини (до завантаження машини білизною) для
кожного режиму прання [3].
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Таким чином, сучасні виробники прагнуть задовольнити будь-який
запит покупця, пропонуючи все нові програми пральних машин, що часто
навіть ускладнює вибір відповідної моделі. Але так чи інакше, купуючи
пральну машину ви можете бути впевнені, що розумні сенсори, функції та
програми подбають про ваший одяг і збережуть її первісний вигляд.
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ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ
Меблева промисловість справедливо займає своє місце серед ключових
виробничих галузей. Виробництво меблів складає понад 50 % загального
обсягу обробки деревини в Україні [1]. Індустрія меблів забезпечує
населення робочими місцями, працевлаштовуючи більше як половину усіх
робітників деревообробної сфери. Виробництво побутових меблів займає
важливе місце в економічній системі України: надає трудовим ресурсам
працевлаштування, забезпечує державу необхідними продуктами, а також
створює чималий прибуток.
Природні фактори впливають на особливості і засади територіальної
організації виробництва. Так, наявність лісових ресурсів сприяє розміщенню
виробників меблевої продукції. В Україні недостатньо сировинної бази. Це
зумовлено невисокою лісистістю (14 %), невеликими обсягами заготівлі
сировини та переважанням лісів з обмеженим експлуатаційним значенням
(52 %). Україна забезпечує лісовими ресурсами власні потреби лише на 30 %.
Оскільки у нас недостатньо лісових ресурсів, то і не достатньо матеріалів для
виробництва меблів (плит ДСП, ДВП, МДФ, натуральної деревини тощо).
Тому вітчизняні виробники змушені завозити матеріали з інших країн. З
точки зору зменшення витрат виробництва можуть бути розміщенні поблизу
портів транспортування матеріалів, оскільки імпортовані матеріали самі по
собі є дещо дорожчими від вітчизняних, бо ціни на них враховують митні
збори.
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Споживна цінність меблів являє собою комплекс показників
властивостей, які надають можливість найбільш повно задовольняти потреби
споживачів, а саме таких, як: функціональні, ергономічні, естетичні,
властивості безпеки та надійності [2].
Асортимент меблів різноманітний за призначенням, конструкцією,
функціональним використанням, матеріалом, формою, оздобленням.
Побутові меблі за призначенням поділяють на меблі для житлових
кімнат, кухні і вітальні. Меблі для житлових кімнат можуть призначатися для
їдальні, спальні, вітальні, кабінету [2].
Меблі виготовляють з дерева, металу та пластмас.
Найпоширенішими є дерев'яні меблі. Меблі з деревини мають високі
функціональні, ергономічні й естетичні властивості. Недоліками є горючість,
низька стійкість до гниття, пошкоджень комахами і гризунами. Меблі з
деревини гігієнічні, але зазнають розбухання й усихання, гігроскопічні, тому
потребують створення певних умов під час транспортування і зберігання.
Пластмасові меблі мають високі естетичні властивості, сучасну
оригінальну форму, що відповідає контурам людського тіла і його рухам,
невелику масу, комфортність і гігієнічність. Забруднення легко очищуються з
пластмасових меблів.
Металеві меблі відрізняються високою довговічністю завдяки міцності
вихідних матеріалів, надійному з'єднанню деталей. Однак металеві меблі
зазнають корозії при підвищеній вологості, мають велику масу, невисокі
естетичні властивості, недостатньо зручні у користуванні, потребують
обережного ставлення при транспортуванні і зберіганні, важко відчищаються
від забруднень. До переваг, крім високої міцності, необхідно віднести
нешкідливість і негорючість [2].
Якість меблів у значній мірі залежить від якості вихідних матеріалів
(деревини, пластиків, покривних і настильних тощо), обробки та складання,
покриття. Меблі повинні відповідати вимогам стандарту, технічній
документації та зразку-еталону, затвердженим в установленому порядку.
Максимальні відхилення від габаритних розмірів одиничних меблевих
виробів і тих, що блокуються за довжиною та шириною, не повинні
перевищувати вказаних показників у стандарті ДСТУ 7956:2015 [3].
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ЯКІСТЬ І БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У сучасних умовах особливої актуальності набули проблеми
продовольчої безпеки країни, серед яких однією із найважливіших є
виробництво продуктів харчування, які б задовольняли вимоги показників
якості й безпечності. Проведені в останні роки наукові й лабораторні
дослідження харчової продукції, що реалізується на вітчизняних
продовольчих ринках, засвідчили, що тут існують гострі проблеми, пов’язані
із її якістю та безпечністю. Найбільш типові з них, можна узагальнити
наступним чином [1, 2]:
– від третини до половини і навіть більше обсягу перевіреної харчової
продукції вилучалося з реалізації в торговій мережі в останні роки внаслідок
виявлення різних порушень у ланцюзі «виробництво сировини → її
перероблення та випуск готової продукції → зберігання на складах →
поставка в торгову мережу → реалізація → споживання» на передостанньому
етапі;
– найбільш недоброякісною (близько 60 % від обсягів перевіреної)
виявилася м’ясна продукція внаслідок недотримання вимог нормативних
документів щодо рецептури виробів, заміни натуральної м’ясосировини
іншими супутніми матеріалами (емульсія, соєвий білок, борошно,
субпродукти) та складниками штучного походження, різноманітними
харчовими добавками, а в останні роки нерідко також генетично
модифікованою соєю тощо;
– при виробництві молочних продуктів досить часто використовувалися
рослинні жири, зокрема пальмова олія, додавалося сухе молоко та інші
інгредієнти, що призводило до випуску фальсифікованої молочної та
молочнокислої продукції.
У наукових публікаціях і дисертаційних дослідженнях потенційно
небезпечні фактори, що можуть виникнути в процесі виробництва,
класифікуються за такими напрямами [2]:
– мікробіологічні та біологічні небезпеки, пов’язані з переробленням
тваринницької продукції від тварин, які хворіли на різні хвороби і не були
своєчасно вилікувані (м’ясо, молоко);
– хімічні, пов’язані з використанням різних хімічних засобів,
антибіотиків, гормональних препаратів тощо. Сюди ж варто віднести і
використання при виробництві готової продукції різних синтетичних добавок
(барвники, консерванти, антиокислювачі, загусники і стабілізатори,
емульгатори, підсилювачі смаку, підсолоджувачі-розпушувачі тощо
(які шифруються літерою Е);
– фізичні, пов’язані з потраплянням різних сторонніх предметів у
сировину або готову продукцію в процесі її виготовлення.
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Варто звернути увагу на те, що вже тривалий час фізичні небезпеки
мають не випадковий характер, а пов’язані зі свідомою фальсифікацією
виробниками харчових продуктів. Практично всі існуючі способи
фальсифікації відомі, як відомі і способи їх викриття. Суть фальсифікації
зводиться до заміни натуральної сировини низькоякісною або
наповнювачами, які додають об’єму і ваги, але є некорисними і навіть
небезпечними для споживача. Причому це стосується харчової продукції,
алкогольних напоїв, коньяку, вина, пива, соків, кави, чаю, какао та шоколаду,
смако-ароматичних речовин, що використовуються при приготуванні та
вживанні їжі.
І якщо про пряму фальсифікацію продукції споживача жодним чином не
інформують, то про використання різних синтетичних добавок згідно з
вимогами Держспоживстандарту України повідомляють дуже дрібним
шрифтом та відповідним маркуванням, у якому може розібратися лише
фахівець. Постійне вживання такої харчової продукції провокує
роздратованість, хворобливість, непевність у завтрашньому дні, значне
зниження імунітету, депресивність [3]. Зрозуміло, що певна провина за такий
стан людини лежить і на складних та мінливих умовах життя, але значна
частина – це наслідки неякісного, а нерідко й небезпечного для здоров’я
харчування.
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На ринку послуг України побутові послуги займають одну з основних
часток. На сьогодні побутові послуги, маючи властивості конкретності та
специфічності, є благами індивідуального користування і можуть, як і
звичайний товар, купуватись і продаватись. Роль і значення побутових
послуг активно зростає, зміцнюється їх позиція як на світовому ринку, так і
на вітчизняному. На ринку України присутні всі тенденції того, що в
найближчі роки «сервісна революція» яскраво проявиться й у нас.
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Побутова послуга – вид діяльності суб'єктів підприємницької діяльності,
пов'язаної із задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального
замовника.
Види побутових послуг [2]:
– виготовлення тентів, чохлів, штор, драпіровок;
– послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури
(крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості);
– заміна елементів живлення;
– виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
– послуги з ремонту ювелірних виробів;
– виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
– послуги з ремонту інших предметів особистого користування,
домашнього вжитку та металовиробів;
– технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним
замовленням;
– будівництво житла за індивідуальним замовленням;
– послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням;
– послуги перукарень;
– прокат аудіо- та відеокасет і CD-дисків;
– послуги з прокату велосипедів водних і водних лиж, човнів та катерів;
– прокат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів,
легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших
пристроїв;
– прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій;
– послуги з виконання фоторобіт;
– послуги з обробки плівок;
– послуги з тиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням;
– послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. «Про
затвердження правил побутового обслуговування населення» визначаються
Правила побутового обслуговування населення [1].
Згідно правил виконавці повинні:
– забезпечити знання і виконання своїми працівниками, які здійснюють
побутове обслуговування замовників, цих Правил та дотримання інших
нормативно-правових актів, що регулюють надання побутових послуг;
– створити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність
обладнання та устаткування для надання побутових послуг згідно з
установленими нормативами;
– формувати ціни на послуги відповідно до законодавства залежно від їх
складності та якості;
Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється місцевими органами
виконавчої
влади
та
органами
місцевого
самоврядування,
Держспоживінспекцією та її територіальними органами, іншими органами
виконавчої влади у межах наданих їм повноважень.
У сфері побутового обслуговування населення України постійно
збільшується кількість суб'єктів господарювання, і наразі становить понад
30 тисяч. У них задіяні приблизно 300 тисяч працівників. Підприємства
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нарощують обсяги надання побутових послуг, розширюють їх асортимент
тощо. На ринок побутових послуг сильно вплинула коронакриза. Більшість
підприємств закрились на час локдауну. Ця ситуація суттєво відобразилась і
на якості надання побутових послуг. Також існують і інші проблеми щодо
якості побутових послуг:
1) недосконале правове регулювання питань дiяльностi суб'єктiв
господарювання;
2) недостатня кількість підприємств побутового обслуговування у
сільській місцевості;
3) відсутність належної якості результатів та самого процесу надання
послуг;
4) наявність тіньового сектору у функціонуванні сфери побутового
обслуговування;
Отже, на ринку послуг на даний момент є велика кількість проблем, які в
цілому впливають і на їх якість, серед яких, найактуальнішими є такі:
вiдсутнiсть фiнансово-кредитної пiдтримки підприємств побутового
обслуговування; недостатня кваліфікація значної частини фахiвцiв для
роботи в ринкових умовах; недостатня мережа підприємств побутового
обслуговування в невеликих містах та у сільській місцевості.
Незважаючи на всі проблем на ринку побутових послуг в Україні, є всі
передумови того, що в найближчі роки ситуація суттєво покращиться. З
метою прискорення цього процесу потрібно працювати над: вдосконалення
правового регулювання питань дiяльностi суб'єктiв господарювання
діяльності, які надають побутові послуги; сприяння пiдвищенню технiчного
рiвня пiдприємств побутового обслуговування; вдосконалення системи
підвищення кваліфікаційного рівня персоналу;
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Торгівля, підтримуючи кон’юнктуру товарного ринку, відіграє роль
регулятора стану окремих галузей та економіки держави в цілому. Її розвиток
– передумова вдосконалення виробничого процесу: вона змушує вітчизняних
товаровиробників враховувати запити суспільства. На сьогодні торгівля
також є однією з найбільш розвинених бюджетоутворюючих сфер, за
допомогою якої стало можливим дотримання більш-менш оптимального
балансу між виробництвом і споживанням.
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Рівень розвитку роздрібної торгівлі відображає загальний стан і
тенденції соціально-економічного розвитку країни у цілому. Роздрібна
торгівля відіграє ключову роль у задоволенні потреб населення в товарах і
послугах. Нарешті, роздрібна торгівля виступає ключовим посередником між
виробником товарів і послуг і кінцевим споживачем. Роздрібна торгівля
трансформується під впливом зміни потреб споживачів, розвитком сучасних
інформаційних технологій та інших факторів.
Роздрібна торгівля в Україні недостатньо розвинена за європейськими
стандартами, особливо в умовах значного за обсягом тіньового обороту, за
якістю надання торговельних послуг тощо, тому актуальним завданням є
акумуляція ресурсів (фінансових, матеріальних, кадрово-інтелектуальних,
інноваційних та ін.) для підвищення якості відповідних послуг та ефективної
діяльності підприємств роздрібної торгівлі.
Коливання роздрібного товарообігу не таке значне порівняно з оптовим.
Це пояснюється тим, що реалізовані товари роздрібного товарообороту
можна поділити на дві категорії: товари, від яких споживач не може
відмовитись, бо вони забезпечують його життєдіяльність (саме я категорія
забезпечує відносну стабільність роздрібного товарообороту), і товари, що не
є предметами першої необхідності. Продовольчі товари в першій категорії
займають провідне місце, саме стабільність продовольчих товарних запасів
обумовила на сьогодні достатньо жорстку конкуренцію в цій сфері [1].
До того ж, щоб чітко вияснити стан розвитку роздрібної торгівлі в
Україні, потрібно звернутись до статистичних джерел. За табл. 1 можна
зрозуміти, що станом на 01 січня 2018 року всього об’єктів роздрібної
торгівлі підприємств налічувалось 39305, а без автотранспортних засобів та
мотоциклів – 38655. Усього налічувалось магазинів – 32662, кіосків – 2854, а
торгова площа становила 7030768 [2-3].
Таблиця 1 – Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі за видами
економічної діяльності на 1 січня 2018 року [4]
Назва показника

Усього об’єктів роздрібної
торгівлі підприємств
Роздрібна торгівля, крім
торгівлі
автотранспортними
засобами та мотоциклами

Усього
об’єктів
роздрібної
торгівлі
39305

Магазини

Торгова
площа
магазинів

Кіоски

32662

7030768

2854

Автозаправні
станції
(включаючи
АГНКСУ)
3789

38655

32018

6738081

2848

3789

На підставі загального аналізу стану ринку роздрібної торгівлі в Україні
можна виділити наступні тенденції його розвитку.
1. Регіональна експансія та глобалізація. Сучасна торгівля
характеризується великою фінансовою потужністю, що обумовлює
переважно екстенсивний шлях її розвитку, оскільки збільшення обсягів
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продажів суттєво обмежене колом покупців, враховуючи транспортний та
часовий фактор. Саме тому характерною ознакою сучасного етапу розвитку
роздрібної торгівлі є постійне збільшення кількості об’єктів, формування
торгових мереж спочатку – у межах міста, потім – регіону та країни в цілому.
2. Зміна форматних пріоритетів споживачів. Останніми роками
активізувався розвиток невеликих торговельних об’єктів, які розташовані в
центральній частині міст і на житлових масивах (формат «магазин біля
будинку»). Це пояснюється переважно тим, що великі формати неефективні
для щоденних покупок.
3. Посилення уваги до цінової гнучкості. Ціна товару, як відомо, є
однією з детермінант успіху роздрібного торговельного підприємства.
Сучасний споживач у своїй поведінці всі більше орієнтується на зниження
своїх витрат.
4. Розширення додаткових послуг. Підвищення привабливості магазинів
можливе не лише за рахунок цінової політики, а й шляхом збільшення
контурів обслуговування, надання покупцям найбільш широкого переліку
супутніх послуг. Це обумовлює суттєве зростання значущості сервісної
політики в процесі управління діяльністю торговельного підприємства.
5. Підвищення якості товарного асортименту. При формуванні
асортименту провідні світові компанії спираються на результати вивчення
запитів покупців і враховують новітні тенденції, що притаманні поведінці
сучасного покупця.
Отже, можна зробити висновок, що галузь роздрібної торгівлі в Україні
є надзвичайно динамічною та розвивається під впливом низки чинників,
зокрема купівельної спроможності населення, стану товарозабезпечення,
розвитку матеріально-технічної бази, інституціональних перетворень,
концентрації та конкуренції. В останні роки структура роздрібної
торгівельної
мережі
значно
покращується,
зменшується
частка
неорганізованої торгівлі, розвивається мережа дискаунтерів та гіпермаркетів,
з’являються представники іноземних роздрібних торговельних мереж.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розроблення рекомендацій
щодо підвищення результативності діяльності роздрібних підприємств, що
створить підґрунтя для стабілізації їх функціонування.
Список використаних джерел:
1. Роздрібна
торгівля
в
Україні:
динаміка
змін.
URL:
file:///C:/Users/PC/Downloads/Vknteu_2018_3_5.pdf
2. Дослідження стану розвитку та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі
в Україні. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/6/16.pdf
3. Сучасний стан та тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні.
URL: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/22699/1/41.pdf
4. Торгова
мережа
підприємств
роздрібної
торгівлі.
URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/

48

Артем Зозуля, Міла Корома, 2 курс, група ПТБД-21д
Науковий керівник: Ольга Василишина,
асистент
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ЗНАЧЕННЯ КОДЕКСУ 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].
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
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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.
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ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ
МАГАЗИНОМ «САНТА УКРАЇНА»
Асортиментом називається певна сукупність (набір), перелік товарів
різних видів, сортів, об’єднаних за будь-якою ознакою (призначення, колір,
розмір, сировина, спосіб виробництва).
З економічної точки зору, асортимент – це насамперед відображення
міжгалузевої пропорції у складі товарної пропозиції, яка характеризує
результати діяльності галузей і підприємств, що виробляють товари, тобто це
один з найважливіших факторів, які визначають ступінь збалансованості
попиту і пропозиції конкретних виробів [1]. Однак асортимент являє собою і
логічний розподіл будь-якої множини, утвореної за найбільш загальними
ознаками, на окремі категорії або ланки різного рівня. Завдяки цьому
50

асортимент дозволяє орієнтуватися на окремі види товарів та їх групи, яким
притаманні загальні ознаки, створює умови для вивчення, планування,
прогнозування, обліку та звітності, визначення попиту.
Товарний асортимент має величезне соціально-економічне значення,
оскільки від нього залежить повнота задоволення купівельного попиту і
якості торговельного обслуговування суб’єктів ринку.
Асортимент товарів може в певній мірі варіювати, а вибір того чи
іншого різновиду товарів обумовлюється споживною вартістю, прихильністю
споживачів до того чи іншого товару.
Асортимент товарів оцінюється рядом показників – структурою,
широтою, глибиною, повнотою, ступенем оновлення, стабільністю [2].
Структура асортименту характеризується питомою вагою товарних груп,
підгруп, видів і різновидів товарів в загальній сумі товарообороту.
Якщо структура асортименту не відбиває споживчий попит,
утворюються запаси неходових, залежалих товарів, створюється штучний
дефіцит на інші товари, необхідні споживачеві.
Широта асортименту – це склад набору товарів, об’єднаних за певними
ознаками. Абсолютним показником широти асортименту є кількість товарів в
наборі. Склад товарів за рядом ознак регламентується стандартами, причому
найбільш поширена ознака – параметр.
Широта асортименту визначає можливість задоволення попиту різних
груп споживачів і використання товарів у різних умовах експлуатації [3].
Глибина асортименту являє собою кількість різновидів конкретного
виду виробів, кількість позицій в кожній групі товарів.
Повнота асортименту – це склад набору товарів, виділених за
комплексом окремих ознак. Врахування цих ознак дозволяє задовольняти
альтернативний попит. Чим різноманітніший асортимент, тим вища
ймовірність більш повного задоволення альтернативного попиту.
Повнота асортименту залежить не лише від числа споживних ознак, за
якими формується асортимент, але й від широти набору товарів.
Нами вивчалась широта, глибина і повнота асортименту жіночого одягу
в магазині «Санта Україна» 01 березня 2021 року
Fсортимент жіночого одягу в даному магазині характеризується
наступними показниками: широта 10; глибина від 10 до 90; повнота від 25,0
до 81,8 %. У продажу було по 1-2 різновиди курток, брюк, жакетів, блуз,
плащів. А повнота по цих товарах складала відповідно 25,0; 50,0; 66,7 та 75,0
%. Оптимальною була повнота асортименту пальт і костюмів – відповідно
80,0 та 81,8 %.
В березні 2021 року нами також було проведено чотири контрольні
перевірки щодо наявності у продажу окремих видів жіночого одягу
В результаті було встановлено, що для пальт повнота асортименту в
кожній перевірці становила 60,0; 80,0; 90,0 та 100,0 %. В кінці місяця в
магазині «Санта Україна» були в наявності всі їх заплановані різновиди.
При кожній перевірці в наявності були всі різновиди блуз.
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По костюмах у продажу в різні періоди часу було 80-90 різновидів із
запланованих 100, тому повнота асортименту коливалась по перевірках 72,7;
81,8, 72,7 та 72,7 %.
Коефіцієнт сталості по перевірених товарах був вище оптимального для
блуз – 100,0 %, півпальт та пальт – 83,3 та 82,5 % відповідно і неоптимальний
– для костюмів і спідниць – 75,0 та 62,5 %.
Магазин «Санта Україна» здійснює реалізацію чоловічого та жіночого
одягу, взуття, жіночих сумок. Нами встановлено, що частка жіночого одягу
(швейні вироби) в загальному обсязі реалізації в 2019 році становила 36,7 %.
Протягом 2018-2019 років жіночий одяг надходив від 12 вітчизняних
постачальників: ПрАТ Швейна «Виробничо-торгова фірма «Дана», м. Київ;
ПрАТ Швейне підприємство «Юність», м. Київ; ПАТ «Володарка»,
м. Вінниця; ПАТ Виробничо-торговельна фірма «Селена», м. Запоріжжя;
ПАТ «Швейна фабрика ім. Тинякова», м. Харків; ТОВ «Балтська швейна
фабрика», м. Балта; ПАТ «Галія», м. Тернопіль; ПАТ «Маяк», м. Львів;
ПАТ Вознесенська промислово-торгова фірма «Вікторія», м. Вознесенськ;
ПАТ «Ластівка», м. Київ; ПАТ Кременчуцька виробничо-торгова фірма
«КРЕМТЕКС», м. Кременчук; – Швейна компанія ROLADA, м. Львів.
У 2018 році в магазин надійшло 35 видів і моделей жіночого одягу на
суму 1550,1 тис. грн., а в 2019 – 43 на суму 1410,6 тис. грн.
В 2018 році найбільша кількість видів і моделей – 5 – надійшла від
ПрАТ ШП «Юність», по 4 – від ПрАТ ШВТФ «Дана», ТОВ «Балтська
швейна фабрика», ПАТ «Ластівка» та ПАТ КВТФ «КРЕМПЕКС». Всього по
1 моделі надходили вироби від ПАТ «Володарка» та ПАТ «Галія».
У 2019 році найбільша кількість видів і моделей – по 7 – надійшла від
ПрАТ ШВТФ «Дана» та ПрАТ ШП «Юність», 6 – від ПАТ «Ластівка», всього
по 1 – як і в минулому році, – від ПАТ «Володарка» та ПАТ «Галія». Такі
постачальники, як ПрАТ ШВТФ «Дана», ПрАТ ШП «Юність»,
ПАТ «Ластівка» та Швейна компанія ROLADA, розширили свій асортимент,
у інших поставки залишилися на тому ж рівні.
Нами проаналізована структура асортименту швейного одягу, що
надійшов у досліджуваний магазин від різних постачальників, в кількісному
виразі.
Найбільша кількість одиниць протягом досліджуваного періоду
надійшла від ПрАТ «Швейна Виробничо-торгова фірма «Дана» – 276 та
288 відповідно по роках (їх питома вага була 19,0 та 19,5 %).
Значними у 2018 році були поставки ПАТ «Швейна фабрика
ім. Тінякова» (168) та ПрАТ ШП «Юність» (156 одиниць), їх частки
становили 11,6 та 10,7 %. По 120 одиниць виробів (по 8,3 %) надійшло від
ПАТ «Володарка», ПАТ Виробничо-торговельна фірма «Селена» та
ПАТ «Ластівка». Найменше – 60 одиниць жіночого одягу (4,1%) – надійшло
в 2018 році від ПАТ «Маяк».
У 2019 році найкращу позицію після ПрАТ «Швейна Виробничо-торгова
фірма «Дана» займала ПАТ «Швейна фабрика ім. Тінякова»: від неї надійшло
156 одиниць, що склало 10,6 %.
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138, 132 та 120 одиниць одягу надійшло відповідно від підприємств:
ПрАТ ШП «Юність», ПАТ «Володарка», ПАТ «Ластівка». Найменше –
60 одиниць - як і в минулому році, надійшло від ПАТ «Маяк».
Збільшення надходжень продукції спостерігалось по підприємствах:
ПрАТ «Швейна Виробничо-торгова фірма «Дана», ПАТ «Володарка»,
ТОВ «Балтська швейна фабрика», ПАТ «Галія», ПАТ Вознесенська
промислово-торговельна фірма «Вікторія», ПАТ Кременчуцька виробничоторгова фірма «КРЕМТЕКС», Швейна компанія ROLADA. Найбільшим та
найменшим було збільшення на 12 одиниць.
Аналіз асортименту жіночого одягу за видами показав, що у 2018 році в
магазин «Санта Україна» найбільше надійшло костюмів – 390 одиниць, що
становило 26,9 %; 230 одиниць надійшло півпальт (15,9 %), по 156 – пальт,
курток, спідниць (по 10,7 %). Найменше надійшло суконь – всього
18 одиниць, або 1, 2 %.
У 2019 році, як і раніше, найбільше в поставці було костюмів –
384 одиниць, або 26,0 % (правда, на 6 одиниць менше, ніж в попередньому
році). Півпальт надійшло на 10 одиниць більше (260), їх частка зросла на
0,4 %.
Поставка пальт (180 одиниць) за часткою збільшилась до 12,2 %, а
курток (162 одиниць) – до 11,0 %. Найменше, всього 14 одиниць, надійшло
суконь (в порівнянні з минулим роком поставка цих виробів зменшилась на
4 одиниці).
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПИЛОСОСІВ В УКРАЇНІ
Ринок побутової техніки розвивається дуже швидко. Роботу по дому все
більше полегшують розумні, потужні, багатофункціональні пристрої.
Стабільний інтерес у господарів викликають нові моделі пилососів, які
виробники оснащують новими можливостями і функціями. Індикатори
заповнення мішка, аквафільтри, циклонні фільтри, можливість проводити
сухе та вологе прибирання, різні щітки та насадки для чищення килимів,
меблів, гладких поверхонь економлять час на прибирання і підвищують його
якість.
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Обсяг продажу пилососів продовжував зростати протягом 2020 року,
незважаючи на кризу COVID-19, оскільки споживачі протягом карантину
проводили більше часу в своїх будинках і тим частіше прибирали свої
квартири. Більше того, споживачі також намагалися підтримувати свої
квартири в чистоті з метою дотримання гігієнічних норм у світлі побоювань
зараження вірусами.
За 2020 рік частка продажу побутових пилососів середнього цінового
сегменту збільшилася на 10 % [1]. Популярність пилососів середнього
цінового сегменту зростає і тому, що кількість їхніх функцій, якість і строк
експлуатації поступово наближаються до параметрів дорогої продукції
(від 150$), при цьому їхня ціна зберігається в межах 90-150$ [1]. У чималому
ступені продаж апаратів середнього цінового рівня виріс і внаслідок
збільшення популярності безмішкових пилососів, що належать до цієї
категорії.
Аналіз ринку розумних пилососів свідчить про те, що найбільше їх
купують в традиційних магазинах, але частка онлайн-купівель стрімко
зростає і з часом може вийти на провідне місце. Цьому сприяє
загальносвітова тенденція збільшення ролі мережі Інтернет у торгівлі.
Цільову групу покупців «розумних» пилососів в даний час складають
люди 25-40 років з рівнем доходів вище середнього. Чоловіки купують
автоматичну техніку для прибирання частіше, ніж жінки.
Перші 11 тижнів 2020 р. (з 01 січня по 17 травня) ключові ринки
побутової техніки та електроніки в Україні демонстрували зростання на 13 %
у гривневому вимірі порівняно з аналогічним періодом 2019 р. Найбільше
зріс продаж пилососів (+28 %) [3].
Карантинні обмеження на території України розпочалися з 12 березня
2020 р. і відразу це відбилося на ринку побутової техніки та електроніки
скороченням обсягів продажу на 26 % саме в період з 16 березня до 19 квітня
2020 р. (12-16-й тижні) порівняно з аналогічним періодом 2019 р., ці дані
також підтверджує й Європейська бізнес-асоціація [2]. Через обмеження,
пов’язані з пандемією COVID-19, та панічні настрої серед споживачів фокус
змістився на товари першочергової необхідності.
Адаптивний період для покупців відзначають 7-20-й тижні 2020 р.
(20 квітня-17 червня), коли більшість населення країни перейшла на
дистанційну форму роботи та навчання. Саме у цей період спостерігалося
зростання продажу телевізорів, пилососів і т. д. Також покупці здійснювали
відкладені купівлі, що позитивно вплинуло на продаж великої побутової
техніки. Ринок побутової техніки з 17-го до 20-го тижня відновлювався,
показник зростання – 8 % порівняно з аналогічним періодом 2019 р. Лідером
ринку за темпами зростання продажу є категорія ноутбуків (+63 %).
Наприклад, продаж роботів-пилососів виріс з 0,8 до 12,2 % [2].
Дані про експортно-імпортні операції з пилососами на ринку України
наведено в табл. 1.
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Отже, непрогнозована глобальна пандемія призвела до зниження попиту
і товарообороту більшості підприємств торгівлі та зруйнувала всі прогнози
продажу. Інтернет-магазини відчули різку появу нових конкурентів та
розпочали боротьбу за споживача.
Таблиця 1 – Дані про експортно-імпортні операції з пилососами на ринку
України [3]
Найменування

Одиниця
вимiру

Експорт

Кiлькiсть

Iмпорт

Вартiсть, тис.
дол. США

Кiлькiсть

Вартiсть, тис.
дол. США

8508000000 Пилососи:
ВСЬОГО

кг
111528,3
1801,495
8150560
72152,96
шт.
17131
0
1399987
0
8508110000 - - потужнiстю не бiльш як 1500 Вт та якi мають мiшок для збору пилу або
iнший пилозбiрник об'ємом не бiльш як 20 л

ВСЬОГО

кг
шт.

ВСЬОГО

кг
шт.

ВСЬОГО

кг
шт.

4191,77
58,09007
152
0
8508700000 - частини

24566,68
2406

441,6986
0

ВСЬОГО

кг

3556,5

53717,8

804,9

80963,5
1404,583
14635
0
8508190000 - - iншi

4517078
867483

46319,31
0

22816,52
290,4714
3555197
2344
0
530098
8508600000 - iншi пилососи

24587,02
0

48,4

Погоджуємось з дослідниками та фахівцями, які відзначають ключові
трансформації, що відбуваються на ринку побутової техніки та електроніки
внаслідок обмежень, пов’язаних із заходами протидії пандемії COVID-19, а
саме зміну споживацьких пріоритетів. Як наслідок, зниження доходів
населення призвели до змін споживацького кошику, підвищилася лояльність
до Інтернет-купівель нецільової аудиторії цього сегменту.
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ПРОБЛЕМИ РИНКУ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ
ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
Україна – привабливий ринок для збуту товарів побутової хімії завдяки
мільйонам споживачів і для потенційних інвесторів. Обумовлено це тим, що
потенційна місткість ринку значно перевищує пропозицію. Сучасний
український ринок побутової хімії має широкий спектр продукції і більшу
частку цього ринку становлять синтетичні мийні засоби (СМЗ). Формування
ринку СМЗ відбувається під впливом потреби покупців, вимог ринку,
розвитку технології та вимог екологічної безпеки мийних засобів.
Політика проникнення світових лідерів на український ринок зумовлена
істотним зменшенням виробництва мийних засобів вітчизняними
виробниками. Причини експансії світових лідерів в Україну полягають у
тому, що ринок побутової хімії є досить привабливим, щорічний приріст
ринку становив 10-15 %. Друга причина полягає в тому, що більшість
вітчизняних підприємств виробляло прості порошки, з вузьким
асортиментом, не враховуючи зміни у попиті на цю групу товарів, що
відбулась за останні роки. Проблемою вітчизняних виробників є і те, що
чинні стандарти на продукцію, які було розроблено у 90-х роках, не
відповідали вимогам часу.
У переважній частині сучасних публікацій увага дослідників
сфокусована на статистичних оцінках цього ринку, проблемах окремих
цільових сегментів, імпортно-експортних процесах, визначенні чинників
його формування тощо [1].
Аналітичне дослідження ринку побутової хімії та факторів, які
формують цей ринок, дає змогу виробнику оптимізувати товарний
асортимент з метою повного задоволення потреб різних груп населення за
мінімальних витрат як в умовах кризи, так і в умовах розвитку економіки.
Активізація виробництва товарів України, зокрема за рахунок створення
нових підприємств, потребує об'єктивних даних та аналізу. Разом з тим
відсутність детального обліку виробництва дрібних підприємств, недостатня
інформаційна прозорість ринкового простору є однією з основних рис
українського ринку. Особливо це проявляється на ринках товарів побутової
хімії, який включає побутові синтетичні мийні та засоби для чищення: засоби
для догляду за білизною і за житлом (засоби для чищення різного
призначення – ЗЧ). На цей час даний ринок характеризується високим
ступенем товарного насичення, а, отже, і високою конкуренцією.
Залежно від призначення синтетичні мийні засоби ділять на наступні
види [2]:
1) універсальні;
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2) засоби для прання бавовняних і лляних тканин;
3) засоби для прання вовняних і шовкових тканин;
4) засоби для прання сильно забрудненої або грубої тканини (наприклад,
спецодягу);
5) засоби для туалетних цілей (мило, рідке мило, шампуні для волосся,
гелі для душу та інше);
6) засоби для миття посуду, інвентарю і різних поверхонь (чистячі
засоби, засоби для миття скла та інше).
Рівень споживання синтетичних мийних засобів повинен становити
близько 7 кг в рік однією людиною. В Україні цей показник близько 5 кг. У
Європі в середньому цей показник в 2-3 рази вище, ніж у нас. Так, в
Німеччині середньостатистичний житель купує прального порошку 10-12 кг
в рік, в Англії - 14,2 кг на рік, у Франції споживають 15,6 кг порошку на рік
однією людиною. А в Америці цей показник досягає рівня 28 кг в рік на
споживача. Як і багато інших ринків товарів в Україні, ринок побутової хімії
є досить перспективним і має позитивну тенденцію зростання.
Крім зниження вмісту шкідливих хімічних речовин, виробники також
займаються розробкою нових універсальних мийних засобів. Їх можна
застосовувати як для прання одягу з натуральних тканин, так і для прання
виробів з синтетичних волокон.
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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ
ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
В 2015 році вступив в силу новий Закон України «Про основні принципи
і вимоги з безпеки харчових продуктів»
Цей Закон побудований на вимогах до виробництва та реалізації
харчових продуктів, діючих в ЄС. Сьогодні європейська система безпеки
харчових продуктів визнана однією із кращих в світі, а європейський
споживач – найбільш захищений. В цьому Законі чітко прописана
відповідальність оператора ринку в рамках своєї діяльності за недотримання
вимог законодавства з безпеки харчових продуктів [1].
57

Повну відповідальність за небезпечний продукт, який потрапляє на
ринок, несе виробник. За новими підходами контролюється увесь ланцюг
виробництва продукту «від поля до столу».
Щоб дізнатися, на скільки якісну продукцію виготовляють вітчизняні
виробники, дотримуючись цього Закону, було проведено дослідження якості
кефіру, морозива, дитячого харчування та масла солодковершкового у двох
лабораторіях
Центральної
випробувальної
державної
лабораторії
Держпродспоживслужби в Київській області та Державного підприємства
«Укрметртестстандарт».
Кефір є корисним дієтичним продуктом. Він добре засвоюється
організмом, спонукає травлення і регулює мікрофлору кишковика.
Для експертизи продукції були взяті 6 зразків кефіру різних виробників,
а саме:
1. Кефір ТМ «Галичина» 2,5 % жиру.
2. Кефір ТМ «Волошкове поле» 2,5 % жиру.
3. Кефір ТМ «Яготинський» 2,5 % жиру.
4. Кефір ТМ «Простоквашино» 2,5 % жиру.
5. Куфір ТМ «Слов’яночка» 2,5 % жиру.
6. Кефір ТМ «Clever» 2,5 % жиру.
5 зразків виготовлені у відповідності з вимогами ТУ, а 1 зразок – у
відповідності з вимогами ДСТУ 4417:2005 [2].
За результатами проведеної експертизи встановлено: занижену кількість
масової частки жиру від заявленої на етикетці (2,0 % і 2,3 %) при нормі не
менше 2,5 % в двох зразках (ТМ «Волошкове поле» і ТМ «Галичина»).
У кефірі ТМ «Волошкове поле» виявлена кишкова паличка, що є грубим
порушенням санітарної безпеки. Наявність кишкової палички свідчить про
санітарну неблагополучність на підприємстві.
В рамках медійного проєкту «СТОП Фальсифікат» був проведений
масштабний моніторинг масла солодковершкового.
У рамках проєкту були відібрані зразки масла солодковершкового у
торгових мережах у чотирьох регіонах України: Сумах, Черкасах, Новій
Одесі (Миколаївська область) та в Калуші (Івано-Франківська область).
Усього було відібрано 77 зразків масла (231 пачка). Ще 77 залишились у
експертів, як контрольний/арбітражний зразок.
Відповідно до етикетки, відібрані зразки масла були представлені 30-ма
виробниками (28 – українських, 2 – німецьких).
За результатами лабораторних досліджень встановлено, що
16 відібраних зразків масла – фальсифікат (Суми – 3 зразки; м. Нова Одеса –
2; Черкаси – 3; м. Калуш – 8). Загальна кількість виробників, назви яких
зазначалися на маркуванні фальсифікованого масла – 7, з яких 3 виробники
реалізували свою продукцію в одному регіоні, ще 2 реалізують
фальсифіковану продукцію у більше, ніж в одному регіоні.
В Україні діють два ДСТУ, один на морозиво тільки з молока і другий
на морозиво з рослинними жирами. Так, морозиво молочне, вершкове і
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пломбір – все це виключно молочні продукти, вони прописані в
ДСТУ 4733:2007. Природно, в ці види морозива дозволяється вносити
найрізноманітніші смакові наповнювачі та харчові добавки, але ніякої заміни
молочного жиру або молочного білка бути не повинно.
Другий стандарт ДСТУ 4735:2007 за дуже схожим номером
поширюється на морозиво з комбінованим складом сировини. Саме так має
називатися морозиво, до складу якого доданий рослинний жир або будь-який
замінник молочного жиру.
Для дослідження було взято 5 марок морозива пломбір:
1. «Геркулес суперсімейка» морозиво пломбір.
2. «Рудь-Пломбір №1» морозиво пломбір.
3. «Три медведі» морозиво пломбір.
4. «Чиста лінія» морозиво пломбір ванільний.
5. ТМ «Лімо» морозиво пломбір.
Результати досліджень: зауважень за кількістю і якістю жиру немає: весь
жир в морозиві був молочним і містився в ньому в достатніх кількостях. Так
що, не варто нарікати на те, що в Україні немає справжнього морозива. Воно
є і не так вже й мало.
Синтетичних замінників цукру виявлено не було, що також говорить про
натуральність цього продукту. В одному пломбірі – «Лімо ТМ» виявлено
кишкову паличку.
Дитяче харчування: за законом для виробництва дитячого харчування
повинні використовуватися сировина отримана в спеціальних сировинних
зонах. Цим Законом напряму було заборонено використання ГМО в
дитячому харчуванні, тоді як в дорослому харчуванні ГМО використовувати
можна при наявності відповідного маркування.
В цьому дослідженні було одразу три категорії дитячих кисло-молочних
продуктів. Це дитячі сирки, а саме:
1. Агуша – сирок для дітей.
2. Тьома – сирок для дитячого харчування.
3. Яготинське для дітей – дитяче харчування сирок для дітей.
Також чотири зразка дитячих йогурти, а саме:
1. Агуша – йогурт за наповнювачем «Злаки».
2. Злагода – йогурт вітамінізований «Малятко».
3. Тьома – йогурт для дитячого харчування з фруктовим наповнювачем
«Яблуко».
4. Яготинське для дітей – дитяче харчування йогурт з наповнювачем
фруктовий «Яблуко-морква».
Крім того, в дослідженні дві сухі закваски призначені для приготування
кисло-молочних продуктів для найменших, а саме:
1. Good Food Біфідокомплекс – закваска для домашнього йогурту.
2. Vivо біфіт – суха бактеріальна закваска.
До упаковки продукції претензій не було, а до маркування були.
Оскільки всі протестовані продукти позиціонують себе як живі кисло59

молочні продукти (містять в собі мікроорганізми), то кількість цих корисних
мікроорганізмів варто було вказувати. Немає ніякої інформації на етикетках
обох сухих заквасок, за що, таким чином, оцінка за маркування знижена до
«задовільно».
Також дивна ситуація з сухою закваскою Good Food: на сайті написано,
що отриманий з її допомогою продукт призначений для дітей з 6 місяців, на
справді на самій упаковці із закваскою такої інформації не вказано.
Доцільно зазначити, що не всі українські виробники харчової продукції
відповідально відносяться до її технології виготовлення через недостатній
контроль державними органами і нестачу харчових лабораторій по
проведенню харчових експертиз.
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БЕЗПЕЧНІСТЬ МИЙНИХ ЗАСОБІВ
Відомо, що мийними засобами називають речовини, що понижають
поверхневий натяг води та володіють мийною та змочувальною здатністю [1].
Синтетичні мийні засоби являють собою солі органічних сульфокислот
або сірчанокислих ефірів.
Зростання виробництва синтетичних мийних засобів на основі
поверхнево-активних речовин зумовлено зростаючими потребами в цих
препаратах багатьох галузей промисловості, підвищенням обсягів
використання мийних засобів. Синтетичні мийні засоби у процесі
виробництва і застосування можуть впливати на людину і потрапляти в
навколишнє середовище, негативно впливаючи на них. Для забезпечення
найефективніших мийних властивостей цих синтетичних засобів складають
спеціальні композиції з 5-12 інгредієнтів. У препаратах для прання вміст
поверхнево-активних речовин може перевищувати 30 %.
Синтетичні мийні засоби – це речовини, питання безпеки яких
переважно пов’язують з їхнім впливом на довкілля, а також на здоров’я
людини. В першу чергу, це пояснюють наявністю в їхньому складі
поверхнево-активних речовин і фосфатів.
Механізм дії поверхнево-активних речовин на процеси в організмі
базується на впливі на структуру і проникність біологічних мембран, що
спричиняє найбільш виражені ефекти з боку центральної нервової системи,
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органів зовнішнього дихання, харчового каналу і крові. При цьому переважна
більшість поверхнево-активних речовин має відносно низьку токсичність,
вони можуть проявляти подразнюючу і резорбтивну дію на шкіру і слизові
оболонки, а найбільша небезпека поверхнево-активних речовин і препаратів
на їх основі для людей міститься в їx сенсибілізуючій дії, здатності
викликати алергічні реакції. Своєрідність бiологічної дії поверхневоактивних речовин полягає в тому, що вони можуть не тільки власне виявляти
загальнотоксичну і алергенну дію на організм людини, а й посилювати
токсичну, канцерогенну, сенсибілізуючу, мутагенну дію інших хімічних
речовин при комплексному та комбінованому надходженні до організму [1].
Безпечність товарів, в тому числі і синтетичних мийних засобів,
визначено в Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» [2].
Згідно із цим Законом безпечна нехарчова продукція – будь-яка
продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов
використання (у тому числі щодо строку служби та за необхідності введення
обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні
ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються
прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з урахуванням:
– характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо
встановлення і технічного обслуговування;
– впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде
використовуватися разом з нею;
– попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її
використання та знищення, а також в іншій інформації стосовно продукції;
– застережень щодо споживання чи використання продукції певними
категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку
тощо) [2].
При вирішенні питань безпеки синтетичних мийних засобів
розглядаються екологічні, токсикологічні та санітарно-хімічні показники, що
відображено в законодавчих документах, які забезпечують безпечне
використання синтетичних мийних засобів в країнах Євросоюзу та в Україні.
Так, наприклад, до екологічних показників в країнах Євросоюзу
відносять:
– повне біорозкладання;
– вміст сполук фосфору.
В Україні:
– масова частка фосфатів;
– біорозкладання (повне, первинне).
До токсикологічних показників в країнах Євросоюзу відносять:
– наявність у рецептурі алергенної речовини, із списку, що наведений в
директиві 76/768/ЕЕС.
В Україні:
– дія на шкіру і слизові оболонки;
– сенсибілізуюча дія;
– здатність викликати відділені ефекти [3].
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Питання управління ризиками на належному рівні відображені тільки в
регламентах Євросоюзу, в яких визначені пріоритетні заходи, чітко і
детально розписані процедури розміщення продукції на ринку, умови,
обов'язкові до виконання, випадки, в яких можливі або не можливі відступи
від прийнятих правил, перелік інформації, що має бути надана в тих чи інших
випадках і шляхи проходження цієї інформації, переліки тестів і методів, які
можуть бути використані при підтвердженні відповідності продукції,
відповідальність за порушення вимог.
Документи, які регламентують питання безпеки використання
синтетичних мийних засобів у країнах Євросоюзу і в Україні,
переглядаються і вдосконалюються, створюються нові документи, вносяться
зміни до регламентів та показників, що визначають безпеку.
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В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Основною складовою туристичної галузі нашої держави є готельноресторанний бізнес. Досягнення практично всіх наукових шкіл
управлінського спрямування покладені в основу розвитку сучасного
менеджменту готельно-ресторанної сфери. Дослідження логіки розвитку
менеджменту як невід'ємного атрибуту розвитку готельно-ресторанного
бізнесу в умовах постійної нестабільності середовища є необхідною умовою
для підтримання конкурентоздатності підприємств. При цьому визначальні
передумови успіху створюються за межами підприємства – у зовнішньому
середовищі, саме тому сучасний менеджмент необхідний насамперед для
економічно самостійних господарюючих суб'єктів, для оперативного
реагування на постійну мінливість кон'юнктури ринку, позицій конкурентів і
коригування власних позицій з врахуванням вимог зовнішнього середовища [1].
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Сучасні реалії функціонування підприємств різних галузей економіки
характеризуються досить складною ситуацією. Поширення загрози
COVID-19 у всьому світі змінило діяльність усіх суб’єктів господарювання.
Рецесія коронавірусу не залишила жодної індустрії недоторканою, серед яких
ресторанний бізнес є найбільш помітним та проблематичним. Сьогодні
ресторанний бізнес, як ніколи раніше, веде активну боротьбу за збереження
власної життєздатності. У зв’язку з пандемією коронавірусу закрилося
більшість підприємств ресторанного бізнесу у всьому світі. Ресторанний
бізнес зіштовхнувся з безпрецедентною кризою, яка, безумовно, трансформує
в перспективі діяльність підприємств цієї сфери. Ресторатори усього світу,
для яких ресторанний бізнес має цінність, сьогодні вимушені задіяти всі
ключові ресурси. В таких умовах на перший план виносяться питання
гнучкості та швидкості реакції підприємств ресторанного бізнесу, що
передбачає адекватну трансформацію бізнес-моделі їх діяльності відповідно
до змін умов ведення бізнесу. Новий індустріальний ландшафт, створений
COVID-19, змушує підприємства ресторанного бізнесу розробляти нові
креативні механізми не тільки збереження життєздатності, але й розвитку, які
б дали змогу адаптуватись до нових реалій зовнішнього середовища [2].
Готельно-ресторанна індустрія зараз стикнулася з найбільшим
випробуванням за останній час. Щоб вистояти у складних умовах, власники
ресторанного бізнесу трансформують звичні формати діяльності та
активізують всі можливі резерви та ключові ресурси. З огляду на те, що на
сучасному етапі розвитку сфера ресторанної індустрії є глобальним
комп’ютеризованим бізнесом, який базується на інтернет-технологіях та
альтернативних оnline-сервісах, у сучасних умовах вони мають бути
максимально задіяні в діяльності підприємств ресторанного бізнесу.
Інформаційні технології сьогодні, як ніколи раніше, стають все більш цінним
ресурсом у підприємствах ресторанного бізнесу, допомагаючи рестораторам
не тільки зберегти життєздатність, але й розкрити нові перспективні напрями
розвитку.
Для збереження бізнесу та забезпечення ефективного перепрофілювання
звичного режиму роботи закладів ресторанного бізнесу на формат адресної
доставки замовлень запропоновано концептуальний базис соціального медіамаркетингу для підприємств ресторанного бізнесу, який інтегрує ключові
акценти утримання цінності в умовах пандемії [3].
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Визначення послуги, яке отримало розповсюдження в Україні, наведене
у Державному стандарті України ДСТУ 3279-95 «Стандартизація послуг.
Основні положення». У відповідності з цим стандартом, під послугою
розуміється «результат безпосередньої взаємодії постачальника (виконавця) і
споживача та внутрішньої діяльності виконавця щодо задоволення потреб
споживача» [4].
У Законі України «Про телекомунікації» термін «послуга зв'язку»
вживається в такому значенні: послуга зв'язку – продукт (результат)
діяльності оператора та/або провайдера зв'язку, спрямований на задоволення
потреб споживачів галузі зв'язку [1].
Як свідчать наведені вище визначення, послуга зв'язку є результатом
діяльності підприємств зв'язку. У секції H «Транспорт, складське
господарство, поштова та кур'єрська діяльність» Класифікатора видів
економічної діяльності ДК 009:2010 виділено розділ 53 «Поштова та
кур'єрська діяльність», який поділено на дві групи: 53.1 «Діяльність
національної пошти» та 53.2 «Інша поштова та кур'єрська діяльність», які, у
свою чергу, поділено на класи [5].
Клас 53.10 «Діяльність національної пошти» включає виймання,
сортування, перевезення та доставку внутрішніх і міжнародних поштових
відправлень у вигляді посилок і бандеролей за допомогою служби поштової
доставки. Перевезення може здійснюватися одним або кількома видами
транспорту, як власного (приватного), так і громадського.
Клас 53.20 «Інша поштова та кур'єрська діяльність» включає послуги з
виймання, сортування, перевезення та доставки (внутрішніх і міжнародних)
поштових відправлень у вигляді листів, посилок і бандеролей, що їх
здійснюють фірми, крім служб національної пошти, послуги з доставки
додому.
Послуги зв’язку включені і у секцію J «Інформація та телекомунікації»
розділі 61»Телекомунікації (електрозв'язок)». Даний розділ включає 4 групи:
61.1 «Діяльність у сфері проводового електрозв'язку», 61.2 «Діяльність у
сфері безпроводового електрозв'язку», 61.3 «Діяльність у сфері
супутникового електрозв'язку», 61.4 «Інша діяльність у сфері
електрозв'язку».
Клас 61.10 «Діяльність у сфері проводового електрозв'язку» включає:
експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв,
що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням
інфраструктури проводового електрозв'язку; купівлю доступу та пропускної
здатності мережі у власників і операторів мереж, а також надання
телекомунікаційних послуг із використанням цих потужностей для бізнесу та
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населення; надання доступу до мережі Інтернет оператором кабельної
інфраструктури; комплектування пакета каналів і розповсюдження такого
пакета без створення телевізійних програм.
Клас 61.20 «Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку» включає:
експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв,
що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням
інфраструктури безпроводового електрозв'язку; експлуатацію, технічне
обслуговування пейджингового та стільникового зв'язку, а також інших видів
систем безпроводового електрозв'язку; купівлю доступу та пропускної
здатності мережі у власників та операторів мереж, а також надання
безпроводових телекомунікаційних послуг (крім супутникових) із
використанням цих потужностей для бізнесу та населення; надання доступу
до
мережі
Інтернет
оператором
безпроводової
інфраструктури;
комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без
створення телевізійних програм.
Клас 61.30 «Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку» включає:
експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв,
що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням
інфраструктури супутникового електрозв'язку; доставку споживачам через
супутникові системи «прямо додому» відео-, аудіо- або текстових програм,
придбаних у телеканалів, операторів проводових мереж або радіомереж;
надання доступу до мережі Інтернет оператором супутникової
інфраструктури; комплектування пакета каналів і розповсюдження такого
пакета без створення телевізійних програм.
Клас 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв'язку» включає: надання
спеціалізованих телекомунікаційних додатків, таких як супутниковий трекінг
(визначення місцезнаходження через супутник), комунікаційна телеметрія
(техніка вимірювання відстані), та експлуатацію радіолокаційних станцій;
експлуатацію супутникових терміналів функціонально пов'язаних з однією
або більше наземними телекомунікаційними системами та здатними
передавати й одержувати дані від супутникових систем; надання доступу до
мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернетпровайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований
доступ до мережі Інтернет тощо; надання телефонного зв'язку та доступу до
мережі Інтернет в загальнодоступних будівлях; надання телекомунікаційних
послуг за допомогою існуючих телекомунікаційних з'єднань (передавання
голосу в реальному часі через Інтернет-протокол (VOIP); перепродаж
телекомунікаційних послуг (наприклад, купівля та перепродаж ємності
мережі без надання додаткових послуг)).
Важлива соціально-економічна роль зв'язку в житті суспільства
зумовила появу та законодавче закріплення поняття «загальнодоступні
послуги зв'язку». У відповідності до Законів України «Про телекомунікації»
та «Про поштовий зв’язок» [1, 2] під загальнодоступними послугами зв'язку
розуміється набір обов’язкових послуг загального користування
встановленого рівня якості, які надаються споживачам на усій території
України за тарифами, що регулюються державою.
У телекомунікаційній сфері до таких послуг віднесено послуги
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місцевого телефонного зв'язку, окрім тих, що надаються з використанням
бездротового доступу, до загальнодоступних віднесено також послуги
негайного виклику, довідкових служб, послуг зв'язку за допомогою
таксофонів та переговорних пунктів, факсимільного та телеграфного зв'язку.
У поштовому зв'язку до таких послуг віднесено пересилання: поштових
карток (простих та на замовлення); листів (простих та на замовлення);
бандеролей (простих та на замовлення); посилок без наголошеної цінності
вагою до 10 кг; секограм (простих та на замовлення).
Необхідність надання загальнодоступних послуг зв'язку породжує низку
техніко-економічних проблем у галузі, які потребують свого вирішення.
Загальнодоступні послуги складають лише маленьку частину у
загальному переліку послуг зв'язку.
Так, наприклад, до переліку послуг поштового зв'язку, окрім
загальнодоступних послуг входять: інші послуги поштового зв'язку (сплата
та доставка пенсій, приймання грошових переказів, пересилання контейнерів,
товари поштою тощо) – усього 45 видів послуг; торгівля (конвертами,
філателістичною продукцією, друкованими виданнями, продовольчими та
іншими товарами); послуги зв'язку (надання міжміських та міжнародних
телефонних розмов за попередніми замовленнями, приймання та доставляння
телеграм, організація Інтернет-пунктів тощо); інші види діяльності
(розміщення реклами на поштових конвертах, розповсюдження лотерейних
квитків, перевезення вантажу поштовим автотранспортом, технічне
обслуговування автотранспорту та багато ін.) [3].
До основних телекомунікаційних послуг входять: місцевого
телефонного зв'язку; міжміського та міжнародного телефонного зв'язку;
телеграфного зв'язку; проводового мовлення; передавання та приймання
телевізійних
та
радіопрограм,
радіозв’язку;
мобільного
зв'язку;
комп’ютерного зв'язку; супутникового зв'язку.
Існує досить докладна деталізація цих та інших послуг. Так, наприклад,
основними послугами рухомого (мобільного) зв'язку є: надання доступу до
мережі оператора рухомого (мобільного) зв'язку, шляхом підключення та
з’єднання кінцевого обладнання абонента (рухомого абонентського
обладнання); передавання і приймання інформації голосом (голосова
телефонія); послуга роумінгу.
Тут наведено лише незначну частину усього переліку послуг зв'язку, які
надаються споживачам. Цей перелік постійно змінюється, що обумовлено
науково-технічним прогресом, появою попиту споживачів на нові послуги, а
також високою інноваційною активністю операторів та провайдерів зв'язку.
Окрім змін у складі послуг змінюються також обсяги надання окремих
послуг – поява нових послуг, а також зміни у перевагах споживачів,
призводять до зростання обсягів споживання одних послуг та зниження
попиту і, як наслідок, обсягів споживання деяких інших традиційних послуг,
або, навіть, до їх зникнення.
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ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНІВ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ
Згідно з прогнозами провідних фахівців світу в галузі харчування,
найближчим десятиріччям частка продуктів спеціального призначення у
розвинених країнах складатиме до 30 % усього продуктового ринку. На
сьогодні асортимент виробів спеціального призначення, що виготовляються
в Україні вузький – їх випускається близько 2,0 % і, здебільшого, це дієтичні
вироби. Тоді як за кордоном продаж тільки кондитерських виробів
оздоровчого призначення варіює від 4,2 до 25,0 %. Це говорить про те, що
питання розробки технологій і випуск спеціальних продуктів в Україні стоїть
досить гостро і є актуальним.
У зв’язку з тим, що теорія розробки продуктів оздоровчого харчування
знаходиться у стані розвитку, на сьогодні не прийнято єдиної, узагальненої
класифікації спеціальних продуктів.
У літературних джерелах має місце застосування різних термінів для їх
означення: спеціальні, спеціального призначення, цільові, лікувальні,
дієтичні, лікувально-профілактичні, оздоровчі, корисні, з корисними
мікронутрієнтами, з бажаними властивостями, продукти 21 століття,
продукти групи «Здоров’я», продукти для спеціального оздоровчого
харчування, фортифіковані, функціональні, спеціальні для дієтичного
споживання.
Так, у Європейському Союзі, США, Японії, Росії такі продукти мають
назву «функціональні». До них відносять продукти харчування, які містять
інгредієнти, що приносять користь здоров’ю людини шляхом покращення
перебігу фізіологічних процесів, посилення роботи імунної системи та
сприяють подовженню активного способу життя. Українські науковці, також
часто в обіході використовують цей термін. Але слід пам’ятати, що в Україні,
згідно із Законом «Про безпечність та якість харчових продуктів» від
06.09.2005 р. надаються два наступні означення для характеристики цієї
групи продуктів:
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Функціональний харчовий продукт – харчовий продукт, який містить як
компонент лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або
пом’якшення перебігу хвороби людини.
Харчовий продукт для спеціального дієтичного споживання – харчовий
продукт, який спеціально перероблений або розроблений для задоволення
конкретних дієтичних потреб, що існують через конкретний фізичний чи
фізіологічний стан людини та/або специфічну хворобу або розлад, у тому
числі продукти дитячого харчування, харчування спортсменів та осіб
похилого віку. Склад таких продуктів повинен значною мірою відрізнятися
від складу звичайних продуктів, але вони не можуть бути замінниками
лікарських засобів».
Фізіолого-функціональні
властивості
продукту
повинні
бути
підтверджені гігієнічними та клінічними дослідженнями. І, згідно із
законодавством
України,
лише
за
умови
безпечності,
доброї
біозасвоюваності, позитивного впливу на ту чи іншу ключову функцію
організму людини, харчовому продукту із цієї групи може бути надано
статус «функціонального» або «для спеціального дієтичного споживання».
Не дивлячись на те, що у вітчизняній і зарубіжній науці накопичено значний
досвід створення продуктів спеціального призначення [1-4].
Запропоновано класифікувати продукти за такими ознаками: за
призначенням, за видами продукції, за походженням.
Так, залежно від призначення спеціальні продукти можна поділити на
п’ять груп: оздоровчі, профілактичні, дієтичні, лікувальні та спеціальні для
різних груп населення. Для виготовлення цих виробів використовують
спеціальний
добір
інгредієнтів,
визначений
медико-біологічними
рекомендаціями для тих чи інших цілей.
Оздоровчі – забезпечують оптимальну життєдіяльність всіх категорій
людей за рахунок вмісту ессенціальних інгредієнтів.
Профілактичні – забезпечують профілактику хронічних захворювань та
виникнення нових у людей, що живуть у екологічно забруднених зонах або
працюють на шкідливих виробництвах.
Дієтичні – справляють дію, спрямовану на покращання функціонування
окремого органу чи організму в цілому за рахунок внесення в продукт або
вилучення з нього певних речовин.
Лікувальні – забезпечують лікування того чи іншого захворювання за
рахунок вмісту лікувальних препаратів натурального чи синтетичного
походження.
Спеціальні для різних груп населення – сприяють нормальній
життєдіяльності організму за рахунок вмісту рекомендованих або вилучення
нерекомендованих речовин, збільшують стійкість до екстремальних умов
(для спортсменів, космонавтів, дітей, вагітних жінок, літніх людей).
Список використаних джерел:
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ТОВАРОВИРОБНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасний етап розвитку економіки України висуває якісно нові вимоги
до управління конкурентоспроможністю продукції підприємств. Це
зумовлює необхідність застосування сучасних принципів менеджменту,
маркетингу, забезпечення якісно нового підходу до діяльності підприємств.
Проблема
підвищення
рівня
конкурентоспроможності
продукції
підприємства є актуальною, бо від рівня конкурентоспроможності продукції
вітчизняних підприємств залежить рівень конкурентоспроможності
економіки всієї країни. Сучасний стан економіки України супроводжується
низкою невирішених проблем, серед яких однією з найважливіших для
більшості українських підприємств є проблема досягнення та збереження
певного рівня конкурентоспроможності [1].
Конкурентоспроможність продукції споживач оцінює з точки зору своїх
потреб і повноти їх задоволення. Володіючи обмеженими можливостями,
споживач прагне максимізувати ступінь своєї загальної задоволеності. Під
конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти сукупність її
властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти
репрезентованої на ринку аналогічної продукції. Вона визначає здатність
витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над
виробами інших товаровиробників.
Загалом для визначення конкурентоспроможності продукції продуценту
необхідно враховувати:
– конкретні вимоги потенційних покупців (споживачів) до
пропонованого на ринку товару;
– можливі розміри та динаміку попиту на продукцію;
– розрахунковий рівень ринкової ціни товару;
– очікуваний рівень конкуренції на ринку відповідних товарів;
– визначальні параметри продукції основних конкурентів;
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– найбільш перспективні ринки для відповідного товару та етапи
закріплення на них;
– термін окупності сукупних витрат, пов’язаних із проектуванням,
продукуванням і просуванням на ринок нового товару [2].
Держава оцінює конкурентоспроможність товару з точки зору його
затребуваності та соціальної значущості. Якщо вітчизняний товар є соціально
значущим, але він коштує значно дорожче імпортного, держава може
вплинути на цю ситуацію, застосувавши або субсидії і дотації вітчизняному
виробнику, або квоти і митні бар’єри до закордонних постачальників.
Загострення конкурентної боротьби (за збут своєї продукції, за місце на
ринку) поміж фірмами-виробниками змушує шукати їх нові засоби впливу на
рішення покупців. Конкуренція тісно пов’язана з товарним виробництвом,
коли виробники пропонують аналогічний товар, а споживач вибирає з них
ліпший за прийнятну ціну [3].
Конкуренція – це суперництво між товаровиробниками за вигідні умови
виробництва і розподілу товару чи послуг. Тому одна з найважливіших задач
розвитку підприємства і країни загалом нерозривно пов’язана з ефективністю
виробництва, забезпеченням випуску необхідної кількості сучасних виробів
та покращення якості, досягненням конкурентоспроможності продукції на
світовому ринку. Інтенсифікація виробничих процесів з використанням
новітніх технологій, устаткування, широкого асортименту матеріалів вимагає
постійного контролю якості виконання технологічних операцій для
забезпечення високого рівня конкурентоспроможної продукції та
задоволення потреб споживачів.
Передовий закордонний досвід свідчить про те, що якість, безперечно, є
найбільш вагомою складовою конкурентоспроможності, але водночас
можливості реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом
параметрів і умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але
й на підприємство, фірму і навіть країну.
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Формування ринкового простору в економіці України здійснює
безпосередній вплив на функціонування роздрібної торгівлі, визначає
відповідні зміни структурного й організаційного характеру. Актуальність
цього питання випливає з важливості тієї ролі та функцій, які виконує
роздрібна торгівля як складова економічного середовища країни. Роздрібна
торгівля є вагомою складовою національної економіки України, відіграючи
важливу роль у її розвитку – виступаючи завершальною стадією руху
товарної продукції від виробників і забезпечуючи доведення товарів до
кінцевих споживачів, координуючи систему міжгалузевих і регіональних
зв’язків, підтримуючи баланс між попитом і пропозицією, сприяючи
зайнятості населення, наповненню бюджетів усіх рівнів, зміцненню
фінансової системи країни [1, 2].
Встановлено, що роздрібна торгівля є сектором регіональної економіки,
утвореним сукупністю суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж
населенню або підприємствам, організаціям, установам товарів для їх
особистого споживання і некомерційного використання, а також надання
супутніх торговельних послуг, та інституцій інфраструктури роздрібного
споживчого ринку; діяльність яких строго контролюється, адмініструється та
регулюється центральними, регіональними і місцевими органами управління;
в межах якого здійснюється задоволення потреб населення і суспільства в
товарах та торговельних послугах; визначаються параметри розвитку
внутрішньорегіонального споживчого ринку, локалізується ділова активність
населення і розвиток малого бізнесу, формується платоспроможний попит та
інвестиційна привабливість територій. Її важливе соціально-економічне
значення на місцевому рівні проявляється в тому, що роздрібна торгівля
виконує важливу соціально-економічну і фахово-психологічну роль,
стимулюючи ділову активність, формуючи соціально-орієнтоване бізнессередовище і консолідуючи фінансово-інвестиційні та економічні ресурси
для суміжного розвитку базових та нових галузей і видів економічної
діяльності.
Роздрібна торгівля, порівняно з іншими видами економічної діяльності,
має свої особливості, що зумовлюють як характер її розвитку, так і специфіку
відносно регулювання. Це, зокрема, важлива системоутворююча роль
налагодженні міжфункціональних, міжгалузевих, міжсекторальних зв’язків;
вплив на розвиток внутрішнього споживчого ринку, задоволення споживчих
потреб населення і належного рівня якості життя; важлива соціальна
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зорієнтованість; екстенсивне зростання шляхом розбудови об’єктів торгівлі;
взаємозв’язок з інвестиційним середовищем регіональних економічних
комплексів та розвитком малого бізнесу; упровадження інновацій; активна
участь громадського сектору; висока взаємозалежність із розвитком малого
підприємництва. Результативність показників роздрібного товарообороту
підприємств торгівлі представлено в табл. 1.
Особливості регулювання роздрібної торгівлі на регіональному рівні
визначаються
переважанням
економічних
методів
регулювання.
Адміністративні важелі застосовуються здебільшого лише для обмеження
монополії, регулювання цін, правил торгівлі стратегічними товарами.
Відповідно до цього визначальною є дія інституційно-правового та
інституційно-організаційного
регулювання
торгівлі,
застосовуються
організаційні механізми для планування розміщення і розбудови мережі
об’єктів роздрібної торгівлі в географічному та видовому аспектах.
Таблиця 1 – Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за
регіонами України у січні 2021 року [3]
Назва регіону

Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Роздрібний
товарооборот у січні
2021 р., млн. грн.
71915,1
1718,8
1200,6
7268,1
2010,7
1473,4
1210,5
3140,6
1465,9
6654,9
1292,2
520,9
4496,3
1475,5
5468,1
2063,7
1132,0
1194,4
841,1
4948,3
1411,3
1274,6
1348,7
701,0
1224,2
16379,3
72

Індекс фізичного обсягу
роздрібного товарообороту (у
порівнянних цінах)
у січні 2021 р. до січня 2020 р.
104,9
108,3
100,3
106,8
101,6
102,4
100,4
107,7
103,1
117,0
100,5
107,5
102,5
99,7
106,7
104,0
99,7
103,8
105,3
97,1
100,0
100,4
99,9
95,3
108,5
104,9

Економічні – для стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку
роздрібної торгівлі, реалізації її соціальних функцій та посилення ролі в
регіональній економіці і розміщенні продуктивних сил. Це потребує
бюджетно-податкового сприяння та фінансово-ресурсного забезпечення
торговельної діяльності, нормативно-правового регулювання організаційних
процедур та формування управлінських зв’язків, організаційноінституційного вибудовування просторово-територіального розміщення та
торговельної інфраструктури, контролю за дотриманням прав споживачів [4].
Стратегічними пріоритетами формування нової сучасної структурної
моделі роздрібної торгівлі можуть бути такі напрямки [5]:
- розвиток великоформатних торговельних об’єктів і мереж;
- розвиток дискаунтерів та магазинів інших типів, акцентування уваги
на їх спеціалізації;
- відновлення кооперативної торгівлі;
- розвиток соціальних магазинів;
- розширення електронної торгівлі.
Проведений аналіз вказує на реальність існування неорганізованого
сектора торгівлі, його значні обсяги у торгівлі регіонів та позитивну
динаміку розвитку, а також вказує на його важливе значення у забезпеченні
економічної безпеки регіонів. Відтак, оцінюючи економічний потенціал
регіону, треба обов’язково зважати на показники діяльності неорганізованого
сектора торгівлі. Ефективність функціонування роздрібної торгівлі на місцях
є індикатором роботи місцевих органів влади, успіху запроваджуваних
реформ тощо. Для збалансованого розвитку вітчизняної торгівлі загалом та в
регіонах доцільно було б розробити та впроваджувати регіональні стратегії
розвитку торгівлі на 5-10 років.
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Поняття «послуги» охоплює досить широку область економічної
діяльності. До сфери послуг відносяться такі важливі сектори сучасної
економіки, як телекомунікації, транспорт, освіта, охорона здоров'я, туризм,
будівництво, фінанси тощо. Протягом останніх трьох десятиріч обсяги
світового експорту послуг збільшилися у понад 20 разів і продовжують
зростати. В умовах досить конкурентного середовища сфера послуг
інтенсивно розвивається та стає одним із найвпливовіших чинників, від яких
залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни
на світових ринках, зростання добробуту населення.
Термін «міжнародна торгівля послугами» охоплює міжнародний обмін
багатьма видами послуг, кожній з яких притаманні свої особливості.
Відповідно до угоди про торгівлю послугами (ГАТС), до послуг, що
надаються каналами міжнародної торгівлі, належать: комерційні послуги
(професійні, управлінські, комп’ютерні і їм подібні), послуги у сфері НДДКР,
продажу і оренди нерухомості, послуги з лізингу та оренди машин і
обладнання без операторів, консультативні та ін.), послуги зв’язку (поштові,
кур’єрські, телекомунікаційні тощо), послуги з будівництва та суміжні
інженерні послуги, послуги дистриб’юторів, послуги у сфері освіти, з
охорони довкілля, фінансові послуги, послуги з організації відпочинку,
культурних та спортивних заходів, ті, що пов’язані з туризмом, транспортні
та інші [1].
Специфіку окремих видів послуг визначає характер учасників ринку
послуг і порядок їх взаємодії, технологія надання послуг та їх природа й
мета. Інакше кажучи, об’єктивними критеріями класифікації послуг є
характер їх учасників і факторів, а саме:
– суб’єктів послуг;
– предметів і об’єктів послуг;
– взаємин між учасниками ринку послуг;
– механізм реалізації послуг [2].
На сьогодні світовий ринок послуг як галузевий товарний ринок поки
що не являє собою органічної системи, він тільки розвивається в напрямі
цілісності, перебуває у фазі становлення. Про це свідчать такі процеси і
явища, як значні відмінності в тарифах на однакові види послуг, відсутність
універсальних інструментів і принципів, а також єдиної загальноприйнятої
класифікації послуг, як це існує щодо товарної торгівлі (Гармонізована
система опису та кодування товарів).
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Європа є провідним регіоном у світовій торгівлі послугами, на який
припадає близько половини світового експорту та імпорту послуг. Друге та
третє місця, відповідно, посідають такі регіони, як Азія та Північна Америка.
Частка ж інших країв становить близько 10 %.
Необхідно зазначити, що в цілому країни Центральної та Східної
Європи та СНД володіють потенційними резервами для розвитку потужного
сектора послуг, передусім туризму, сухопутного транспортну, судноплавства
та ін., але їх широкому експорту заважають недостатня матеріально-технічна
база та створення нових основних фондів у цих сферах. Індустрія послуг
країн СНД перебуває в стадії розвитку. Цей стан потребує зваженого підходу
до стратегії розвитку, регулювання та особливо лібералізації сфери послуг.
Відповідно до міжнародних стандартів якості ISO 9000 якість
характеризується ступенем відповідності притаманних характеристик
продукту обов’язковим та очікуваним вимогам і потребам споживачів. При
цьому якісними характеристиками продукту виступають його фізичні,
функціональні, естетичні, ергономічні, екологічні, безпекові та ряд інших
властивостей. Особливу групу складають показники якості послуг, які
визначаються залежно від виду, характеру і специфіки послуги, що
надається. Загалом, якість послуг залежить від сукупності дій всіх суб’єктів,
залучених до процесу виробництва, надання основних та додаткових послуг.
Основні характеристики якості послуг лежать в сфері якості як самої
послуги, так і якості її надання (якості обслуговування), і, передусім,
наявності додаткових послуг, які опосередковано впливають на процес її
надання [3].
Роль міжнародної торгівлі послугами проявляється в тому, що вона є
важливим сектором національного і світового господарства, відіграє важливу
роль у розвитку людського капіталу, впливає на функціонування і розвиток
матеріального виробництва, сприяє збільшенню вільного часу, створює
можливості для повнішого задоволення і розвитку потреб людей і
суспільства, є найважливішим елементом формування сучасної якості життя
та
забезпечує
якість
економічного
зростання
і
підвищення
конкурентоспроможності країни.
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БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Вендингом називається продаж товарів і послуг за допомогою
автоматичних пристроїв, що приймають оплату. Торгівля через автомати є
високотехнологічним, рентабельним і високоприбутковим бізнесом. Вендинг
набув широкого розповсюдження у світі як зручний і не дуже вимогливий
спосіб вести торгівлю або надавати послуги. Він має різні напрями і
практично доречний у всіх комерційних сферах і галузях життя суспільства.
Вендинг останнім часом користується все більшою популярністю.
Зокрема, в Японії, яка є світовим лідером з впровадження сучасних
технологій в роздрібну торгівлю, близько 60% всіх покупок здійснюється
через торговельні автомати. В Україні торговельні автомати з’явилися
порівняно недавно і вендинг ще тільки завойовує власну ринкову нішу і у
середньому на 1 автомат приходиться 5000 чоловік. В той самий час,
наприклад, у Японії один автомат приходиться в середньому на 20 чоловік, у
США – на 40, у Франції – на 100. Проте ринок має величезний потенціал
особливо у разі активного виходу на нього великих іноземних вендингоператорів, з якими зручніше працювати і державним структурам і
мережевим супермаркетам [1].
Вендинг відрізняється низкою неоцінених переваг перед стандартним
розумінням роздрібної торгівлі: з боку суб’єктів господарювання це
достатньо перспективна не зайнята ніша, що в скорому майбутньому може
приносити значні прибутки, зниження витрат на оплату праці, а також повна
самостійність, постійний приплив капіталу, а з боку споживачів – це
простота використання, швидкість обслуговування.
Український ринок вендингу починаючи з 2000-х років стрімко
розвивається та останніми роками перейшов період сталого розвитку.
Результати графічного матеріалу свідчать, що з 2015 р. темпи зростання різко
знизилися порівняно з початком 2000-х років (рис. 1).
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Обсяг ринку тис.дол.

Рисунок 1 – Динаміка вендингового ринку України, тис. дол. [1, 2]
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Причинами є фінансова криза, падіння курсу гривні. Спостерігається
утримання і зростання ринку шляхом збільшення кількості автоматів у
операторів і появи нових видів автоматів. Зазвичай вітчизняні підприємці
розпочинають вендиговий бізнес або купуючи торговельні автомати
самостійно, або беручи необхідне устаткування в кредит, або розпочинають
бізнес за підтримки виробників.
У загальному обсязі комерційного вендингового покриття кавові
автомати (кофемати) становлять 60 %, платіжні термінали – 30 % і лише 10 %
припадає на автомати з продажу снеків та банок/пляшок із напоями
Структура регіонального вендингового ринку/сектору в Україні
представлено на рис. 2 [2].
Кавові автомати
60%
Київ 23%
Одеса 19%

Платіжні
термінали 30%

Харків 16%
Львів 10%
Дніпро 5%

Автомати з
продажу снеків
або пляшок із
напоями 10%

Інші міста 27%

Рисунок 2 – Регіональна структура вендингового ринку в Україні та
структура вендингового сектору
Свого найбільшого розповсюдження в Україні отримали платіжні
термінали та автомати з продажу гарячих напоїв – кави, чаю. Їх популярність
пояснюється тим, що платіжні термінали практично не потребують
обслуговування, достатньо тільки збирати виручку та поповнювати автомат
папером для чеків, а гарячі напої завжди користуються популярністю,
особливо в місцях із великим потоком людей: торговельних та офісних
центрах, підземних пішохідних переходах, адміністративних будівлях.
Основними проблемами в розвитку вендингу можна вважати:
1. Зростання конкуренції за ефективні місця установки торгових
автоматів. Саме цей фактор буде перешкодою для зростання торгових мереж
в подальшому.
2. Відсутність офіційної статистики вендингової торгівлі. Сьогодні
вендинговим операторам доводиться самостійно збирати інформацію про
обсяги вендингової торгівлі, кількості операторів, кількості торгових
автоматів в регіоні , що знижує можливості розвитку даного виду бізнесу.
3. Невисока лояльність покупців. Якщо торговий автомат реалізує
очікування покупця повністю, то зростає ймовірність того, що він буде
продовжувати користуватися послугами даного автомата. Якщо до цього у
клієнта був негативний або не самий позитивний досвід користування
автоматами, то, можливо, тепер він буде шукати альтернативні варіанти
покупки потрібного товару [3].
77

Виконаний SWOT-аналіз розвитку вендингової торгівлі вказує на не
вичерпність факторів, однак в цілому перераховані фактори відображають
перспективи та можливі проблеми у розвитку вендингової торгівлі.
Слід зазначити, що вендинговий бізнес в Україні – досить
перспективний варіант для отримання прибутку за рахунок порівняно
низьких капіталовкладень, відсутності високої конкуренції та відносної
незаповненості ніши.
Проведене дослідження свідчить, що основними перспективами
розвитку вендингового бізнесу в Україні в найближчі десятиліття будуть:
– упровадження нових автоматів із нижчою собівартістю та з великим
асортиментом товарів;
Таблиця 1 – Оцінка розвитку вендингової торгівлі з використанням
SWOT-аналізу
Можливості
1. Відсутність часу у покупців на
придбання товарів.
2. Застосування енергозберігаючих
технологій.
3. Сучасні технології контролю і обліку
продажів.

Загрози
1. Вандалізм.
2. Зміна податкового законодавства.
3. Конкуренція.
4. Підвищення вартості оренди торгового
місця.

Сильні сторони
1. Не великі експлуатаційні витрати.
2. Мобільність переміщення.
3. Працює цілодобово.
4.Різні форми оплати.

Слабкі сторони
1. Не вигідно купувати лише один апарат.
2. Обмеженість асортименту.
3. Невисока лояльність покупців.

– поширення вендинг-систем через компактність, мобільність і зручність
в обслуговуванні, що заощаджує час споживачів та дає можливість
застосування різних форм оплати товарів.
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Технології не стоять на місці і весь час придумують, щось нове,
практичне та зручніше у використанні. Зараз набирає популярності серед
українських транспортних компаній такий екологічний транспорт, як
електромобіль, хоча у світі він вже давно набрав популярності. В Україні
нараховується 23,3 тисячі автомобілів, які працюють виключно на
електротязі.
Для України є значні плюси у використанні «зелених» автомобілів:
незалежність від імпортної нафти, країна отримує не менше $ 5 млрд. «на
екологію». Згідно з Паризькими кліматичними угодами, розвинені країни
взяли на себе зобов’язання щороку виплачувати країнам, що розвиваються,
$ 100 млрд. на екологічні проєкти. Розвиватиметься підприємництво, при
створенні інфраструктури для обслуговування електрокарів з’являються нові
робочі місця. Електрокари збережуть здоров’я і гроші на медицину. Жителі
міст будуть дихати чистішим повітрям, а це, у свою чергу, зміцнить здоров’я
населення.
Основні проблеми, з якими зустрілися власники електромобілів, – це
дороге задоволення – вартість електромобілів – це один з основних факторів,
який стримує від їх придбання. Ціна нового автомобіля у середньому в
1,5-2 рази вище, ніж аналогічного за класом автомобіля з бензиновим або
дизельним двигуном. Залежність від розетки – досить низька автономність –
це дійсно вада електромобілів. Навіть хвалена Tesla, у якій заявлено запас
близько 500 км, насправді може «з'їсти» батарею вдвічі швидше.
Ремонтувати дорого – якщо техобслуговування автомобіля – процес доситьтаки простий і не дуже витратний, то серйозний ремонт може влетіти в
«копієчку». Найдорожчий елемент електрокара – батарея [1].
Вирішення першої задачі дозволяє швидко окупити вартість автомобіля
під час тривалої експлуатації. Тобто, «лякаюча» ціна – це ніщо в порівнянні з
економією з якою зустрічаються власники при живленні автомобіля.
Для вирішення другої задачі необхідно використати комплексне
рішення, яке забезпечить зарядку електромобіля у будь-якому місці та у
будь-який час.
Вирішення третьої задачі потребує налагодження продуктивного
співробітництва з міжнародними постачальниками-виробниками деталей для
електромобілів. Також будівництво станцій технічного обслуговування, що
спеціалізуються на ремонті та проведенні діагностики популярних марок
електромобілів.
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Вирішення глобальних проблем: впровадження новітніх технологій, що
передбачають
використання
теплових
насосів,
електричного
теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання; використання
енергії сонця та геотермальної енергії; розвитку вітроенергетики, малої
гідроенергетики
і
біоенергетики;
зниження
рівня
забруднення
навколишнього природного середовища; створення сприятливих умов для
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій.
Загалом розрізняють чотири режими «заправки» електромобіля
(в англомовній термінології Mode). Американська класифікація способів
зарядки простіша і містить лише три рівні (Levels): звичайна домашня
розетка, спеціальна домашня розетка з потужним струмом і швидкозарядна
публічна станція.
Mode 1 – найбільш базовий. Це зарядка змінним струмом від побутової
мережі, коли в звичайну розетку вмикається кабель без додаткових захисних
пристроїв.
Mode 2 – те ж саме, що і перший варіант, але із застосуванням фірмового
кабелю із захистом. Він слідкує за тим, щоби не було короткого замикання чи
перегріву кабелю, за допомогою примітивних світлових індикаторів
інформує про процес заряду.
Mode 3 – зарядка змінним струмом підвищеної потужності із
використанням окремої розетки, яка, по суті, є спеціальною зарядною
станцією.
Mode 4 – найшвидший на даний момент спосіб зарядки електрокара. На
відміну від попередніх варіантів, тут використовується постійний струм [2].
Крім традиційних способів зарядки електромобіля постійно
впроваджують різні ноу-хау, такі, як дорога, яка може заряджати автомобілі
находу.
Електродороги будуються у Швеції, Китаї та інших прогресивних
країнах, які відчувають потребу у вирішенні проблем паркувальних місць
біля стаціонарної зарядки або ж проблеми з швидким розряджанням
суперкоденсаторів і мають постійно підтримувати заряд в транспорті.
Це рішення дозволить зекономити час на зарядці автомобіля, адже
процес підзарядки проходитиме фактично «на колесах». Автомобілі будуть
оснащені спеціальним обладнанням для бездротової підзарядки і їздитимуть
по спеціальному дорожньому полотну з електромагнітним полем, яке буде
заряджати автомобіль знизу.
Автомобільні технології стрімко розвиваються і ми повинні
підтримувати технології з низьким викидом вихлопних газів на дорогах
України. З вирішенням даних завдань ми матимемо більший попит на
електрокари, адже на даний момент краще автомобілів з електричним
приводом, в якості альтернативи ДВЗ, не придумано нічого. Електромобілі
мають більший крутий момент, більшу швидкість, більшу динаміку.
Мало хто помічає, але найновіші розробки останніх років в
автомобільній промисловості впроваджувалися саме на електромобілях.
Найпрогресивніше програмне забезпечення, найефективніший автопілот,
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можливість керування автомобілем однією педаллю, вбудовані в дах сонячні
панелі і багато іншого прийшло в галузь завдяки електромобілів. І це тільки
серійні моделі, якщо взяти технології, пропоновані на електричних концепткари, то в найближчому майбутньому нас очікують революційні зміни [3].
Якщо ще пару років назад можна було стверджувати, що для масового
використання електромобілів недостатньо розвинена інфраструктура, то
сьогодні, а тим більше в умовне завтра це вже не аргумент. Якщо зарядні
станції електромобілів в достатній кількості будуть в кожному великому
місті, на головних магістралях країни, на периферійних шосе і їх число
неухильно зростатиме то розрахувавши маршрут, подорожувати на
електромобілі можна по всій країні і навіть за її межами.
Зарядні станції в Україні обслуговують електромобілі з різними типами
роз'ємів і швидкістю зарядки, швидко розвивається ремонтний сервіс.
Пройде 2-3 роки і різниця у використанні паливних і електричних авто буде
мінімальна.
Список використаних джерел:
1. Високовольтне майбутнє: за що українці люблять електромобілі. URL:
https://mind.ua/publications/20192564-visokovoltne-majbutne-za-shcho-ukrayincilyublyat-elektromobili
2. Укрін форм мультимедійна платформа мовлення України «Майбутнє
вже тут: електромобілі в Україні». URL: https://www.ukrinform.ua/rubricother_news/1990308-majbutne-vze-tut-elektromobili-v-ukraini-infografika.html
3. HEvCars «Заряджаємо електромобіль: основні типи зарядних станцій і
роз'ємів зарядних пристроїв». URL: https: //hevcars. com.ua/reviews
/zaryazhaem-elektromobil-osnovnyie-tipy-zaryadnyih-stantsiy-i-razemov/
Богдан Миленький, 4 курс, група ТКЛ-41д
Науковий керівник: Ольга Василишина,
асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВЖЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ
В сучасних ринкових умовах варто звернути увагу на наявність низки
суттєвих перешкод для успішного продовження гармонізації міжнародних
стандартів в Україні, для чого необхідно ефективно розв’язати низку
проблемних питань. Насамперед, це застосування найбільш об’єктивної і
водночас най більш практичної форми гармонізації [1].
Чинним національним стандартом ДСТУ 1.7:2015 [2] передбачено
декілька можливих методів прийняття та застосування в Україні
міжнародних і регіональних стандартів: підтвердження та обкладинка
(обидва зазначених методи не передбачають виконання перекладу
державною мовою), а також перевидання.
Перевидання стандарту виконують шляхом передруку, долучаючи, за
потреби, переклад у формі додатка, або перекладу з передруковуванням
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оригіналу, або без передруковування. Звичайно, найбільш прийнятним для
вітчизняних користувачів стандартом була й залишається гармонізація
стандартів шляхом ідентичного перекладу. Очевидні недоліки зазначеного
способу гармонізації пов’язані з його складністю та надмірною вартістю
розроблення ідентичних стандартів [1].
Для суттєвої інтенсифікації виконання робіт із гармонізації міжнародних
стандартів, переважну більшість цих стандартів приймають без здійснення
перекладу. Такі методи, а саме підтвердження та обкладинка, у деяких
випадках є цілком застосовуваними. Насамперед, це визначається колом
користувачів певного стандарту, серед яких можуть переважати особи, які
володіють англійською мовою. Наразі певний масив міжнародних стандартів
має офіційні російськомовні варіанти, що також робить оригінальні
стандарти доступними для переважної більшості вітчизняних користувачів.
Водночас заведення до нормативного поля України англомовних стандартів
частого використання, з великою ймовірністю, може стати перешкодою для
розповсюдження їх у вітчизняній практиці.
Ще одним проблемним питанням є запровадження в Україні чинності
міждержавних стандартів ГОСТ, розроблюваних під егідою Міждержавної
ради із стандартизації, метрології і сертифікації, членом якої є й Україна. З
одного боку, ці стандарти, розроблення яких, найчастіше, виконується
російськими та білоруськими фахівцями, містять численні посилання на
нечинні в Україні документи Митного союзу або національні стандарти
інших держав. З іншого боку, на стандарти ГОСТ орієнтуються деякі країни
колишнього Радянського Союзу, які є важливими торговельними партнерами
України, тому кожен випадок надання чинності новому стандарту ГОСТ в
Україні вимагає окремого об’єктивного неупередженого розгляду [3].
Таким чином, варто відзначити, що стандартизація в цілому та
стандартизація у сфері харчових продуктів, зокрема, мають за мету
встановлення єдиного розуміння вимог до важливих характеристик об’єкта
стандартизації та однозначного їх розуміння всіма учасниками внутрішнього
або міжнародного обігу товарів. У цьому сенсі є важливим можлива та
доцільна узгодженість національних стандартів з міжнародними.
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РИНКУ ВЗУТТЯ
Ринок взуттєвих товарів являє собою різнорідну сукупність покупців,
що мають різні смаки і переваги.
Діяльність по виділенню потенційних груп споживачів конкретних видів
товарів називається сегментацією ринку [1]. Сегментація концентрується на
розходженнях у поведінці різних типів покупців (споживачів) на відповідних
ринках. При цьому під цільовим сегментом розуміється однорідна група
споживачів, що мають схожі потреби і звички стосовно визначених видів
товарів. Результат сегментації – конкретизація типів споживачів на даному
ринку. Для взуттєвого підприємства сегментація покупців є підставою для
коректування існуючої структури асортименту взуття або для розробки
нових моделей.
Аналіз по виявленню споживчих переваг показав, що на Вінницькому
ринку склалася багатоканальна система просування взуттєвих товарів: речові
оптові і роздрібні ринки, як правило, з недорогим і відповідним за якістю
взуттям; фірмові магазини підприємств, що виготовляють взуття;
супермаркети або бутики зі супермодним дорогим взуттям високої якості.
Таким чином, можна говорити про існування різних типів ринків взуття,
а, відповідно, і про необхідність проведення дослідження з метою
забезпечення конкурентноздатності сучасного взуття відповідного виду і
призначення. Це дозволить організувати адресне виробництво взуття,
орієнтованого на запити конкретної категорії споживачів на ринку
визначеного типу.
Під впливом процесів, що відбуваються в країні, перебудови економіки
ринки взуттєвих товарів придбали регіональний характер. У різних регіонах
вимоги з боку споживачів, що мають однаковий соціальний стан і приблизно
однаковий рівень доходу на душу населення, до якості, властивостей і ціни
взуття різняться. Вони залежать від природно-кліматичних умов, роду занять
населення, культурних і національних традицій і цілого ряду інших факторів.
Крім того, при дослідженні процесів сегментації ринків взуття потрібно
зважити, що поведінка споживачів не є стабільною. Вона може мінятися під
впливом політичних, соціальних, економічних факторів. З погляду
забезпечення конкурентноздатності взуття важливий той факт, що купівельні
переваги можуть трансформуватися під впливом маркетингової стратегії
підприємств-постачальників товару [2].
При визначенні соціальної значущості взуття як товару потрібно
пам’ятати, що воно належить до предметів першої необхідності. Взуття
захищає ногу людини від впливу зовнішнього середовища, кліматичних умов
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і механічних пошкоджень. Крім того, окрім функцій захисту на взуття
покладена естетична функція. Саме взуття довершує ансамбль одягу,
підкреслює його витонченість та неповторність, відповідність сучасним
напрямкам моди.
Серед особливостей продукції, що реалізує магазин «VroDa» нами
відзначено: невелику кількість товарних груп взуття, що реалізується; значну
різноманітність різновидів, видів і фасонів жіночого взуття; найбільшу
частку реалізованого взуття, що належить взуттю чорного кольору з
натуральної шкіри; серед всього асортименту взуття магазину «VroDa»
73,1 % належить жіночому взуттю, 26,9 – чоловічому (за кількістю пар
проданої продукції); більшим попитом користується взуття модельне, ніж
повсякденне, але на сьогоднішній день межа між модельним жіночим
взуттям і повсякденним стирається; структура товарного асортименту
магазину істотно змінюється протягом року, зазнає сезонних коливань.
Встановлено, що найбільшим попитом у магазині «VroDa» взуття
користується у весняно-осінній період.
Виходячи з даних особливостей продукції, що реалізується можна
визначити сегмент ринку, на який орієнтується магазин «VroDa».
Це в основному, жінки віком від 35-50 років з середнім рівнем доходу і
жінки віком від 18-25 років, які купують у магазині, в основному модельне
вишукане взуття з високоякісної шкіри за більш високими цінами, таке що
відповідає сучасним напрямкам моди. Щодо покупців чоловічого взуття
необхідно зазначити, що магазин «VroDa» орієнтується на сегмент ринку
«чоловіки віком від 25 до 50 років, з високим рівнем доходу, які купують
модельне взуття з високоякісної шкіри».
При визначенні сегменту ринку керівництво магазину «VroDa» враховує
також характер попиту покупців (стійкий, альтернативний, імпульсний),
економічні фактори, кліматичні умови нашого регіону. При плануванні
асортименту на наступний рік (певний період) кількість необхідних пар
взуття для закупівлі розраховують наступним чином: кількість покупців
взуття за попередній рік помножують на чотири (по одній парі взуття на
кожний кліматичний сезон) + 1 пара вишуканого модельного взуття + 25-30
%, які призначені для захоплення нового сегменту ринку. Такі розрахунки
проводяться окремо для чоловічого і жіночого взуття. Такий розрахунок
необхідної кількості взуття для реалізації дозволяє швидко обертатись
товарним запасам, оскільки тривале залежування взуття на складах або
вітринах є недоцільним через швидкі темпи зміни моди.
Проведені нами дослідження показали, що 60 % чоловіків віддають
перевагу модельному і стильному взуттю, а решта 40 % – повсякденному
взуттю. Чоловіки, які обирають модельне взуття, – це професійно активні,
комунікабельні люди.
Відповідно до результатів проведених досліджень основними
факторами, що впливають на прийняття споживачами-чоловіками рішення
про купівлю взуття є: імідж, якість та знання торгової марки, власний досвід,
поради друзів, ціна, реклама, рекомендації торгового персоналу.
Магазин «VroDa» визначає жінок віком від 16 до 40 років як
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перспективний потенційний сегмент споживачів взуття.
Жінки віком від 16 до 30 років більше віддають перевагу взуттю на
високих каблуках та «шпильках», ніж взуттю без каблуків, тому що воно
елегантне. А жінки віком від 30 до 40 років купують взуття без каблуків, на
низьких каблуках та танкетках, тому що воно є більш зручним.
Проведені нами дослідження показали що: 40 % – це жінки, які носять
взуття на високих каблуках; 30 % – каблук середньої висоти; 15 % – взуття на
танкетці; 15 % – взуття без каблуків.
Згідно з результатами проведених досліджень основними чинниками,
що впливають на прийняття споживачами-жінками рішення про купівлю
взуття, є такими ж, що й чоловіками.
Нами було опитано 100 споживачів, які відвідали магазин «VroDa».
Опитування тривало два дні по 4 години.
Було встановлено, що чоловіки та жінки віком до 18 років та віком від
36 до 50 років практично не купують взуття у магазині «VroDa» – (це
становить до 10 % опитаних). Чоловіки та жінки віком від 18 до 35 купують
взуття – понад 50 % опитаних.
Сім’ї з 1 та 2 особами купують його частіше (понад 50 % опитаних), ніж
сім’ї з 3 та 4 особами – чоловіки 10-50 % опитаних, жінки до 10 % опитаних.
Сім’ї в яких більше 4 осіб, – практично не купують взуття в цьому
підприємстві – до 10 % опитаних.
Молода сім’я без дітей та сім’я зі стажем без дітей, купують більше –
понад 50 % опитаних, ніж молода сім’я з дітьми та самотні – 10-50 %
опитаних. Сім’я зі стажем з дітьми – до 10 % опитаних.
Люди з низьким доходом майже не купують взуття у магазині «VroDa»,
тому що воно є дорогим – до 10 % опитаних. Люди з високим доходом
купують більше і частіше – 10-50 % опитаних, ніж люди з середнім доходом
– 10-50 % опитаних.
Керівники підприємств купують взуття найчастіше – понад 50 %
опитаних, службовці – 10-50 % опитаних, робітники сфери послуг – до 10 %
опитаних, без постійного місця роботи – до10 % опитаних, студенти – 10-50
% опитаних, пенсіонери не купують взагалі взуття в даному підприємстві та
домогосподарки – до 10 % опитаних.
Люди, які проживають у місті, купують взуття в магазині «VroDa»
частіше (понад 50 % опитаних), ніж люди з передмістя – 10-50 % опитаних та
сільських районів – до 10 % опитаних.
Регулярність здійснення купівлі: люди, які регулярно купують – понад
50 % опитаних, від випадку до випадку – 10-50 % опитаних.
Статус покупця: потенційні та постійні покупці – понад 50 % опитаних,
колишні покупці – до 10 % опитаних.
Інтенсивність здійснення купівлі: висока – понад 50 % опитаних,
середня – 10-50 % опитаних, низька – до 10 % опитаних.
Список використаних джерел:
1. Васильев Г.А. Поведение потребителей. Москва : Инфра-М, 2010. 423 с.
85

2. Коваль Л.А., Романчук С.А. Основні аспекти поведінки споживачів і
чинників, що зумовлюють вибір певного типу споживацької поведінки.
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.
Економічні науки. 2010. № 18. С. 117-122.
Владислав Москальчук, 4 курс, група ТКЛ-41д
Науковий керівник: Ірина Власенко,
д.мед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ М’ЯСНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
Харчова промисловість є однією з основних структуро-формуючих
галузей переробної промисловості аграрного сектору економіки. Харчова
промисловість складається із різних товарних ринків, в тому числі важливу
роль відіграє ринок м’яса та м’ясопродуктів.
М'ясний ринок займає чільну позицію з-поміж товарних ринків, оскільки
м'ясо є невід’ємною частиною раціону кожної людини, у якого немає
відповідних товарів-субститутів. М'ясні продукти – важливий елемент
державного стратегічного запасу, а галузь м’ясної та м'ясопереробної
продукції має значний вплив на розвиток економіки України. Оскільки ринок
м'яса та м'ясопродуктів в Україні становить значну частку, то на одній із
пріоритетних позицій у національній продовольчій політиці повинні
знаходитись розвиток та підвищення конкурентоспроможності національних
підприємств галузі [1]. Існує багато досліджень даного питання, проте для
більш глибокого аналізу стану розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів
необхідно дослідити структуру та тенденції виробництва м’ясної продукції в
Україні.
Однак у наукових виданнях із проблем аграрної економіки сформувався
підхід, коли окремий продуктовий ринок охоплює сферу обігу не тільки
продовольчого товару, а й сировини, необхідноїдля переробки.
Об’єктивний характер формування м’ясного ринку пов’язаний з
локалізацією розміщення споживачів м’ясних продуктів, їх специфічними
потребами, а також розміщенням виробництва м’ясопродуктів. Виділяють
місцевий регіональний ринок, котрий пов’язаний з іншими регіональними
ринками м’ясних товарів як з вивезення, так і з ввезення, але основна маса
товарів реалізується на регіональному місцевому ринку, що обумовлено
значними транспортними витратами, вимогами ринку реалізації парного
(свіжого) м’яса та м’ясопродуктів і рядом інших факторів.
Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні функціонує через сформовану
інфраструктуру, яка охоплює поряд із сільським господарством ланки
первинної обробки і промислової переробки, оптову ланку, роздрібну ланку і
безпосередньо споживачів кінцевої продукції галузі. Механізмом виконання
цього є ринок м’ясної продукції, який охоплює організаційно-економічні
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форми взаємовідносин між суб’єктами господарювання різних сфер галузі
тваринництва, забезпечуючи рух продукції на усіх стадіях відтворювального
процесу – від вирощування і відгодівлі тварин (отримання м’ясної сировини)
до виготовлення готових продуктів і реалізації їх кінцевому споживачу [2]
Сутність м’ясопереробної галузі полягає у збалансованому та
взаємопов’язаному функціонуванні різних галузей системи виробництва,
переробки та реалізації м’ясної продукції, що забезпечує потреби населення в
м’ясі та продуктах його переробки. На сучасному етапі діяльність
м’ясопереробних підприємств в Україні ускладнюється недостатністю
якісної сировини, відсутністю збалансованої системи матеріально-технічного
забезпечення, потенційним зростанням цін на енергоресурси, посиленням
конкуренції з боку імпортної продукції, відсутністю стратегічного
управління як одного з найефективніших і прогресивних засобів управління
підприємством, що в підсумку призводить до зниження обсягів виробництва
продукції та зростання її собівартості [3].
Основними виявленими сучасними проблемами, які не дають
відповідного розвитку м’ясній і м’ясопереробній галузі є: відсутність
комплексної, системної програми підтримки товаровиробників державою;
мале забезпечення матеріально-технічними ресурсами; неефективність
заходів стосовно захисту внутрішнього ринку від поширення імпортних
продуктів тваринного походження. Досліджено, що національний ринок
м’ясної сировини не є стабільним. Головними його провідними тенденціями
є скорочення обсягів виробництва основних видів та зміна структури на
користь дешевших видів м’яса (птиці); високий рівень нестабільності цінової
політики.
Отже, поняття «ринок м’яса та м’ясопродуктів» охоплює
функціонування його відповідних контрагентів (сільськогосподарських,
заготівельних, переробних і торговельних організацій), між якими об’єктивно
виникають виробничі зв’язки й успішно вирішуються економічні
взаємовідносини.
Список використаних джерел:
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ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ
Україна належить до держав з недостатнім забезпеченням водними
ресурсами. Вона – одна з найменш водозабезпечених країн Європи. Водні
об’єкти України вкривають 24,2 тис. кв. км, що становить лише 4,0 % від її
загальної території (603,7 тис. кв. км). Питома забезпеченість річковим
стоком в Україні – близько 1000 м3 на особу в рік, що нижче в 2,5 рази, ніж в
Німеччині та Швеції, в 3,5 рази ніж у Франції та у 5 разів ніж в Англії [1].
У Звіті про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України у 2019 році йдеться про запровадження конкурентних
механізмів у сфері спеціального використання водних біоресурсів та
спрощення процедури надання водних об’єктів у користування через
конкурентні та прозорі механізми [2].
З метою залучення до здійснення промислового рибальства більшої
кількості суб’єктів рибного господарства, створення можливості для
планування їх економічної діяльності, формування прозорих конкурентних
умов серед суб’єктів рибного господарства та забезпечення розвитку
ефективного бізнес-середовища прийнято Постанову Кабінету Міністрів
України від 23 жовтня 2019 р. № 1139 «Про реалізацію експериментального
проєкту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на
укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів
у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних
торгів» [3]. Постановою відкрито доступ до використання 15 % резерву
водних біоресурсів в рамках промислового вилову. Прогнозовано це
забезпечить збільшення доходів суб’єктів господарювання на 2,8 млн.
доларів США.
Також для запровадження прозорого та конкурентного механізму з
продажу права на спеціальні товарні рибні господарства прийнято Постанову
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1138 «Про реалізацію
експериментального проєкту із запровадження порядку здійснення штучного
розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у
спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з
продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом
електронних торгів», якою запроваджено аукціони з продажу права на
спеціальні товарні рибні господарства, зокрема, запроваджено реалізацію 100
% режимів спеціалізованих товарних рибних господарств через електронні
аукціони [4]. На даний час доступно для виставлення на аукціони 323 водні
об’єкти площею понад 50 тис. га, на яких можна здійснювати діяльність у
спеціалізованих товарних рибних господарствах. З метою спрощення
процедури надання водних об’єктів у користування та посилення захисту
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прав вітчизняних сільськогосподарських виробників у Верховній Раді
України супроводжується проєкт Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в
оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками» (реєстраційний
номер 0853 від 29 серпня 2019 р.).
Разом з тим на найближчу перспективу планується:
1. Розповсюдження конкурентних способів видачі дозволів на всі надра,
шляхом внесення змін до законодавчих актів.
2. Створення нової системи моніторингу підземних вод та небезпечних
геологічних процесів.
3. Підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо
охорони водних біоресурсів та середовища їх існування та запровадження
кримінальної відповідальності за купівлю незаконно заготовленої деревини.
4. Прийняття стратегії розвитку галузі рибного господарства України на
період до 2024 року, з метою забезпечення конкурентоспроможності та
нарощування інвестиційного потенціалу рибної галузі України.
5. Запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту
рибної промисловості.
6. Збільшення плати за спеціальне використання водних біоресурсів.
Проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти.
7. Створення ECO Platform управління спільними обмеженими
ресурсами, що буде включати наступні блоки: відкритий доступ до
інформації про природні ресурси, електронні послуги, електронна
простежуваність,
електронна
звітність,
екологічне
інспектування,
екологічний моніторинг, Feedback Window. Дана платформа буде включати
створення електронної системи управління рибною галуззю (E-Fish) та
запровадження системи простежуваності походження водних біоресурсів.
На сьогоднішній день в напрямку охорони водних об’єктів України
зроблено чимало. Так, забезпечено сучасним обладнанням та приладами для
вимірювання пріоритетних забруднюючих речовин згідно з вимогами
європейських директив приміщення трьох вимірювальних лабораторій:
лабораторія моніторингу вод Сіверсько-Донецьке басейнове управління
водних ресурсів (м. Слов’янськ); лабораторія моніторингу вод
Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ (м.
Вишгород); лабораторія моніторингу вод Дністровського басейнового
управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ).
Створено та наповнюється геопортал «Водні ресурси України».
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3. Про реалізацію експериментального проекту із запровадження
проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право
спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних
об’єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів: Постанова Кабінету
Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 1139. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1139-2019-п#Text
4. Про реалізацію експериментального проекту із запровадження
порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів
та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та
проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації
водного об’єкта шляхом електронних торгів : Постанова Кабінету Міністрів
України від 23 жовтня 2019 р. № 1138. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/prorealizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-iz-zaprovadzhennya-poryadkuzdijsnennya-shtuchnogo-i231019
Олексій Опальніцький, 3 курс, група ТКЛ-31д
Науковий керівник: Світлана Сіренко,
к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХУДОЖНІ МЕТОДИ ДЕКОРУВАННЯ ВИРОБІВ ЗІ СКЛА
Високі естетичні властивості скла як матеріалу (прозорість, блиск,
широка палітра кольорової гами) можуть бути підсилені вдалою
декоративною обробкою скловиробів. Різноманітні способи декорування
скляних виробів поділяють на такі, які наносяться в процесі формування
(в гарячому стані), і такі, які наносяться на відформовані вироби (в
холодному стані) [1].
Серед найцікавіших видів художнього декорування скла є розпис
керамічними фарбами, художнє травлення, живопис на склі. Також слід
окремо відзначити фотодрук. Розглянемо кожен вид детальніше:
Керамічні фарби використовують для прикрашання посуду, пляшок, ваз
та інших елементів декору різноманітної форми. Щоб добре закріпити
спеціальну фарбу, предмети після розпису піддають випалу. Після чого їх
можна мити водою, не побоюючись, що картинка зникне.
Щодо художнього травлення. Травлення – обробка поверхні скла
розчинами кислот або солей для розчинення частини поверхні.
У виробництві всіляких скляних конструкцій, наприклад, скляних
дверей або скляних перегородок, в декоративних цілях часто
використовується травлення скла. Обробка травленням дозволяє отримати на
поверхні скла привабливий «сатиновий» ефект. Травлення скла виконується
зазвичай з допомогою травильних паст або розчинів. Пасти застосовуються
для обробки невеликих за розміром виробів, а розчини, відповідно, – для
великогабаритних. В якості основної діючої речовини при травленні
використовується фтористоводнева кислота. У промислових масштабах
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травлення скла виконується за одним з основних методів в залежності від
складу травильної рідини: за методом Лайнера або за методом Кампманна.
Загальна для всіх методів травлення скла технологія включає попереднє
ретельне знежирення скла, нанесення при необхідності трафаретів (при
художньому травленні), безпосередньо обробку травильним складом,
промивання, а також сушку. Всі роботи по травленню скла обов'язково
ведуться на відкритому повітрі або при хорошій вентиляції приміщень,
оскільки вдихати пари плавикової кислоти вкрай небезпечно для здоров'я.
Травленим склом можна прикрасити практично будь-який виріб, також з
нього самого можна виготовити міцні і привабливі конструкції самого
різного призначення.
Живопис на склі. Живописна техніка малювання на склі має давні
традиції як у професійному, так і в народному мистецтві, сягаючи корінням у
часи Візантії та Риму. Художня особливість українського живопису на склі
виявляє себе яскравим колоритом, багатою декоративністю, площинністю,
зображення. Арсенал зображувальних засобів при цьому мінімальний:
графічна лінія, обмежена палітра локальних кольорів – червоного і чорного,
білого та синього, жовтого та зеленого. Прикметною стилістичною ознакою
українського живопису на склі є лінійна розробка площини. Прямі і хвилясті
лінії вільно покладені за формою, створюють м'який плавний контур, який
окреслює силуети фігури, риси обличчя, виявляє основне, характерне без
зайвих деталей. Ритм ліній оживляє локальні кольори площини, декоративно
збагачує композицію. Така манера письма нагадує розпис малярів на скринях
чи кольорові розписи на кахлях. Живопис на склі виступає яскравою
сторінкою образотворчого фольклору, що живиться багатими мистецькими
традиціями минулих віків. У малюванні на склі відбилися естетичні смаки
народу, реалії побуту, соціальні мотиви, розуміння явищ навколишнього
світу. Тут органічно поєдналися казка і правда, фантазія і реальність [2].
Фотодрук на склі є на сьогоднішній день одним з найбільш популярних
способів декорування різних скляних поверхонь. Фотодрук дозволяє нанести
на весь виріб або ж на його частину будь-яке повнокольорове зображення,
що дає можливість прикрасити скляну поверхню привабливим малюнком або
ж візерунком. Відомо декілька технологій фотодруку на склі.
Фотодрук на склі з використанням тонких полімерних плівок – одна з
найбільш старих технологій фотодруку. Ця технологія включає в себе
нанесення кольорового зображення на спеціальні плівки, а потім
прикріплення цих плівок до тильного боку скляних виробів. В результаті
зображення надійно захищене від впливу різних зовнішніх факторів – світла,
вологи, температури.
Фотодрук на склі за допомогою плівок – це вже трохи застаріла
технологія. Сьогодні найбільшою популярністю користується технологія
нанесення друку безпосередньо на скло. Така технологія називається УФдруком. Технологія УФ-друку на склі схожа на технологію друку на папері за
допомогою звичайного струменевого принтера, де «розфарбовуються» не
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аркуші паперу, а скло. В основу даної технології друку покладена здатність
спеціальних фарб тверднути під впливом ультрафіолету. Після затвердіння
фарби вже не змиваються водою, не стираються і не дряпаються. Головною ж
особливістю технології УФ-друку на склі є можливість наносити на скло
зображення великої чіткості.
Фотодрук на склі методом шовкографії – ще одна популярна сучасна
технологія друку на скляних поверхнях. Дана технологія заснована на
використанні трафаретів зі спеціальної синтетичної тканини: за допомогою
таких трафаретів на скло наноситься особлива фарба, що твердне при високій
температурі, після чого скло проходить термічну обробку. Фарба надійно
«впікається» у поверхню скла.
Незалежно від того, який спосіб фотодруку на склі був обраний,
прикрашена кольоровим друком скляна поверхня стає більш естетично
привабливою, що успішно використовується в рекламних, а також іміджевих
цілях. Наприклад, прикрашене фотодруком скло у вітрині магазину може
служити для залучення покупців, а фотодрук на скляних дверях в офісі
сприятиме підвищенню популярності бренду компанії.
Отже, існує безліч художніх методів декорування виробів зі скла. Кожен
з них є по-своєму цікавий і автентичний.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ТА РОЛЬ ЙОГУРТУ У ХАРЧУВАННІ
З погляду дієтології кисломолочні продукти цінніші за молоко. Дієтичні
та лікувальні властивості цих продуктів пояснюються сприятливою дією на
організм людини мікроорганізмів і речовин, що утворюються внаслідок
біохімічних процесів, які відбуваються під час сквашування молока. Для
підтримання нормальної мікрофлори кишківнику та профілактики низки
захворювань, використовують передусім кисломолочні продукти, у тому
числі йогурт [1].
Якість харчових продуктів відіграє чи не основну роль у
життєдіяльності людей і являє собою сукупність властивостей, які
характеризують харчову та біологічну цінність, органолептичні, структурномеханічні, функціонально-технологічні, санітарно-гігієнічні ознаки та
ступінь їх вираження. Водночас значна їх частина зазнає негативних змін у
процесі виготовлення продукції, її зберігання, транспортування та реалізації [3].
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Нині в Україні впроваджуються новітні технології, спрямовані на
удосконалення і оновлення рецептури кисломолочних продуктів, підвищення
їх дієтичних і лікувальних властивостей, розроблення продуктів з новими
функціональними властивостями.
Йогурт за останні роки набув величезної популярності в усьому світі.
Високий вміст поживних речовин зумовлюють надзвичайну корисність
йогуртів з точки зору раціонального харчування. Але далеко не всі йогурти є
корисними. Все залежить від його складу, в якому головними складовими
повинні бути молоко і особливі йогуртові бактерії. Без цих бактерій вся
корисність йогурту зводиться до нуля, він просто перетворюється на
звичайний смачний десерт. Також далеко не всі виробники при виробництві
цього продукту дотримуються норм, а це, в свою чергу, призводить до
погіршення якості. Отже, потрібно знати, що пропонують споживачам
українські виробники йогурту [1].
На споживчому ринку представлено велику кількість йогурту різних
торгових марок. Однак останнім часом якість йогурту дедалі менше
задовольняє його споживачів, тому дуже важливою є правильна та
об’єктивна її оцінка.
Однією з вимог сучасних технологій є розширення асортименту
продуктів харчування за рахунок збагачення їх біологічно активними
речовинами, надання продукту оздоровчих властивостей. У зв'язку з
дефіцитом в раціонах вітамінів, макро- і мікроелементів, несприятливою
екологічною обстановкою, зростанням захворюваності виникає необхідність
використання при виробництві харчових продуктів добавок на основі
рослинної сировини. Перевага харчової добавки, яка балансує недоліки
вітамінів, мінеральних речовин, клітковини, полягає в її доступності та
низькій собівартості. Для отримання йогуртів необхідно підібрати таке
співвідношення компонентів, яке дозволило б створити продукт не лише з
високою харчовою цінністю, але і з конкурентними споживними
властивостями.
Йогурти можна поділити на декілька груп і проаналізувати, як ті чи інші
продукти збагачують організм людини біологічно активними речовинами [2].
До першої групи відносять плодово-ягідну сировину. Вона
підрозділяється на 3 підгрупи: горіхи, ягоди, фрукти.
Ці компоненти дозволяють регулювати вміст пектинових речовин,
вітамінів, цукрів, ароматичних та ліпідних сполук, а також різноманітних
біологічно активних сполук [2].
До другої групи інгредієнтів відносять різноманітну овочеву сировину.
Овочі та продукти, отримані при їх переробці, дозволяють збагатити
кисломолочні продукти вітамінами, пектинами, мікроелементами тощо.
Наповнювачі цього типу є важливим елементом профілактики
серцевосудинних захворювань, що пов’язано із зниженням рівнів
холестерину, жирів і шлаків при їх вживанні. Крім того, клітковина овочів
суттєво знижує розвиток онкологічних захворювань прямої і товстої кишок,
молочної залози, передміхурової та підшлункової. β-каротин блокує розвиток
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раку стравоходу, сечового міхура, шлунку, легенів та гортані. Подібний
ефект мають хлорогенова та кумарова кислоти, а також вітамін С [2].
Третя група включає продукти бджільництва – прополіс, маточне
молочко, мед тощо [2].
Йогурти з додаванням цукатів з овочів відрізняються хорошими
органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками,
вони мають однорідну консистенцію, приємний і ніжний смак з яскравим
присмаком доданих овочів. Рекомендується використання продуктів
переробки моркви у виробництві молочних продуктів, асортимент
кисломолочних напоїв з екстрактами рослинної сировини, що володіють
функціональними властивостями.
Сучасні харчові технології потребують збільшення обсягу виробництва
низькокалорійних харчових продуктів та лікувально-профілактичних
продуктів для людей з різноманітними захворюваннями (ожиріння та
цукровий діабет). Крім того зростає попит на цукрозаміники природного та
штучного
походження.
Значно
підвищилося
використання
підсолоджувальних сполук у виробництві харчових продуктів, одержуваних з
глюкозо-фруктозних сиропів, крохмалю та патоки [4].
На даний момент відомо багато різновидів підсолоджувачів, деякі з них
такі, як сукралоза, фруктоза та глюкоза знайшли своє застосування в
кисломолочній промисловості.
Сукралоза – продукт з універсальними властивостями, що дозволяють
використовувати її в переважній більшості випадків, коли для
підсолоджування застосовують цукор. Сукралоза абсолютно нешкідлива,
стійка при зберіганні, її можна додавати в молочні продукти на будь-якій
стадії виробництва. Вона не шкодить довколишньому середовищу, деградує
за допомогою мікроорганізмів, не несе загрозу виникнення карієсу, але
виникають проблеми з її отриманням.
Таким чином, виробництво кисломолочних продуктів, у тому числі
йогуртів, з натуральних продуктів є вигідним не тільки для виробника, а й
для споживача. Всі використовувані компоненти натуральні, відсутні
стабілізатори та ароматизатори. Вживання йогурту покращує перистальтику
кишечнику, покращує обмін речовин, запобігає розвитку шкідливих
мікроорганізмів, на відміну від лактози молочна кислота переноситься усіма
споживачами, тобто не викликає алергії.
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Гідротермічна обробка є одним з кращих методів підготовки зерна до
переробки в борошномельній і круп’яній промисловості. Головним
завданням гідротермічної обробки є спрямована зміна вихідних
технологічних властивостей зерна щодо збільшення виходу і поліпшення
якості готового продукту.
В процесі переробки насіння зернових та олійних культур проходить
досить велику кількість технологічних операцій, серед яких однією із
найважливіших є сушіння. Підтримання потрібної вологості зерна є
основним фактором впливу на його термін зберігання і якісні показники.
Тому актуальною і важливою проблемою є інтенсифікація процесу
висушування насіння зернових та олійних культур при низьких
енерговитратах.
Метод інфрачервоного випромінювання (ІЧ-опромінення) є одним з
фізичних методів обробки харчових продуктів, який знаходить все більше
застосування в різних галузях харчової промисловості: кондитерській,
консервній, харчоконцентратній та ін. ІЧ-опромінення застосовується в таких
технологічних процесах, як нагрівання, сушіння, термічна обробка зернової
сировини,
випічка,
обсмажування,
бланшування.
Відзначається
рентабельність застосування даного методу в харчовій промисловості,
позитивний вплив ІЧ-обробки на харчові продукти [1].
Особливістю застосування інфрачервоного випромінювання в харчовій
промисловості є можливість проникнення електромагнітних хвиль в такі
капілярно-пористі продукти, як зерно, крупа, борошно та інші на глибину до
7 мм. Інфрачервона хвиля здійснює не тільки термічний, а й біологічний
вплив на продукт, сприяє прискоренню біохімічних перетворень в таких
біологічних полімерах, як крохмаль, білок і ліпіди. Конвеєрні інфрачервоні
сушильні транспортери з успіхом можуть використовуватися при закладці
зерна в зерносховища і в борошномельній промисловості, органічно
вписуючись у поточні виробничі лінії [2].
Процес інфрачервоного сушіння зернових має суттєві переваги
порівняно з найбільш розповсюдженим сушінням конвективним методом
через те, що не використовується органічне пальне. Інфрачервоні промені
характеризуються високою тепловою дією на продукцію, тому зростає попит
на використання ІЧ-випромінювання у сільськогосподарському, харчовому
та переробному виробництвах для сушки зерна, сипких інгредієнтів, теплової
дезінфекції та ін. Принцип роботи інфрачервоного методу полягає у тому, що
волога, яка знаходиться всередині зернини, поглинає інфрачервоні промені,
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через це відбувається її нагрівання. Іншими словами, енергію безпосередньо
підводять до вологи, через це і вдалося досягти не лише високої
ефективності, а й високої економічності [1].
Для установки з інфрачервоним опромінюванням олійного матеріалу
апаратурно-конструктивні
особливості
на
рівнях
функціональноконструктивних елементів та вузлів визначені наступними умовами: поперше, вони повинні забезпечити, з урахуванням початкових технологічних
чинників об'єкту переробки, необхідний рівень активності антиживильних
речовин і вологості; по-друге, конструктивними рішеннями з організації
інфрачервоного опромінювання, що забезпечують необхідну енергетичну і
технологічну ефективність процесу; по-третє, способом механічної дії
(підведення зовнішньої механічної енергії), що забезпечує транспортування і
перемішування матеріалу.
Під час ІЧ-опромінення підвищення температури проходить досить
швидко, але не на велику глибину, тобто прогрівається практично тільки
оболонка насіння. Це явище є вигідним при обробітку насіння соняшнику
перед обрушенням. Адже при опроміненні інфрачервоними променями
проходить швидке нагрівання оболонки насіння соняшнику, при
мінімальному ризику перегріву ядра. Висушування ж оболонки насіння
значним чином впливає на якість його обрушення та процент вмісту лузки
після обрушення. Особливе значення цей показник має при виробництві ядра
насіння соняшнику для кондитерських цілей [2].
Сушіння із застосуванням інфрачервоного випромінювання або радіаційне
сушіння є найбільш актуальним і перспективним в даний момент. А переваги,
якими володіє інфрачервона сушка, дозволяють ефективно використовувати її в
самих різних областях, починаючи з сушіння фарб і емалей і закінчуючи
сушінням сільськогосподарської продукції та риби. Наприклад, інфрачервона
сушка лакофарбових покриттів вигідно відрізняється тим, що прогрів покриття
йде зсередини виробу. Інфрачервоне випромінювання, проникаючи крізь
лакофарбове покриття, прогріває спочатку поверхню, що фарбується, не
створюючи на покритті мікроплівки, яка перешкоджає відведенню вологи (як
при конвективній сушці). Внаслідок цього не утворюються мікротріщини, що
руйнують лакофарбове покриття [3, 4].
Інфрачервона сушка також відрізняється часом розігріву оброблюваного
матеріалу. Так, автомобільна емаль сушиться звичайним методом при
розігріві поверхні до температури не менше 130 оС протягом 30 хвилин. Час
же інфрачервоного сушіння в залежності від структури матеріалу, що
фарбується, і щільності променевого потоку складає від 7 секунд до 5
хвилин.
Інфрачервона сушка дуже продуктивно застосовується в будівництві для
швидкого сушіння шпакльованих і пофарбованих поверхонь. В процесі
інфрачервоного сушіння більшість матеріалів не тільки висихають, але і
повністю полімеризуються. Тому покриття можна полірувати або шліфувати
відразу після сушіння [5].
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ КАВИ
Зерна кавового дерева складаються з клітковини, води і кавових масел.
Вологість сирого кави може досягати меж від 9 до 12 %. У розрахунку на
суху речовину, зерна вміщають 32-36 % екстрактивних речовин, які мають
властивості (при нормальних умовах зберігання) зберігатися протягом семи
років, а іноді і більше. Спочатку, зерну притаманне близько 850 різних
ефірних з'єднань, але в смаженому виді залишається не більше 350 [1].
Основною складовою кавового зерна вважається кофеїн, білок,
мінеральні солі, антиоксидант хлоргеновая кислота (вона бере участь у
формуванні терпкого смаку) і алкалоїд трігонеллін (він при обсмажуванні
створює унікальний аромат). Структурний склад компонентів в процентному
співвідношенні буває таким: клітковина від 32,5 до 33,5; білкові речовини від
9 до19,2; жир від 9,4 до18; дубильні речовини від 8,7 до11,9; сахароза від
4,2 до11,8; пентозани від 5 до 7; мінеральні речовини до 4,5; органічні
кислоти: хлорогенова від 4 до 10,9, лимонна до 0,3, винна до 0,4, яблучна до
0,3, щавлева до 0,05, кавова до 0,2; кофеїн від 0,7до 2,5; моносахариди від
0,17 до 0,65 [2].
Будучи одним з рідкісних продуктів рослинного походження, кавове
зерно містить незамінні амінокислоти, які зазвичай організм людини може
отримати з риби і м'яса. Таким чином, цінність кавового зерна зумовлюється
вмістом у ньому речовин, які можуть вплинути на нервову, серцево-судинну
і травні системи.
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Згідно зі встановленими вимогами та властивостями самого зерна
кофеїну в каві має бути не менше 0,7 %. Навіть при такій концентрації одна
чайна ложка свіжомеленої натуральної кави містить 0,1-0,2 г чистого кофеїну
[1]. Цього рівня досить для отримання помітного тонізуючого ефекту. Як
відомо, саме з кавових зерен вперше був отриманий кофеїн, від чого і
отримав свою назву. Він відноситься до групи алкалоїдів, властивістю яких є
активізація діяльності центральної нервової системи. Вміст кофеїну значно
відрізняється в залежності від сорту кави. Так, сорт Робуста містить кофеїну
від 1,1 до 2,5 %, Арабіка – від 1 до 1,5 %, а Ліберіка – від 0,7 до 2,5 %.
Кава (як напій) практично не має харчової цінності, не дивлячись на те,
що і містить білок. Всього 9 кілокалорій вміщує стограмова чашка напою.
Але як джерело мінеральних речовин, в основному калію, кава відіграє
важливу роль. До того ж, зростає значення кави, як постачальника вітаміну Р
(оскільки він необхідний для зміцнення кровоносних судин). Чашки кави
досить, щоб заповнити п'яту частину добової потреби людини в цьому
вітаміні.
Вітамін В3, що міститься в натуральному зерновому напої активізує
діяльність нервової системи, тим самим відіграючи важливу роль в обміні
речовин. Нікотинова кислота є одним з представників вітамінної групи В, що
містяться в кавових зернах. В процесі обробки натуральної кави, в напоях
присутній спектр вітамінів цієї групи, а також спостерігається присутність:
– вітаміну А, який бере участь в зростанні і розвитку організму;
– вітаміну D, підвищує всмоктування фосфору і кальцію в кишечнику;
– вітаміну Е, який бере участь в процесах розмноження і є стимулятором
імунної системи.
Ще в каві присутня значна кількість складних органічних сполук у
вигляді білків і амінокислот. Які, в свою чергу, виконують енергетичну та
поживну функції. Подібні амінокислоти не синтезуються в організмі людини
і їм властиво участь у відновних функціях клітинних механізмів і
підтримуванні імунітету на досить високому рівні.
Розчинна кава являє собою екстракт натуральної смаженої кави
висушений (найчастіше) до порошкоподібного стану.
В даному виді кави тільки 15-20 % є складовими натуральної кави. Так,
еспресо готують дуже швидко – за 30 секунд, а самі кавові зерна для
виготовлення розчинної кави доводиться виварювати 5-10 годин. Тому
велика частина корисних, ароматичних і смакових речовин залишаються в
гущі, яка не призначена для використання. В даному процесі активно
переходить тільки кофеїн, а так само кілька кислот. Решту 80 % складу
розчинного напою складають ароматизатори, барвники, стабілізатори,
підсилювачі смаку, консерванти [2].
Цінності для організму людини розчинна кава не представляє, оскільки
містить мінімум вітамінів і олій, при включенні великої кількості
синтетичних або інших добавок.
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Мікрохвильова піч (надвисокочастотна піч (НВЧ), мікрохвильова піч
(МХП)) – побутовий електроприлад для швидкого приготування або
швидкого підігріву продуктів харчування, а також для їх розморожування.
Мікрохвильова піч є одним з найпопулярніших побутових електроприладів.
На відміну від інших пристроїв (як, наприклад, духовки або печі) у
мікрохвильовій печі розігрівання продуктів відбувається не з поверхні, а в
більшій частині об'єму, оскільки радіохвилі (на частоті 2,450 ГГц) глибоко
проникають майже у всі харчові продукти, унаслідок чого час приготування
їжі істотно скорочується [1].
Цей винахід, як і багато інших, був породжений внаслідок військових
розробок. Батьком печей, що використовують надвисокочастотні хвилі, або,
як ще інакше їх називають, мікрохвилі, можна вважати американського
інженера Персі Спенсера, який працював на компанію Raytheon (Рейтеон).
Випробовуючи трубу магнетрону – основного елементу короткохвильових
радіолокаційних станцій (РЛС) – Спенсер помітив, що шоколадна плитка в
його кишені розтає. Дослідник спочатку провів експеримент із зернами
кукурудзи, які помістив на трубу, а потім спробував приготувати яєчню. У
грудні 1945 року, після того, як експеримент вдався, Спенсер запатентував
мікрохвильову піч. Перша в світі НВЧ-піч Radarange була випущена вже у
1947 році. Серійне виробництво мікрохвильових печей почалося в США у
1949 році. Правда, ці печі були призначені не для приготування їжі, а для
швидкого розморожування продуктів та використовувались виключно
військовими. І лише на початку 60-х продукт американського військовопромислового
комплексу
став
використовуватись
звичайними
домогосподарками.
Принцип приготування їжі за допомогою мікрохвиль докорінно
відрізняється від звичних способів нагрівання на плиті, в духовці або на
грилі. Мікрохвильова піч працює просто. Вакуумна трубка (яка і є той
таємничий магнетрон) випускає електромагнітні хвилі. Ці хвилі проникають
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всередину продуктів і викликають коливання молекул води, що там
містяться, спричиняючи підвищення температури внаслідок тертя та
зіткнення молекул [2].
У сучасному житті все більшого значення набуває економія часу на
ведення домашнього господарства і приготування їжі. Переваги
мікрохвильових печей стали головною причиною бурхливого розвитку
виробництва і продажу даного товару.
На українському ринку представлені мікрохвильові печі різних розмірів
і марок. Велика кількість дизайнерських рішень дозволяє обрати
мікрохвильову піч з урахуванням власного дизайнерського смаку.
Асортимент мікрохвильових печей представлений від найпростіших
малогабаритних моделей до великих багатофункціональних приладів з
ексклюзивними функціями.
Надійність, довговічність, ціна і економічність в експлуатації важливі
показники конкурентоспроможності, які часто визначають вибір покупця.
Надійність мікрохвильової печі залежить від конструкції, якості
виготовлення та умов експлуатації. Відмови за причинами виробничого
браку вкрай рідкісні. Об'єктивно оцінити, яка марка краще, дуже складно. Як
правило, в різних марках застосовують однакові уніфіковані вузли, що
визначають надійність, довговічність і безпеку.
На даний момент в Україні в силу тих чи інших обставин відсутнє
власне виробництво мікрохвильових печей. 100 % ринку цього товару
представлені зарубіжними компаніями. Розвиток виробництва – складний з
технологічного та управлінського погляду процес. Українська промисловість
від початку перебуває в дуже нерівних стартових умовах. Якщо Туреччина,
Польща підтримують вітчизняного виробника, то в Україні з цим проблема.
У багатьох країнах, де адміністрування стимулювання здійснюється
коректно, ті самі індустріальні парки стають точками зростання для
економіки та сприяють регіональному розвитку. В Україні наразі немає
навіть чіткої стратегії розвитку промисловості [3].
На сьогоднішній день лідируючі позиції на ринку побутової техніки
України займають іноземні виробники. Ця проблема постає особливо гостро
в умовах вступу України до Світової Організації Торгівлі (СОТ), коли ринки
країни повністю охопить імпортна продукція, яка на сьогоднішній день
краща і за дизайном, і за якістю, і, в певній мірі, за ціною. За таких умов
вітчизняні підприємства, так і не вийшовши з кризи, збанкрутують, а
виробництво побутової техніки повністю занепаде.
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СТАН РИНКУ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ
Сьогодні ринок керамічних виробів активно розвивається, при чому це
відбувається за рахунок вітчизняного виробництва. Керамічні вироби як
ринковий товар займають специфічне місце. З одного боку, це продукція
виробничого призначення, з іншого – керамічні вироби є, безумовно, товаром
народного споживання, що використовується у повсякденному житті.
Незважаючи на труднощі, спричинені російським конфліктом та
фінансовою кризою через пандемію COVID-19, українська керамічна
промисловість працює стабільно і є одним із найпривабливіших напрямків
для зарубіжних інвестицій. Зростання виробництва кераміки значною мірою
обумовлено великим потенціалом внутрішнього ринку.
В даний час виробництвом керамічних товарів в Україні займається
більш як 10 спеціалізованих підприємств. За останні роки введені великі
потужності з використанням сучасного, як правило, імпортного
устаткування. Реконструкція старих виробництв і введення нових
виробничих потужностей – відображення зростаючого попиту на керамічні
товари.
Тривалий час ряд підприємств керамічної промисловості працювали на
зовнішній ринок і здобували досвід з випуску продукції високої якості. У цей
час в планах українських виробників було розширення внутрішнього ринку,
розвиток дилерської мережі в Україні.
На ринку України асортимент керамічних виробів широкий. Його
класифікують за будовою, типом, ступенем щільності, видами та
різновидами черепка. Основними типами побутової кераміки є фарфор,
фаянс, напівфарфор, майоліка, гончарна кераміка.
Керамічні вироби повинні бути зручними при використанні, міцними,
мати гарний зовнішній вигляд. Кожен керамічний виріб є носієм різних
конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають
певним потребам людини [1].
Кераміку застосовують у всіх сферах життя – побуті (посуд),
будідництві (цегла, черепиця, труби, плити, облицювальна плитка,
скульптурні деталі), техніці (вогнетриви, електроізолятори, конденсатори,
фільтри, сопла, ущільнювачі, металообробні інструменти та ін.) [3].
Варто зазначити, що за перше півріччя 2020 року імпорт продукції,
виготовленої з кераміки, склав 26 %, решта 74 % – це українське
виробництво, яке розподілено наступним чином:
1. «АТЕМ» – 21;
2. Golden Tile – 20;
3. Cersanit – 15;
4. «Епіцентр» – 8;
5. «ІнтерКерама» – 7;
6. Zeus Ceramica – 3.
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В Україні є потенціал щодо розвитку інноваційних технологій в галузі
керамічних виробів. Перед українськими виробниками керамічних виробів
відкриті величезні перспективи, існують незайняті ринкові ніші, які можна
сміливо розвивати. Для успішного інноваційного розвитку керамічних
виробів в Україні потрібні:
 державна підтримка;
 зниження податків для підприємств, які займаються інноваційними
технологіями;
 повне безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної індексації)
пріоритетних інноваційних проєктів за рахунок коштів Державного бюджету
України;
 можливість отримати змішане фінансування за рахунок як грантових,
так і власних коштів;
 відкриті конкурси новітніх технологій і технологій майбутнього
вітчизняних виробників [2].
Таким чином, можна зробити висновок, що при прийнятті хоча б
декількох вищенаведених пропозицій українських виробників чекають великі
перспективи в розвитку керамічних матеріалів. А українські компанії з
виробництва керамічних виробів стануть більш конкурентоспроможними та
вийдуть на новий рівень розвитку.
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Ринок житлово-комунальних послуг – це сукупність правовідносин, що
виникають у процесі їх виконання та надання комунальних послуг між
виконавцями та управителем багатоквартирного будинку й споживачами.
Предметом обміну на ринку житлово-комунальних послуг є послуги, що,
згідно зі ст. 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» розділені
на житлові та комунальні [1].
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Загальний стан житлово-комунального господарства потребує негайного
втручання всіх зацікавлених сторін, і, в першу чергу, держави та органів
місцевого самоврядування. Ще одним підтвердженням цьому є регулярно
виникаючі проблеми в роботі галузі як техногенного, так і економічного
характеру.
Відсутність системних перетворень у цій сфері, недосконалість
нормативно-правової бази та непослідовність у прийнятті рішень не
дозволило досягти бажаного результату щодо створення фінансово
спроможних та ефективно працюючих у ринкових умовах підприємств
житловокомунального господарства, які б надавали споживачам послуги
необхідного рівня та якості.
Варто зазначити, що економіка житлово-комунальних послуг є досить
складною для аналізу через успадковані від радянського періоду риси та
внутрішні стандарти. Декілька видів послуг (тепло- та водопостачання і
водовідведення, утримання будинків, міський транспорт тощо), формування
тарифів на які в різних регіонах України має свої особливості, так само як і
розрахунки із постачальниками та взаємовідносини із місцевим бюджетом.
Проте, принцип збільшення прибутковості для підприємств ЖКГ не повинен
бути основним результатом їхньої діяльності, тому що функціонування цього
сектору реалізує більшою мірою соціальну функцію, ніж економічну.
Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується на
таких принципах:
1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та
сталого розвитку населених пунктів;
2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні
та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері
діяльності природних монополій;
3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на
умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих
витрат на виробництво таких послуг;
4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у випадках,
визначених законом, з урахуванням досягнутого рівня соціальноекономічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та
технічних можливостей;
5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних
норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від
соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми
власності юридичних осіб тощо;
6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і
правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг [1].
Основною проблемою житлової галузі є технічний стан житлового
фонду та неможливість, у рамках сучасного стану його утримання,
забезпечити збереження і покращення його експлуатаційних характеристик.
Основним завданням є пошук форм, способів та засобів збереження
житлового фонду.
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Однією з умов покращення стану роботи житлово-комунальних послуг є
створення конкурентного середовища. Саме конкуренція стимулюватиме
здійснення ринкових перетворень у цій галузі, підвищить ефективність,
надійність підприємств та забезпечить їх якість [2].
Вирішальною умовою відпрацювання системи надання якісних
комунальних послуг є активна участь у забезпеченні їх контролю з боку
самих мешканців міста. З цією метою розширюється діяльність квартальних
комітетів в мікрорайонах приватної забудови, запроваджено інститут
старших по будинку в рамках програми введення побудинкового тарифу,
розвивається система ОСББ. Створення таких центрів активності самих
мешканців водночас сприяє їх залученню і до планування та
співфінансування розвитку середовища їх безпосереднього проживання [3].
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТОРТІВ
На сьогодні існує безліч видів тортів. Це кондитерський виріб, зазвичай
зі здобного тіста, з кремом, фруктами тощо. Торти бувають будь-яких форм,
розмірів та з різноманітною начинкою. Кожен може обрати щось собі до
смаку.
Залежно від того, які інгредієнти використані в кондитерському виробі,
термін його зберігання можуть відрізнятися: збиті вершки або сметана в
складі тортів обмежують час зберігання до 6 годин. Вершковий, а також
заварний і сирний креми, які використовуються для прошарку або прикраси
тортів, залишається свіжими протягом 18 годин. Кондитерські вироби з
начинкою, з йогуртом і вершкового сиру варто зберігати не довше 36 годин.
Торти з фруктовою та ягідною начинкою, «Пташине молоко» мають термін
придатності до 72 годин, якщо не містять інших швидкопсувних кремів.
Вафельні торти з арахісом можуть зберігатися від 10 днів до 2 тижнів [1]. У
разі відсутності вказаних умов у торговельній мережі реалізацію тортів не
допускають. Термін зберігання тортів з комбінованими оздоблювальними
напівфабрикатами встановлюють по тому напівфабрикату, який має
найменший термін зберігання [2].
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Надзвичайно поширеним способом зберігання тортів в Україні стає
заморожування. Звісно, розвиток йде повільно, адже це потребує значних
коштів, хоча фахівці великих кондитерських підприємств з перспективою
дивляться на перехід до виробництва заморожених виробів. Один із видів
заморозки – це шокове заморожування (технологія охолодження продукту
при температурі від -30 до -35 оС).
Переваги шокового замороження:
– шокове заморожування допомагає зберегти всі корисні речовини й
вітаміни в продуктах;
– зберігається цінність страви: смак, цілісність продукту, поживний
склад;
– не змінюється текстура;
– збільшений термін зберігання вже в морозильній камері;
– безпека десертів, висока швидкість заморозки не дозволяє бактеріям
розмножуватися.
Також однією з важливих споживних властивостей тортів є їх упаковка,
яка повинна відповідати певним вимогам, викладеним в нормативних
документах. Упаковка для тортів необхідна для захисту від впливу зовнішніх
факторів навколишнього середовища: повітря, світла, вологи та механічних
пошкоджень, тому повинна бути досить міцною. Торти пакують в
індивідуальну упаковку за його формою. Залежно від термінів зберігання
тортів упаковка призначена для короткотривалого або довготривалого
зберігання. При зберіганні, транспортуванні, реалізації упаковка повинна
повністю захищати вироби від шкідливого впливу зовнішнього середовища,
забезпечувати нормальний вологообмін та газообмін з навколишнім
середовищем. Вона повинна уповільнювати глибокі зміни складу, якості та
властивостей продуктів або нормалізувати корисні процеси, які відбуваються
у них. Упакування тортів у коробки з вкладишами із лакованого целофану
або поліетилену дозволяє довше зберігати свіжий смак, аромат й затримувати
черствіння виробів. Якість тортів та їх зберігання залежить не тільки від
способу пакування, але й від виду пакувального матеріалу. Вибір матеріалу
для упаковки тортів визначається стандартом. Папір, який використовується
для виготовлення етикеток й серветок, буває парафінований й
етикетувальний.
Можемо зробити висновок, що термін зберігання тортів залежить від
багатьох чинників. Важливо дотримуватися всіх умов виробництва,
транспортування, зберігання кондитерських виробів.
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В УКРАЇНІ
Український ринок канцелярських товарів досить насичений товарами,
проте українських виробників відносно мало. Насичення цього товарного
ринку забезпечує переважно імпортна продукція з європейських країн, а
також країн Азії таких, як Китай, Тайвань та Малайзія. Нажаль, як
зауважують самі підприємці, канцелярські товари мають низьку якість або є
контрофактом. Вхід на ринок ускладнений високою конкуренцією серед
імпортерів. Канцелярський бізнес перебуває в досить важкому стані, оскільки
паперову продукцію замінили на електронні носії. Отже, термін окупності
активів на цьому товарному ринку значно збільшився.
Обсяг ринку канцелярських товарів оцінюється в 150-200 млн. USD.
Близько 70 % ринка складають товари імпортного виробництва до 20 тис.
найменувань. Порівняно невелика кількість «офіційних» імпортерів
пояснюється тим, що практично на 80 % канцтоварів встановлені заборонні
мита, що заганяє більшу частину ринку в «тінь» [1].
Група канцелярських товарів 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.
Канцелярські товари діляться на дві основні групи – товари для школи
та офісні товари. Попит на товари для школи має сезонний характер, торгівці
роблять основний продаж саме перед початком навчального року. Через це
головними клієнтами підприємств, які реалізують канцелярські товари, є інші
юридичні особи та фізичні особи-підприємці, а також державні служби, які
купують товари для офісу. Також одним з факторів, що поставив товари для
офісу вище відносно товарів для школи, є залежність канцелярського ринку
від демографічного стану в країні, адже чим більше народжуваність, тим
більше майбутніх школярів та потенційних клієнтів для цього ринку.
Переваги зазначених ринкових сегментів послідовно змінювалися
відповідно до підвищення культури вжитку канцелярського приладдя, а
також зміни фінансових можливостей корпоративних споживачів та
зростання доходів населення.
Роздрібний продаж шкільно-письмових товарів здійснюється через
спеціалізовані підприємства, зокрема фірмові підприємства з універсальним
асортиментом непродовольчих товарів, спеціалізовані відділи (секції)
підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів,
підприємства роздрібної торгівлі споживчої кооперації, дрібно-роздрібну
торговельну мережу [3].
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Торговельні супер- та гіпермаркети, кількість яких постійно зростає в
Україні останнім часом, також пропонують серед свого асортименту
канцелярію. До того ж вони «перетягують» значну частину забезпечених
покупців.
Переваги великих торговельних мереж полягають у тому, що їх
відвідувачам зручно купувати все необхідне в одному місці, до того ж такі
магазини можуть працювати, використовуючи дуже низькі ціни, привабливі
для усіх верств населення, а також мають у своєму складі широкий
асортимент канцтоварів.
Ринок канцтоварів усіх країн зростає швидкими темпами, що пов’язано з
відкриттям нових компаній і, відповідно, нових офісів. Крім того, зростає
число так званих домашніх офісів, тому попит на канцтовари не знижується.
Одна з головних тенденцій на ринку канцелярських товарів – зміна дизайну
товарів. У моді ергономічні форми: прямі кути поступаються округлим
поверхням. Розширюється колірна гамма: замість сірого та чорного кольорів
з’являються яскраві; популярні металізовані та флуоресцентні відтінки.
Наприклад, у Польщі ринок канцелярських товарів порівняно з українським
розвинений вперед на п’ять років через захист держави вітчизняних
виробників.
Нині учасники ринку активізуються та починають співпрацювати з
іноземними партнерами, які не тільки стежать за якістю продукції, але й
надають українським підприємствам право користуватися європейськими
технологіями виготовлення.
Отже, завдяки підвищенню якості товарів багато українських
підприємств змогли підвищити попит саме на вітчизняний товар. У зв’язку з
цим зростає здорова конкуренція серед підприємців, які все частіше
пропонують якісні вироби за зниженими цінами.
Ринок канцелярських товарів в Україні досить насичений, має свою
постійну клієнтуру та охоплює незначну частину від обігу всієї торгівлі.
Однак цей ринок дуже залежить від сезонності, потреб бізнесу, розвитку
сучасних технологій, а також від кризових тенденцій [2].
За підсумками аналізу ринку можна визначити його основі тенденції
розвитку: канцелярський ринок стабільно, проте незначно зростає, а також
поступово займає нові сегменти ринку. Зростання складає 0,7-0,8 % за рік. Це
зростання є невеликим, проте стабільним для підтримання наявного стану
ринку. Під час відкриття додаткових торгових точок необхідно враховувати
розташування, а з огляду на місце слід розробляти свот-аналіз та складати
бізнес-план.
Отже, шляхи поліпшення становища на українському ринку
канцелярських товарів з урахуванням досвіду інших країн є такими:
– захист держави вітчизняних виробників шляхом підняття мита на
кордоні на імпортні товари;
– розробка пільгових канікул або кредитна допомога для підприємстввиробників канцелярських товарів;
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– розробка нових досліджень та нових товарних одиниць.
Підприємці, виробники, а також торговці на ринку канцелярських
товарів можуть:
– розширяти свій асортимент;
– налагоджувати торгові зв’язки з вітчизняними підприємствами як
основні постачальники матеріалів, товарів для вироблення та реалізації
канцелярських товарів;
– розробити унікальні канцелярські товари для можливого експорту;
– створити мережу магазинів, яка б займалась реалізацією в певних
регіонах та можливих місцях продажу з урахуванням усіх нюансів, переваг та
недоліків такої торгівлі.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Упаковка – це обгортка готового продукту, яка одночасно виконує
багато життєво важливих функцій: можливість розподілу його вмісту за
вагою або кількістю, збереження та зручність транспортування продукту,
його ідентифікацію, інформаційну та рекламну функції. Упаковка дає змогу
зберегти якість продукту від впливу факторів навколишнього середовища. На
сьогоднішній день виробництва повинні створювати упаковки відповідно до
екологічних стандартів [1].
Можна відзначити загальні вимоги до будь-якої упаковки. Упаковка
повинна бути:
− безпечна – шкідливі речовини, які містяться в упаковці, не можуть
перейти у товар;
− екологічна – здатність при використанні та утилізації не завдавати
суттєвої шкоди довкіллю;
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− надійна – здатність зберігати механічні властивості та / або
герметичність упродовж тривалого часу;
− сумісна – здатність не змінювати споживчі властивості упакованих
товарів;
− взаємозамінна – здатність упаковок одного виду замінити упаковки
іншого виду [2].
Упаковка є елементом маркетингових комунікацій. Після аналізу
сутності та функцій упаковки можна простежити взаємозв’язок між
просуванням товару й упаковкою в умовах ринкової економіки. Для кращого
впізнавання торгової марки або підприємства потрібно розробити яскраву,
привабливо, та добре продуману упаковку, що вплине на ефективне
зростання підприємствам обсягів продажу.
Приклади інноваційних пакувальних матеріалів:
– Кришка Smart Lid, яка дбає про здоров’я кавоманів. Особлива
технологія виробництва дає змогу кришці для стакану із кавою міняти колір
за дуже високих температур і цим самим попереджати опіки.
– RETAIN™ – полімерний модифікатор, який полегшує переробку
плівок без шкоди для навколишнього середовища та продуктивності.
– ADCOTE™ L86-500 – бар’єрний клей, який дає змогу замінити
поліетиленові, металізовані та алюмінієві пакувальні структури на повністю
поліолефінове рішення. Воно легко переробляється в існуючих процесах [3].
Щорічно Україна стикається з проблемою сучасності – переробка та
утилізація пакувальних матеріалів, яких накопичується більше 10 млн. т
твердих побутових відходів, половина з яких – тара і пакувальні матеріали.
Проблеми зменшення шкоди пакувальних матеріалів намагаються вирішити
шляхом використання вторинної сировини, яку отримують з відходів. Крім
того, використовуються технології виготовлення упаковки, а саме плівки, яка
швидко розкладається під дією світла.
На ринках Західної Європи, США, Японії набувають популярності
пакувальні матеріали, які виробляються на основі полівінілового спирту і
руйнуються у воді за 15-45 хвилин, тобто матеріали швидко піддаються
утилізації за допомогою вологи, тому використовуються для упаковки
товарів, що не містять вологи. Із цього матеріалу виробляють пляшки,
плівки, литі вироби. Також цікавою інновацією м’якої упаковки з полімерів є
застосування ультразвуку для герметизації пакета [4].
Різні проблеми упаковки останнім часом все більше привертають увагу
населення у провідних країнах світу. До основних проблем необхідно
віднести її забруднення навколишнього середовища (близько 40 % усіх
твердих відходів у США становить викинута упаковка, яка створює
проблему утилізації відходів. В Україні ця цифра становить близько 20 %).
Потреба вирішення вище зазначених проблем зумовлює необхідність у
застосуванні системи інноваційного маркетингу, яка передбачає наявність
трьох складових:
- екологічної інновації – створення нової упаковки з використанням
безпечних матеріалів для людини та навколишнього середовища;
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- комунікативної інновації – використання виключно нових засобів
маркетингових комунікацій з метою ефективного задоволення потреб
споживачів у самому продукті;
- інноваційного ресурсозбереження – зменшення використання
первинних пакувальних матеріалів виробниками, що відобразиться на
заощадженні всіх видів світових ресурсів [5].
Саме такий комплексний підхід у порівнянні із застосовуваним на
сьогодення дасть змогу оптимально поєднати інтереси споживача,
товаровиробника і суспільства в цілому.
Висновки: отже, нині за великої кількості різноманітних товарів
упаковка відіграє одну із центральних ролей в успішному просуванні товару,
оскільки крім захисту товару від зовнішнього середовища, упаковка справляє
враження про товар, сприяє його просуванню, тобто є одним із
найважливіших елементів маркетингових комунікацій. Інновації у пакуванні
товарів підвищують ефективність упаковки, зменшують витрати на неї та
шкоду навколишньому середовищу.
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Проблеми сьогодення, пов’язані з несприятливою екологічною
ситуацією в Україні, вимагають забезпечення населення різноманітними
високоякісними продуктами харчування із збалансованим хімічним складом.
Вирішення поставлених завдань невід’ємне від пошуку найбільш ефективних
способів виробництва харчових продуктів, знаходження нових додаткових
джерел харчових продуктів, підвищення біологічної цінності окремих
продуктів, розширення асортименту.
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Борошняні кондитерські вироби посідають вагоме місце у виробництві
та реалізації харчових продуктів, які здавна користуються підвищеним
попитом у населення. Споживання борошняних кондитерських виробів
зростає як продуктів, що забезпечують різноманітні смаки та потреби дітей і
дорослого населення [1].
Однак, борошняні кондитерські вироби не завжди мають високий
ступінь харчової і біологічної цінності, збалансований хімічний склад. У
зв’язку з цим стає актуальним завдання розробки нових технологій
борошняних кондитерських виробів, збагачених біологічно-активними
речовинами з екологічно чистої рослинної сировини без використання
синтетичних добавок. Особливо перспективною сировиною в цьому
відношенні є фрукти і продукти їх переробки.
Відомо, що на сьогодні важливим питанням раціонального харчування
людини є збільшення споживання фруктів. Харчова цінність фруктової
сировини зумовлена особливостями її хімічного складу, зокрема наявністю в
ній ряду біологічно активних речовин – цукрів, пектинів, харчових волокон,
органічних кислот, вітамінів, мінеральних речовин та ін., якими визначається
не тільки енергетична, а й біологічна цінність різних видів харчових виробів [2].
Майже чверть загального виробництва борошняних кондитерських
виробів складають вироби з підвищеним вмістом харчових волокон. Проте за
ступенем задоволення потреби в них – це одна з найбільш несприятливих
груп. Такі сорти хліба є не стільки лікувальними, скільки профілактичними.
При розбалансованому харчуванні населення України велика частина її
жителів повинна отримувати їжу з підвищеним вмістом клітковини щодоби,
особливо літні люди. Виробництво кондитерських виробів цієї групи
повинне бути мінімум в 100 разів більше, ніж в даний час. Оптимальним
вмістом харчових волокон в щоденному раціоні дорослої людини є 20-25 г [2].
Для цього у рецептурах борошняних кондитерських виробів широко
використовуються нові інгредієнти. Так, на сучасному етапі розвитку ринку
ефективно використовується сировина, яка збагачує продукцію харчовими
волокнами, вітамінами, мінеральними речовинами, поліненасиченими
жирними кислотами, антиоксидантами [3].
Зниження енергетичної цінності борошняних кондитерських виробів
досягається за рахунок повної або часткової заміни висококалорійних
інгредієнтів – пшеничного борошна, цукру, яєць та жиру. Пропонується
використання нетрадиційних видів борошна (рисове, гречане, кукурудзяне,
вівсяне, ячмінне), цукрозамінників (маніт, еритротол, мальтит, мальтитол
тощо) та нетрадиційної сировини рослинного походження – фруктових паст
та пюре, відварених протертих овочів, продуктів переробки топінамбуру та
цикорію [3].
З метою поліпшення білкового та жирнокислотного складу печива,
вироби збагачують продуктами природного походження: борошно сочевиці,
соєве, нутове борошно, горохова крупка; рослинні олії – лляна, з насіння
розторопші, винограду, волоського горіха, а також побічні молочні продукти.
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Джерелом мінеральних речовин та вітамінів для борошняних кондитерських
виробів може бути лікарсько-технічна сировина – порошки аронії, глоду,
калини, горобини; порошкоподібні напівфабрикати на основі овочів та
фруктів; продукти переробки водоростей та продукти бджільництва [3, 4].
Виходячи з вище сказаного, можна стверджувати, що інноваційні
винаходи у сфері кондитерського виробництва сьогодні спрямовані на:
низьку собівартість виробництва, недорогу та ефективну рекламу, безпечні
матеріали та речовини для виготовлення та зберігання продукції та бажання
бути конкурентноздатним на ринку. Сьогодні світовий ринок наповнений
корисними кондитерськими виробами, що дозволяє насолоджуватись
смачними продуктами без шкоди для здоров’я. Виготовлення кондитерської
продукції у світі поступово виходить на новий, більш високий професійний
рівень.
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Подача будь-яких напоїв передбачає використання спеціальних видів
посуду. Причому, окремі види напою подаються у виробах зі скла, які мають
певну ємність. Цього вимагають правила етикету та й смак рідини зовсім поіншому відчувається в правильно підібраному посуді. До такого висновку
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прийшли ще стародавні греки. Вони вперше зробили виноградне вино, яке
пили з глиняних чаш. Ці чаші стали прабатьками відомого нам келиха.
Пізніше, у 18 столітті, французи, вибагливі гурмани, шляхом помилок та
численних спроб підібрали під кожен сорт вина свій специфічний посуд,
яким користуються і по сьогоднішній день.
Наразі келихи використовуються в багатьох варіантах. Так як і кілька
століть тому, з них п'ють червоні, білі, ігристі вина. Але сучасність внесла
свої корективи, з модою на коктейлі стали з'являтися нові види посуду.
Скляна промисловість не відстає від модних віянь, виготовляючи келихи для
коктейлів різних розмірів, конфігурацій, призначення [1].
Призначення кожного келихи або чарки для напоїв не тільки і не стільки
в забезпеченні зручності та естетичності споживання, скільки в підкресленні
і розкритті всього багатства їх смакових палітр і аромату.
Наприклад, приготовлений коктейль ідеальних класичних пропорцій,
але поданий у келиху із горлечком неправильного розміру – і напій вже не
має того неповторного аромату, який міг би бути з потрібним типом посуду.
Для барів ретельно підбирається і виготовляється спеціальний скляний
посуд, відповідний до його призначення з привабливим зовнішнім виглядом.
Посуд виготовляють із пресованого термостійкого матеріалу, з підвищеною
прозорістю.
Розрізняють наступні його види:
Шот/стопка – у барному сленгові «шотом» називається маленька стопка,
об'ємом 40-60 мл, у яку наливають горілку та різноманітні коктейльні шоти.
Окрім горілчаної стопки існує ще лікерна рюмка, яка використовується для
подачі лікерів у чистому вигляді без будь-яких домішок.
Склянка для мартіні/коктейльна рюмка – це витягнутий з боків келих на
довгій ніжці. Використовується як для подачі мартіні, так і різних коктейлів
на його основі. Дуже важливий фактор – будь-який коктейль, який
наливається у такий келих, повинен бути без льоду, інакше смак не буде
відчуватись належним чином. Об'єм у келиха змінюється від 90 до 280 мл.
Келих Маргарита – келих для коктейлю «Маргарита» – схожий на келих
для мартіні, однак має заглиблення посередині і більш «квадратні» кути.
Підходить не тільки для подачі Маргарити, а й інших заморожених
коктейлів. Має об'єм 200-250 мл.
Харрікейн – серед найбільш екзотичних келихів яскраво виділяється
харрікейн – від англійського слова «hurricane», що значить «шторм, смерч».
Келих досить високий та відрізняється високою щільністю скла, об'єм – від
400 до 480 мл. Частіше всього до нього звертаються при подачі тропічних
алкогольних та безалкогольних коктейлів.
Хайбол – ще один тип келиху, схожий на коллінз, але нижчий та
ширший – усім відомий хайбол. Така склянка використовується для подачі
різноманітних безалкогольних напоїв, соків, мінеральної та газованої води.
Також хайбол використовується для подачі «Мохіто» та схожих за
рецептурою коктейлів. Втім хайбол не дуже підходить для коктейлів, що
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містять 3 і більше видів алкоголю. Справа навіть не у самих напоях, а у
щільності скла – через те, що вона є високою, навіть різний за щільністю
алкоголь погано утримується і перемішується, а рецептура таких коктейлів в
основному передбачає багатошаровість. Келих має ємність 150-300 мл.
Пус кафе – збільшений варіант келиха для лікерів. Використовується для
приготування багатошарових коктейлів. Об'єм – 50-120 мл.
Склянка для айріш кави – такий келих використовуються для подачі
грогів, глінтвейнів і гарячих кавових напоїв. Особливість такої склянки у
тому, що вона виготовлена із термостійкого скла і має зручну ручку. Містить
240-280 мл.
Шампанське блюдце – такий келих підійде як для шампанського, так і
для коктейлів, до складу яких входять вершки або збитий білок. 120-200 мл [2].
В принципі, коктейлі можна наливати в будь-який посуд, але при цьому
слід пам'ятати, що від його привабливості залежить і привабливість самого
напою [3].
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КЛАСИФІКАЦІЯ М’ЯСНИХ КОНСЕРВІВ
М'ясна промисловість завжди відносилася до однієї з найважливіших,
показники її розвитку складали предмет пильного інтересу з боку держави.
М'ясні продукти у вигляді тих або інакших товарних груп були частиною
державного стратегічного запасу. Незважаючи на дефіцит м'ясних продуктів
протягом ряду років, їх значення для звичайного споживчого раціону вельми
велике.
Ринок м'ясних консервів є одним з найбільших ринків продовольчих
товарів в Україні. М'ясні консерви відносяться до числа цінних харчових
продуктів, «які замінюють» свіже м'ясо і є одним з основних постачальників
організму людини повноцінних білків, необхідних для побудови тканин,
органів і забезпечення фізіологічних процесів. Вони користуються великим
попитом у покупців, тому що є продуктом готовим до вживання з тривалим
терміном зберігання вони зручні у вживанні, тому їх можна використати в
походах, експедиціях, для приготування різних блюд [4].
114

Асортимент м’ясних консервів великий, різноманітний і активно
збагачується завдяки використанню нетрадиційної сировини. Основним
принципом, яким користуються при визначенні рецептури консервів, є вибір
співвідношення і структурної сумісності компонентів, які забезпечують після
стерилізації отримання високоякісних, повноцінних за вмістом харчових
інгредієнтів консервів з добрими органолептичними властивостями і
стабільністю при зберіганні. У сучасній технології консервів поширеною є
тенденція ефективного використання білкових ресурсів на харчові потреби,
створення технологій комбінованих м’ясопродуктів із за даним хімічним
складом, направленого лікувально-профілактичного, дієтичного та
спеціального призначення. При цьому як вихідні інгредієнти рецептур
використовують м’ясо, субпродукти першої та другої категорій, м’ясо птиці
й кролів, рослинні та соєві білкові препарати, рослинні наповнювачі й
структуроутворювачі, вітаміни, макро- і мікроелементи та ін. [2].
М’ясоконсервні підприємства України виготовляють понад 300
найменувань консервів, основою класифікації яких є такі основні ознаки:
сировина, характер оброблення сировини перед закладанням у банку, склад
консервів і режими кінцевого термічного оброблення.
Залежно від виду сировини м’ясні консерви поділяють на дві основні
групи: м’ясні та м’ясо-рослинні. М’ясні консерви виготовляють з яловичини,
свинини, баранини, м’яса птиці і кролів, субпродуктів або продуктів їх
переробки (сосиски, фарш та ін.). М’ясо- рослинні консерви є комбінованими
продуктами, які виготовлені з використанням певних видів м’яса,
субпродуктів і продуктів рослинного походження (круп, виробів з борошна,
білкових рослинних компонентів, овочів) [3].
За характером оброблення сировини консерви поділяють за ступенем
подрібнення (із м’яса в шматках, подрібненого на вовчках, тонко
подрібненого на кутерах), за солінням (без попереднього витримування в
засоленому стані, просолене) і за попереднім термічним обробленням
сировини (без попереднього термічного оброблення і з попереднім тепловим
обробленням: бланшуванням, варінням, смаженням) [1].
Залежно від складу виокремлюють такі консерви: м’ясо у натуральному
соку з додаванням солі і прянощів, м’ясо в желе або соусах та ін.
Залежно від температури теплового оброблення консерви бувають
пастеризовані, оброблені за температури близько 100 °С (напівконсерви,
пресерви); тиндалізовані (багаторазова пастеризація) або стерилізовані, які
обробляють за температури понад 100 °С. Консерви, які стерилізують за
температури 108-112 °С, називають стерилізованими на 3/4. У результаті
теплового оброблення за температури 114-130 °С отримують консерви
повної стерилізації, які мають стабільні властивості продукту при зберіганні
навіть за температури 25 °С упродовж 4 років і більше [1].
За призначенням консерви поділяють на закусочні, перші та другі
страви, комбінованого використання, для дитячого або дієтичного
харчування.
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За способом підготовки до споживання розрізняють консерви для
використання без попереднього теплового оброблення, в нагрітому або
охолодженому стані.
За термінами зберігання бувають консерви для тривалого зберігання –
термін від 3 до 6 років (консерви високотемпературної стерилізації);
консерви, які зберігають за низьких температур (0-5 °С) протягом півроку
(пастеризовані консерви); консерви для дитячого і дієтичного харчування, які
зберігають близько року.
За способом фасування консерви поділяють на консерви в металевих
банках (жерстяних, алюмінієвих), у тубах або в скляних банках.
За сукупністю технологічних процесів і вмістом розрізняють такі
консерви:
– натуральні;
– шинкові;
– субпродуктові й паштетні;
– фаршеві;
– для дитячого і дієтичного харчування;
– з м’яса птиці та кролів;
– м’ясо-рослинні.
Отже, з вищесказаного можна зробити такий висновок, що на
українському ринку представлено широкий асортимент м’ясних консервів. Я
вважаю, що потрібно проводити дослідження якості м'ясних консервів, щоб
український споживач знав, що він купує і які проблеми можуть бути в разі
вживання такого продукту. Адже товарів багато, а якість їх не завжди
відповідає нормативним документам.
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БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Вода в харчових продуктах грає важливу роль, оскільки обумовлює
консистенцію і структуру продукту, а її взаємодія з присутніми
компонентами, визначає стійкість продукту при зберіганні. Загальна
вологість вказує на кількість вологи в продукті, але цей показник не
характеризує її причетність до хімічних і біологічних змін в продукті. Всі
процеси, що відбуваються характеризуються кількістю в продукті зв'язаної та
вільної води.
У борошняних кондитерських виробах вологи мало, і майже вся вона
зв'язана, причому фізико-хімічним зв'язком. Це пояснює їх довгі терміни
зберігання. Найменше води входить до складу вафель з жировмісними
начинками (1 %). Відносно великий відсоток вологості в пряниках (14,5 %) і
бісквітних тортах (29,0 %) [1].
Відповідно до прийнятої в даний час класифікації вуглеводи
поділяються на три основні групи: моносахариди, олігосахариди і
полісахариди.
Вуглеводи в борошняних кондитерських виробах в основному
представлені моно-, дисахаридами і крохмалем. Печиво та крекери містять
велику кількість крохмалю – до 70 %, а в тортах і тістечках переважають
цукри. У них практично відсутня клітковина, яка так необхідна організму
людини. Її вміст не перевищує 0,8 % [2].
Велика кількість моно- і дисахаридів міститься у вафлях з
жировмісними начинками (44,5 %), в той час, як крохмалю вони містять 20,2
%. Рекордсменом за вмістом крохмалю є крекер (63,3 %), а ось моно- і
дисахаридів в ньому дуже мало, всього лише 2,8 % [3].
Серед моносахаридів широко відомі глюкоза, фруктоза, галактоза,
арабіноза, ксилоза і D-рибоза. При виготовленні борошняних кондитерських
виробів найчастіше використовують глюкозу і фруктозу. Добова потреба
людини у вуглеводах складає 400-500 г [1]. В даний час велика увага
приділяється зміні в структурі асортименту кондитерських виробів, з тим,
щоб забезпечити попит на товар зі зниженим вмістом цукрів [2].
Білки – високомолекулярні природні полімери, молекули яких
побудовані із залишків амінокислот. Харчова цінність білків обумовлена
якісним і кількісним складом у них β-амінокислот. В середньому борошняні
кондитерські вироби містять від 3 до 10,6 % білків. Деякі види містять значну
кількість білка, наприклад крекери – 9,2 % або здобне печиво – 10,4 % [3].
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Добова потреба людини в білках становить 1 г на 1 кг маси тіла, або
10-15 % від добового раціону [5]. Як показують численні дослідження,
завдяки все більшому підвищенню попиту на борошняні кондитерські
вироби та нестачі в раціоні значної частини населення м'ясних і молочних
продуктів, у великого відсотка населення спостерігається білкова
недостатність. При білковій недостатності у людей спостерігається
уповільнення росту, розумового розвитку, порушується кровотворення,
кісткоутворення, а також знижуються захисні властивості імунної системи.
Тому все частіше кондитерські вироби збагачують різними білковими
добавками для підвищення їх харчової цінності, оскільки борошняні
кондитерські вироби є дуже зручним продуктом, тому що вони дуже
популярні серед населення, і їхня популярність зростає все більше і більше.
За хімічною природою жири є складними ефірами триатомного спирту
гліцерину (С3Н5(ОН)3) і різних жирних кислот [4]. У борошняних
кондитерських виробах вміст жирів коливається від 1 до 40 % [5]. Для
приготування кондитерських виробів використовують рідкі та тверді жири, а
також спеціальні кондитерські жири, які складаються з суміші різних жирів.
Добова потреба організму в жирах становить 80-100 г або не більше 30%
добової калорійності раціону. Однак проведені дослідження показали, що
споживання жиру перевищує необхідну норму приблизно на 7 % [4]. При
цьому 6-7 % від добової потреби в жирах забезпечується споживанням
кондитерських виробів. При частому вживанні кондитерських виробів в
раціоні харчування слід пам'ятати, що середня засвоюваність жирів
становить 94 %. Саме тому з віком ожиріння серед дорослого населення
зростає і до 40 % населення мають надлишкову масу тіла [5].
Вітамінам відводиться найважливіша роль в обміні речовин.
Концентрація вітамінів в тканинах і добова потреба в них невеликі, але при
недостатньому надходженні вітамінів в організм наступають характерні і
небезпечні патологічні зміни. Більшість вітамінів не синтезується в організмі
людини. Тому вони повинні регулярно і в достатній кількості надходити в
організм з їжею або у вигляді вітамінно-мінеральних комплексів і харчових
добавок.
Вітаміни поділяють на жиророзчинні (А, D, Е, К) і водорозчинні (всі
інші).
У борошняних кондитерських виробах переважають вітаміни групи В
(В1 і В2), РР, а також виявляються сліди β-каротину [1]. Однак розрахунки
показують, що 100 г кондитерських виробів забезпечують не більше 4-5%
добової потреби людини у вітамінах В1, В2 і РР [2].
З мінеральних речовин в борошняних кондитерських виробах міститися
натрій, фосфор, калій, залізо, кальцій і магній [3].
Недостатнє вживання вітамінів і мікроелементів з їжею стало нині
загальносвітовою проблемою. Особливо неблагополучна ситуація з
вітаміном С. Проведені дослідження показали, що його недолік
спостерігається у 80-90 % обстежуваних людей, а глибина дефіциту
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становить 50-80 %. Приблизно 40-50 % відчуває нестачу β-каротину, який
захищає клітини від вільних радикалів і володіє потужною профілактичною
дією. Захисні сили організму також послаблює недолік вітаміну Е.
Виробники прагнуть збагачувати свою продукцію вітамінами, оскільки
здорове харчування останнім часом міцно зміцнилося в поведінці багатьох
людей. Борошняні кондитерські вироби є дуже зручним продуктом для
збагачення, так як вони дуже популярні серед населення. Були розроблені та
запропоновані дозування інгредієнтів, що містять основні мікронутрієнти в
борошняних кондитерських виробах. Так, при вживанні 50 г кондитерських
виробів на добу, людина повинна отримувати вітаміну С 0,18 %, вітаміну А –
0,06 %, кальцію – 2 %, фосфору – 0,9 %, магнію – 0,8 %, калію – 0,02 %,
заліза – 0,02 % і цинку – 0,008 % [5]. Це говорить про те, що борошняні
кондитерські вироби без спеціальних добавок бідні вітамінами і
мінеральними речовинами. Тому присутність їх у великій кількості в
добовому раціоні негативно позначається на всьому організмі людини.
Харчова цінність продукту – це сукупність властивостей харчового
продукту, при наявності яких задовольняються фізіологічні потреби людини
в необхідних речовинах та енергії.
На харчову цінність борошняних кондитерських виробів впливає їх
хімічний склад, а, отже, визначається речовинами, що входять до складу
основної і додаткової сировини, що використовується при їх виробництві.
Проте не всі речовини, що надходять в організм з їжею, залишаються
незмінними і не всі вони засвоюються на 100 %.
В середньому борошняні кондитерські вироби містять від 5 до 29 %
вологи, від 3 до 10,6 % білків, 3-74 % вуглеводів і від 1 до 40 % жирів .
Енергетична цінність характеризується сумарною кількістю енергії, що
виділяється при біологічному окисленні поживних речовин, що містяться в
100 г продуктів, і використовуваної для підтримки фізіологічних функцій
організму.
Оскільки при виробництві борошняних кондитерських виробів поряд з
борошном і цукром використовуються такі висококалорійні і поживні
продукти, як жир, в тому числі вершкове масло, різні яйцепродукти (яйце,
меланж), молочні продукти, то вони містять велику кількість вуглеводів,
жирів і білків, які обумовлюють високу енергетичну цінність цих виробів.
Поживні речовини організмом людини засвоюються не на 100 %. Так,
білки, жири і вуглеводи борошняних кондитерських виробів засвоюються на
85-93-95 % відповідно [1].
З борошняних кондитерських виробів найкалорійнішим вважається
печиво цукрове з борошна вищого ґатунку, хоча також поширена думка, що
таким є печиво здобне [3]. Їх висока енергетична цінність обумовлюється
великим вмістом жирів (11,8 %) і вуглеводів (74,4 %). Щодо інших видів
печива, то їх калорійність становить приблизно 1745 кДж або 417 ккал [2].
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Для збалансованого харчування співвідношення білків, жирів і
вуглеводів в їжі повинне становити відповідно 1:1:4. а при підвищених
фізичних навантаженнях – 1:1:5.
В даний час велика увага приділяється зміні в структурі асортименту
кондитерських виробів, з тим, щоб забезпечити попит на товар з більш
низькою калорійністю.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ М’ЯСНИХ КОПЧЕНОСТЕЙ
Копченості або продукти зі свинини, яловичини, баранини – це
переважно великошматкові вироби, які піддають солінню і термічній
обробці.
Вони вирізняються приємними смаковими властивостями і високою
харчовою цінністю, особливо балики, філеї, окороки, в яких оптимальне
співвідношення між білками і жирами. В їстівній частині цих продуктів
міститься 25-45 % води, 10-17 % білка, до 60 % жиру, до 7 % мінеральних
речовин [1].
М'ясні копченості класифікують:
– за видами м'яса (свинячі, яловичі, баранячі і комбіновані);
– за способом термічної обробки (сирокопчені, копчено-варені, копченозапечені, варено-запечені, варені, запечені, солені, смажені);
– за наявністю кісткової тканини (м'якотні і м'ясо-кісткові);
– за ступенем подрібнення основної сировини (цільношматкові та
реструктовані);
– за способом виготовлення (велико- і дрібношматкові);
– за способом випуску (цілі, нарізані порційно і сервіровано).
Основну частку у випуску займають свинячі копченості.
Залежно від виду сировини їх випускають вищого, 1-го, 2-го і 3-го сортів [3].
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Залежно від технології виробництва і м’ясної сировини продукти з
яловичини та свинини поділяють на:
– язик яловичий у салі вищого сорту копчено-варений;
– грудинку фаршировану вищого, першого сортів копчено-варену;
– шинку з яловичини та свинини вищого, першого сортів варену,
копчено-варену;
– шинку яловичу із салом вищого сорту варену, копчено-варену;
– рулет з яловичини та свинини вищого сорту копчено-варений;
– рулет яловичий із салом вищого сорту копчено-варений [4].
Основний асортимент представлений виробами вищого сорту.
До 1-го сорту належать такі вироби: лопатка, баки подільські, пресоване
м'ясо свинячих голів, бекон пресований, свинина фарширована, шинка
любительська; до 2-го – щоковина, свинячі ребра, свинячі голови; до 3-го –
голінка і рулька.
З урахуванням частин туш, категорій вгодованості і особливостей
технологічних операцій формується асортимент копченостей.
Залежно від частини туші і способу обробки, що використовується,
виробляють окости, рулети і широкий асортимент різних копченостей.
Окости виготовляють із задніх і передніх окостів беконної і м'ясної
свинини. Сирокопчені окости відрізняються щільною консистенцією,
вишнево-червоним кольором м'язової тканини, вираженим запахом копчення
і гострим солонуватим смаком шинки.
Варено-копчені окости мають пружну соковиту консистенцію, рожевочервону м'язову тканину із запахом копчення і приємним смаком шинки.
Варені окости мають достатньо пружну консистенцію, рожево-червону
м'язову тканину і солонуватий смак.
Ці види виробів, за винятком сирокопчених окостів, можуть випускатися
в шкурі, із частковим залишенням шкури і без шкури.
Окрім свинячих виготовляють варено-копчені окости із задньої частини
баранячих туш. За якістю вони поступаються свинячим.
Рулети готують з передніх і задніх окостів і інших частин туші в шкурі і
без неї, з них видаляють кістки, а м'ясо згортають у вигляді рулету. Рулети
випускають в сирокопченому, варено-копченому і вареному вигляді. Крім
того, виробляють рулет копчено-запечений і рулет шийний.
Виготовляють також рулети з яловичини і баранини. Вони мають щільну
консистенцію, іноді сухувату, м'язову тканину темно-червоного кольору.
З широкого асортименту різних копченостей найбільш поширені
грудинка, бекон або безкісткова грудинка, корейка, філей копчений, шийка
копчена, буженина і карбонат, язики яловичі.
Грудинку копчену виготовляють з грудо-черевної частини свинячих туш
беконної вгодованості із залишенням шкури. В жирі грудинки є прошарок
м'язової тканини. Грудинці надають прямокутну форму і залишають нижню
частину ребер.
Корейку копчену готують із спинної і поперекової частин свинячих туш.
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Шийку копчену виготовляють із м'якоті шийної частини свинячих туш
будь-якої вгодованості. М'ясо солять змішаним посолом, потім вимочують і
вкладають в широкі натуральні оболонки, перев'язують шпагатом, коптять і
сушать. Смак шийки солонувато-гострий, консистенція – досить пружна,
колір на розрізі виробів вишнево-червоний.
Балик свинячий – виріб, приготовлений з двох філеїв, що складені
плоским знежиреним боком. Складені філеї із невеликим шаром шпику
вкладають в кишкову оболонку, перев'язують, варять, коптять, охолоджують
і одночасно відпресовують. Смак виробу слабо солонуватий, приємний,
консистенція досить щільна, з ароматом копчення, колір на розрізі світлорожевий.
Буженину виготовляють з несолоних задніх окостів молодих свиней. З
окостів видаляють всі кістки, зрізають шкуру і частину шпику. Окіст
натирають сіллю і часником і запікають. На поверхні шпика іноді роблять
насічку у вигляді прямокутників. Після охолоджування буженину загортають
в целофан або пергамент. Буженина має сірий колір м'яса, м'яку
консистенцію і запах часнику.
Карбонат виробляють так само, як буженину, але із спинної і
поперекової частин свинячих туш.
Язики яловичі в шпику готують шляхом посолу язиків, вимочування їх і
варіння, після чого з них знімають шкіру, обгортають тонким шаром шпику і
вкладають в кишкові оболонки. Оболонки обв'язують шпагатом, занурюють в
харчову кров для надання червоного кольору, потім варять і коптять. Смак
язиків специфічний, аромат – копчення, консистенція – ніжна, колір – темночервоний.
Копчено-запечені вироби відрізняються гарним зовнішнім виглядом,
золотистим кольором, приємним ароматом копчення, ніжною, соковитою
консистенцією і підвищеною стійкістю при зберіганні [2].
Виріб з грудореберної частини свинячих туш, півтуш з ребрами або без
ребер та вилученою очеревиною, підданий солінню та термічному
оброблянню.
Грудинка пресована – виріб з фудореберної частини свинячих туш,
півтуш без ребер та вилученою очеревиною, вироблений у формі, в оболонці
(плівці) або без неї, підданий солінню та термічному оброблянню.
Пастрома – виріб з шийної частини свинячих туш, півтуш, підданий
солінню та термічному оброблянню.
Бекон пресований – виріб 13 зрізків від шийної, грудореберної частини
свинячих туш, півтуш. солоного бекону без кісток та хрящів, вироблений у
формі, в оболонці (плівці) або без неї, підданий солінню та термічному
оброблянню.
М'ясо свинячих голів пресоване – виріб з м'яса свинячих голів
вироблений у формі, в оболонці (плівці) або без неї, підданий солінню та
термічному оброблянню.
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Свинина пресована – виріб з лопаткової частини свинячих туш, півтуш.
вироблений у формі, в оболонці (плівці) або без неї, підданий солінню та
термічному оброблянню [5].
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Діяльність людини нерозривно пов’язана з утворенням відходів. Але
якщо газоподібні та рідкі відходи порівняно швидко поглинаються та
знешкоджуються навколишнім середовищем, то процес розкладу полімерних
матеріалів (пластмас) може тривати десятки років, негативно впливаючи на
біогеоценоз та людину.
Полімерні відходи мають повільний темп асиміляції і негативно
впливають на стан довкілля. Потрібно приблизно 80 років, доки під дією
тепла, вологи, світла і мікроорганізмів полімерний матеріал трансформується
в продукти, які включаються в природні кругообіги речовин. Продукти
розкладу даних матеріалів мають здатність до змін та перетворень, активно
включаючись у ланцюги живлення, і передбачити їх поведінку при
потраплянні в навколишнє середовище складно [1]. Деякі сполуки
викликають канцерогенну дію на організм людини (полівінілхлорид).
Найнебезпечнішими є взаємодії продуктів розпаду (вуглеводнів) з
хлорвмісними речовинами, тоді виникають одні з найнебезпечніших
речовин-отрут – діоксини, які в малих концентраціях викликають загальне
отруєння організму. Мабуть, єдиною альтернативою захороненню не лише
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полімерів, а й взагалі твердих побутових відходів, є запровадження чітко
виробленої стратегії, прийнятої у всьому цивілізованому світі, яка, проте, не
знайшла на сьогоднішній день впровадження в Україні. На даний час
відсутня координація робіт в галузі утилізації відходів як на державному
рівні, так і на підприємницькому, хоча проблема переробки відходів,
безсумнівно, має загальнодержавне значення.
Беручи до уваги, що переробкою пластикових відходів в Україні
переважно займаються малі підприємства і приватні підприємці, що не
мають достатніх коштів на проведення досліджень і придбання нового
устаткування, а для залучення інвестицій відсутні реальні стимули, можна
стверджувати: найближчим часом немає підстав чекати збільшення обсягів
утилізації поліетилентерафтолату (ПЕТФ).
Збір і заготівля ПЕТФ-тари (як, власне, і інших відходів) є не меншою
проблемою, ніж переробка. По-перше, пластики, що призначені для
рециклюювання, повинні бути очищені від сміття (достатньо трудомісткий
процес). По-друге, вони повинні сортуватися за видами (полімери
змішуються украй рідко, відсутні реальні стимули для легального заняття
збором і заготівлею відходів [2].
Якщо припустити, що протягом доби спустошується не більше одного
умовного пластикового бутля з-під напоїв на трьох людей, то щомісячно
кількість ПЕТФ-відходів збільшується більше, ніж на мільйон одиниць, а за
10-12 тижнів в місті утворюється гора, розмірами зі стандартний
п'ятиповерховий будинок [2]. І це за умови, що бутлі трамбуватимуть
трактором, як на звалищі. Щорічно в Україні складується 1,5 млрд. т твердих
побутових відходів. Кількість полімерних матеріалів сягає 8,5 % – це більше,
ніж 12,7 млн. т, і з кожним роком відсоток полімерів зростає [2]. Близько
77 % пластмас викидаються на звалища після одноразового використання.
Даний підхід не вирішує проблеми накопичення та утилізації або повторного
використання полімерних відходів, а лише погіршує екологічну ситуацію.
Таким чином, буде корисною, перш за все класифікація складових
процесу утворення та утилізації полімерних виробів з урахуванням деяких
вищевказаних показників процесу [3]. Практично за всіма критеріями та
оцінками конкурентоспроможності Україна потребує введення інновацій або
відповідно до дослідження потрібно проводити реформування та
модернізацію.
З урахуванням усіх вимог та критеріїв сучасного стану екологічних
вимог підприємництво має розвиватись за такими напрямами: виготовлення,
установка та експлуатація природоохоронних обєктів; розробка та
впровадження екологічно чистих технологій; виробництво екологічно чистих
продуктів; переробка, транспортування та утилізація відходів; торгівля
екологічними технологіями, продуктами й відходами; енергозбереження,
збереження земельних ресурсів; водний, повітряний контроль, екологічний
аудит та експертиза; екологічний туризм, екологічна медицина та професійна
безпека; інформаційні технології; формування та розвиток вуглецевих
ринків.
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Слід зазначити, що харчові технологічні комплекси з урахуванням
можливостей багатократної переробки полімерної тари та пакування можуть
створюватися різних масштабів з визначенням таких показників: матеріало- і
енергоємності продукції, економічного, екологічного, соціального,
правового, освітнього й культурно-виховного, інформаційного забезпечення
й міжнародного факторів.
Напрямки розвитку вищевикладених завдань і принципів в області
утилізації полімерної тари та пакування харчової технології можна розділити
на два принципово різних шляхи реалізації:
1) переробка тари та пакування в сировину для повторного
використання у якості тари та пакування;
2) створення нових енергоресурсів на базі тари та пакування для
безвідходних або маловідходних комплексів [3].
Вищевказані шляхи є перспективними тому, що вирішують питання
утилізації полімерної тари та пакування кардинально – більш радикально і
економічно. При модернізації або проєктуванні виробництв все більшого
значення набувають показники матеріало- і енергоємності продукції, вони
дозволяють конкретно встановити ефективність природокористування в
широкому сенсі цього слова. З методів використання, наприклад, полімерних
відходів, найбільш перспективним з погляду ресурсозбереження та охорони
навколишнього середовища є напрямок одержання вторинних полімерів.
Дослідження спрямовані на вирішення завдань підвищення ефективності
використання відходів різних галузей промисловості в єдиному комплексі
підприємств, що забезпечує всі свої енергетичні потреби самостійно. Такі
комплекси в період високих цін на енергоносії представляють для України
важливу й актуальну проблему державного значення, що безпосередньо
пов'язана із впровадженням енергозберігаючих технологій, ефективним
використанням енергоресурсів, запобіганням екологічних катастроф.
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ПРОБЛЕМИ РИНКУ МЕТАЛЕВОГО ПОСУДУ В УКРАЇНІ
Український ринок кухонного посуду перебуває у відносному балансі
пропозицій та попиту з тенденцією до зростання останнього. Разом з тим,
структура українського ринку посуду інша, ніж у інших країнах. В Україні
дотепер значну частку продажу обіймають емальовані каструлі. Є й такі
«раритети», якими в Європі не користуються років з 20 – це посуд з
алюмінію. Але зміни напрочуд стрімкі – дедалі більше пропонують пателень
з антипригарним покриттям, каструль з неіржавіючої – однорідної медичної
сталі Cr/Ni 18/10 – та тефлону. Посуд морально та фізично старіє, і попит на
нові види поступово зростає. Продавці оцінюють місткість ринку в скромні
17-20 млн. доларів на рік [1].
Частка посуду із неіржавіючої сталі поступово зростає. Весь кухонний
посуд фахівці поділяють на чотири групи: дорогий професійний для
ресторанів і кафе, дорогий високоякісний для побутових потреб, посуд за
доступною ціною пристойної якості і недорогий емальований посуд [2].
Першу групу (у тому числі і для приготування їжі в мікрохвильових
пічках) представляють торгові марки з Італії – TVS/Cook Pan – та Франції –
Arcopal. Дорогі торгові марки для домашньої кухні – це насамперед Zepter,
Tutto, Imco Waterless. Майже третина продажу припадає на емальований
посуд вітчизняного виробництва, частина емальованого посуду потрапляє до
нас з країн СНД. Порівняно недорогий посуд доброї якості, в свою чергу,
поділяють на дві групи. Перша обіймає набагато більший обсяг продажу і
представлена двома-трьома торговими марками, серед яких провідне місце
займають Tefal (Франція) і San Ignacio (Іспанія), друга із неіржавіючої
медичної сталі – набагато менший обсяг продажу, але в ній представлено
багато торгових марок: Berghoff (Бельгія), First (Австрія), Corona
(Німеччинна), Happy Lady (Великобританія), Super Baron (Німеччина),
Domotec (Німеччина), Super AMA (Німеччина), King of kitchen (Німеччина),
Happy Lord Impact Kochtopfhaus (Німеччина), President (Польща за
ліцензією), Horison (Польща за ліцензією). Українські імпортери посуду
воліють працювати з торговими домами іноземних виробників, купуючи
продукцію на умовах Ex Works. При цьому представники виробників,
наприклад, торгової марки Tefal, виконують в Україні лише функції
маркетингу, реклами, сертифікації організації гарантійного ремонту,
надаючи можливість дилерам самостійно закуповувати товар у материнської
компанії в Європі. Інші, наприклад, San Ignacio, самі організовують
дистрибуторську мережу. Активно проводять рекламні компанії Zepter, San
Ignacio, Berghoff. Продукцію для продажу через дрібно- роздрібну мережу
забезпечують безкоштовними каталогами, листівками, підтримують
зовнішньою рекламою.
126

Якщо говорити про імпорт, то майже всі трейдери наголошують на
складності, тривалості і непродуманості сертифікаційних послуг. Через це
деякі закордонні виробники віддають перевагу сертифікації системи якості
або інспекції виробництва українськими фахівцями з виїздом останніх на
місце (виробники, ясна річ, мають європейські і міжнародні сертифікати,
йдеться лише про одержання українського сертифіката терміном на
1-3 роки). Так вчинила, наприклад, група «SEB СНД». Хоч цієї проблеми
можна уникнути, якщо придбати товар у імпортера [1].
Впадає в око нерозвиненість дистрибуторських і дилерських мереж.
Виробники воліють працювати з одним дистрибутором, який би відповідав за
політику просування і реалізації товару. Водночас усього 4-5 іноземних
виробників мають (або створюють) власну дилерську мережу в регіонах,
застосовуючи при цьому систему знижок і так чи інакше допомагаючи
дилерам у реалізації товару. Це – San Ignacio, Berghoff, Tefal та деякі
вітчизняні виробники. Розвиток їхніх дилерських мереж, як вважають
продавці, ускладнений нестачею обігових коштів. А робота з дрібними
гуртовиками ускладнюється тим, що деякі з них пускають виторг в оборот,
відкладаючи на потім розрахунки за товарними кредитами. У Києві та
Харкові уже з’явилися супермаркети з продажу посуду для приготування їжі,
у яких представлено продукцію всіх цінових груп – від дорогого, наприклад,
Imco Waterless, до дешевого, вітчизняного виробництва.
Основний конкурент трейдерів – тіньовий сектор. Тіньовий сектор
контрабандного посуду представляють не лише «роздрібні човники», але й
дрібно-гуртові контрабандисти. Основні потоки йдуть з Польщі, Туреччини,
Кореї, Китаю, Угорщини, Австрії. З відомих торгових марок на базарах –
Berghoff, Tefal, First, що їх купують на розпродажах у Польщі та Туреччині.
Corona, Happy Lady, Super Baron, Domotec трапляються рідше. Така ситуація,
зокрема, на базарах Донецька, Львова, Одеси, Києва, Дніпропетровська,
Луганська, Харкова.
В Україні основне виробництво емальованого посуду зосереджено на
двох підприємствах: Новомосковському трубному та Запорізькому
сталепрокатному заводах.
ПрАТ «Новомосковський трубний завод» на ринку працює досить
впевнено. До 70 % його посуду реалізують в Україні, причому через фірмові
магазини. Левову частку продукції продають через регіональних
представників (Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Луцьк, Харків) та за
допомогою «човників», 15-25 % експортують до Росії. Підприємство
виготовляє як емальований, так і з оцинкованої сталі, кожні 2-3 роки
повністю оновлює колірне оформлення виробів. При заводі створено
торговий дім. Гуртові фірми реалізують продукцію з 1,5-2 разовою націнкою [1].
Запорізький сталепрокатний завод свого часу був єдиним в Україні
виробником посуду з антипригарним покриттям. Але через брак попиту –
вартість доволі висока, а якість незадовільна – виробництво посуду з
тефлоновим покриттям тут припинили. Сьогодні випускають тільки
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емальований, причому в 4 рази менше. Але, попри це, запорізькі каструлі
утримують до 30 % ринку посуду вітчизняного виробництва. Інші 30 %
виробленого вирушають за кордон, з них 25 % – до Росії. За останні роки
експорт збільшився в двічі. Мережі регіональних представників завод не має.
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ВИМОГИ РЕГЛАМЕНТІВ ЄС ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
В усьому світі зростають вимоги до якості та безпечності товарів, а
особливо харчових продуктів. Дієвою системою, яка дозволяє контролювати
безпечність продукції на всіх етапах виробництва, є система HACCP. Це
система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, котрі є
визначальними для безпечності харчових продуктів.
В Україні більшість підприємств впроваджує цю систему. Це зумовлено
не тільки успішними кроками України в напрямку вступу до СОТ і
узгодженням вітчизняного законодавства з європейським, але, насамперед,
вимогами ринку, тобто безпосередніх споживачів продукції. Успішно
конкурувати на українському та міжнародному ринках можуть тільки ті
підприємства м’ясопереробної промисловості, які активно впроваджують
системи управління безпечністю та якістю [1].
При створенні систем якості у відповідності до міжнародних стандартів
необхідно звернутися до визнаних міжнародних стандартів:
– BRC Technical Standard;
– Dutch НАССР Standard (голландський стандарт НАССР);
– International Standard for auditing Food Suppliers (Міжнародний
стандарт аудиту постачальників харчових продуктів);
– Міжнародний стандарт на харчові продукти (IFS);
– SQF 2000 Standard ISO (стандарт безпечності і якості харчових
продуктів).
Національні стандарти в області систем якості вперше встановлені у
Великобританії в 1983 р. Метою проведення цієї компанії було введення на
фірмах систем якості, методик сертифікації цих систем. Але
цілеспрямований бум по впровадженню систем якості в роботу підприємств
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пройшов після публікації у 1987 р. Міжнародною організацією по
стандартизації (The International Organisation for Standardization, ISO) групи
стандартів ISO 9000 по управлінню якістю і забезпеченням якості. Стандарти
ISO носять рекомендований характер, але документи серії ISO 9000 більш
ніж в 90 країнах прийняті як національні стандарти.
Стандарт підтверджує, що підприємство проводить роботи і виконує
послуги самого високого рангу, повністю відповідаючи міжнародним
стандартам для виробничих процесів. Така сертифікація систем менеджменту
якості по ISO показує конкурентоспроможність виробничої і бізнесструктури на міжнародному ринку. Вона показує надійність організації, її
стабільність в роботі і успішному розвитку.
FSSC є самою престижною схемою сертифікації для виробників
харчової продукції на основі інтеграції стандарту ISO 22000:2018 «Системы
менеджмента в области безопасности пищевой продукции – требования для
любой организации в пищевой цепочке» і загальноприйнятої специфікації
PAS 220, розробленої при підтримці Конфедерації підприємств харчової
промисловості Євросоюзу. Схема FSSC 22000 була затверджена Глобальною
ініціативою по безпечності харчових продуктів (GFSI).
Специфікація PAS 220 була розроблена для встановлення вимог до
програм безпеки харчових продуктів в рамках виробничого процесу і
підтримки систем управління, побудованих у відповідності зі стандартами
ISO 22000.
Концепція НАССР сьогодні має міжнародне значення як особлива
система для харчових продуктів, завдяки якій гарантується безпека здоров’я
споживачів. Головна мета цієї концепції систематичний аналіз потоку
продукції від сировини всіма етапами обробки й переробки аж до продажу
готової продукції. До того ж слід ідентифікувати потенційні загрози і знайти
можливості взяти їх під контроль, тобто зменшити (добра гігієнічна практика
GMP) [2].
Система НАССР була визнана в багатьох країнах світу як спосіб
гарантованого виробництва безпечних харчових продуктів, проте вона не
була прийнята всіма секторами харчової промисловості. При її впровадженні
виникає багато проблем:
– відсутність зобов'язань з боку керівництва;
– недостатнє розуміння і підготовка;
– недолік ресурсів;
– поганий переклад принципів НАССР;
– недолік процедур оцінки ступенів ризиків, заснованих на наукових
дослідженнях [2].
Виробництво харчових продуктів, безпечних для вживання, таких як
напівфабрикати і продукти у вакуумній упаковці, може контролюватися
системою НАССР з допомогою контрольних параметрів [3]. Незважаючи на
використання нових процесів переробки продукції з високим ступенем
ризику, рівень впровадження системи залежить від наявних ресурсів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
В УКРАЇНІ
Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в
провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку,
зокрема ринку електронної торгівлі. Для оцінки перспектив електронної
торгівлі, визначення потенційних споживачів у світі та їх геолокації доречно
проаналізувати Інтернет-користувачів. Високі показники Інтернет-активності
користувачів спостерігаються у Північній Америці, Океанії та Європі. За
розміром аудиторії користувачів лідирує Азія, яка є водночас і лідером ринку
електронної торгівлі. Проте найвищими темпами зростання чисельності
Інтернет-користувачів на сьогодні відзначається Європа. З кожним роком
число осіб, які долучилися до користування Інтернетом, збільшується. Згідно
з даними ресурсу Root Nation кількість користувачів мережі Інтернет у
2021 році досягла 4,66 млрд. осіб [1].
Зважаючи на те, що електронна комерція на сьогоднішній день стала
окремою галуззю економіки, велика увага приділяється і законодавчому
врегулюванню даного поняття. Так, у 1997 році згідно з резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН було введено в дію Типовий закон «Про
електронну торгівлю». Такий законодавчий акт має рекомендаційний
характер і, перш за все, має бути використаний державами як основа для
розробки національного законодавства. Не виключенням є і Україна. Правове
регулювання діяльності в сфері електронної-економіки започатковано
ухваленням Закону України «Про Національну програму інформатизації» у
1998 році. Фінальним етапом законодавчого визначення організаційноправових засад діяльності у сфері електронної комерції в Україні, на
сьогоднішній день, став Закон України «Про електронну комерцію»,
прийнятий у 2015 році. Даний закон, крім надання тлумачення основних
дефініцій, встановлює порядок вчинення електронних правочинів із
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застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і
обов’язки учасників відносин у сфері електронної комерції. Так, згідно з
Законом України «Про електронну комерцію», електронна торгівля
визначається як частина електронної комерції, а саме – господарська
діяльність у сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів
дистанційним способом покупцю шляхом вчинення електронних правочинів
із використанням інформаційно в телекомунікаційних систем [2].
Однак, слід зазначити, що вітчизняна Інтернет-комерція має низку
переваг, для потенційних покупців і продавців. Через те, необхідно виділити
певні чинники, а саме ціна, час і прямий доступ споживачів до продавців.
Відзначимо, що переважна більшість науковців, ототожнюють поняття
«електронна комерція» та «інтернет-торгівля», тобто розглядають її
виключно з позиції діяльності, що «охоплює всі типи електронних транзакцій
між організаціями та зацікавленими особами». Проте ми вважаємо, що
електронна комерція – це не просто торгівля, а елемент цифрової економіки,
що включає всі фінансові та торгові транзакції, що проводяться за
допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, які пов’язані з
проведенням цих транзакцій
Активному розвитку електронної-торгівлі сприяють суттєві переваги
цієї форми: низька вартість трансакцій; практично необмежене коло
потенційних клієнтів; відносно низький обсяг первісних вкладень, що
пов’язаний із відсутністю необхідності купівлі/оренди торговельних площ та
торговельного устаткування; запобігання несумлінності або недосвідченості
продавців; простота обліку руху товару; зручність проведення маркетингових
досліджень; значний потенціал розвитку системи роботи із клієнтами, без
ризику, що система знайде собі інше місце роботи, як це нерідко відбувається
із продавцями, що набрали досвід. Конкурентні позиції України згідно з
міжнародними рейтингами є незадовільними. Основними причинами, що
гальмують електронну комерцію, є обмеження найбільш поширених систем
електронних платежів, недосконалість законодавчої бази та економічне
положення країни (війна на Сході, анексія Криму), яке спричинило зниження
рівня життя населення та купівельну спроможність у цілому. Економічна
криза, а також агресія Росії на сході України та анексія Криму призвели до
значного падіння курсу національної валюти, зниження купівельної
спроможності. Незважаючи на такі умови, електронна торгівля продовжує
розвиватися, на ринок планують увійти нові зарубіжні мережі підприємств
торгівлі [3].
Зауважимо, що завдяки глибокому проникненню Інтернету, розвитку
електронного маркетингу, удосконаленню логістичної інфраструктури,
активному використання мобільних технологій, широкому використання
мобільних пристроїв для здійснення операцій он-лайн покупок можна
досягти збільшення обсягів електронної торгівлі та покращення іміджу
України як торговельного партнера в на ряду з іншими країнами світу.
Таким чином, електронний продаж в Україні помірно розвивається, але
через низку проблем, розвиток проходить дещо повільно. Через те, для
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удосконалення розвитку електронного продажу необхідно вирішити ряд
питань, щодо проблем з малорозвиненими системи електронних платежів,
недовірою клієнтів, недосконалістю законодавчої бази, поганою логістикою,
неякісним сервісом, відсутністю мережі Інтернет в деяких частинах країни
тощо.
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Споживні властивості тютюнових виробів визначаються їх хімічним
складом, органолептичними показниками, використанням.
Сировиною для отримання тютюнових виробів служить тютюнова
рослина, споживні властивості якої залежать від ботанічного сорту, умов
вирощування та інших факторів.
Тютюн – однорічна рослина сімейства пасльонових. З кількох сотень
видів тютюну промислове значення мають два основних види Nikotiana
tabacum (до якого відносяться всі типи жовтого тютюну) і Nikotiana rustica
(махорка).
Жовті східні тютюни використовуються для виробництва цигарок,
сигарет, курильних люлькових тютюнів всіх виробничих сортів.
Хімічний склад тютюну дуже складний і сильно коливається залежно від
ботанічного сорту рослини, району зростання, часу збору, методів первинної
обробки і т. д. Найважливіші речовини, що входять до складу
ферментованого жовтого тютюну (у відсотках на суху речовину): вуглеводи
(1,6-22,7); білки (6,4-12,9); редукуючі речовини (3,5-24,5); поліфеноли
(1,2-7,5); органічні кислоти (12,0-15,0); ефірні масла (до 1,5); смоли (до 10,0);
зольні елементи (12,0-16,0) [6].
Специфічним речовиною тютюну є алкалоїд – нікотин.
Вміст нікотину у сигаретних тютюнів коливається від 0,2 до 4,6 %, у
махорки – до 7,0 %. При споживанні тютюну нікотин з диму всмоктується
слизовими оболонками, надходить у кров і, збуджуючи нервову систему, діє
на організм як наркотик. Смертельна доза нікотину для людини – 0,08 г [6].
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Вуглеводи тютюну представлені в основному розчинним цукрами, які
надають диму кислу реакцію і не знижують якості готових тютюнових виробів [2].
Аміак і білки обумовлюють лужність тютюнового диму і є однією з
причин гіркого смаку і неприємного запаху тютюну.
З органічних кислот тютюну (оцтова, мурашина, яблучна, лимонна та
ін.) особливо слід відзначити леткі кислоти, які дещо покращують
ароматичність тютюнових виробів. Основні запашні властивості тютюну
залежать від вмісту в ньому ефірних масел і смол.
Мінеральний склад тютюнових виробів обумовлює їх горючість. Солі
калію, наприклад, сприяють тлінню цигарки, сигарети до чергової затяжки
курця, хлориди надають зворотну дію.
До теперішнього часу тютюнові вироби містять близько 4000 хімічних
сполук, а тютюновий дим – близько 5000 хімічних сполук, з яких приблизно
60 викликають рак. Людина, що викурює пачку сигарет в день, отримує за рік
дозу опромінення в 500 рентген, при нормі 18 [2].
Основною для тютюнових виробів речовиною, через яку їх вживають, є
нікотин.
Нікотин є природним компонентом тютюнових рослин. Це наркотик і
сильна отрута. Він легко проникає в кров, накопичується в найбільш життєво
важливих органах, приводячи до порушення їх функцій. У великих
кількостях він дуже токсичний. Нікотин є природним захистом тютюнової
рослини від поїдання комахами. Він має в три рази більшу токсичністю, ніж
миш'як. Коли нікотин потрапляє в мозок, він впливає на різноманітні процеси
нервової системи людини. Отруєння нікотином характеризується: головним
болем, запамороченням, нудотою, блювотою, у важких випадках – втрата
свідомості і судоми. Хронічне отруєння – нікотинізм, характеризується
ослабленням пам'яті, зниженням працездатності. Смертельна доза складає
всього 60 мг нікотину, а для дітей – ще менше. У невикуреній сигареті
міститься близько 10 мг нікотину, але через дим курець отримує з однієї
сигарети порядку 0,533 мг нікотину [4].
Смола – це все те, що міститься в тютюновому димі, за винятком газів,
нікотину і води. Кожна частинка складається з багатьох органічних і
неорганічних речовин, серед яких присутня безліч летких і напівлетких
сполук. Дим потрапляє до рота у вигляді концентрованого аерозолю. При
охолодженні він конденсується й утворює смолу, що осідає в дихальних
шляхах. Речовини, що містяться в смолі викликають рак та інші
захворювання легенів, такі як параліч очисного процесу в легенях і
пошкодження альвеолярних мішечків. Вони також знижують ефективність
імунної системи.
Канцерогени тютюнового диму мають різну хімічну природу. Вони
складаються з 44 окремих речовини, 12 груп або сумішей хімічних речовин і
13 умов, що сприяють впливу. Дев'ять з цих 44 речовин присутні в
основному потоці тютюнового диму. Це бензол, кадмій, миш'як, нікель,
хром, 2-нафтиламін, вініл хлорид, 4-3 амінобіфеніл, берилій. Крім власне
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канцерогенів, тютюновий дим також містить так звані ко-канцерогени, тобто
речовини, які сприяють реалізації дії канцерогенів. До них відноситься,
наприклад, катехол [2].
Все різноманіття споживних властивостей тютюнових виробів можна
чітко розділити на три великі групи: курильні, технологічні та токсичні. У
свою чергу кожна група включає в себе цілий ряд різноманітних ознак, що
мають самостійний статус показників якості [3].
Курильні властивості займають особливе місце, оскільки на відміну від
інших, оцінюються органолептично. Тютюнові вироби являють собою
унікальний продукт, який споживається у формі диму. Курильні властивості
тютюнового диму відображають хімічний склад тютюну і залежать від
багатьох факторів, що впливають на умови тління: форма курильного виробу,
тип та ефективність фільтру, вентиляція, перфорація та ін.
Курильні властивості можна поділити на три великі підгрупи: «аромат»,
«смак » та «міцність» тютюнового диму [1].
Крім того, формування курильних властивостей тісно пов'язане з
характером тління і конструктивними особливостями тютюнового виробу, у
зв'язку з чим показники «горючість» і «зусилля при затягуванні» також
відносять до цієї групи властивостей.
Одним з найважливіших показників якості курильних виробів є
стабільність, що характеризує сталість курильних властивостей, фізикотехнологічних показників виробів, допоміжних матеріалів і упаковки.
Стабільність якості – властивість технологічного процесу зберігати
показники якості виробленої продукції в заданих межах протягом часу.
Стабільність якості курильних виробів залежить від повноти і ритмічності
забезпечення виробництва сировиною і допоміжними матеріалами заданого
асортименту, технології виробництва, конструктивного рішення вживаного
устаткування і ступеня його зносу, а також політики якості, прийнятої на
підприємстві [5].
Технологічні процеси виготовлення курильних виробів здійснюються на
обладнанні, ефективно працюючому лише при використанні тютюнової
сировини, матеріалів і напівфабрикатів необхідної якості. Технологічні
властивості тютюнової сировини визначають: масу тютюну на одиницю
продукції, кількість відходів і втрат, утворення браку у виробництві.
Бурхливий розвиток тютюнової промисловості визначило значну залежність
якості від застосовуваних технологій і великої кількості товарних показників
(зовнішній вигляд упаковки і самих виробів), фізичних і хімічних
властивостей, показників дегустаційної оцінки.
Дуже важливою властивістю курильних виробів є токсичність.
Специфічне споживання курильних виробів у вигляді диму обумовлює
характер речовин, що утворюються в результаті тління тютюну. Тютюновий
дим складається з представників різних класів хімічних сполук [3].
Вплив тютюнового диму на організм людини визначається в основному
двома факторами: органолептичними властивостями, пов'язаними з
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ароматом, смаком та іншими показниками курильних достоїнств тютюнового
диму, і токсичними властивостями, що несприятливо впливають на здоров'я
курця. Цілком можливо, що одні й ті ж речовини, цінні з точки зору
формування аромату і смаку, можуть володіти токсичними властивостями.
Оскільки просте прийняття все нових юридичних норм і законодавчих актів
не є єдино вірним способом спонукання людей до відмови від куріння,
об'єднання відповідних зусиль тютюнової промисловості та охорони здоров'я
мають продовжуватися в напрямі зниження небезпеки для здоров'я і
мінімізації вмісту шкідливих речовин у тютюновому димі [1].
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У сучасному світі спостерігається стрімкий розвиток комп'ютерних
інформаційних технологій. За останні роки в цій області відбувся певний ряд
змін, які особливо проявилися в процесі формування та функціонування
Інтернету. Він став частиною нашої повсякденної реальності та сферою
життєдіяльності великої кількості людей.
Важливо зазначити той факт, що розвиток бізнесу в мережі Інтернет
також набуває все більшого значення. Сучасні тенденції розвитку ринку
сприяють удосконаленню новітніх підходів до позиціювання та просування
товарів і послуг на ньому. Разом із цим підвищується рівень потреб в
ознайомленні споживачів з можливостями Інтернет-мережі та наданні їм
послуг з продажу товарів.
На сьогодні в розвитку підприємств можна спостерігати такі основні
тенденції:
– стабільність економічного зростання;
– концентрування виробничих потужностей великих виробників разом
із обслуговуванням великої кількості малих підприємств;
– зростаюча залежність від ринків сировини, палива та енергоресурсів;
– збільшення фізичного та морального зносу виробничих
потужностей;
– вплив імпорту на посилення конкуренції за розширення бізнесу в
контексті глобальних економічних відносин;
– підвищення цінності інноваційної та інвестиційної діяльності;
– посилення вимог до якості виробництва;
– індивідуалізація споживчого попиту [1, с. 68].
Оскільки Інтернет використовують як канал інформації, то доцільно
говорити про нього як про канал рекламної комунікації. Інтернет-реклама є
одним з найперспективніших сегментів рекламного ринку, який має стрімкий
розвиток. Традиційні засоби масової інформації при всій їх наочності вже не
здатні забезпечити належний рівень оперативності, який потрібний
сучасному споживачу. Унікальною рисою використання реклами в Інтернеті
136

є те, що вона забезпечує інтерактивне спілкування з великою кількістю
споживачів в режимі реального часу. Компанії вміло використовують
можливості, які їм надає Інтернет: доступ, охоплення та залучення широкого
кола потенційних споживачів, реалізація власних цілей та інтересів з
можливістю змінити процеси реального виміру, сегментування аудиторії
споживачів за однорідними ознаками, функціональні можливості для
проведення маркетингової діяльності [2, с. 86; 4, с. 350-355].
Теоретичні засади формування та розвитку реклами в мережі Інтернет
відображено в наукових працях таких учених, як: А.Є. Абдулаєвої,
Ю.О. Головчук,
О.Є. Громової,
Г.О. Пчелянської,
К.Ю. Соколюк,
А.М. Танасійчук. В їх роботах були представлені структуризація та
класифікація засобів Інтернет-просування товару. У працях таких науковців,
як К.Ю. Семененко, В.І. Юрченко, Н.П. Скригун було проведено аналіз
формування нових соціальних взаємин, трансформації інтернет-реклами в
соціальному просторі, а також теорії візуалізації суспільства. Над проблеми
підвищення ефективності Інтернет-реклами працювали багато науковців,
зокрема: Т. Дейнекін, О. Зіміна, В. Комаров, А. Бакалінська, С. Селіванов,
С. Міналєв, Д. Демченко.
Головними відмінностями застосування мережі Інтернет від інших
засобів поширення можна відмітити такі:
– вплив на потенційного клієнта може відбуватися за декількома
каналами одночасно (це може бути блог, пошукова система, банерна реклама
та інтернет–ЗМІ), при цьому канали взаємодіють між собою та дають
сумарний ефект;
– проведення маркетингових заходів у мережі інтернет має швидкий
ефект, який можна відразу зафіксувати, завдяки цьому підприємство може
отримувати нових клієнтів у той же день після запуску рекламної кампанії;
– реакція користувачів мережі Інтернет є миттєвою, вони активно
діляться між собою враженнями у блогах, коментарях та на власних
сторінках соціальних мереж. Ці враження підсилюють загальний ефект від
реклами;
– порівняно низька вартість проведення рекламних заходів [3, с. 165167; 4, с. 358-362].
Функціонування сучасних підприємств ускладняється багатьма
процесами, що визначаються тенденціями розвитку економічних відносин:
глобалізацією, інтенсивністю конкуренції, вичерпністю природних ресурсів,
екологічними проблемами, інформатизацією суспільства, транспарентністю
економічних систем. Вимоги до формування сталого розвитку національних
економічних систем та окремих елементів цих систем формують інноваційні
підходи до поширення та доступу до інформації та публічності діяльності. В
сучасному світі з інтенсифікацією поширення інформації суб'єкту бізнесу
пріоритетним є надання контактним аудиторіям, діловим партнерам,
споживачам відомостей про реалії та напрями своїх діяльності [5, с. 89].
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Інтернет–реклама здійснюється за допомогою проведення рекламних
кампаній на популярних веб–сайтах (таких, як Google або Yandex).
Інтенсивність розвитку реклами на даний момент дуже висока. Обіг коштів,
вкладених в інтернет–рекламу, зростає з кожним роком. Через більш низькі
ціни впровадження на ринок Інтернет реклами, ніж на радіо та телебаченні, я
сфера стала особливо привабливою та доступною для малого бізнесу та
невеликих фірм.
Підсумовуючи, можна сказати, що використання такого інструменту як
Інтернет–реклама, на сьогодні є необхідною умовою для ведення успішного
бізнесу, підтримки його іміджу та доходів, а також просування товарів і
послуг. Будь–який потенційний споживач може використовувати мережу
Інтернет для отримання інформації про товар та послуги, а також здійснити
їх купівлю. Існує безліч видів Інтернет–реклами, які постійно розвиваються
та вдосконалюються.
Тому кожна компанія або підприємство можуть обрати той вид
Інтернет–реклами, який доцільно використовувати відповідно до їхнього
роду діяльності, для того щоб отримати найбільший ефект від проведення
рекламних кампаній.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ
Логістичний транспортно-розподільний центр – багатофункціональний
термінальний комплекс, що споруджується в вузлах транспортної мережі на
перетині магістральних шляхів сполучення, гарантовано забезпечує
клієнтуру комплексним транспортно-експедиційним обслуговуванням, що
функціонує на основі логістичних технологій і забезпечує максимальний
синергетичний ефект у всій логістичного ланцюга від вантажовідправника до
вантажоодержувача
на
основі
інтеграції
товаро-матеріальних,
інформаційних, сервісних та фінансових потоків. Сьогодні логістичні центри
відіграють координуючу та інтегруючу роль у логістичній системі обігу та
транспортування вантажів. Вони є базовою основою управління
матеріальними потоками, забезпечують взаємозв'язок з відправниками,
споживачами, перевізниками, експедиторами, забезпечують своєчасні
розрахунки через банки. Логістичні центри надають повний комплекс
логістичних послуг на рівні світових стандартів для перевізників,
транспортно-експедиторських компаній і організацій всіх форм власності з
метою збільшення вантажопотоків та покращення якості сервісного
обслуговування за рахунок використання сучасних [2, c. 92].
Проблемі визначення основних принципів формування логістичних
центрів різної направленості присвячено роботи таких науковців: Довби
М.О., Никифорука О.І., Полякової О.М. та Товкуна Д.Л. Функціонуючим
логістичним центрам притаманні основні властивості складних стохастичних
систем, а саме: складність, ієрархічність, емерджентність, структурованість
та ін. Все це зумовлює необхідність використання одного з основоположних
методологічних принципів для формування логістичного центру (ЛЦ) системного підходу. Необхідність застосування системного підходу
обумовлена також тим, що логістичний центр відноситься до складних
систем, структура якого визначається його цілісними властивостями із
структурою, визначеною внутрішніми властивостями системи.
Логістичні центри є вузловими об'єктами логістичних мереж, у яких
відбувається об'єднання та розподілення потоків вантажів, зміна
транспортних засобів, а також надання послуг складування, управління
запасами і інших супутніх послуг.
Загалом, логістика – це сфера діяльності, об'єктом якої є організація та
регулювання процесів надходження продукції, що виготовляється від
виробника до споживача. Тобто це управління матеріальними ресурсами під
час їх закупівлі або виробництва, перевезення, зберігання [3, c. 301].
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Логістичні центри надають повний комплекс логістичних послуг на
рівні світових стандартів для перевізників, транспортно-експедиторських
компаній і організацій всіх форм власності з метою збільшення
вантажопотоків та покращення якості сервісного обслуговування за рахунок
використання сучасних логістичних підходів управління товарними
потоками і технологій.
Для здійснення логістичної діяльності використовуються логістичні
центри - це складські приміщення, площею більше 10 тис. кв. метрів, в яких
використовується спеціальне обладнання для виконання вантажнорозвантажувальних робіт і зберігання виробленої продукції, а також
інформаційна система, за допомогою якої виявляються логістичні послуги.
Важливим параметром щодо оптимального місцерозташування логістичних
центрів є близькість до клієнта, який потребує їхніх послуг на ринку та
наявність сировинних ресурсів. Більшість продуктів, з'являється як результат
поєднання сировини та праці людини. Наступним важливим фактором є
доступність, як з точки зору отримання продукції на зберігання, так і для
подальшої дистрибуції готових складованих товарів [1].
Місця знаходження центрів логістики та фізичної дистрибуції зазвичай
продиктовані мережею автодоріг, а особливо магістральних автошляхів та
кільцевих об'їзних доріг. Ця залежність грунтується на тому, що діяльність
національної логістики майже виключно базується на автотранспортних
перевезеннях. Доступність в більшості випадків означає зв'язок з мережею
автодоріг і, таким чином, логістичні потужності тенденційно скупчуються
біля ключових транспортних вузлів на перетинах автошляхів та розв'язках
автодоріг з кільцевими дорогами. За своєю суттю, це посередник в
логістичному ланцюзі, який виконує ряд функцій: прийом, зберігання, облік
матеріального потоку; формування партії поставок, послідовність операцій
навантаження-розвантаження і т.п. [1].
У разі, коли логістичний центр забезпечує кілька матеріальних потоків
можливі різні комбінації схем їх руху: від виробника до реалізатора; від
декількох виробників до реалізатора; від декількох виробників до кількох
реалізаторам. При цьому можливі різні шляхи руху матеріальних потоків: від
виробника до реалізатора крізь логістичний центр; від виробників до
реалізатора крізь логістичний центр; від виробників до реалізаторів крізь
логістичний центр і реалізатора; інші можливі шляхи руху матеріальних
потоків зі спільною навантаженням транспортних засобів як виробниками
так і логістичним центром.
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Формування ціни товару є процесом, невід’ємним від маркетингових
стратегій. Прийняття обґрунтованого рішення щодо вибору цінової стратегії,
її розробки з використанням системного підходу дають змогу підприємству
досягти успіху на ринку. Цінова стратегія в системі міжнародного
маркетингу посідає одне із ключових місць.
Проблеми ціноутворення на закордонних ринках такі самі, як і на
вітчизняних. Необхідно послідовно врахувати витрати, цінову чутливість
покупців та поведінку конкурентів. Формування загальної політики
ціноутворення починається з визначення та всебічного вивчення цільового
ринку та сприйняття торговельної марки фірми. Знання сегмента та його
особливостей дає можливість критично проаналізувати інші елементи
маркетингового комплексу з точки зору їх узгодженості з вимогами сегмента
та ціновою стратегією, що розробляється. Ці дії дають можливість
сформулювати загальну політику ціноутворення [1].
Сучасний споживач, купівельна спроможність якого суттєво знизилася,
особливо чуйно реагує на зміну ціни, бо саме ціна відіграє вирішальну роль
при виборі товару. Значний вплив на політику цін підприємств роздрібної
торгівлі в частині експортно-імпортних операцій мають інтернаціоналізація
ринків і поява ринків електронних продажів, включаючи Інтернет-торгівлю.
Міжнародна політика ціноутворення –– це певний курс дій виробника,
використання таких принципів, завдяки яким забезпечуються ефективні з
комерційної точки зору підходи до прийняття фірмою цінових рішень
стосовно зарубіжних ринків [2-3].
Вона пов’язує в інтегровану систему окремі рішення щодо:
- взаємозв’язку цін на товари в межах номенклатури виробництва;
- використання системи знижок і частоти змін ціни;
- співвідношення цін фірми з цінами конкурентів;
- методу встановлення цін на нові товари тощо.
Якщо рівень оподаткування в обох країнах відрізняється, проблема
полягає в тому, в якій країні вигідніше продавати. Загалом фірма зацікавлена
застосовувати низькі трансфертні ціни в країнах, де податки нижче, ніж на
внутрішньому ринку, і навпаки. Проте такий підхід може зустріти опір з боку
податкових служб на внутрішньому ринку, які не підтримують скорочення
податкової бази у власній країні.
З іншого боку, митна служба в країні експорту може відмовитися
приймати аномально низькі трансфертні ціни як базу для розрахунку митних
зборів, які будуть не лише вигідні, а й знизять якість захисту місцевих
виробників [2].
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Важливою є також ступінь участі фірми в діяльності торговельного
філіалу. Якщо йдеться про спільне підприємство чи ліцензії, то експортер
надасть перевагу продажу за високою трансфертною ціною, щоб не ділитися
прибутком із партнером. Якщо ж фірма повністю володіє філіалом, вона
скоріш за все встановить низькі ціни.
На формування ціни товару на міжнародному ринку впливають наступні
чинники [3-5]:
- рівень розвитку світової економіки;
- громадська ціна виробництва;
- кон'юнктура ринку;
- конкуренція;
- якість товару;
- відносини з покупцями та постачальниками;
- обсяги та базисні умови постачань;
- умови платежів;
- стан грошової сфери;
- змінні курси обміну валют.
Основний сенс цінової політики в міжнародному маркетингу полягає в
тому, щоб на пропонований товар були встановлені такі ціни, які б своєчасно
відповідали об'єктивним вимогам мінливої ситуації в своєму сегменті ринку,
і на цій основі провести відповідне коригування поведінки фірми на ринку.
Відзначимо, що основними напрямами при дослідженні цін світового
ринку є як визначення рівня цін на даний момент з урахуванням змін за
аналізований період, так і розробка прогнозу основних тенденцій і
закономірностей зміни цін на перспективу. В зв'язку з цим з метою
виявлення і розуміння змін, необхідно знати положення справ не тільки на
тому конкретному ринку, ціни якого аналізуються, але і основні
закономірності розвитку суміжних ринків, а також кон'юнктуру ринку [1-4].
Такі умови дозволяють врахувати, яким чином інфляція, конкуренція,
ступень завантаження виробничих потужностей та інше впливають на ціни.
Отже, прийняття обґрунтованого рішення щодо вибору цінової стратегії
є невід’ємною складовою маркетингової стратегії як на національному, так і
міжнародному рівні. Важливість моделювання цього процесу базується на
тому, що встановлення кінцевого рівня ціни на продукцію має здійснюватися
на основі використання системного підходу (маркетингові рішення про
ціноутворення мають узгоджуватись із рішеннями щодо обсягів
реалізації/виробництва, рівня та структури витрат, особливостей
конструювання продукції, напрямів комунікаційної та збутової політики,
податкової політики держави), тому що це виступає основою міжнародної
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
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МАРКЕТИНГОВЕ МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство, яке працює на ринку, відчуває на собі вплив, з одного
боку, економічних, демографічних, політико-правових, науково-технічних,
природно кліматичних чинників та чинників культурного середовища, а з
іншого – ефективність його діяльності багато в чому залежить від
постачальників, посередників, поведінки споживачів, дій конкурентів, діяння
контактних аудиторій. Всі ці чинники і елементи є складовими
маркетингового середовища підприємства.
Маркетингове середовище – це сукупність об’єктів, що діють за межами
фірми і взаємин між ними і фірмою, яка впливає на результати маркетингової
діяльності фірми, на досягнення поставленої мети [1, c. 161].
Маркетингове середовище постійно змінюється: ринкові можливості й
загрози виникають, змінюються й зникають, тому для підприємства є дуже
важливим, вчасно розпізнавши ринкові можливості й загрози, розвивати
можливості та знешкоджувати загрози. Маркетингове середовище формують
макросередовище і мікросередовище.
Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не може
безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До
маркетингового макросередовища належать: економічне середовище,
демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище
[2, с. 239].
Здебільшого макросередовище не має специфічного впливу на окремо
взяте підприємство, а впливає на мікросередовище, тобто середовище
безпосереднього оточення. Макросередовище визначає загальні умови
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підприємницької діяльності, атмосферу бізнесу, впливає на фактори
мікросередовища та через них на розвиток і конкурентоспроможність
торговельного підприємства.
Макросередовище створює загальні умови, у яких функціонує
підприємство, визначаючи для нього та інших підприємств межі допустимого
й недопустимого. Щодо підприємства воно виступає: як причина та умова
обмеження або можливості розширення діяльності, як передумова, що
викликає необхідність змін на підприємстві.
Макросередовище
підприємства
характеризується
соціальною,
економічною, правовою, політичною та технологічною складовими
[3, с. 172].
Соціальна складова характеризується чисельністю та структурним
складом населення, рівнем освіти, стилем життя, звичками, традиціями,
трудовою етикою, готовністю людей терпіти нестатки, пов’язані з
проведеними реформами.
Економічна складова визначається рівнем та особливостями ринкового
механізму. До її характеристик належать рівень економічного розвитку,
бюджет країни та його виконання, доступність ресурсів, доходи населення,
рівень безробіття, процентні ставки, продуктивність праці, величина
заробітної платні.
Правова складова встановлює права, відповідальність та обов’язки
підприємств, що визначають правила ділових взаємин, відносини
підприємства із суспільством, обмеження на окремі види діяльності, права
споживачів продукції, порядок реєстрації підприємства, його санації.
Політична складова представлена органами державної влади та
конкуруючими партіями та групами. Вона визначає цілі розвитку
суспільства, пріоритетність розвитку галузей економіки й регіонів [4, с. 97].
Технологічна складова представлена факторами науково-технічного
прогресу в галузі виробництва, матеріалів, продуктів, появи нових галузей і
товарів, форм їх просування й реалізації.
Більша частина з перерахованих характеристик є факторами, що
визначають рівень і склад потреб населення, які формують попит і через
нього впливають на обсяги продажів та прибутки підприємств торгівлі.
Розглядаючи безпосередньо підприємство як фактор маркетингового
середовища, необхідно передусім звернути увагу на ту роль, яку відіграє
служба маркетингу в загальній структурі підприємства, на її організаційну
структуру, зв’язки з іншими службами. Рівень професійної підготовки та
набутого досвіду фахівців-маркетологів також відіграє значну роль як фактор
мікросередовища [5, с. 158].
Отже, дослідження факторів маркетингового середовища є
першочерговим і дуже важливим кроком до розуміння суті й тенденцій
розвитку суб’єктів господарювання. Оцінка ефективності маркетингу
повинна бути якомога більш конкретною, результати аналізу точно
визначеними, оскільки вони слугуватимуть інформаційною основою для
прийняття рішень керівниками підприємства.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасні вимоги конкуренції на світовому ринку призвели до
необхідності побудови механізму управління підприємствами, в основу якого
покладено, перш за все, оптимальна якість. Ресурсні обмеження в умовах
глобальних фінансових криз обумовлюють пошук ефективних шляхів
удосконалення якості в усіх сферах економічної діяльності, особливо це
стосується наукових завдань логістики, направлених, насамперед, на
скорочення витрат.
Застосування інноваційних принципів управління якістю логістичних
операцій є забезпеченням підвищення конкурентоспроможності підприємств
в умовах фінансових криз у світовому середовищі та зокрема в Україні. Є
проблемними питання щодо забезпечення функціонування та підвищення
ефективності логістичної діяльності на вітчизняних підприємствах, серед
яких: відсутність сертифікації послуг; недостатня якість та кількість числа
кваліфікованих кадрів, демпінг цін − все що приводить до підвищення рівня
ризиків, які виникають в ході діяльності. Ефективна система управління
якістю, безумовно, дозволяє значно знизити ризики. Тому, зарубіжні та
вітчизняні науковці-економісти в наш час особливо зосереджують увагу на
питаннях формування економічних відносин, пов’язаних з плануванням та
управлінням процесами логістики, які відбуваються на підприємствах з
урахуванням їх адаптивності до зовнішнього середовища в контексті
сучасних тенденцій до інтеграційних процесів.
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Умови гіперконкуренції сучасної світової економіки змушують шукати
оптимальний рівень відповідності логістичних потоків оптимальній якості,
орієнтованої на максимальне задоволення потреб, а також і зниження витрат.
Логістичний процес – взаємообумовлений, цілеспрямований рух
сукупності потоків ресурсів та їх трансформація у процесі задоволення
платоспроможного попиту на готовий продукт. Логістичний процес на
підприємстві охоплює логістичні операції і логістичні функції.
Міжнародний стандарт ISO 9000:2000 пояснює процес як
систематизовані дії з використанням ресурсів для перетворення того, що
надходить у підсумку, тобто будь яка дія чи робота протягом певного періоду
часу має розглядатися як процес. Процес − це стійка, цілеспрямована
сукупність взаємопов’язаних видів діяльності, яка за певною технологією
перетворює вхідні ресурси в результати. З огляду на загальне розуміння того,
що мається на увазі під словом процес, логістичний процес має свої «входи» і
«виходи». Для здійснення логістичного процесу використовуються ресурси
(персонал, устаткування, інфраструктура, середовище тощо) − це матеріальні
чи інформаційні об’єкти, які постійно використовуються для виконання
логістичного процесу.
Логістична операція – самостійна частина логістичного процесу,
відособлена сукупність дій, спрямованих на генерування, перетворення або
поглинання основного – матеріального та супутніх – інформаційних,
фінансових, та інших логістичних потоків.
Якість операцій − комплексне поняття, яке характеризує ефективність
всіх ланок діяльності підприємств. Якість логістичних операцій − складова
всієї логістичної системи і є наслідком якості роботи учасників відносин по
здійсненню діяльності підприємства, та безпосередньо пов'язана із
забезпеченням функціонування підприємства в цілому.
Інтегральна парадигма управління логістикою найбільш широко
розкриває особливості підприємств, та дозволяє врахувати тенденції
розвитку і оптимізувати процеси управління при стратегічному плануванні
підвищення якості послуг.
Тому доцільним є об’єднання в єдину інтегровану систему управління
якістю підприємства разом з підсистемою логістики. Більше того, сучасний
розвиток систем управління підприємствами у всьому світі йде саме шляхом
створення подібних інтегрованих систем.
Інтегрована система якості (ІСЯ) − це сучасна високоефективна система
управління якістю, об'єднання декількох економічних систем підприємства з
метою оптимізації загальної системи менеджменту.
Впровадження ІСЯ дає такі основні економічні переваги як: ефект
синергії; оптимізації загальної системи менеджменту, тобто скорочення
витрат в системі управління підприємства в цілому.
Важливим для впровадження й становлення інтегральної парадигми
управління якістю є постійний контроль за рухом всіх логістичних потоків на
основі використання інноваційного програмного забезпечення.
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Основні шляхи удосконалення якості логістичних операцій на
підприємстві:
1. Розробка, формування і впровадження інтегрованої системи якості.
2. Розробка і реалізація загальної стратегії удосконалення якості
підприємства.
3. Внутрішня і зовнішня інтеграція процесів удосконалення якості:
3.1 формування взаємодій, гармонійних і продуктивних робочих
стосунків між співробітниками різних функціональних підрозділів, які
забезпечували б досягнення мети системи якості, організація їх спільної
роботи;
3.2 координація діяльності у функціональних областях якості, на
підприємстві і у логістичних ланцюгах між партнерами.
4. Контролінг.
Пропонуємо основні принципи роботи служби якості на підприємстві:
4.1
чіткість
організаційної
структури
єдність
керівництва,
підконтрольність виконавців;
4.2 цілеспрямованість – спрямованість на рішення задач, пошук
оптимальних рішень ;
4.3 координованість дій – комплексні дії через заходи для досягнення
ефекту синергії в системі управління підприємством;
4.4 високий рівень професійних кадрів – постійне навчання та
підвищення кваліфікації;
4.5 фінансова забезпеченість – ефективне виконання роботи (мотивація
персоналу);
− активна політика – творчі, креативні підходи до роботи.
Отже, на основі вищевикладеного слід зазначити, що механізм
управління якістю логістичних операцій на підприємствах спрямований на
підвищення ефективності діяльності шляхом поліпшення, передусім, їх
організації. Цей механізм дозволяє забезпечити умови, що сприяють
отриманню позитивних економічних результатів діяльності підприємств в
сучасних умовах.
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Застoсування маркетингoвих дoслiджень у дiяльнoстi сучасних
пiдприємств є беззаперечнoю. Дoслiдження ринкoвoгo oтoчення спoживачiв, кoнкурентiв, пoстачальникiв, вивчення тенденцiй ринку, пoпиту
та прoпoзицiї на тoвари та пoслуги, визначення перспектив рoзвитку галузi,
купiвельнoї пoведiнки спoживачiв, характеристик цiльoвoї аудитoрiї - без
дoслiджень цих та iнших аспектiв не мoжливим стає правильна oрганiзацiя
дiяльнoстi пiдприємства на кoнкурентнoму ринку. Серед якiсних метoдiв
дoслiдження на oсoбливу увагу заслугoвують саме експертнi метoди, в oснoвi
яких лежить викoристання думки фахiвця (експерта).
Передусiм, аспекти метoдiв експертних oцiнoк в маркетингoвих
дoслiджень рoзглядаються в працях iнoземних автoрiв Ф. Кoтлера,
Г. Армстрoнга, Д. Сoндерса, В.Вoнга, В. Руделiуса, Нареш Малхoтри,
Є.П. Гoлубкoва, а такoж вiтчизняних наукoвцiв С.С. Гаркавенка,
Є.В. Крикавськoгo, Н.С. Кoсар, O.Б. Мних, O.А. Сoрoки та iнших.
Метoю данoї рoбoти є узагальнення oсoбливoстей викoристання метoдiв
експертних oцiнoк в маркетингoвих дoслiдженнях.
Дoслiдження ринку - це цiла систематична дiяльнiсть, спрямoвана на
збiр, аналiз та iнтерпретацiю iнфoрмацiї прo ринкoвi прoцеси. Дoслiдження
ринку дoзвoляє визначити oснoвнi ринкoвi механiзми, такi як пoпит,
прoпoзицiя, цiни, а такoж пoведiнка спoживачiв та дiяльнiсть у сферi
кoнкуренцiї [1, с. 83].
Маркетингoвi дoслiдження – це функцiя, щo через iнфoрмацiю пoв’язує
маркетoлoгiв iз ринками, спoживачами, кoнкурентами, тoбтo з усiма
елементами зoвнiшньoгo середoвища маркетингу. Маркетингoвi дoслiдження
пoв’язанi з прийняттям рiшень за всiма аспектами маркетингoвoї дiяльнoстi
[2, с. 37].
Експертнi oцiнки - це кiлькiснi i якiснi oцiнки прoцесiв i явищ,
екoнoмiчних величин, пoказникiв, зрoбленi експертами на oснoвi їх
мiркувань (у балах, пoрядкoвих нoмерах, рейтингах). Дo метoду експертних
oцiнoк найчастiше вдаються, кoли явище абo величина, щo аналiзуються не
пiддаються безпoсередньoму oблiку абo вимiрюванню. Метoю данoї статтi є
напрацювання рекoмендацiй щoдo практичнoгo застoсування цих метoдiв та
їх пoпуляризацiї.
Дo метoдoлoгiчних oбгрунтувань викoристання метoду експертних
oцiнoк при дoслiдженнi сoцiальних, екoнoмiчних явищ i прoгнoзуваннi
шляхiв i тенденцiй їх рoзвитку належать такi:
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будь-який людськiй дiяльнoстi, в т.ч. в екoнoмiчнiй, маркетингoвiй, а
такoж в пoведiнцi спoживачiв iснує значний шар iнтуїтивнoї, прoцедурнo не
oфoрмленoї дiяльнoстi, щo спрямoвана абo на усунення прoблеми, абo на її
вирiшення, тoбтo вибiр алгoритму пoведiнки в кoмпрoмiсних ситуацiях;
 у людськiй дiяльнoстi, в т.ч. екoнoмiцi, частo виникають випадки, кoли
неoбхiднo приймати рiшення з урахуванням ймoвiрнoстi мoжливих пoдiй,
ступеня ризику, елементiв непевнoстi;
 хoча цiннiсть iндивiдуальних квалiфiкoваних думoк в екoнoмiчнiй та в
iншiй сoцiальнiй дiяльнoстi пiд сумнiв не ставиться, у сучасних умoвах
пoстiйнo збiльшується значущiсть кoлективних думoк, виснoвкiв,
рекoмендацiй, рiшень;
 пoєднання в прoцесi пoшуку рiшень прoгнoзування теoретичнoгo
знання та iнтуїтивних думoк oкремих, найбiльш квалiфiкoваних у вiдпoвiднiй
сферi спецiалiстiв дає певний рiвень дoстoвiрнoстi, причoму дoстoвiрнiсть ця
нoсить вiрoгiдний характер (тoбтo немoжливo прoсте зiставлення прoгнoзу i
пoдiй, щo сталися), але прoте цiлкoм прийнятний (при вiдсутнoстi iнших
пiдхoдiв), з пoгляду мoжливoстi прийняття рiшень в ситуацiях непoвнoї
визначенoстi, щo зустрiчаються на ринку пoстiйнo. Все вищесказане i
призвелo дo тoгo, щo в екoнoмiцi, i oсoбливo це стoсується маркетингу,
oскiльки тут пoстiйнo дoвoдиться мати справу з ситуацiями недoстатньoї
визначенoстi на ринку (а нерiдкo i прoгнoзувати oбсяг сегменти, мiсткiсть
тiньoвих ринкiв), виникла oб'єктивна пoтреба в метoдах прийняття рiшення
на oснoвi прoгнoзiв ситуацiй недoстатньoї визначенoстi, висoкoгo ступеня
ризику. Цим oбумoвленo звертання маркетoлoгiв дo метoду експертних
oцiнoк [3, с. 59].
На oснoвi oпрацьoваних даних експертних oпитувань фoрмуються
управлiнськi рiшення, i як пoказує дoсвiд, в бiльшoстi випадках експертним
технoлoгiям прoстo немає альтернативи. Тoму значення метoду експертних
oцiнoк важкo переoцiнити. Але це в свoю чергу зумoвлює рoзгляд умoв при
яких результати, oтриманi за дoпoмoгoю данoгo метoду будуть максимальнo
oб’єктивними.
Пo перше, метoд експертних oпитувань має суттєвий недoлiк –
суб’єктивний характер oцiнки. Це зумoвленo тим, щo результат залежить вiд
знань експертiв, їх дoсвiдченoстi та свiтoгляду. Прoте мoжливiсть
йoгoзастoсування для вирiшення пoставлених завдань є дoцiльнoю за умoви,
щo якiсть oцiнювання та ступiнь узгoдженoстi думoк експертiв будуть
висoкими. Є безперечнoю та умoва, щo oскiльки метoд пoтребує
викoристання знань та дoсвiду респoндентiв, тo вoни мають бути
кoмпетентними в дoслiджуванiй прoблематицi. Експертами мoжуть
виступати прoвiднi працiвники, керiвництвo та менеджери, якi дoбре знають
прoблему, галузь (ринoк), пiдприємствo, технoлoгiї вирoбництва, oсoбливoстi
i характеристики прoдукцiї, мають iнфoрмацiю прo стан рoбoти i oтoчуюче
середoвище, нацiленi на перспективне мислення [2, с. 37].
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Пo-друге, прo дoстoвiрнiсть експертних oцiнoк свiдчить узгoдженiсть
дiй мiж експертами, яку ми вважаємo дoцiльнo визначати за дoпoмoгoю
кoефiцiєнта кoнкoрдацiї (приклад рoзрахунку див. нижче), а у випадку, кoли
експерти oцiнюють тiльки oдин критерiй (пoказник) мoжна oбмежитись
рoзрахункoм лише кoефiцiєнта варiацiї.
Таким чинoм, метoд експертних oцiнoк - це прoцедура oдержання
емпiричнoї (у першу чергу - прoгнoзнoї) iнфoрмацiї через oпитування
вiдiбраних спецiалiстiв - експертiв з урахуванням ряду принципiв i
викoристанням спецiальних прoцедур, щo дoзвoляють пoєднати в прoцесi
експертизи теoретичний аналiз i суб'єктивнi, iнтуїтивнi думки спецiалiстiв з
метoю oдержання узагальненoї, iнтегрoванoї oцiнки абo прoгнoзу щoдo
рoзвитку сoцiальних, екoнoмiчних та iнших прoцесiв.
Список використаних джерел:
1. Гаркавенкo С. Маркетинг. Київ: Лiбра, 2018. 712 с.
2. Зебарна Е.М. Маркетинг: навч. пoсiб. Oдеса: OНТПУ, 2016. 149 с.
3. Старoстiна А.O. Маркетингoвi дoслiдження. Практичний аспект. Київ:
Видавничий дiм «Вiльямс», 2016. 292 с.
4. 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.
5. Tanasiichuk A., Hromova О., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K.
Strategy of Internationalization by Ukrainian Meat Producers’ Implementation.
European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol 9. No 1. P. 233-263.
URL: http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986
6. Танасійчук А.М., Шуневич В.А. Маркетингові дослідження ринку
корейської косметики в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та
управління. 2020. № 25. С. 292-299. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/25_2020/45.pdf
7. Танасійчук А.М., Сіренко С.О., Касько І.А. Маркетингове
дослідження ринку книг. Україна. Інфраструктура ринку. 2019. № 38.
С.
244-250.
URL:
http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/38_2019_ukr/40.pdf
8. Танасійчук А.М., Яцюк І.М., Бунько А.-П.О. Маркетингове
дослідження ринку волоських горіхів в Україні. Modern Economics. 2020.
№ 21.
С.
204-212.
URL:https://modecon.mnau.edu.ua/issue/212020/tanasychuk.pdf

150

Аліна Габрид, 4 курс, група МР-42д
Науковий керівник: Олена Скорук,
к.е.н, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕДІАПЛАНУВАННЯ
Медіаплан - це аналітичний інструмент, своєрідний документ, що
містить повну та структуровану інформацію про майбутні маркетингові
події.
На думку Рязанова Ю. і Шматова Г., медіапланування - це захід,
спрямований на довгострокові результати. Різниця між продуманою
стратегією медіапланування та стихійними рекламними кампаніями полягає
в тому, що в цьому випадку ми говоримо про складну роботу з кількома іноді десятками та сотнями рекламних каналів одночасно. Оптимальними
термінами для такої роботи можуть бути півроку або навіть рік.
Рибальченко І.А., в свою чергу, вважає, що медіапланування - це вибір
конкретних засобів розміщення реклами, часу, місця виходу рекламних
оголошень, їх розміру, кількості, складання календарних графіків виходу
оголошень на основі аналізу різних чинників. До них відносяться: мета,
аудиторія, об'єкт рекламування, бюджет. Предметом медіапланування є
регулювання процесу роботи із засобами масової інформації відповідно до
визначених принципів маркетингової діяльності.
Вперше про медіапланування заговорили в 20-30-х роках ХХ століття у
США.
Основним питанням медіапланування є досягнення збільшення
охоплення цільової аудиторії або збільшення частоти рекламних контактів.
Деякі кампанії фокусуються на збільшенні охоплення, наприклад, кампанія з
просвітництва потенційних покупців щодо нового товару, що надходить на
ринок.
Якщо метою кампанії є інформування потенційних покупців про
конкретні особливості товару або формування позитивного сприйняття цього
товару (іміджева реклама), потрібна велика кількість рекламних контактів. У
цьому випадку основною характеристикою плану використання рекламних
каналів розповсюдження буде саме частота рекламних контактів.
Медіапланування дозволяє:
 отримати розуміння рекламної поведінки компанії протягом певного
періоду;
 заздалегідь спланувати витрати на просування реклами;
 координувати виробничі можливості з рекламними заходами;
 порівняти маркетингові плани інформаційної підтримки за місцем,
часом та суттю;
 мінімізувати непередбачувані витрати;
 випереджати конкурентів у використанні рекламних заходів;
 за ефективного плану розміщення в ЗМІ закріпити за собою імідж
провідної компанії в галузі.
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Існує достатня кількість спеціальних програм планування, які дають
змогу скласти оцінки повного ступеня перекриття відповідної аудиторії,
досить легко знайти необхідні показники, що характеризують різні канали
розповсюдження реклами. Вони також дають змогу знаходити компромісні
рішення з урахуванням цін на розміщення, ступеня охоплення аудиторії,
частоти рекламних контактів.
На додаток до цих двох моментів (ступінь охоплення цільової аудиторії
та частота рекламних контактів) приймається рішення про вибір між різними
варіантами розміщення реклами та іншими характеристиками. Наприклад, за
розміром і кольором (для друкованої реклами), за тривалістю відеофільмів
(для телевізійної та радіореклами), а також рішенням щодо вибору
календарних графіків та використання різних видів рекламних кампаній.
Весь процес медіапланування можна розділити на кілька етапів,
визначених Ромат Е.В. разом з Рибальченко І.А.:
1. Етап, коли «визначаються і формулюються цілі маркетингової та
рекламної кампанії рекламодавця. Основну роботу проводять працівники
відділів маркетингу рекламодавця або дослідницького відділу рекламного
агентства. В результаті цільова аудиторія стає чіткою.
2. На цьому етапі приймаються рішення про ступінь охоплення
аудиторії та необхідну кількість рекламних контактів. Очевидно, що
ефективність впливу рекламного повідомлення на цільову аудиторію багато в
чому буде залежати від того, наскільки ця аудиторія досягла сигналу
рекламного повідомлення і скільки рекламних контактів із повідомленням
було серед представників цільової аудиторії.
Отже, медіаплан визначає кількість показів рекламних повідомлень у
кожному із передбачуваних носіїв реклами. На більш детальному рівні
розробки медіа-план конкретизує всі інші варіанти розміщення реклами розмір оголошення, тривалість відео, час друку/ефіру. Також може бути
передбачена географічна складова розміщення.
Як правило, медіа-план передбачає комплексне використання різних
каналів розповсюдження реклами. Основним завданням такого інтегрованого
підходу до використання різних каналів розповсюдження реклами є
забезпечення максимальної кількості рекламних контактів у цільових
сегментах за оптимальних витрат у межах затвердженого бюджету.
Завдяки креативному підходу до процесу медіапланування, а саме
вибору засобів масової інформації, планування, визначенню кількості
рекламних контактів тощо, рекламні агентства можуть заощадити значні
кошти для своїх клієнтів та отримати чудовий ефект за затвердженого
рекламного бюджету.
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ТЕОРЕТИЧНІ УМОВИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ- ПЕРШОЧЕРГОВОГО
ЕТАПУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кожному підприємцеві важливо знати як його товар будуть сприймати
покупці на ринку, оскільки на ринку величезний вибір різноманітного товару.
Будь-яке підприємство яке виготовляє певний товар, в подальшому має на
меті його продати, а отже, вступати в певні стосунки з ринком. В першу
чергу підприємцеві потрібно ознайомитись з бажаннями споживачів, тобто
провести дослідження, щоб дізнатися які сподівання у покупців від товару, і
такими діями випередити, виграти у конкурентів.
Для того щоб визначити, дослідити, потенційних споживачів їх можна
класифікувати і виділити найважливіші для нас, групи людей, оскільки всі
люди різні і відповідно їх смаки також відрізняються. Ефективним буде
виділення певної групи споживачів і направити певний товар визначеним
сегментам. Це дозволить зосередитись саме на тих споживачах, які
найбільше зацікавлені в придбанні цього товару.
Сегментація ринку на сьогоднішній день не є чимось абсолютно новим,
вона стає першочерговим етапом маркетингових досліджень і також набуває
важливого значення. Об’єкти сегментації включають в себе не лише
споживачів, а також товари, канали розподілу і так далі.
Сегментація ринку допомагає зробити аналіз асортименту усіх товарів
представлених на ринку виробників, а також визначити цінові межі
сегментів. Сегментація ринку-це багатогранний спосіб розподілу, в процесі
маркетингового дослідження, будь-якої галузі на групи і які об’єднуються
певними ознаками. Завдяки сегментації підприємства вступають в боротьбу
між своїми конкурентами, щоб вникнути в потреби свого потенційного
споживача. Саме завдяки сегментації можна проаналізувати увесь
асортимент представлений на ринку виробників. Сутність цього процесу
полягає в тому, щоб об’єднати споживачів в певні однорідні групи за
певними критеріями, для кожної групи створити власний продукт, проводити
окрему рекламну кампанію, запропонувати різний сервіс і різні умови
роботи, тобто розробити цілком окрему стратегію для кожного сегменту.
Мета сегментації полягає в тому, щоб знайти саме ті групи споживачів,
що будуть ставити конкретні вимоги до певної послуги чи товару. Адже саме
сегментація ринку надає вагомі переваги виробникам в уникненні гострої
конкуренції на ринку, також є доволі ефективним способом в омолодженні
продукції, тобто продукції яка вже ввійшла в стадію спаду життєвого циклу,
а також для малих підприємств дає змогу знайти свою ринкову нішу. Отож,
можна зауважити що сегментація ринку є доволі важливим і вагомим
аспектом в маркетингових дослідженнях, завдяки сегментації можна
просунути не лише власний товар, а й саме підприємство.
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В сучасних умовах розвитку ринкових відносин виникає нагальна
необхідність підвищення ефективності виставково-ярмаркової діяльності
підприємств. Виставки-ярмарки як інструмент товарного ринку висувають
чіткі вимоги до їхньої ефективної організації: ретельне вивчення, аналіз
цільової спрямованості, уміння компетентно вести спілкування з
відвідувачами, налагодження контактів та їхня підтримка по закінченні
ярмарку.
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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку, в умовах
прискорення в Україні процесів щодо інтеграції у світовий економічний
простір, виставково-ярмаркова діяльність набуває все більш актуального
значення, оскільки вона дозволяє комплексно вирішувати такі завдання:
розширення міжнародних та міжрегіональних зв’язків, у першу чергу
економічних та інвестиційних, поглиблення виробничої кооперації;
поширення новітніх технологій, розширення використання інноваційних
методів виробництва, сприяння технічній та технологічній модернізації
підприємств; залучення додаткових інвестиційних коштів як внутрішніх, так
і іноземних інвесторів; закріплення позицій підприємств на стратегічно
важливих ринках збуту товарної продукції та послуг, освоєння нових
перспективних
ринків
відповідно
до
основних
напрямів
зовнішньоекономічної політики держави; стимулювання впровадження
систем якості на підприємствах, активізація процесів стандартизації та
отримання сертифікатів на відповідність міжнародним вимогам, підвищення
конкурентоспроможності продукції.
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в умовах
бурхливого розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Україні, збільшення
кількості виставково-ярмаркових заходів, підвищення зацікавленості ними
керівників підприємств різних форм власності постає завдання розробити
теоретичне підґрунтя для цього важливого напряму діяльності підприємств.
Методологічні та методичні питання організації та ефективності виставковоярмаркової діяльності та пов’язані з цим прикладні аспекти досліджувались
зарубіжними науковцями: Я. Критсотакісом, С. Міллером, Б. Монтгомері,
Дж. Олвудом, С. Гопалакрішною та ін., в тому числі російськими вченими –
В. Пєтєліним, І. Філоненком, Л. Назаренко та іншими.
Виставка передбачає різні форми участі. Це допомагає більш повно та
ефективно використовувати весь потенціал виставкової діяльності, не
обмежуючись лише окремими, чітко окресленими стандартами (реклама,
маркетингове дослідження, обговорення актуальних проблем і перспектив
розвитку галузі) [1, 3].
Очевидно, саме вдале поєднання декількох форм участі забезпечує
позитивні результати для учасників виставки-ярмарки та визначає
привабливість виставково-ярмаркової діяльності. Організатором виставки
також може бути підприємець, група підприємців або група юридичних осіб і
підприємців. Учасники виставки (експоненти), які представлені як юридичні
особи і підприємці, що одержали запрошення для участі у виставці задля
експонування своїх товарів і послуг. Відвідувачами являються представники
підприємств і організацій, підприємці та громадяни, які відвідують виставку
задля ознайомлення з експонатами, укладання договорів або придбання
товарів [1, 2].
Сьогодні виставки та ярмарки мають багато спільних рис. Основними
відмінностями між ними є наявність безпосередніх продажів на ярмарках,
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чого немає на виставках. Тому виставка - це показ продукції та послуг
промислового та споживчого призначення з метою інформування,
комунікації та укладання контрактів. Ярмарок є показом продукції та послуг
промислового та споживчого призначення не тільки з метою інформування,
комунікації та укладання контрактів, а й з метою безпосередньої їх реалізації.
Однак на будь-якій виставці існують елементи ярмаркової торгівлі і навпаки.
Ці терміни можуть мати дещо різні організаційні форми, проте є близькими
за змістом заходами. Отже, зважаючи на мовні бар’єри, думки та визначення
багатьох науковців виставково-ярмаркової справи та взаємне переплетення
їхніх сутнісних значень виставки та ярмарки можна розглядати як єдиний
засіб маркетингових комунікацій.
Отже, виставково-ярмаркова діяльність є однією зі складових процесу
розвитку науково-технічної діяльності. Оскільки на виставках і ярмарках
експонуються насамперед кращі зразки товарів, що відповідають вимогам
сучасних світових стандартів, їх відвідують інженерно-технічні фахівці,
науковці, що забезпечує вивчення новинок і сприяє подальшому розвитку
технічного прогресу та появі нових товарів у світовій торгівлі. Виставки та
ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів рекламного впливу, так
як вони представляють дуже широкі можливості демонстрації виробів, що
рекламуються для встановлення прямих контактів безпосередньо з
покупцями та продавцями. Основною відмінністю ярмарки від виставки є її
основне призначення, для ярмарку це – укладення торговельних угод за
зразками продукції, а для виставки – демонстрація досягнень з метою
стимулювання продажу за зразками.
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Людство досягло певного піку в розробці, удосконаленні, впровадженні
нових товарів на ринок. З кожним днем з’являється нова, модернізована
продукція, що собою може замінити декілька інших, схожих за
характеристиками товарів. Науково технічний прогрес підіймає нас на
сходинку вище до кращого життя. Розглядаючи зі сторони підприємства- це
позитивно впливає на його роботу, удосконалюючи всі технології
виробництва шляхом розробки інноваційного обладнання та застосування
сучасних управлінських рішень. Даний розвиток призвів до появи нових
напрямків діяльності підприємств. З загостренням екологічної ситуації у світі
був впроваджений такий термін як «екологічний маркетинг», діяльність
якого підтримує рівновагу навколишнього середовища не впливаючи на стан
здоров’я суспільства.
Політика підприємств, незалежно від сфер їхньої діяльності, суттєво
відрізняється. Одні використовують в роботі новітні технології, інші ж
дотримуються старих, проте перевірених методів. Проте екологічні мотиви
наштовхують на зміни з початку виробництва і до кінцевої реалізації
продукції. Оскільки навколишнє середовище впливає на кожного з нас,
кожну складову та інструмент виробництва. Тому при виборі стратегії
виробництва необхідно враховувати екологічні аспекти. До прикладу
природно-ресурсний потенціал регіону який швидко зношується потребує
постійного відновлення. Українська земля, що є нашою перевагою серед
інших, забезпечує нас усіма благами завдяки своїй родючості, мальовничості
краєвидів та безмежної краси ланів. Проте милуючись її ландшафтами ми
забуваємо піклуватись про неї. Екологія страждає від наших дій, а ресурси є
вичерпними і не мають змоги накопичуватись. Тому в діяльності, велику
увагу необхідно звертати на екологічні чинники, пропагувати еко-рух та
«допомагати» планеті, тому що її майбутнє в першу чергу залежить від нас.
Зовнішнє середовище в першу чергу впливає на діяльність підприємства.
Тому що, забезпечує певними запасами, багатими в тому чи іншому регіоні,
створює конкурентне середовище для ефективнішої роботи, впливає на
рівень попиту та пропозиції. Тому значення екологічного маркетингу дедалі
більше набуває популярності та з’являються організації, напрямки щодо
збереження екологічності. Однією з найбільших проблем є надмірне
використання поліетилену та пластику у світі, в джерелах різниться
інформація щодо терміну їх розкладання, проте він не менше 100 років, і це
неабияк лякає! На даний момент полігони надто переповнені, що призводить
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до викиду сміття в моря та океани. Від цього найбільше страждають морські
жителі, які в прямому значенні «захлинаються» в смітті. Найстрашніше, що
це відбувається неконтрольовано та протизаконно, тому що іншого виходу
просто немає. Брак сміттєпереробних заводів в країні змушує в прямому
сенсі йти на злочин і своїми діями завдавати шкоду ні в чому не винним
тваринам. Тому, одним з рішень задля боротьби з сировиною що не
переробляється може слугувати введення товаро-замінника поліетиленових
пакетів – крафтовими, вони характеризуються більш швидким розкладанням
та можуть бути повторно перероблені, оскільки не виділяють шкідливих
речовин навіть під впливом високих температур. Тому потрібно
впроваджувати розробку альтернативних упаковок продуктів та засобів для
зберігання, що приносять меншу шкоду навколишньому середовищу та
підтримують статус екологічно чистого.
Ефективним рішенням діяльності товарної політики є врахування
екологічного попиту на продукцію. Даний фактор посідає головне місце саме
в підтриманні рівноваги між попитом та пропозицією. Він формується на
засадах спрямованих на відновлення природніх ландшафтів, водних структур
з метою їх оздоровлення та безпечного існування. Проте як же статус
екологічного впливає на якість продукції? В першу чергу це високі
стандарти, яких мають дотримуватись підприємства при виготовленні
продукції. Для еко товарів потрібна відповідна сировина, яка є не досить
дешевою. Тому виробники розширюють свої можливості та беруться
самотужки виготовляти сировину з якої в подальшому можливе
виробництво. Це зменшує економічні витрати та забезпечує безпосередній
контроль за усіма стадіями виготовлення товарів. Зважаючи на низький
потенціал внутрішнього ринку потрібно забезпечувати доступність продукції
для різних сегментів, оскільки невдало сформована цінова політика буде
перешкоджати попиту, та навіть наголос на екологічності не буде
вирішальним в процесі купівлі.
Не менш необхідним рішенням для екологічного виробництва є
модернізоване устаткування. Все частіше споживачі непокоються якістю
продукції, що призводить до погіршення стану їх здоров’я. Дані скарги
негативно впливають на імідж компанії і довіра до них знижується.
Інструментом в забезпеченні високоякісного виробництва є модернізоване
обладнання. Розвиток технологій якого покращує продукцію, тим самим
мотивує споживача до купівлі. Однак складна економічна ситуація в країні,
рівень інфляції не дає змоги підприємствам використовувати таке
обладнання. Тому на даний час представників еко-продукції на
внутрішньому ринку одиниці, які спроможні «вижити» в умовах суворої
конкуренції та низької платоспроможності населення.
Окрім, екологічних товарів до концепції маркетингу відносять надання
екологічних послуг. Їх результатом є дії щодо збереження навколишнього
середовища, шляхом зменшення використання штучних компонентів, які
можуть негативно впливати на наше здоров’я та спричиняти загрозу
довкіллю. До послуг, які дотримуються екологічних норм, можна віднести
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транспортні перевезення, що стали більш популярними в останні роки.
Яскравим прикладом є еко-буси, модель яких була модернізована під
екологічний манер. Найекологічнішими стали автобуси «FlixBus». Вони
характеризуються низькою витратою палива та меншою кількістю викиду
вуглекислих газів. Підтримуючи ідею, щодо збереження навколишнього
середовища, споживачам надана можливість сплачувати індивідуальний
внесок, відсоток якого можна додати до вартості квитка, при онлайн
бронюванні.
Повертаючись до політики « екологічного маркетингу» необхідно
підкреслити всю його актуальність та розвиток впродовж останніх років. Зі
збільшенням інтересу в суспільства з’являється бажання підтримувати та
пропагувати це у маси. Актуальною є ідея щодо сортування сміття та його
подальшої переробки. Це збільшує соціальну відповідальність кожної
людини та покращує наше життя. Оскільки велика кількість сміття
забруднює наше повітря, воду якої й без того не вистачає та загалом
спричиняє масову забрудненість по всій території країни. Запозичивши ідею
європейських країн ми втілили її на своїй землі. Тепер біля кожного під’їзду
та, поодиноко, в оселях українців є окремі урни для вологих та сухих
відходів, що в свою чергу мають розгалуження за групами, а саме: органіка,
скло, метал, папір та пластик. Такими шляхами ми поступово вирішуємо
проблему утилізації сміття та ступаємо на шлях до кращого життя. Життя в
якому ми не станемо жертвами своїх же дій, і зможемо дихати чистим
повітрям, забезпечивши своїм дітям світле майбутнє.
Отож, проаналізувавши усі аспекти концепції « екологічного
маркетингу» ми виділили основні елементи, що підтримують ідею
екологічності. Найбільше страждає від виробничої сфери діяльності, саме
тема екології, яка все більше набуває популярності у світі. Такі складові як:
екологічний попит, модернізоване устаткування, екологічно безпечне
надання послуг та проблема масового забруднення відносяться до напрямку
«екологічного маркетингу», які використовуються в сфері торгівлі та
спрямовані на покращення та підтримання встановлених екологічних норм.
Тому проблема екології, має турбувати кожного з нас, так як це невід’ємна
частина нашого життя, що підтримує наше здорове самопочуття, надаючи
можливість отримувати нам позитивні емоції від простого подиху свіжим
повітрям, мальовничої краси українських краєвидів на тлі постійних
стихійних катастроф та неймовірно забрудненого довкілля, що оточує нас тут
і зараз.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
В умовах сучасного ринку зростає складність підприємницької
діяльності, однак здійснення інноваційної діяльності допомагає: підвищити
прибутковість бізнесу, конкурентоспроможність підприємства та значною
мірою забезпечити соціально-економічний розвиток нашої країни. Аналіз
процесів економічного розвитку свідчить, що їх основою є інновації та
інноваційна діяльність. Країни, які стали на шлях інноваційного розвитку,
першими починають виходити зі світової економічної кризи і переходити до
економічного зростання.
Маркетинг інновацій включає в себе дуже широке коло завдань,
зокрема, всі види діяльності, пов'язані з орієнтацією на клієнтів і ринок і
дозволяють успішно просувати новий продукт або послугу.
Мета інноваційного маркетингу полягає в тому, щоб зібрати відгуки
клієнтів і ринку про поточні розробках у формі концепції, прототипу і бетатестування отримують відгуки про нові продукти, щоб перевірити майбутню
прийнятність продукту і включити досвід і ідеї в процес розробки для
подальшого розвитку.
Основне завдання в маркетингу інновацій - це маркетинг нового
продукту або послуги, який є безперервним завданням і стикується з
керуванням життєвим циклом продукту.
Таким чином, інноваційний маркетинг включає завдання в зовнішньому
інтерфейсі, розробці і бекенда, що робить його дуже важливою міжгалузевою
функцією, яка грає дуже важливу роль у всьому інноваційному процесі. Це
також прояснює, наскільки тісно завдання маркетингу та інновацій
переплітаються і взаємопов'язані. Маркетинг інновацій відіграє важливу роль
на всіх етапах і, таким чином, забезпечує орієнтацію на клієнтів і ринок, що є
важливим важелем, що дозволяє уникнути провалу інновації. Однак, якщо
маркетинг інновацій не здійснюється і не проводиться з пріоритетом, існує
безліч ризиків і небезпек, яких слід уникати в інноваційному проекті.
Від 60 до 80 відсотків нових продуктів зазнають невдачі, і багато
причини пов'язані з недостатньою орієнтацією на споживача і відсутністю
маркетингу. Ось чому менеджери з інновацій та менеджери проектів повинні
займатися маркетингом інновацій та тісно співпрацювати з маркетингом і
продажами.
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Маркетинг інновацій працює на початковому етапі інноваційного
процесу, щоб вивчити ринковий потенціал і потреби клієнтів, отримати
зворотній зв'язок від клієнта в процесі розробки і просувати продукт на
кінцевій стадії процесу. Таким чином, маркетинг інновацій гарантує, що нові
продукти і послуги орієнтовані на ринок і клієнтів. Це один з найважливіших
чинників успіху в управлінні інноваціями, спрямований на збільшення
можливостей отримання доходів і усунення провалів і непотрібних втрат.
Так сучасні цифрові технології, які використовує інноваційний
маркетинг формують нове покоління торгівлі. На сьогодні статистика
свідчить, що на душу населення виділені надто багато торгових точок.
Провівши дослідження, можна зробити висновок, що прогноз через 5 років
більше 30% ТРЦ зникнуть. Такий відсоток скорочення може лякати, але
разом із закриттям ТРЦ прийдуть нові інноваційні можливості. Цифрові
технології дадуть покупцеві новий купівельний досвід. У епоху цифрового
маркетингу брендам необхідно адаптуватися до змін і використати
можливості.
Наступні інноваційні тренди допоможуть торговим продавцям
залишатися на вершині.
Все частіше торгові представники продавців використовують
інструменти віртуальної і доповненої реальності. AR і VR – це надзвичайна
можливість для креативного маркетингу. Coca-Cola була однією з перших
компаній, які спробували віртуальний досвід в різдвяній рекламній кампанії.
Також VR модернізує методи продажу. Концепція «спробуй, перш ніж
купити» використовується навіть в тих сферах, де на отримання готової
послуги і продукту йде деякий час. Наприклад, архітектурні фірми або
дизайнерські студії створюють 3d - моделі і панорами ще не готових об'єктів.
Проєкт Audi VR дає можливість клієнтові обрати автомобіль мрії,
протестувавши усі деталі і можливості, ще перед тест драйвом автомобіля.
Розробка і запуск їх застосування – це доказ того, що вони розуміють
споживачів цифрової ери. За допомогою програми Makeup Genius від L'оreal
клієнт може використовувати свої смартфони для повного цифрового
перетворення. Споживачі відреагували досить позитивно, і додаток
завантажили мільйони разів. На додаток до цього, бренд сміливо придбав
інші цифрові канали, створивши ще одну унікальну лінію «Em-cosmetics» для
дуже впливового візажиста-блогера Мішель Фан.
З українських цифрових інновацій можна виділити те, що Ukrainian
Fashion Week у 2018 році провели презентацію нових моделей одягу в
технології 360° VR. Також VR-технології використовують в освітньокультурних заходах та інтерактивних виставках, наприклад, Ukraine WOW.
Інтернет речей відноситься до омніканальності, адже виводить дані на
додатковий рівень і може збирати креативні ідеї для розвитку культури
omnichannel. Хорошим прикладом стала компанія Walmart, яка використовує
інформацію про погоду в прогнозування продажу продуктів на ринку. Відома
кондитерська фірма Lolliand Pops, аналізуює маршрут покупців, для того щоб
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покращити комунікацію з покупцями шляхом створення смарт-дисплею з
зображенням продукції. Що стосується нашої країни, то напривеликий жаль,
у цій сфері Україна є інтелектуальним донором. Без прив'язки до видів
економічної діяльності максимальний вплив на розвиток «Інтернет речей» в
Україні надали інвестиції в ІТ-послуги і устаткування, вони склали понад
60% від усього ринку.
Тепер, з VR стрімко впроваджуються у більшість сфер бізнес –
середовища. Найбільш відомі приклади впровадження VR є приклади
штучного інтелекту: дрони, роботи, різноманітні доповнення і чат боти. Саме
чат боти, в сьогоденні – це чудовий інструмент з допомогою якого
підприємство може миттєво надавати послуги своїм клієнтам.
Таким чином бренди вдало демонструють власні проекти з усіх ракурсів
і допомагають своїм споживачам стати повноцінними учасниками усіх
процесів.
Отож, ключовим фактором розвитку маркетингу мають бути інновації.
Активна інноваційна діяльність суб’єктів господарювання уможливить їх
здатність оперативно відгукуватись на зміну ринкової кон’юнктури,
розвивати і задовольняти суспільні потреби у різноманітних товарах і
послугах, забезпечуючи тим самим конкурентоспроможність національної
економіки у глобальному економічному просторі.
Список використаних джерел:
1. Ілляшенко С.М. Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія.
Суми : ВТД «Університетська книга», 2019.
2. Веб-сайт. URL: https://msd.in.ua/formuvannya-konceptualnix-zasadmarketingu-innovacij/
Оксана Гуцало, 4 курс, група МР-41д
Науковий керівник: Юрій Довгань,
ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
У сучасних умовах компанії мають проблеми з вибором
найефективнішого інструменту управління. Зростаюче значення логістичної
стратегії при формуванні загальної стратегії підприємства забезпечує основу
для використання логістичного управління, що відноситься до управління
логістичними системами на основі теорії логістики.
Управління логістикою характеризується постійним розширенням та
вдосконаленням сфери свого впливу завдяки застосуванню сучасним
економіко-математичним
методам
моделювання
та
розрахунків,
проектуванню та виробництву нових поколінь електронних машин та їх
практичному впровадженню.
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Причиною зростаючого інтересу до управління логістикою та
передумовою розвитку управління логістикою є той факт, що у зв'язку з
формуванням ринкових відносин у пострадянський період 90-х років з'явився
новий науково-практичний напрям - логістика і почав активно розвиватися
[3].
Слід зазначити, що зовнішнє ринкове середовище розширилось і стало
менш передбачуваним, складним. Зміни в навколишньому середовищі
настільки великі, що якщо вчасно не реагувати на них, наслідки можуть бути
катастрофічними. З огляду на це, важливо застосовувати інноваційну модель
логістичного управління, яка може дати новий поштовх економічному
розвитку, вдосконалити механізми управління та підвищити ефективність
кожного суб’єкта господарювання [4].
Як показує досвід багатьох зарубіжних компаній, використання
логістичних принципів в управлінні підприємством є одним із
найефективніших способів зменшення витрат і дозволяє забезпечити високу
конкурентоспроможність та стабільне становище компанії на ринку.
Для ефективного існування підприємств, набуття ними конкурентних
переваг на ринку необхідна обов'язкова, постійна організаційна та технічна
перебудова. Це дозволить наблизити рівень фактичного виробництва до його
оптимального проекту, який відповідатиме досягнутому рівню знань,
обладнання, технології, організації та управління виробництвом [5]. Така
реструктуризація неможлива без гнучкої адаптації підприємства до постійно
мінливих ринкових умов, до нестабільного податкового законодавства та
методів державного регулювання.
Основні передумови для розвитку економіки України безпосередньо
залежать від специфіки сфери управління логістикою, яка зумовлена
тимчасовими факторами, пов’язаними як з перехідним характером
української економічної системи, так і довгостроковими та постійними
факторами, такими як розмір та географічне розташування країни; види,
обсяги, якість та доступність природних ресурсів; наявність інтелектуального
потенціалу та кваліфікованих трудових ресурсів; розмір, спеціалізація та
розподіл по всій країні виробничих комплексів та центрів; рівень інтеграції у
світовий економічний простір.
Труднощі впровадження новітніх методів управління, які забезпечували
б стійкий та антикризовий розвиток підприємства та закріплювали його
стабільні позиції полягають у нестабільності української економіки, а
найважливіші проблеми пов’язані з неефективним використанням логістики
у вітчизняному бізнесі. На думку вчених [1;2], існує низка об’єктивних та
суб’єктивних причин неефективності логістичного управління (табл. 1).
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Таблиця 1 – Основні причини неефективності логістичного управління
Об’єктивні

Недосконалість методологічної бази впровадження логістичного
менеджменту в реальний сектор економіки України. Невизначеність меж
використання логістичного менеджменту в наявних господарських
системах; нестійке правове поле діяльності підприємницьких структур, а
також непродумана система оподаткування; відсутність необхідної
структуризації діяльності господарських систем, яка потрібна для
впровадження нових методів і форм логістичного менеджменту; значне
моральне і фізичне зношення виробничого устаткування; слаборозвинена
транспортна інфраструктура, яка не відповідає сучасним вимогам
(високий ступінь фізичного і морального зношення транспортних засобів
і, як наслідок, низька ефективність їх функціонування); низький рівень
розвитку виробничо-технічної бази складського господарства; недостатній
рівень розвитку й використання сучасних систем електронних
комунікацій, електронних мереж, систем зв’язку та телекомунікації.
Суб’єктивні
Відсутність висококваліфікованих фахівців із логістичного
менеджменту, які мають володіти широкою ерудицією у суміжних сферах
знань та орієнтуватися у функціональності загального менеджменту
підприємства, і потенційне небажання менеджерів змінювати сталі
стереотипи роботи на тлі загальної низької правової й управлінської
культури.

Підсумовуючи, в сучасних умовах забезпечити застосування принципів
управління
логістикою
дозволило
б
компанії
підвищити
конкурентоспроможність своєї продукції та послуг шляхом оптимізації
витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією товарів, прискорити
оборот коштів, максимально задовольнити споживачів якісними товарами та
послуги.
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СТРУКТУРА ТА ПЛАНУВАННЯ ЛИСТІВ ОПИТУВАННЯ
Опитування, вірніше, ціла група опитувальних методів, у маркетингових
дослідженнях є одним з головних методів, способів збору первинної
інформації, причому в деяких роботах з маркетингу воно характеризується
(на противагу «кабінетним» дослідженням) як єдиний метод збору первинної
інформації.
Це, звичайно, неправильно, оскільки власні дослідження, що включають
збір первинної інформації, проводяться в маркетингу з використанням інших
аналізованих у даному розділі книги методів, а саме: аналізу документів,
спостереження, експерименту. Проте за значущістю опитування є головним
методом збору інформації в маркетинговому дослідженні [1].
Опитування - це метод збору первинної вербальної (тобто усної, а не
поведінкової) інформації, заснований на безпосередній (інтерв'ю) або
опосередкованій (анкетне опитування) соціально-психологічній взаємодії
між дослідником і опитуваним (респондентом).
Отже, опитування - це метод (група методів) вивчення безпосередніх
фактів свідомості, тобто тих, що дослідник попередньо повинен виявити, а
також створити умови для того, щоб вони проявилися [2].
Опитувальний лист і види питань.
Надійність інформації визначається професійністю і чіткістю підготовки
опитувального листа, на основі якого проводиться анкетне опитування або
інтерв'ювання.
Опитувальний лист повинен бути, за висловом Дж. Хемілтона, як закон:
ясним, недвозначним, таким, що адекватно розуміється.
Проблема розробки опитувального листа включає ряд аспектів,
пов'язаних із структурою, композицією опитувального листа (порядком
розміщення в ньому питань) і правильним формулюванням питань.
Питання: їхні типи, форми, види.
Оскільки інформація надходить у результаті діалогічного питальновідповідного спілкування дослідника і респондента, питання є головним
інструментом будь-якого опитування.
Маркетолог або соціолог одержує у вигляді відповідей респондентів
сукупність одиниць емпіричної інформації, що потім стає основою для
встановлення окремих соціальних фактів.
Після опрацювання одержують сукупну, узагальнену інформацію головний результат проведеного маркетингового дослідження. Звичайно
виділяють різновиди питань, що різняться за трьома засадами:
- за змістом (типи питань);
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- формою (форми питань);
- функціями (види питань).
За змістом виділяють такі типи питань:
а) питання про факти і дії;
б) питання про мотиви, оцінки, думки.
У зв'язку з цим існують серйозні розбіжності, пов'язані як з постановкою
питань, так і з трактуванням одержуваних даних.
Якщо у випадку з питаннями щодо фактів ми одержуємо досить
об'єктивні відомості, наприклад про вік або родинний стан опитуваного, то
стосовно питань про думки необхідно старанно інтерпретувати відповіді з
урахуванням елементів суб'єктивності отриманої інформації.
За формою виділяють:
а) відкриті, закриті і напівзакриті питання;
б) прямі і непрямі питання;
в) особисті і безособові питання[3].
Відкрите питання передбачає вільну відповідь у будь-якій формі. Такі
питання, де не регламентується зміст можливих відповідей, особливо часто
застосовують у розвідувальних дослідженнях, при визначенні проблеми і
предмета дослідження.
Відкрите питання, з одного боку, має значну перевагу, оскільки дозволяє
виявити весь спектр, діапазон наявних думок щодо тієї або іншої проблеми.
З іншого боку, йому притаманний такий недолік, як неможливість
визначити інтенсивність думок: респонденти можуть висловлювати
найрізноманітніші точки зору, але при цьому ігнорувати яку-небудь з них,
ставлення до якої аналізується у всього масиву опитуваних (можна запитати,
які марки телевізорів або автомобілів респонденту подобаються, проте
визначити, наскільки і якому відсотку опитаних подобається якась конкретна
марка, у такий спосіб неможливо).
Закриті питання передбачають наявність спеціального переліку
відповідей (альтернатив), на яких респондент повинний зупинити свій вибір.
Залежно від того, обирає опитуваний тільки одну або декілька відповідей,
виділяють альтернативні і неальтернативні питання. Використання закритих
питань дозволяє вимірювати інтенсивність оцінок, тобто виявляти ставлення
всього масиву опитуваних до того або іншого запропонованого варіанту
відповідей.
Крім відкритих і закритих, виділяють напівзакриті питання. У цьому
разі, крім переліку альтернатив, пропонується варіант відповіді «інше», що
надає респонденту можливість для внесення власних коментарів і доповнень.
Відмінність між прямими і непрямими питаннями полягає в такому. На
пряме питання передбачається відповідь, що потім трактується так само, як
вона запропонована респонденту для оцінки в питанні. У випадку з непрямим
питанням передбачається розшифровування в дещо іншому, прихованому від
респондента змісті.
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Нове розуміння логістики як стратегічного елементу в конкурентних
можливостях підприємства привело до інтегральної парадигми. Фактор часу
отримав найважливіше значення, тому що підприємству потрібна швидка
адаптація до умов ринкового середовища й попиту на його продукцію. При
цьому повинні скорочуватися всі тимчасові фази життєвого циклу виробу від
розробки до дистрибуції в роздрібну мережу [1].
Передумовою для актуалізації застосування інтегрованого підходу в
логістиці являються: нове розуміння механізмів ринку та логістики, як
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стратегічного елементу реалізації конкурентних можливостей підприємства;
перспективи та тенденції по інтеграції учасників логістичного ланцюга між
собою; технологічні можливості в галузі новітніх інформаційних технологій,
які відкривають нові можливості для управління всіма сферами виробничокомерційної діяльності підприємства. Через те, єдиною умовою являється
наявність взаємодії вказаних об’єктів – елементів інтегрованої логістичної
системи – або з матеріальними потоками, або опосередковано – через
інформаційні та фінансові потоки.
Таким чином, логістична система розглядається як єдине ціле –
інтегрована система, яка реалізує цілі бізнесу від постачальника до кінцевого
споживача. В інтегрованих логістичних системах матеріальний потік поєднує
весь життєвий цикл виробу: від ідеї до конструкції, потім до виробництва,
розподілу, продажу, після продажного сервісу й знову до повторення циклу,
відповідно до мінливих запитів покупців.
Наскрізний моніторинг матеріального потоку, за даними Європейської
логістичної асоціації, дозволяє скоротити час виробництва товарів на 25%,
знизити собівартість виробництва продукції до 30%, скоротити обсяги
матеріально-технічних ресурсів від 30% до 70%. Застосування логістики
значно збільшує продуктивність праці. За оцінками спеціалістів в США у
щорічному обсязі збільшення продуктивності праці (5–6%) половина
досягається за рахунок розповсюдження логістики. Встановлено, що
скорочення на 1% логістичних витрат еквівалентно майже 10% збільшенню
обсягу продажу [2].
Реалізація логістичної концепції повинна привести до реалізації кінцевої
мети логістики – поставки товарів «точно в строк», а саме забезпечення
необхідним товаром, необхідної якості, кількості, в потрібний час та місце з
мінімальними витратами, при необхідній якості обслуговування споживачів
(комплекс логістики або комплекс «7R»).
Основними об’єктами дослідження в логістиці були й залишаються
матеріальний та супутні потоки, предметом – їх оптимізація.
Матеріальний потік представляє собою віднесений до часового
інтервалу рух та зберігання матеріалів та товарів, які починаються з
транспортування від постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих виробів, і закінчується післяпродажним сервісом для
споживачів. Він є інтеграцією трьох логістичних функціональних сфер:
постачання, підтримка виробництва, фізичного розподілу. Постачання
пов’язане з рухом сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих
виробів між ланками «постачальники–підприємство» [3].
Інформаційний потік – сукупність циркулюючих в логістичній системі
між логістичною системою та зовнішнім середовищем повідомлень,
необхідних для управління та контролю за логістичними операціями.
Зростання ролі інформаційних потоків обумовлено такими основними
причинами: наявність точної інформації про товар, строки постачання і т. п. є
необхідним елементом логістичного сервісу для споживачів; наявність
повної та достовірної інформації в логістичному ланцюзі дозволяє скоротити
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потребу в запасах за рахунок зменшення невизначеності рівня попиту;
інформація збільшує гнучкість логістичної системи; витрати на обробку
інформаційного потоку є важливою складовою логістичних витрат [4].
Фінансовий потік – це спрямований рух фінансових ресурсів, пов’язаний
із рухом матеріального та інформаційного потоку.
Таким чином, методологічне розв’язання завдань щодо управління
матеріальними та супутніми потоками з використанням обчислювальної
техніки знайшли своє відображення у операційних системах, розроблених
закордонними фахівцями, які можуть бути використанні при формуванні
логістичної системи вітчизняних підприємств легкої промисловості.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах розвитку економіки України особливо важливим для
вітчизняних підприємств є впровадження механізмів управління запасами,
які відповідали б ринковим умовам господарювання та забезпечували
ефективність їх формування та використання. Одним із шляхів досягнення
цього є застосування логістичних підходів в управлінні підприємствами, які
сприяють високій координації роботи всіх його підрозділів, забезпечують
безперервність функціонування, створюють умови для адекватного
реагування на збої в постачанні чи порушення в роботі. В першу чергу,
використання логістичного управління на вітчизняних підприємствах
вимагає від науковців і практиків дослідження сучасних підходів до
економічної сутності розвитку логістики та оцінки її можливостей з
урахуванням специфічних рис економіки України.
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Успіх господарської діяльності вітчизняних підприємств в умовах
ринкової економіки значною мірою залежить від ефективності управління
запасами. В управлінні запасами важливим є обґрунтування оптимальної їх
величини, яка мінімізувала б витрати, що виникають у процесі управління
ними, раціональних способів їх транспортування від постачальників до
споживачів, найвигідніших місць складування запасів, прийнятних методів
сервісного обслуговування. Це досягається за умови використання
логістичного управління, впровадження та становлення якого визначається
етапами розвитку логістики.
На думку Крикавського Є.В. [1, с. 12] та колективу авторів під
керівництвом Тридіда О.М. [2, c. 21], доцільно виділяти три періоди розвитку
логістики. При цьому Крикавський Є.В. їх виділяє в межах різних століть, а
Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. – в межах
ХХ століття. При цьому останні зазначають, що остаточне формування
логістики як наукового напряму в сфері військової справи відноситься до
середини ХІХ ст.
Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. [3, с. 15-17] етапи розвитку логістики
також виокремлюють в межах ХХ століття. На їх думку до 50-х років
управління матеріальним розподілом мало фрагментарний характер, а тому
це так званий дологістичний період, в якому транспорт і матеріальнотехнічне забезпечення розглядалися як окремі сфери діяльності. Для 60-х
років характерна класична логістика, яка передбачала створення на
підприємствах логістичних систем на основі внутрішньо-функціональних
компромісів (орієнтування на мінімізацію загальних витрат на логістичну
систему в цілому). 80-ті роки визначаються неологістикою, яка базувалася на
забезпеченні міжфункціональних компромісів (направлена першочергово на
досягнення максимальної ефективності роботи всієї фірми за рахунок
мінімізації витрат всього підприємства та в подальшому – на максимальне
співвідношення його вигод і витрат).
Поряд з цією точкою зору Кіршина М.В [4, с. 15] виділяє чотири етап
розвитку логістики. На відміну від попередніх досліджень, науковець
розмежовує третій і четвертий етапи. Четвертий етап авторка називає
періодом «концепції загальної відповідальності». У його основі знаходиться
концепція співвідношення вигод підприємства і витрат.
Авторський колектив під керівництвом В.С. Лукінського [5, с. 27] також
виділяє чотири етапи розвитку логістики. Перший етап (1920-1950 рр.)
автори називають фрагментацією. Даний етап, на їх думку, відображав
повною мірою ринок продавця, а концепція логістики відповідала сучасному
розумінню менеджменту. Другий етап (1960-1970 рр.) був етапом часткової
інтеграції. Для нього характерним було насичення ринку товарами,
перевищення пропозиції над попитом, фізичний розподіл товарів, який
базувався на маркетинговій концепції управління. Третій етап (1980-ті роки)
відображав процеси інтеграції в межах підприємства. Його особливістю було
зростання конкуренції, збільшення логістичних витрат, впровадження
автоматизованих систем управління технологічними процесами, розвиток
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логістичних концепцій, інтеграція виробництва і розподілу, як наслідок
впливу маркетингових механізмів. Четвертий етап (1990 р. – до
сьогоднішнього дня) є етапом повної інтеграції, який забезпечує розвиток
логістики та її глобалізацію.
На відміну від зазначених дослідників, О.М. Окландер [6, с. 22] визначає
п'ять етапів розвитку логістики. Науковець акцентує увагу на тому, що етапи
розвитку логістики характеризуються концептуальними підходами.
Перший етап (1956-1965 рр.) передбачав аналіз загальних витрат,
системний підхід, поліпшення сервісу, увага до каналів фізичного розподілу.
Другий етап (1966 - 1970 рр.) відзначався створенням відділів
управління фізичним розподілом, які забезпечували координування
виробничих програм з фізичним розподілом для мінімізації витрат на
збереження і рух готової продукції.
На третьому етапі (1971-1979 рр.) розвитку логістики увага
акцентувалась на вирішенні проблем постачання та скорочення витрат
енергоносіїв при транспортуванні й збереженні.
Для четвертого етапу (1980-1985 рр.) характерними були автомобілізація
і модернізація транспорту, поява персональних комп'ютерів, удосконалення
засобів зв'язку.
П'ятий етап (починається з 1986 року) є періодом інтеграції логістики.
Поряд з етапами розвитку, також важливим є дослідження точок зору
науковців щодо визначення сутності логістики. На думку деяких дослідників
[1, с. 15], логістика – наука управління матеріальними потоками від
першочергового джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами,
що пов'язані з товарорухом і потоками інформації, що відносяться до нього.
Представлене науковцям визначення передбачає управління лише
матеріальними потоками. Однак, крім даного потоку, в межах реалізації
логістичних завдань доцільно управляти ще інформаційними і фінансовими
потоками. Такі аспекти дозолили сформувати узагальнене визначення
логістики. Під нею розуміють форму оптимізації ринкових відносин,
гармонізацію інтересів всіх учасників процесу товарообігу [1, с. 17].
На думку Крикавського Є.В., існує три підходи до визначення логістики,
які він називає дефініціями логістики [7, с. 16]:
‒орієнтування на переміщення;
‒орієнтування на цикл споживання виробу;
‒орієнтування на послуги.
Узагальнюючи сформульовані трактування, можемо запропонувати таке
визначення логістики: наука про раціональне управління матеріальними,
інформаційними, фінансовими потоками логістичного об'єкта за умови
повного використання його інфраструктури, що забезпечує створення
доданої вартості у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Дане
визначення найбільш чітко враховує сучасні умови розвитку ринкових
відносин, орієнтування суб'єктів господарювання на майбутнє та специфіку
господарювання підприємств різних видів діяльності.
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Таким чином, врахування теоретиками і практиками проведених
досліджень щодо етапів розвитку логістики та визначення її сутності
створить умови для подальшого розвитку наукових розробок у напрямі
формування логістичних механізмів та впровадження логістичного
управління на вітчизняних підприємствах.
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ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЗА КОРДОНОМ І В УКРАЇНІ
Сьогодні для багатьох організацій, що надають послуги, процвітаюче
майбутнє залежить від розуміння очікувань та бажань клієнтів. Визнання
значущості проведення маркетингових досліджень для досягнення і
підтримки якості надаваних послуг підвищує можливості досягнення успіху
в бізнесі. Основними факторами, що визначають успішність підприємництва
в сфері послуг, є пошук і використання даних щодо клієнтів для подальшого
планування заходів маркетингу, а також розумний зворотній зв'язок між
клієнтами і службовцями. Проведення маркетингового дослідження
допоможе виявити сукупність варіантів, якою задовольняє пропозиція даних
постачальників послуг, і на цій основі скорегувати програму маркетингу з
метою досягнення конкурентоспроможного переваги. У разі пропозиції нової
послуги проведення дослідження дозволить виявити критерії, яких споживачі
дотримуються, набуваючи послугу, для включення нової послуги в
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сукупність розглянутих варіантів. Також для більшого розвитку
підприємства, використовують міжнародні маркетингові дослідження, задля
виходу на міжнародний ринок. Це допомагає підприємцям визначити
точність та доцільність виходу, щоб не тільки не втратити підприємство, але
й вийти на більш масштабний ринок та отримувати більший прибуток.
У науковій літературі доволі активно висвітлюється поняття
«маркетингові дослідження», їхні цілі та завдання, напрями, процес
здійснення маркетингових досліджень. Передусім, аспекти маркетингових
досліджень розглядаються в працях іноземних авторів Ф. Котлера,
Г. Армстронга, Д. Сондерса, В. Вонга, В. Руделіуса, Нареш Малхотри,
Є.П. Голубкова, а також вітчизняних науковців С.С. Гаркавенка,
Є.В. Крикавського, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сороки та інших.
Під маркетинговими дослідженнями розуміється систематичний збір,
відображення і аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності.
Маркетингові дослідження - це функція, яка через інформацію пов'язує
маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, зі всіма елементами
зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові дослідження пов'язані з
прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Вони
знижують рівень невизначеності і стосуються всіх елементів комплексу
маркетингу і зовнішнього середовища з тих її компонентів, які впливають на
маркетинг певного продукту на конкретному ринку.
Мета маркетингових досліджень - створення інформаційно - аналітичної
бази для прийняття маркетингових рішень і тим самим зниження рівня
невизначеності і ризику [1, c. 22; 2, с. 85]
Конкретного визначення про маркетингові дослідження вже за стільки
років остаточно визначити не можливо, але кожен науковець та дослідник
трактує його по своєму, намагаючись не втрачати самого сенсу
маркетингових досліджень. На основі зібраних джерел різних науковців,
можна зіставити різні погляди на визначення маркетингових досліджень.
[3, с. 450; 4, с. 18; 5; 6, с. 56; 7; 8, с. 115; 9, с. 65].
Розглянуте визначення дає змогу точніше окреслити роль
маркетингових досліджень в компанії. На думку автора статті, в залежності
від сфери використання, маркетингові дослідження можуть буті розглянуті
на двох рівнях [10, с.34]:
1. Як складова частина управління організацією, елемент розробки
маркетингової стратегії підприємства.
2. Як інструмент дослідження для удосконалення окремих
характеристик товару.
В обох випадках маркетингові дослідження проводяться для отримання
інформації, яка в свою чергу може бути використана для наступних цілей:
Для підвищення рівня обізнаності про ринок: обсяги ринку, тип
конкуренції, інформація про попит та пропозицію.
З точки зору об'єкта вивчення маркетингові дослідження являють собою
комплексне дослідження. Наприклад, дуже складно відокремити один від
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одного такі напрями (об'єкти) дослідження, як ринок, споживач, конкурент.
Ринок немислимий без конкурентної боротьби, споживачі формують свою
поведінку в певній ринковому середовищі.
Маркетингові дослідження можуть бути організовані та проведені за
допомогою спеціалізованого дослідницького агентства чи за допомого
власного дослідницького відділу фірми. Також можливий і третій варіант
організації маркетингових досліджень – коли два попередніх поєднуються.
Кожен варіант маркетингових досліджень мають свої як позитивні
сторони так і негативні розглянуті в таблиці 1 [11, с. 156; 12, с. 205].
Таблиця 1 – Вибір методу маркетингових досліджень.
Критерії оцінки
Вартість дослідження
Опит проведення
дослідження
Знання особливостей
продукції
Об’єктивність
Технічне
забезпечення
Конфіденційність

Спеціалізована
дослідницька компанія
Мають високу вартість
Мають великий досвід в
дослідженнях, мають
спеціалістів високої
кваліфікації
Обмежено загальними
представленнями
Висока об’єктивність, бо
не є залежними від
замовника
Наявність спеціального
обладнання для
проведення досліджень та
обробки їх результатів
Існує більша ймовірність
упущеної інформації

Власний дослідницький відділ
Мають низьку вартість
Досвід роботи досить обмежений
за рахунок спеціалізації широкого
профілю
Обширні спеціалізовані знання,
якими не завжди володіють
консультанти
Відношення може бути на корить
компанії, крім цього виконавці
залежні від керівництва
Як правило, наявність
універсального обладнання та
програмного забезпечення
Більша конфіденційність

Отже, перед тим як вибрати метод дослідження: спеціалізованої
компанії чи створити свій відділ, треба остаточно визначити свій бюджет,
технічне забезпечення, та визначити ціль дослідження. Чи варто створювати
свій відділ маркетингових досліджень, при умові, що дослідження не будуть
актуальні й далі. Адже бувають і групи товарів чи підприємства для яких це
буде просто не доцільно.
Таким чином, завдання маркетингових досліджень полягає в тому, щоб
оцінити інформаційні потреби та забезпечити керівництво компанії
інформацією: точною, надійною, обґрунтованою, своєчасною та актуальною.
Конкурентне маркетингове середовище та постійно зростаюча ціна
управлінських помилок вимагають, щоб маркетингові дослідження
забезпечували підприємство високоякісною інформацією. Як вважає
Н. Малхотра, ефективні маркетингові рішення не можуть базуватися на
інтуїції та простих роздумах [13, c. 56; 14, с. 56; 15].
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛОГІСТИКИ В УДОСКОНАЛЕННІ ЛАНЦЮГУ
ПОСТАВОК ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Логістика інтегрує різні види економічної діяльності, такі як
транспортування, складування, експедирування вантажів та їх інформаційне
супроводження. Саме логістичні послуги сьогодні розглядаються як важлива
частина сфери послуг, розвиток яких не лише підтримує національний
економічний розвиток, а й стимулює його. В умовах економічної глобалізації
зростає тиск на компанії, оскільки вони конкурують у глобальному масштабі.
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Здатність компаній зменшувати логістичні витрати та зосереджуватись
на своїх основних конкурентних перевагах є ключовим фактором їх
виживання та розвитку в таких умовах. Надійна робота ланцюга поставок
логістичних послуг є головним чинником підвищення ефективності
логістичної діяльності за рахунок зростання продуктивності діяльності
компанії шляхом мінімізації логістичних витрат.
Повний логістичний сервіс
часто вимагає
співпраці між
постачальниками, посередниками та споживачами, зв’язки між якими
утворюють ланцюг. Логістичний ланцюг і ланцюг поставок є спорідненими
поняттями. У деякий дослідженнях у загальному вигляді ці два терміни
інколи використовуються як синоніми. Однак під терміном «логістика», як
правило, розуміють ту частину ланцюга поставок, де товар транспортується
від постачальника до замовника [3].
Логістичний канал – це весь процес передачі продукції від виробника до
споживача, включаючи зберігання, транспортування, перевантаження,
складування, обробку матеріалів та упаковку, а також обмін інформацією,
пов’язаною з цими процесами.
Отже, ланцюг поставок може бути розподілений на елементи, одним із
яких є логістика. Логістична частина, своєю чергою, може бути розподілена
на операції, яким характерна багаторазовість повторення в різній комбінації,
конфігурації та послідовності в ланцюгах поставок логістичних послуг.
Варто відзначити, що деякі логістичні операції, такі як пакування,
завантаження, розвантаження чи перевантаження, не завжди можуть бути
чітко виокремлені в логістичній частині ланцюга поставок. Натомість
враховується регістр, який визначає, чи варто сприймати операції, які
зазвичай відбуваються на початку або в кінці логістичного процесу, як
частину логістики [2].
Об’єктно-просторове представлення ланцюга поставок має важливу
превагу, бо дозволяє визначити фізичні та ринкові межі ланцюга поставок як
мета логістичної системи, але при цьому певною мірою ігноруються такі
важливі аспекти функціонування ланцюгів поставок, як процеси, заради яких
вони утворюються, та відношення між учасниками, завдяки яким
реалізується їх формування.
Сток Дж., Д. Ламберт, І. Наконечний, Д. Іванов, В. Дибська, Є. Зайцев
та автори у словнику АNNЕX розглядають ланцюг поставок як інтеграцію,
послідовність, комбінацію процесів, бізнес-процесів, акцентуючи увагу на
логістичних процесах, що відбуваються у ланцюгах поставок та створюють
споживчу вартість для клієнтів. Такий підхід відповідає процесному підходу
до визначення ланцюгів поставок, сутність якого полягає у розгляді
логістичного ланцюга як послідовності потоків і процесів, що здійснюються
у функціональних областях або в межах ключових логістичних бізнеспроцесів логістики в результаті логістичних функцій та операцій [4].
Процесний підхід до визначення ланцюга поставок є більш
прогресивним відносно об’єктного, бо пов’язує поняття ланцюга поставок з
поняттям управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management – SCM),
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яке, за визначенням Дж. Стока, Д. Ламберта, є інтеграцією ключових бізнеспроцесів: управління взаємовідносинами зі споживачами; обслуговування
споживачів; управління попитом, виконанням замовлень, виробництвом,
операціями, постачанням; розробка продукту і доведення його до
комерційного використання; управління поворотними матеріальними
потоками [1].
Процесний підхід до визначення поняття ланцюга поставок враховує
переваги SCM, але не бере до уваги важливий аспект формування ланцюгів
поставок, а саме – необхідність побудови системи взаємовідносин між
учасниками ланцюгів поставок.
Такий підхід до визначення ланцюгів поставок, є найбільш сучасним, бо
відповідає саме новітній інтегральній парадигмі логістики та теперішньому
етапу розвитку економіки – компетенції та взаємодії [5].
Використання поведінкового підходу до визначення ланцюга поставок
відкриває можливості для отримання синергетичного ефекту в ланцюгах
поставок, який є результатом інтеграції та кооперації в логістичних системах.
Суттєвим недоліком розглянутих визначень ланцюга поставок є
відсутність обґрунтування зв’язку формування ланцюгів поставок із
необхідністю підвищення ефективності логістичної діяльності їх учасників.
Підвищення ефективності логістичної діяльності учасники ланцюгів
поставок отримують завдяки додатковому ефекту від інтеграції та кооперації,
а саме, синергетичному ефекту. Отримання синергетичного ефекту в
ланцюгах поставок та підвищення на підставі цього ефективності логістичної
діяльності підприємств – ланок ланцюгів поставок, на погляд автора, є
основною метою утворення таких логістичних ланцюгів.
Синергетичний ефект у ланцюгах поставок розглядають як ефект
взаємного посилення зв’язків його елементів при їх спільних діях, а наявність
у ланцюгах поставок інтегрованої системи потокових процесів вважають
важливою умовою для промислового підприємства щодо створення
«синергетичного портфелю», який слугує для послаблення негативних
впливів зовнішнього середовища.
Синергетичний ефект в ланцюгах поставок виникає завдяки зменшенню
внутрішньої та зовнішньої невизначеності в ланцюгах поставок за рахунок
підсилення еластичності або гнучкості, що залежить як від його учасників,
так і відносин між ними. На думку М. Васелевського, на характер зв’язків у
логістичних ланцюгах істотно впливають так звані логістичні точки
перетину, головними причинами виникнення яких є спеціалізація головних
функцій підприємства, а також сегментація сфер компетенцій і
відповідальності, яка сприяє виникненню часткових інтересів і
дисфункціональних часткових конфліктів.
Синергетичний ефект у ланцюгах поставок, доцільно структурувати за
учасниками ланцюга, за ключовими бізнес-процесами в логістичних
ланцюгах, за складовими синергетичного ефекту.
Такий ефект може бути досягнутим, наприклад, завдяки оренді додатків
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інформаційних систем, які були придбані фокусною компанією. Оренда
додатків (хостинг додатків) інформаційних систем дозволяє використовувати
всі переваги електронного обміну даними, управління базами даних
споживачів[4].
Отже, ланцюг поставок послуг не тільки пов’язаний з деякими
додатковими функціями чи елементами продукту, але також орієнтований на
сервіс та автономний інтегрований ланцюг поставок.
Логістика є частиною ланцюга поставок, яка відповідає за
транспортування товарів від виробника/постачальника до замовника, а сам
логістичний канал включає весь процес передачі продукції від
виробника/постачальника
до
споживача,
включаючи
зберігання,
транспортування, перевантаження, складування, обробку матеріалів та
упаковку, а також обмін інформацією, пов’язаною із цими процесами.
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Складський процес є нaйвaжливiшoю чacтинoю пiдприємствa, тaк як
напряму впливає на вирoбничі процеси. Бiльшiсть мaтеpiaльних цiннoстей
перемішюється чеpез склaди, через це вoни зaймaють велику чaстину
теритopiї підприємства.
Склади підприємства організовують безперервне надходження у
виробництво матеріальних ресурсів. Приймання надходять на склад, там
регулюють рівень їх запасу, ведуть облік і оформлення руху готової
продукції.
Пpи oрганiзації склaду з’являються завдання декiлькoх рiвнiв: пояснення
дoцільнoсті, його poзташування, aрхітектуpно-будiвельне рiшення,
кoмпoнoвoчне piшення (оформлення внутрішнього пpoстopу склaду),
інвентаризування склaду, opгaнiзaція склaдськoгo прoцесу.
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Пpацівники складського господаpства мають виконувати такі завдання:
зменшення витрат, пoв'язaних iз здiйснeнням cклaдcьких
oперацій.
безперервне зaбeзпeчeння виpoбництвa вiдпoвiдними pecурсaми;
зaбeзпeчeння зберігання мaтepіальних ресуpсiв;
Склaдський процес пiдпpиємства виконує нacтупнi функцiї:
- Пpийняття i збеpiгaння мaтеpiaльних цiннoстей;
- Пiдготовка м.ц. дo видачi у вирoбництвo (pозфасування, комплектацiя,
перепакування i т. п.)
- Передання матеріальних цінностей у виробництво;
- Надання гoтової прoдукцiї до відправлення споживачеві (тарування,
етикетування, упаковка і т.п.);
- Передання ГП споживачеві з необхідною документацією;
- Органiзацiя облiку переміщення запасiв та їх контролю;
- Опрацювання тa впpoваджeння зaхoдiв щoдo покращення cклaдcького
гoспoдapcтвa.
Cклaди забезпечуються рiзними cтелажами й унiфiкoванoю тарoю,
мoстoвими крaнaми, крaн-балкaми, монорейкaми i тельферaми, кoнвеєрами,
штабелерами, авто- i eлeктрокарами, робоелектрокaрaми. У виробничих
cиcтeмах застосовуються cпeціальні cтeлaжі, назначені для розміщeння
різних піддонів. Такi cтелажi є cиcтемою оcередків по вeртикалi i
горизонтaлi, що дає можливісь заcтоcовувати кoдoву шифpoвку i зaсоби
aвтoмaтизації вaнтaжно-розвaнтажувaльних poбiт. Cклaди з такими
cтелaжами є невiд'ємною чaстиною aвтоматизовaно-транcпортної cиcтеми
гнучкого aвтомaтизовaного виpoбництвa.
Cклaди тaкoж повиннi бути оснaщенi вимiрювальним пристроями:
вагами, кружкaми, мiрникaми, лiчильникaми, лiнiйними мipaми призначені
для вимiру дoвжини, виcoти i дiaмeтрiв.
Тeхнічнe оснaщeння склaдiв залeжить вiд виду, фopми i кiлькoсті
збeрежeних мaтeрiaлiв, типу, хaрaктeру і pозтaшувaння склaдських
пpиміщeнь, a також вiд icнуючoї cиcтeми позаскладського транcпopтувaння
мaтерiaлiв.
Раціональне експлуатування площ і об'ємів складу з урахуванням
специфіки конкретного способу складування (стелажного або штабельного) є
основним принципом операцій розкладання товарів на зберігання. Для
досягти варто обрати належне складське немеханічне обладнання, яке б
також убезпечило оптимальні умови зберігання вантажу, та передбачити
достатню відстань під проходи і проїзди. Також досить часто важливе
значення має врахування принципу товарного сусідства.
З метою рaціоналізації руху товaрних потоків на склaді застосовується
розташування вантажів у так званих «гарячих» і «холодних» зонах, яке
базується на застосуванні принципу Парето (рис. 1).
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Рисунок 1 – Розташування «гарячих» і «холодних» зон на складі
Склaди за структурними ознаками бувaють зaкриті тобто одно- або
бaгaтоповерхові будинки, опaлювaльні або неопaлювані; нaпівзaкриті до
таких нaлeжaть нaвіси oдно- і пoдвійні, з пiдсипaнням і без пiдcипки та
відкpиті нaпpиклад бункеpи, елевaтopи, peзepвуaри, цистеpни.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ
СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
На сьогоднішній день найбільш потужним інструментом, що дозволяє
зробити маркетингове дослідження в Інтернеті, є система - Google Forms.
Google Forms - являє собою аналітичний безкоштовний сервіс, що надається
Google для створення детальної статистики відвідувачів веб-сайтів [1].
Враховуючи основне завдання, яке можуть вирішувати маркетинговомоніторингові дослідження: вивчення потреб споживачів. Важливо
отримувати інформацію постійно та оперативно, тому он-лайн дослідження
стають оптимальним методом збору необхідної інформації, що актуалізує
обрану тему. До переваг он-лайн форми для проведення дослідження слід
віднести:
1) зручність для респондентів (відповісти можна в будь-який час з будьякого комп’ютера);
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2) можливість контролю за ходом проведення дослідження у режимі
реального часу;
3) відсутність потреби у вводі даних (вони збираються згідно заданого
формату);
4) контроль за заповненням анкети (заборона на незаповнені анкети);
5) доступна швидка статистика та візуалізація даних.
До недоліків он-лайн досліджень відносять складність контролю
відбору респондентів, але ця проблема легко коригується на організаційному
етапі проведення дослідження (запрошення до участі певних респондентів
через e-mail чи етап реєстрації перед заповненням анкети, чи запрошення до
опитування обраних респондентів за допомогою сайту та інформування через
деканати, старост).
Одним із завдань роботи є виділення функцій, що доступні при
створенні он-лайн анкети у Google Forms. До таких функцій відносимо:
1) можливість створювати анкету разом з іншими користувачами Google
та сумісний доступ до зібраних даних;
2) можливість відкрити та закрити анкетування у будь-який час. На час,
коли студенти є в аудиторії (наприклад);
3) можливість запросити респондентів до проходження через з email;
4) можливість вбудувати розроблену анкету в структуру сайту;
5) зробити відповіді на запитання обов’язковими;
6) розбити анкету на певні блоки (наприклад, реєстрація і анкетування
чи у випадку з психологічним тестуванням за методиками);
7) респондент бачить ступінь заповнення анкети;
8) можливість опитати велику кількість респондентів (максимум система
готова до збереження 2 мільйонів відповідей, тобто в одному файлі можна
зберігати та використовувати дані маркетингово-моніторингових досліджень
за 10 років і більше) [2].
Таким чином, дістала подальшого розвитку проблема створення онлайн
анкет для маркетингово-моніторингових опитувань на основі платформи
Google Forms, що дало можливість представити технологію створення 74
інструментарію та обробки результатів он-лайн анкетування. У подальшому
було б доцільно більше уваги приділити вивченню драйверів та бар’єрів
участі респондентів у он-лайн дослідженнях [3].
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Високий ступінь інтенсивності конкуренції і велике число виробників на
ринку особливо гостро ставлять питання про удосконаленні діяльності
підприємства та розробці стратегічних напрямків його розвитку. Це, в свою
чергу, призводить до необхідності постійного відстеження конкурентної
позиції підприємства в ринковій середовищі, яка визначає розроблювану
стратегію поведінки на ринку.
Таким чином, оцінка конкурентної позиції підприємства є одним з
найважливіших моментів, що визначають успішність його роботи. Більшість
авторів пропонують оцінювати конкурентну позицію підприємства через
займану ним частку ринку, яку визначає обсяг продаж. Залежно від займаної
частки ринку підприємство потрапляє в одну із заздалегідь визначених 4 груп
(лідери, претенденти на лідерство, послідовники, нішери) і відповідно до
присвоєної категорії визначає свою подальшу поведінку на ринку.
Знання конкурентної позиції підприємства на ринку збуту необхідно при
розробці комплексу маркетингу товарів, що випускаються і для
оптимального розподілу ресурсів між різними стратегічними підрозділами
підприємства. Конкурентна позиція підприємства є відображенням ступеня
реалізації його зусиль щодо використання своїх конкурентних переваг,
відображених у його конкурентоспроможності. Тому розгляд проблеми
оцінки конкурентної позиції підприємства тісно пов'язане з оцінкою його
конкурентоспроможність.
Максимізацію прибутку можна досягти різними способами: мінімізувати
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витрати, мінімізувати податки, оптимізувати ціноутворення і нарешті
підвищити
конкурентоспроможність.
Конкурентоспроможність
підприємства, його економічна стійкість - це складні і взаємопов'язані
категорії. З одного боку, підвищення конкурентоспроможності підприємства
є необхідною і обов'язковою умовою забезпечення і підтримки на належному
рівні економічної стійкості. З іншого боку, нестійкий економічний стан
підприємства
не
дозволяє
успішно
вирішувати
проблему
конкурентоспроможності.
Таким чином, актуальність теми полягає в тому, що підтримка
необхідного рівня конкурентоспроможності та економічної стійкості
підприємства вимагає повного використання численних внутрішніх і
зовнішніх факторів розвитку та маркетингових досліджень. Практичне
вирішення цих питань має спиратися на всебічні наукові дослідження і
розробки.
Функціонування будь-якого бізнесу в умовах ринкового середовища
передбачає необхідність ведення конкурентної боротьби. В основі
конкурентної боротьби лежить наявність на ринку конкуренції. Саме слово
конкуренція має латинське коріння і означає боротьбу незалежних
економічних суб'єктів за економічні ресурси, які носять обмежений характер.
Під конкуренцією прийнято розуміти економічний процес, заснований
на взаємодії, взаємозв'язку і боротьбі між фірмами, які ведуть свою
діяльність на ринку з метою забезпечення найкращих можливостей збуту
товарів і послуг, забезпечуючи при цьому задоволення різних потреб
клієнтів.
Аналіз конкурентів дозволяє визначити умови ведення конкурентної
боротьби, оцінити рівень загальної конкурентоспроможності бізнесу, а також
дає можливість сформувати власну модель конкурентної боротьби. Саме по
собі маркетингове дослідження передбачає систематичний збір, обробку,
аналіз і подання маркетингових даних, що лежать в основі формування
інформаційно-аналітичної бази для прийняття відповідних управлінських
рішення. Відповідно, маркетингове дослідження ринку конкурентів є лише
одним їх безлічі видів досліджень ринку в маркетингу. Як правило, воно
спрямоване на вивчення, аналіз і оцінку маркетингової діяльності
конкуруючих фірм [1, 3].
Проведення маркетингового аналізу ринку конкурентів дозволяє
отримати інформацію щодо таких сфер, як:
 цінова політика інших фірм галузі;
 якісні особливості товарів і послуг, що реалізуються фірмамиконкурентами;
 стратегія просування продукту і розвитку конкуруючих фірм в цілому і
т.п.
В кінцевому рахунку, результати маркетингового дослідження ринку
конкурентів дозволяють прийняти обґрунтовані рішення щодо вибору і
побудови моделі конкурентної боротьби на ринку збуту.
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Крім того, завдяки його результатам фірма і її керівництво можуть
швидше і легше реагувати на дії конкурентів, а значить, бути більш гнучкими
і адаптивними по відношенню до змін зовнішнього середовища.
У сучасному світі регулярне проведення маркетингових досліджень
ринку конкурентів виступає запорукою успішного розвитку компанії в
довгостроковій перспективі, а також служить необхідною умовою стійкості
бізнесу [2, 4].
В основі маркетингових досліджень ринків конкурентів лежить широка
методологічна база дослідження. Вона включає в себе безліч різних
напрямків і методів аналізу, що зачіпають як безпосередньо сферу
маркетингових досліджень, так і спирається на методи стратегічного аналізу.
Вибір тих чи інших методик визначається, в першу чергу, об'єктом
дослідження, а також можливостями самого дослідження (трудовими,
фінансовими та ін.). Так, наприклад, при визначенні стратегії і методів
конкурентної боротьби найчастіше використовуються методи спостережень,
публікацій та інтерв'ю.
При формуванні власне конкурентної стратегії бізнесу до них додаються
такі методи стратегічного аналізу, як PEST-аналіз, аналіз п'яти конкурентних
сил М. Портера і SWOT-аналіз. Основоположними методами дослідження
ринку конкурентів при визначенні ринкової частки та оцінці інтенсивності і
тенденцій розвитку ринкової конкуренції виступають наукові спостереження,
аналіз статистичної інформації, огляд ЗМІ (засобів масової інформації),
кабінетні та панельні дослідження.
При оцінці сильних і слабких сторін конкурентів визначальна роль
відводиться фокус-групам і SWOT-аналізу. Для аналізу результатів
комерційної діяльності конкурентів найчастіше застосовуються методи
аналізу статистичної та бухгалтерської інформації, а також економічне
шпигунство. Аналіз системи просування конкуруючих фірм підлягає оцінці
за допомогою проведення опитувань експертів і споживачів і т. д.
Крім певної методологічної основи маркетингове дослідження ринку
конкурентів має інші особливості, що стосуються безпосередньо самого
процесу його проведення. Зокрема, мова йде про необхідність послідовного
проходження ряду стадій (етапів).
На початковому етапі маркетингового дослідження ринку конкурентів
визначаються цілі і завдання його проведення, а також ставиться загальна
проблематика дослідження. Залежно від цього визначається перелік
конкуруючих фірм, що підлягають аналізу, і формуються основні параметри
його проведення.
Далі проводиться побудова плану маркетингового дослідження ринку
конкурентів. Він включає в себе вибір конкретних методів дослідження,
перелік необхідних для збору інформації заходів, осіб, за нього
відповідальних, а також часових рамок і бюджету проведення дослідження.
Після етапу планування настає безпосередньо стадія збору інформації,
тобто реалізації конкретних заходів, розроблених на попередньому етапі.
Одержувана на даному етапі інформація умовно може бути розділена на два
типи – первинна і вторинна. Первинна інформація включає в себе дані,
спеціально отримані для аналізу конкретних сторін конкуруючих фірм, а
вторинна інформація спирається на дані, які вже пройшли попередню
аналітичну обробку, цілі якої часто не збігаються з цілями проведеного
дослідження.
Слідом за збором інформації настає етап її статистичної обробки і
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подальшого аналізу, на основі якого відбувається формування оціночних
суджень щодо загальної проблематики дослідження. Заключним етапом
проведення маркетингових досліджень ринку конкурентів виступає
представлення результатів його проведення.
Отже, аналіз конкурентів дозволяє визначити умови ведення
конкурентної боротьби, оцінити рівень загальної конкурентоспроможності
бізнесу, а також дає можливість сформувати власну модель конкурентної
боротьби. Саме по собі маркетингове дослідження передбачає систематичний
збір, обробку, аналіз і подання маркетингових даних, що лежать в основі
формування інформаційно-аналітичної бази для прийняття відповідних
управлінських рішення.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сьогоднішній день більшість підприємств працюють в умовах гострої
конкуренції, тому їм потрібно виготовляти товар швидко та якісно, що
значною мірою залежить від розумної організації роботи складів та
злагодженої складської логістики.
Приділяючи велику увагу іншим операціям  купівлі-продажу,
виробництву, фінансовим розрахункам, керівники забувають, що мінімізації
витрат на всьому шляху просування товару можна досягти, якщо успішно
організований весь процес в цілому. Складські операції є однією з важлиих
складових у ціноутворенні товару.
У сучасній ринковій економіці значно змінився зміст поняття «склад» –
від будівлі, де зберігаються певні види матеріальних ресурсів, незавершеного
виробництва або готової продукції, до ефективного засобу управління
запасами на різних ділянках логістичного ланцюга та матеріальним і
інформаційним потоками у цілому. Тільки такий підхід дозволить
забезпечити успішне виконання основних функцій складу і досягнення
високого рівня рентабельності [1].
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Рух товарів через склад пов'язаний з витратами живої і матеріалізованої
праці, що збільшує вартість товару. У зв'язку з цим, проблеми, пов'язані з
функціонуванням складів, здійснюють значний вплив на раціоналізацію руху
матеріальних потоків в логістичному ланцюзі, використання транспортних
засобів і витрат.
Логістичний процес на складі досить складний, оскільки вимагає
узгодженості функцій постачання запасами, переробки вантажу і розподілу
замовлень. Логістика на складі охоплює усі основні функціональні галузі, що
розглядаються на мікрорівні, тому логістичний процес на складі є набагато
ширшим ніж технологічний процес і забезпечує:
- постачання запасами;
- контроль за поставками;
- розвантаження і приймання вантажів;
- внутрішньоскладське транспортування та перевалку вантажів;
- складування і зберігання вантажів;
- комплектацію (комісіонування) замовлень клієнтів та відвантаження;
- транспортування та експедирування замовлень;
- збирання та доставку порожніх товароносіїв;
- контроль за виконанням замовлень;
- інформаційне обслуговування складу;
- обслуговування клієнтів (надання послуг).
Функціонування усіх складових логістичного процесу має розглядатися
у взаємозв'язку та взаємозалежності. Такий підхід не тільки дає змогу чітко
координувати діяльність служб складу, він є основою планування і контролю
за просуванням вантажу на складі з мінімальними витратами.
Таблиця 1 – Функції складів
Функція складу
Складування і зберігання

Надання послуг

Перетворення виробничого
асортименту у споживчий

Консолідація та
транспортування

Характеристика
Дана функція дозволяє вирівнювати тимчасову
різницю між випуском продукції і її споживанням, дає
можливість здійснювати безперервне виробництво і
постачання на базі створюваних товарних запасів.
Відповідно до цієї функції склад може надавати
споживачам послуги, які забезпечують підприємству
високий рівень обслуговування. У тому числі:
підготовка товарів до продажу (фасування, упакування
і т. д.);перевірка функціонування устаткування, його
монтаж; надання продукції товарного виду, попереднє
опрацювання; транспортно-експедиційні послуги.
Б.А. Анікін визначає зміст цієї функції як створення
необхідного асортименту для виконання замовлень
споживачів. Дана функція сприяє ефективному
використанню замовлень і виконанню більше частих
поставок у тому обсязі, який необхідний споживачеві.
Більшість споживачів замовляють на складах партії
товарів в об'ємах «менше, ніж вагон» або «менше, ніж
трейлер» призводить до значного зростання витрат,
пов'язаних з доставкою цих вантажів. При цьому склад
може здійснювати функцію консолідації невеликих
партій вантажів для декількох споживачів до повного
завантаження транспортного засобу.
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Продовження таблиці 1
Вирівнювання матеріальних
потоків у часі, асортиментах і
споживних обсягах

Оптимізація матеріальних потоків капіталу являє
собою процес вибору найкращих форм їх організації на
підприємстві з урахуванням умов та особливостей
здійснення технологічного циклу його операційної
діяльності.

Організаційна структура логістики на підприємстві залежить від цілого
ряду чинників, до яких відносяться: сфера виробничо-господарської
діяльності підприємства; розміри і потужність підприємства; кількість
найменувань, типів, марок, сортів і розмірів використовуваних матеріальнотехнічних ресурсів; структура матеріально-технічної ресурсів, споживаних
підприємством; кількість постачальників і їх територіальне розташування;
призначення і кількість складів на підприємстві для зберігання матеріальнотехнічних ресурсів; наявність у власності підприємства транспортних
засобів; кількість споживачів продукції, що випускається підприємством
[2; 3].
Необхідно відмітити, що функції складів значно змінюються у
порівнянні з традиційною системою і у повному обсязі приймають на себе
роль повноцінного елемента цілісної логістичної системи, яка перетворює
матеріальний потік.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
ТОВАРНОГО РИНКУ
Дослідження ринку – це ціла систематична діяльність, спрямована на
збір, аналіз та інтерпретацію інформації про ринкові процеси. Дослідження
ринку дозволяє визначити основні ринкові механізми, такі як попит,
пропозиція, ціни, а також поведінка споживачів та діяльність у сфері
конкуренції.
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Нині дослідження ринку є основою успішного бізнесу, проведені аналізи
допомагають підприємцям приймати правильні рішення, інвестувати лише в
проекти з потенціалом та адаптувати маркетингову стратегію до сучасних
вимог ринку. Крім того, в епоху боротьби за якомога більшу кількість
клієнтів використання маркетингових досліджень дозволить компанії
ефективно функціонувати та може дати значну конкурентну перевагу
[2, с. 297].
Варто розуміти, що принциповою особливістю маркетингового
дослідження, яка відрізняє його від збору і аналізу внутрішньої та зовнішньої
поточної інформації, є його цільова спрямованість на вирішення певної
проблеми або комплексу проблем маркетингу.
Кожне окреме підприємство самостійно визначає тематику і об’єм
маркетингових досліджень виходячи із його можливостей і потребі в
маркетинговій інформації, в зв’язку з чим види маркетингових досліджень,
що проводяться різними підприємствами, можуть бути різними [1, с. 35].
Залежно від способу збору даних, дослідженнями ринку можуть бути:
якісні та кількісні [3, с. 79].
Основними структурними елементами маркетингового дослідження
ринку повинні стати дослідження: реклами, як елементу маркетингової
комунікації; економіки бізнесу, з урахуванням змін в економіці розвинених
країни та України в цілому; корпоративної відповідальності, як елементу
соціальних цінностей та прав споживачів; продукту (товару), як основного
інструменту конкурентної боротьби; формування збуту з урахуванням
ринкової частки.
Крім того, потрібно розмежувати результати маркетингових досліджень
на підприємстві і визначити межі їх діяльності, що обумовлено бажанням
багатьох курівників зрозуміти, чим обмежується зона відповідальності
маркетингових досліджень, і що є їх результатом.
Таким чином можна зробити висновки, дослідження ринку є основою
успішного бізнесу, в залежності від сфер можуть розглядатися на різних
рівнях. На сьогоднішній день маркетингові дослідження ринку розвиваються
все більше, що є хорошим показником.
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З економічної точки зору ринок являє собою механізм погодження й
реалізації інтересів суб’єктів, насамперед споживачів і виробників. Проте в
сучасних умовах розвитку ринку будівельних товарів України однією з
найбільш важливих проблем є дисбаланс між попитом і пропозицією на
будівельні товари, що свідчить про порушення на даному ринку дії
механізму узгодження інтересів ринкових суб’єктів. Дисбаланс, що
сформувався на ринку зумовлений низкою чинників як макроекономічного
рівня, що знаходяться поза межами контролю ринкових суб’єктів, так і
мікроекономічного рівня, які можуть контролюватися підприємствами. На
сучасному етапі розвитку ринку серед мікроекономічних факторів, що
зумовлюють існування дисбалансу між попитом і пропозицією на продукти
харчування, як пріоритетні можна виділити недосконалість інструментарію
комплексних маркетингових досліджень на підприємствах, що не дозволяє
підприємствам отримувати вичерпну інформацію про стан розвитку ринку,
динаміку та структуру попиту на окремі групи будівельних товарів, про
потреби і побажання покупців. Це остаточному рахунку не дає змоги
виробникам виробляти та реалізовувати на ринку товар з такими
характеристиками, який би максимальною мірою задовольняв реальну
платоспроможну потребу населення. Неузгодженість інтересів суб’єктів
ринку будівельних товарів зумовлює об’єктивну необхідність розроблення
ефективних механізмів організації комплексних маркетингових досліджень
на підприємствах–суб’єктах ринку будівельних товарів, які забезпечать
пошук ефективних шляхів взаємної відповідності інтересів споживачів і
виробників.
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У процесі аналізу, планування, здійснення і контролю ефективності
маркетингових заходів менеджери потребують різноманітної інформації, яка
дасть змогу підприємству знизити фінансовий ризик і небезпеку для іміджу
фірми; одержати конкурентні переваги; стежити за маркетинговим
середовищем; координувати власну стратегію; оцінювати ефективність
діяльності та підкріплювати інтуїцію менеджерів. На думку Ф. Котлера,
існують дві тенденції, посилення яких у ХХ столітті зумовило необхідність
одержання доброякіснішої маркетингової інформації в більшому обсязі, а
саме:
- перехід від маркетингу на місцевому рівні до маркетингу в
загальнонаціональному масштабі, коли фірма постійно розширює сегмент
свого ринку і потребує пошуку нових шляхів накопичення маркетингової
інформації;
- перехід від споживчих нестатків до споживчих потреб. Із зростанням
доходів споживачі стають більш розбірливими при виборі товарів, а тому
продавцям дедалі складніше передбачити реакцію покупців на різні
характеристики їхніх товарів без попереднього отримання необхідної
інформації [1].
Необхідну для здійснення маркетингового управління інформацію
підприємство може одержати за рахунок здійснення комплексних
маркетингових досліджень. Зазначимо, що існують різні визначення та
трактування поняття комплексних маркетингових досліджень, які
концептуально не відрізняються одне від одного, але мають певні специфічні
особливості.
Стосовно критеріїв трактування комплексних маркетингових досліджень
можна виділити дві групи - кількісні та якісні. Як кількісні критерії
трактування сутності комплексних маркетингових досліджень можна
розглядати загальну кількість праць науковців і вчених щодо сутності
поняття комплексних маркетингових досліджень. Якісним критерієм може
бути дослідження глибини сутнісних характеристик кожного з визначень.
Теоретичне, на перший погляд, питання становить вагомий науковопрактичний інтерес, оскільки від розуміння змісту категорій «маркетингове
дослідження» та «дослідження ринку» залежить великою мірою ефективність
практичного використання інструментарію кожного з них.
Один із фундаторів теоретичної концепції маркетингу професор
Ф. Котлер визначає маркетингові дослідження як систематичне визначення
кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що постає
перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати [2].
Дещо інше визначення комплексних маркетингових досліджень
пропонує Американська асоціація маркетингу, фахівці якої під терміном
«маркетингові дослідження» розуміють об’єктивний збір, реєстрацію та
аналіз усіх фактів стосовно проблеми продажу та переміщення товарів і
послуг від продуцента до споживача або промислового покупця [3].
Маркетингове дослідження – систематичний збір, відображення й аналіз
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даних з проблем, пов’язаних із маркетингом товарів і послуг. Крім того, це
комплексне поняття, що охоплює усі види дослідницької діяльності,
пов’язані з управлінням маркетингом [3].
Маркетингове дослідження розуміють як систематичний, комплексний
процес постановки цілей дослідження, планування, збирання, аналіз й опис
даних, необхідних для специфічної маркетингової ситуації. Маркетингове
дослідження є неодноразовим явищем, а процесом, який передбачає
виконання певних послідовних дій для досягнення конкретного результату: а
саме: постановка мети дослідження; збір інформації; розроблення
рекомендацій [4].
Маркетингові дослідження можна назвати комунікаційним каналом,
який з’єднує фірму із зовнішнім середовищем. Це спосіб одержання, передачі
й обробки інформації про ступінь ефективності плану маркетингу фірми [5].
Маркетингові дослідження – це систематичне збирання, оброблення та
аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень [6].
Ще один дослідник, Багієв Г.Л., трактує маркетингові дослідження як
збір, обробку й аналіз інформації з метою зменшення невизначеності при
прийнятті управлінських маркетингових рішень [7].
Аналіз свідчить, що поняття «маркетингове дослідження» і
«дослідження збуту» в англо-американській і німецькій термінології з
маркетингу розглядаються як синоніми, а поняття «дослідження ринку» має
самостійне значення. При цьому базуються на англо-американських поняттях
«Marketing Research» - дослідження збуту, маркетингове дослідження і
«Market Research» - дослідження ринку. Американська Асоціація Маркетингу
визначає «Marketing Research», тобто дослідження збуту, і відповідно
маркетингове дослідження як систематичний пошук, збір, опрацьовування й
інтеграцію інформації, яка пов’язана або стосується до всіх проблем
маркетингу товарів і послуг. Дослідження ринку («Market Research»)
розглядається як систематичне виробниче дослідження ринків, особливо
аналіз можливостей цих ринків відтворювати оборот товарів і послуг.
Німецький дослідник Меффет вважає, що дослідження збуту або
маркетингове дослідження, з одного боку ширше, а з іншого – вужче поняття
«дослідження ринку».
Підводячи підсумки проведеного дослідження відзначимо, що з нашої
точки зору маркетингові дослідження слід розглядати в широкому та
вузькому змісті. Стосовно широкого змісту поняття «маркетингове
дослідження» доцільно виділити три концептуальні напрямки досліджень –
дослідження макрооточення підприємства (економічні, політичні, правові та
інші фактори), дослідження мікрооточення (або середовища безпосереднього
конкурентного оточення підприємства), до якого входять ринок, діючі на
ньому споживачі, постачальники, конкуренти, канали збуту, а також
дослідження внутрішнього середовища підприємства з метою оцінки
відповідності внутрішнього потенціалу підприємства умовам зовнішнього
оточення.
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ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних динамічних умовах економічного розвитку перспективною
метою підприємств стає формування стійких відносин з споживачами, що
сприятиме забезпеченню стійкості їх функціонування. Політична та
економічна нестабільність, ризиковий характер підприємницької діяльності,
підвищення ролі конкуренції, а також відповідальності керівників за
самостійно прийняті управлінські рішення значно актуалізували
потребу використання сучасних технологій управління, які б дали можливість
підприємству підвищити ефективність управління розвитком. З метою
забезпечення ефективності процесу формування цілей та завдань процесу
ціноутворення необхідно розробити цінову стратегію підприємства, яка
визначатиме характер та зміст цінових рішень [1].
Цінова стратегія являє собою систему організаційно-технічних і
фінансових заходів щодо інтенсифікації процесу реалізації продукції,
підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит та
пропозицію продукції.
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Цінову стратегію підприємства потрібно визначати як важливий
обґрунтований змістовний елемент послідовної реалізації цінової політики
(у межах загальної і маркетингової політики), який вирішує довгострокові
цілі та питання формування комплексу стратегічних та тактичних завдань
щодо сфери ціноутворення й їх реалізації у практичній діяльності
підприємства з метою визначення альтернативних шляхів досягнення
конкурентних позицій та їх посилення. Розробляється на основі дослідження
та прогнозування кон'юнктури товарного ринку, вивчення товарів, покупців,
конкурентів та представляє собою раціональну логічну побудову, керуючись
якою організація розраховує вирішити свої маркетингові задачі [3].
Найбільш поширеною класифікацією, яка по сутті відображає
особливості формування цінової стратегії підприємства, є їх поділ за
стадіями життєвого циклу продукції.
Стратегія високих цін, або стратегія «зняття вершків», передбачає
максимально високі ціни під час виведення на ринок нового продукту, а
потім поступове зниження цін (товар при цьому може пропонуватися новим
сегментам ринку).
До переваг цієї стратегії слід віднести: можливість швидкого покриття
витрат на виробництво та маркетинг, отримання відповідних прибутків,
створення іміджу фірми як підприємства-новатора. Втім, слід зазначити, що
високий рівень цін приваблює і конкурентів.
Стратегія низьких цін (стратегія проникнення на ринок, стратегія
цінового прориву) є протилежністю першої цінової стратегії, яка передбачає
встановлення низьких, що має на меті максимізацію прибутку у
довгостроковій перспективі. Фірма продає новинки спочатку за досить
низькою ціною, що стимулює попит, нарощує обсяги продаж, тим самим
збільшуючи ринкову частку. Слід зазначити, що невеликі підприємства не
володіють достатніми внутрішніми можливостями та ресурсами тривалий час
знижувати ціну і при цьому підтримувати рентабельність власних операцій.
Проте для великих компаній застосування стратегії прориву не завжди є
виправданим, оскільки низькі ціни нерідко асоціюються із відповідним
рівнем якості, а підвищення ціни в окремих сегментах ринку взагалі може
призвести до втрати частини покупців, що призведе зовсім до протилежного
ефекту.
Стратегія середніх цін (нейтральне ціноутворення) передбачає
встановлення цін на рівні середньо галузевих чи середньо ринкових, має на
меті отримання прибутку в довготерміновій перспективі. В умовах
нейтральної стратегії фірма встановлює ціни, які сприймаються більшістю
покупців, як у цілому відповідні економічній цінності даного товару, тобто
адекватні відношенню «ціна / цінність», яке склалося на цьому ринку.
Стратегія може використовуватися на всіх стадіях життєвого циклу товару,
крім стадії спаду. Незважаючи на поширеність даної стратегії серед
більшості виробників, досить часто її застосування є вимушеним заходом,
особливо на таких ринках, де покупці високочутливі до рівня ціни (це не
сприяє преміальним цінам), а конкуренти жорстко відповідають на будь-яку
спробу змінити пропорції продажів, що склалися на ринку (це перешкоджає
стратегії цінового прориву).
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На практиці можливий і комбінований варіант цінової стратегії, який
зазвичай називають стратегією «найшвидшого повернення коштів». Для неї є
характерним співвідношення елементів стратегії цінового прориву і стратегії
преміального ціноутворення. Стратегія найшвидшого повернення коштів – це
встановлення цін у такий спосіб, щоб прорватися в сектор ринку, де продаж
товару забезпечує найбільший рівень прибутковості, що дає можливість за
короткий строк повернути підприємстві кошти, вкладені в організацію
виробництва товару [2].
Часто також використовують стратегії такі як «ціна-просування товару
на ринок». Стратегія «ціна-просування товару на ринок» враховує залежність
ціни від витрат, пов'язаних з виведенням нових товарів на ринок.
Отже, вибір цінової стратегії підприємства істотно впливає на стратегію
управління підприємством, вносячи свої корективи, оскільки функціонування
інтегрованої системи взаємодії дає змогу співвідносити стратегічні дії,
орієнтовані на внутрішні проблеми, зі стратегічними можливостями
підприємства (з урахуванням зовнішніх реалій); забезпечує формування
стратегічних зв’язків і ефективного зворотного зв’язку маркетингу і системи
управління; сприяє вирішенню конфліктів за допомогою формування
маркетингу і корпоративної культури управління взаємодіючих сторін. У
результаті дослідження найбільш поширених видів цінових стратегій
підтверджується ствердження, що цінові стратегії є засобом досягнення
конкурентних стратегій фірми.
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ХАРАКТЕРИСТИК РИНКУ
В умовах глобалізації світової економіки все більшого значення набуває
ринок як сполучна ланка між виробником продукції та споживачем.
Ринок, як сфера обміну, система товарно-грошових відносин між
виробниками і споживачами матеріальних благ і послуг є одним із важливих
досягнень людства на всіх етапах свого розвитку.
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Проблеми дослідження ринку в Україні займалися такі науковці:
В. Г. Андрійчук, В. І. Бойко, П. І. Гайдуцький, М. Ю. Коденська,
Ю. С. Коваленко, П. Т. Саблук, О. М Шпичак, М. Й. Малік, Л. Ю. Мельник,
В. Я. Меселя-Веселяк, С. В. Мочерний, О. М. Онищенко, В. М. Рабштин,
Л. В. Романов, Л. М. Худолій, В. В. Юрчишин.
Дослідження ринку відрізняється від маркетингового дослідження,
оскільки воно відноситься до процесу маркетингу, в той час як дослідження
ринку – тільки до ринків. Без ринкових досліджень неможливо систематично
збирати, аналізувати й зіставляти всю інформацію, необхідну для прийняття
важливих рішень, пов'язаних з діяльністю на ринку, визначенням обсягу
продажів, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності [1].
Однією з головних задач в дослідженні ринку є визначення місткості
ринку, що передбачає аналіз і прогноз обсягу та структури попиту на
продукцію. Знання місткості ринку дозволяє сформувати правильну
стратегію завоювання ніші ринку або створити обґрунтовану програму для
досягнення лідируючої позиції на даному ринку.
Під місткістю товарного ринку розуміють:
1. Кількість товарів, яку можливо реалізувати на даному ринку за певний
термін і за певних умов.
2. Обсяг споживаних (реалізованих) на ринку товарів протягом певного
часу (звичайно року).
3. Величину реального попиту в певний період при даному обсязі
товарної пропозиції і рівні цін.
4. Обсяг продукції одного виду або товарної групи на заданому просторі
в певний період часу.
Розрізняють два види місткості ринку: реальна і потенційна [2].
Потенційна місткість ринку – це максимально можливий обсяг продажів
у ринковій ситуації, коли всі потенційні клієнти купують продукцію
виходячи з максимального рівня споживання [1]. Вона є недосяжною
величиною у зв’язку з тим, що не всі потенційні клієнти купують продукцію,
а ті, хто купує – мають бюджетні обмеження. Виходячи з цього, розрахунки
потенційної місткості ринку проводяться з метою визначення стратегічних
перспектив розвитку існуючого бізнесу, оцінки можливості виходу на новий
ринок, аналізу ступеня насиченості ринку.
Реальна місткість ринку – це фактичний обсяг продажів товару чи
продукту, що аналізується [3]. Реальна місткість ринку враховує вплив
безлічі чинників, кожен з яких може в певних ситуаціях як стимулювати
збут, так і стримувати його розвиток, обмежуючи місткість. Подібні фактори
за своїм характером поділяють на загальні та особливі. Загальними є
найбільш значимі соціально-економічні фактори, що характеризують на
даний момент місткість ринку будь-якого товару: обсяг і структура товарної
пропозиції; асортимент і якість товарів; розміри імпорту; купівельна
спроможність; стан збутової мережі і т. д.
Особливі фактори визначають основні показники формування і розвитку
попиту і пропозиції на ринку конкретного товару [4].
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Важливим також при дослідженні ринку є сегментування ринку.
Сегментування ринку – розподіл потенційних споживачів на групи на
основі відмінностей у їх потребах, характеристиках та поведінці.
Застосування
концепції
ринкового
сегментування
дозволяє
підприємству (фірмі) досягти максимальної результативності маркетингової
діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням
реальних умов на ринку.
Сегментація ринку може здійснюватися за наступними принципами:

Сегментування за географічним принципом – розподіл ринку на
різні географічні об’єкти: країни, регіони, міста, мікрорайони.

Сегментування за демографічним принципом – розподіл ринку на
споживчі групи за такими демографічними ознаками, як вік, стать, рівень
прибутків, рід занять, освіта.

Сегментування за мотивами для здійснення купівлі або
використання товару – розподіл ринку на групи на підставі тих мотивів, що
супроводжували виникнення ідеї про придбання товару, фактичне придбання
товару або використання придбаного раніше товару.

Сегментування за поведінковим принципом – розподіл ринку на
групи споживачів за їх рівнем знання товару, ставленням до товару,
характером його використання або за реакцією на товар [5].
Розрізняють 3 рівні сегментування: стратегічне сегментування;
продуктове
(товарне)
сегментування;
конкурентне
сегментування
(знаходження ринкової ніші).
Отже, маркетингове дослідження ринку означає насамперед визначення
об'єктивних економічних тенденцій його розвитку. Для прийняття рішень
щодо регулювання ринку в цілому, а також розробки стратегії
підприємствами щодо здійснення комерційної діяльності на ринку, необхідно
регулярне одержання, обробка й аналіз інформації, тобто проведення
ринкових досліджень. Основними результатами досліджень ринку стають
прогнози розвитку ринку, оцінка кон’юнктурних тенденцій, виявлення
ключових факторів, які визначають стан ринку в даний момент.
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ЛОГІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО
ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ
Тема логістики на будь-якому підприємстві, у будь-якій країні світу
завжди була, є і буде актуальною, прибутковою та перспективною, при чому
абсолютно не важливо який продукт перевозиться, транспортується або
зберігається. Предметом даного дослідження є логістична експертна
діяльність олійно-жирових підприємств харчової галузі.
Олійні культури займають важливе значення в аграрному секторі
України. Активному розвитку даної галузі сприяють такі фактори, як:
наявність високопродуктивних земель, кон’юнктура зовнішнього ринку та
розвиток аграрної сфери країни. Сукупність цих чинників зумовлюють
зростання обсягів виробництва олійних культур та продуктів їх переробки.
Олійно-жирові продукти використовуються у багатьох галузях
економіки: виробництві харчових продуктів, косметики, фарб/лаків, кормів,
біопалива та ін.
На глобальному ринку насіння олійних культур та рослинних олій
Україна є однією з провідних країн-виробників та країн-експортерів у
сегменті насіння соняшнику та соняшникової олії. За даними Державної
служби статистики України у 2018 році виручка від експорту насіння олійних
культур та соняшникової олії склала 1,9 та 4,1 млрд дол США відповідно. З
року в рік зростає частка в соєвому та ріпаковому сегментах, з’являються
нові можливості у сегментах високоолеїнового насіння олійних культур, олій
та харчових продуктів, отриманих у результаті його переробки [1; 2].
Типовий логістичний ланцюг експорту українських рослинних олій
складається з двох основних етапів: на першому етапі рослинна олія
відвантажується зі складу або олійно-жирового підприємства наливом в
автомобільні (залізничні) цистерни або в спеціалізовані ємності (наприклад
флексітанки). На другому етапі відбувається доставка вантажу до морського
порту, далі його перевалка на морське судно або морський танкер, які
доставляють олію в країну призначення.
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В останнє десятиліття морська транспортна логістика відіграє одну з
найважливіших ролей у глобальному трейдингу рослинних олій. Завдяки
морським перевезенням доставити вантаж покупцеві стало набагато
зручніше, безпечніше і, найголовніше, дешевше. Доставка вантажів
морським шляхом допомагає оптимізувати логістичні витрати та отримати
трейдерам олійно-жирових продуктів вищу маржу від продажу.
Останнім часом набуло поширення транспортування соняшникової олії
у флексітанках. Флексітанк – це гнучкий контейнер, який використовується
для перевезення і зберігання рідких, харчових, сипучих, а також наливних
вантажів. Матеріал контейнера не взаємодіє з вантажем навіть при тривалому
перевезенні та високих температурах. Ця транспортувальна тара
використовується тільки один раз і після вивантаження рослинної олії
підлягає утилізації.
Перспективним напрямом мінімізації логістичних витрат при експорті
українських рослинних олій є використання річкового транспорту, який є
дешевшим ніж автомобільний та швидшим ніж залізничний (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема логістичного ланцюга експорту рослинних харчових олій
з використанням річкового транспорту*
* побудовано з використанням [3; 4]
Подальший розвиток експортної інфраструктури олійно-жирової галузі
з метою збільшення обсягів експорту рослинної олії потребує розв’язання
проблем щодо:
– скорочення часу доставки та витрат на транспортування рослинної
олії до портових перевантажувальних терміналів;
– підвищення якості покриття автомобільних доріг;
– збільшення парку залізничних цистерн для транспортування
рослинної олії;
– створення розгалуженої мережі мийно-пропарювальних станцій;
– вдосконалення методів контролю якості соняшникової олії;
– акредитації контрольно-випробувальних лабораторій вантажних
терміналів відповідно до вимог ДСТУ ISO 17025 та їх оснащення
високоточним обладнанням для вхідного та вихідного контролю рослинної
олії;
– модернізації існуючих і будівництва нових потужностей вантажних
морських терміналів рослинної олії та ін.
Сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування олійних
культур, значні обсяги переробних олійно-жирових потужностей,
розгалужена автомобільна та залізнична транспортна інфраструктура
формують потенціал для нарощування обсягів олійно-жирового експорту
України, який може бути реалізовано завдяки розвитку річкової та морської
логістичної інфраструктури.
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ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ
ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність будь-якого підприємства як державного, так і приватного
сектора залежить від наявності сировини, матеріалів, товарів і послуг, якими
його забезпечують інші підприємства. Постачальницька діяльність
спрямована на те, щоб підприємство отримувало необхідне за якістю та
кількістю сировину, матеріали, товари та послуги в потрібний час, в
потрібному місці, від надійного постачальника, своєчасно відповідає за
своїми зобов'язаннями, з хорошим обслуговуванням і за вигідною ціною.
Здійснення постачання (закупівель) - одна з найважливіших функцій в
кожній фірмі.
На думку А.М. Гаджинського, закупівельна діяльність - це управління
матеріальними
потоками
в
процесі
забезпечення
підприємства
матеріальними ресурсами. Будь-яке підприємство, як виробниче, так і
торгове, має службу, здійснює закупівлю, доставку і тимчасове зберігання
сировини, напівфабрикатів і товарів [7, с. 142].
Організація закупівельної діяльності передбачає здійснення комплексу
заходів, спрямованих на планування закупівельної діяльності та
документування потреб у продукції, придбання якої необхідно для
функціонування фірми, видачу дозволів на проведення закупівель,
організацію пошуку, вибору постачальників і прийняття рішень про
укладання з ними закупівельних договорів, інформаційне забезпечення
зазначених ділових процесів.
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Організація закупівельної діяльності для виробничих потреб передбачає
участь організатора у визначенні цілей і перспектив, плануванні та
узгодженні майбутніх робіт, постановці поточних завдань, керівництві
виконанням, координації дій відповідальних осіб, оформленні результатів
виконаної роботи, а також контролі за даними заходами.
Закупівельна діяльність є однією з основних маркетингових підсистем і
вивчає процес руху сировини, матеріалів, комплектуючих і запасних частин з
ринку закупівель до складів підприємства.
Таблиця 1 – Тлумачення поняття «закупівельна діяльність»
Автор, джерело
І. І. Бажин [2, с. 58],
А. М. Ґаджинський [7, с. 143], Ф.
Котлер [15, с. 151]
Л. В. Балабанова,
А. М. Германчук [3, с. 74]
І. Дзебко [12, с. 29]

С. С. Гаркавенко [8, с. 85]

С. І. Косенков [14, с. 202]

Зміст поняття
Закупівельна діяльність – це управління матеріальними
потоками в процесі забезпечення підприємства
матеріальними ресурсами.
Закупівельна діяльність – це управління рухом
товарних та інформаційних потоків від постачальника
до підприємства з метою задоволення потреб у товарах
та забезпечення економічної ефективності.
Постачальницька діяльність – »це діяльність із
організації та управління закупками, яка направлена на
те, щоб компанія отримувала необхідні по якості і
кількості сировину, матеріали, товари та послуги в
потрібний час, у потрібному місці, від надійного
постачальника,
який
своєчасно
виконує
свої
зобов’язання, з добрим сервісом та по вигідній ціні».
Заготівельна діяльність – це діяльність, що пов’язана із
заготівлею матеріальних ресурсів. Вона займається
комплексом проблем і питань з аналізу, планування та
управління матеріальними потоками в сфері
матеріально-технічного забезпечення й підготовки
товарів до виробничого споживання.
Діяльність постачання – це комплексне планування,
управління та фізичне опрацювання потоку матеріалів,
сировини,
покупних
частин
і
відповідного
інформаційного потоку в процесі їх переміщення від
постачальника у сферу початкового виробничого
складування з метою оптимізації витратних та часових
характеристик процесів.

Закупівельна діяльність, на нашу думку, – це діяльність підприємства,
що здійснюється на оперативному рівні та спрямована на оптимізацію
матеріальних, інформаційних і фінансових потоків у процесі постачання,
складування закуплених чи вироблених самостійно товарів та їх підготовки
до виробничого використання за оптимальних витрат.
Закупівельна діяльність будь-якого підприємства, включає в себе [5, с.
48]:
– вивчення і прогнозування купівельного попиту;
– виявлення і вивчення джерел надходження і постачальників товарів;
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– організацію господарських зв'язків з постачальниками товарів,
включаючи розробку і укладання договорів постачання;
– організацію обліку та контролю за ходом виконання договірних
зобов'язань.
Планування закупівельної діяльності для виробничих потреб
підприємства складається з таких етапів [5, с. 49]:
– збір інформації;
– аналіз потреби і можливостей (постачальника і покупця);
– вибір стратегії закупівлі (форм товаропостачання);
– визначення методу закупівель;
– оперативні рішення, пов'язані з процесом товаропросування;
– контроль;
– аналіз ходу виконання плану;
– коригування плану.
Управління закупівлями для виробничих потреб підприємства є
важливою складовою маркетингу, що дозволяє підприємству отримати
додаткові конкурентні переваги за рахунок ефективного використання
оборотних коштів. Дибська В.В. і Зайцев Е.И характеризують управління
закупівлями як окрему галузь знань персоналу компанії, яку треба розвивати
і нарощувати. Лайсонс К., Джіллінгем М. у своїй роботі вказують, що
управління закупівлями - це забезпечення організації продукцією заданої
якості та кількості з правильного джерела, доставленої вчасно, в потрібне
місце за правильну ціну.
Основними завданнями, які розв'язуює закупівельна діяльність, є
[21, с. 67]:
–визначення предмета (структури) закупівель;
–вибір постачальника;
–визначення обсягу закупівель;
–умови закупівель.
Завдання визначення предмета закупівель вирішується спільно з
виробничим відділом і інженерної служби компанії. При цьому визначаються
потреби в сировині і матеріалах, їх якісні та експлуатаційні характеристики,
параметри специфікації. Вся ця інформація надходить у відділ постачання
(закупівель).
Вибір постачальника вимагає глибокого аналізу ринку цікавить фірму
продукції, існуючих і потенційних постачальників, і переваг найбільш
перспективних і ефективних з них. Дане питання знаходиться повністю в
компетенції працівників відділу постачання.
Обсяг закупівель для виробничих потреб підприємства визначається за
погодженням з іншими відділами (виробничим, складським, фінансовим,
бухгалтерією). Спільно з виробничим відділом визначається необхідна
кількість матеріальних ресурсів. Перевіряється наявність даного товару на
складі. Якщо на складі цієї продукції немає (або її недостатньо), обсяг
закупівлі необхідно узгодити з фінансовим відділом.
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Умови закупівель для виробничих потреб підприємства узгоджуються з
постачальниками, вже запропонували свої варіанти, і відділом постачання. У
вирішенні даного питання можуть брати участь і працівники інших відділів.
Рішення даного завдання означає, що будуть визначені такі параметри, як
ціна, умови оплати та доставки, терміни і т.д.
При виконанні цих завдань необхідно кожен раз приймати рішення: чи
купувати дане комплектуючий виріб в готовому вигляді в іншого виробника
або ж робити його самим, на власному виробництві, якщо це технологічно
можливо.
Парсяк В. у своїй роботі наводить класичний перелік завдань, які
потрібно розв'язувати при управлінні закупівлями [21, с. 72]:
–моніторинг товарних залишків на складах. Для виробничих
підприємств певні запаси сировини, напівфабрикатів, матеріалів є гарантією
забезпечення безперервності виробництва;
–визначення потреби в закупівлі товару. Класифікація товарноматеріальних цінностей на підставі вартості товару і числа його найменувань,
а також виділення значущих товарів для виробництва і реалізації;
–визначення періодичності і оптимального обсягу закупівлі, з
урахуванням формування необхідного страхового запасу та ймовірності
зриву поставки;
–визначення оптимального рівня закупівельних цін;
–вибір постачальників для забезпечення закупівлі необхідного
асортименту товарів. Увага має бути приділена якості поставленого товару,
закупівельної ціні, наявності у постачальника програм гнучкого
ціноутворення, територіальним розташуванням постачальників;
–коригування плану закупівель у разі зриву поставок;
–моніторинг руху товару від постачальника на склади підприємства;
–контроль стану взаєморозрахунків з постачальниками.
На підставі вищевикладеного, можна стверджувати, що закупівельна
діяльність це досить динамічна сфера маркетингової складової промислового
підприємства. Правильна організація закупівельної діяльності дає
можливість отримати ринкові ціни на продукцію, що закуповується, а отже,
економічно
обґрунтовану
собівартість;
підвищення
ефективності
використання коштів, призначених для закупівлі; підвищення інвестиційної
привабливості підприємства та поліпшення його іміджу.
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
Поняття «фірмовий стиль» з’явилося в професійному лексиконі
вітчизняних дизайнерів в 1960-1970-х рр. як похідна від англ. «design
coordination and corporate image». В. Глазичев визначає фірмовий стиль як
«сукупність візуально сприйманих ознак, що викликають у споживача
стійкий стереотип конкретної промислової, або торгової компанії» (1970).
Він та багато інших науковців пов’язують появу фірмових стилів з
діяльністю Петера Беренса на посаді художнього директора компанії АЕГ
(1907-1909), де ним була вперше зроблена спроба сформувати в ряду інших
промислових компаній на основі єдиних художньо-стильових принципів
формоутворення широкого об’єктного ряду – від логотипу фірми, графіки,
документації і реклами, продукції до архітектури виробничих будівель і
торгових представників [1, с. 137].
У найзагальніших рисах стиль можна визначити як: систему правил і
домовленостей, яка допомагає керуючому закладом культури, дизайнерам і
споживачем говорити один з одним на однаковій графічній мові. Логотип
наприклад, можна розуміти як та яким, шрифтом записувати назви установ та
як її ілюструвати – окрема, за допомогою значка. Існування логотипу дає
дизайнеру можливість не аналізувати всі форми назв установи, які
використовувалися до нього, а просто взяти файл логотипу – і бути
впевненим в тому, що інший дизайнер не напише назву інакше. Споживач ,
побачивши одного разу назву підприємства у формі логотипу, легше
вхоплює поглядом ту назву в інших місцях. Визначення стилю як системи
правил представляє авторам досить вільним і продуктивним для щоденної
діяльності підприємства.
Комерційні фірмові стилі, на відміну від багатьох інших аспектів
графічного дизайну та оформлення підприємств, фірмовий стиль – поняття,
про яке у багатьох вже є сформоване судження. Тому автори порахували
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потрібним вказати на кілька відмінностей між тим, що зазвичай розуміється
під фірмовим стилем в індустрії дизайну, і тим, що часто потрібно в якості
фірмового стилю підприємства. Стандартний фірмовий стиль комерційної
компанії складається з логотипу, візитки і бланку.
У презентації стилю прийнято показувати, як логотип так і інші
елементи стилю виглядають на різних об’єктах. В ролі таки об’єктів
виступають значки, одяг, деталі оформлення приміщення. Але це тільки
демонстрація, за допомогою якої дизайнери намагаються створити у
споживача потрібний настрій [2, с. 10-15].
Грамотно створений фірмовий стиль дозволяє всім споживчим групам
вписатися у позитивні відносини з організацією. Існує дві думки про те, коли
треба розробляти власний фірмовий стиль: відразу, як тільки утворилася
фірма, чи з нагромадженням засобів і закріпленням стійких напрямів
діяльності. Фірма, що тільки розпочала діяльність, не завжди може оплатити
створення фірмового стилю. З іншого боку, працюючи на ринку без його
атрибутів, вона відкладає «на потім» формуванням у споживача свого
позитивного образу. Коли ж стиль усе-таке буде створено, їй знадобиться
додаткове рекламне «розкручування» для прив’язки до вже існуючого
«рекламного базису» фірми.
Основні компоненти фірмового стилю [3, с. 295-297]:
1.Товарний знак
2. Графічний товарний знак
3. Колір
4. Фірмовий шрифт
5. Фірмовий блок
6. Схема верстки
7. Слоган
8. Формат видань
9. Логотип
10. Аудіообраз .
Френк Джефкінс стверджував що фірмовий стиль є однією з
найдавніших форм спланованого комунікативного процесу і завжди мав
практичне значення. Головне завдання єдності стилю завжди полягало в
ідентифікації організації.
Фірмовий стиль є способом виділити організацію серед інших і
зафіксувати її образ у свідомості людей. Це спеціально розроблена схема, яка
охоплює все, що стосується створення зримого образ [4, с. 419-421].
П’ять ключових моментів, які необхідно врахувати при формуванні
фірмового стилю:
1. Упізнаність
2. Ідентифікація
3. Позиціонування
4. Репутація
5. Асоціація з потребами
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Сформувати позитивний фірмовий стиль можливо, якщо надати йому
ряд ключових характеристик.
Адекватність . Створюваний фірмовий стиль має відповідати тому, що
існує насправді. Міра відповідності, повинна бути чітко визначена й
обмежена.
Оригінальність. Фірмовий стиль має легко запам’ятовуватися й легко
розпізнаватися серед іміджу інших фірм.
Пластичність. Залишаючись не змінним у сприйняті будучи легко
упізнаним, фірмовий стиль у той самий час має оперативно модифікуватися,
відгукуючись на мінливі економічні, соціальні, політичні й психологічні
умови.
Адресність. Фірмовий стиль має залучати певні сегменти населення,
соціальні групи (молодь, пенсіонери, підприємці, заможні верстви). Серед
основних особливостей фірмового стилю його емоційно-асоціативність, що
домінує над інтелектуально-логічним. Акцентуванням потрібно більше на
почуття й стереотипи. [3, с. 295-297]
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УПАКОВКА ТОВАРУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ
З погляду філософії, упаковка – це виражальний засіб і засіб
передавання знань. Упаковка діє, на підсвідомому рівні і породжує
емоційний відгук збоку покупця. Сучасна комунікація за допомогою
упаковки виходить з того, що людина, яка зайшла до магазину, здебільшого
не має при собі списку товарів, котрій їй необхідні. Покупці просто ходять
між полицями, дозволяючи упаковкам «умовляти» їх. Відтак люди роблять
багато покупок, про які вони і не думали. Саме тому, що комунікативна сила
упаковки дуже значна, захисники прав споживачів вимагають того, щоб
упаковка відігравала тільки суто інформативну роль, не справляючи жодного
емоційного впливу на покупця.
Класик теорії упаковки Т. Хайн уважає, що головна відмінність між
супермаркетом і традиційним ринком полягає в тому, що в першому акт
продажу фактично відбувається без участі людини, бо роль продавця
значною мірою відіграє упаковка [1, с. 310-311].
Як пише відомий професор Філіп Котлер останній час упаковка
перетворилась в один з дійсних знарядь маркетингу. Добре спроектована
упаковка може виявитись для споживачів додатковою зручністю, а для
виробників- додатковим засобом стимулювання збуту товару [2, с 246].
Упаковка – матеріал або промисловий виріб, що забезпечують захист
продукції від пошкоджень і втрат, а навколишнє середовище від забруднень
та сприяє раціональній організації процесу збереження, реалізації та
транспортування продукції. Елементами упаковки є тара та пакувальні
матеріали.
Визначення понять у сфері пакування регламентуються спеціальними
термінами, затвердженими ДСТ 17527-72, ДСТ 18338-73, ДСТ 20071-74,
ДСТ 20185-74, ДСТ 21391-75, ДСТ 16299-78, ДСТ 17527-86. Відповідно до
останнього з них («Пакування. Терміни і визначення») пакування - це “засоби
або комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від ушкоджень і
утрат, навколишнього середовища, забруднень а також обернення».
Вимоги до різних видів упаковки й тари:
-захист товару від фізико-хімічних і механічних впливів;
-збереженість і транспортабельність усіх видів продукції;
-раціональне використання габаритів і вантажомісткості транспортних
засобів і складських приміщень;
-можливість застосування засобів комплексної механізації на вантажнорозвантажувальних роботах;
-підвищення якісного рівня організації торгівлі;
-максимальна інформація споживача про властивості продукту, умови
його застосування, особливості збереження, перевезення та ін.;
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-екологічна безпека і можливість рециркуляції та регенерації упаковки,
що вийшла з ладу [4, с. 48-50; 5-7].
Упаковка має містити продукти харчування економічно вигідним чином,
що задовольняє вимоги галузі та бажання споживачів, підтримує безпеку
харчових продуктів, і мінімізує вплив на навколишнє середовище. Упаковка
для харчових продуктів може продовжувати термін зберігання та
підтримувати або підвищувати якість і безпеку харчових продуктів. При
цьому упаковка забезпечує захист від трьох основних класів зовнішніх
впливів : хімічного, біологічного та фізичного. Дизайн і конструкція
упаковки відіграють велику роль у визначенні терміну придатності харчового
продукту. Привабливість, актуальність кольору, сезону також стоять не на
останньому місці.
Мета упаковки привернути увагу людини і водночас примусити її
довіряти тому, що знаходиться всередині [1, с. 310].
Кожен покупець торкаючись товару, як правило, пізнає товар за
товарним знаком на упаковці. Упаковка відіграє роль карти знайомства
виробника або продавця. Упаковка виконує функціональні та маркетингові
функції. Вона в значній мірі впливає на ефективність збуту товарів,
акумулює у потрібних обсягах і формі вироблену продукцію забезпечує її
збереженість на шляху від виробника до споживача, зменшує показники
транспортних
та
складських
витрат,
вартість
навантажувальнорозвантажувальних робіт.
Упаковка має істотне, комунікативне, рекламне і стимулююче значення
у збуті товарів. Це часто пов’язане з тим що часто покупець не знає ні товару,
ні фірми виробника, а зустрічається лише з упаковкою. Тому зовнішнє
оформлення і інформативний зміст мають величезне значення [3, с. 99].
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ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В даний час, для того щоб досягти успіху у підприємницькій діяльності,
недостатньо використовувати маркетингові підходи, потрібно застосування
сучасних високоефективних способів і методів управління потоковими
процесами, таких, як логістика. Логістика, як практична діяльність, стійко
зайняла свою нішу в управлінні сучасними підприємствами. Вона має велике
значення для клієнтів, постачальників підприємства, його власників і
акціонерів. Логістика координує всі структури підприємства (напрямок,
впорядкування і розподіл продукції від виробника до кінцевого споживача,
враховуючи рентабельність, результативність, продуктивність) [4].
Практичне впровадження концепції логістики та логістичного підходу
відображається у логістичній діяльності будь-якого підприємства [3].
Виходячи із того, що базовою метою логістичної діяльності є інтеграція
потреб виробників, постачальників і споживачів, то її базовими напрямами є:
1. розвиток характеристик вхідних ресурсних потоків на базі
вдосконалення взаємозв’язків з постачальниками;
2. розвиток потоків внутрішнього характеру: підсумків та узгодження
рішень структурних підрозділів суб’єкта господарювання;
3. розвиток взаємозв’язків зі споживачами, зростання рівня відповідності
вихідних товарних потоків чи потоків послуг комплексу їх вимог [1].
Варто зазначити, що ситуація із оптимальним забезпеченням потокових
процесів, до числа яких входить логістика, завжди залишалася актуальною
проблемою для підприємств. З одного боку головним обмеженням виступає
час, з іншого, – обмеженість ресурсів. В оптимальному поєднанні цих двох
критеріїв підприємство досягне підвищення конкурентоспроможності.
Можна сказати, що оптимізація на підприємстві є одним із головних питань,
вирішення якого призведе до підвищення конкурентного стану організації.
Для забезпечення оптимізації логістичних процесів використовують
концепції логістичної діяльності, що забезпечують покращення внутрішньої
логістики.
Розуміння управління логістичною діяльністю підприємства виходить із
наявності логістичного процесу в середині самого підприємства. Оскільки
без наявності логістичного процесу на підприємстві досить часто будуть
208

відбуватися збої у виробництві, збільшиться кількість бракованої продукції
та збільшаться фінансові збитки. У такому випадку найбільш важливим є
прийняття рішення щодо внутрішньої структури логістичного процесу, а
також, з яких елементів він має складатися. Для логістичного процесу,
незалежно від його складності та спрямованості, виділяють п'ять основних
класифікаційних елементів, які неодмінно мають бути відображені при його
опису: планування, інформація, контроль і аналіз, управлінські рішення.
Згідно із цією класифікацією видів логістичної діяльності за першою
ознакою в межах економічного об'єкта виокремлюють логістику
матеріального потоку, логістику фінансів та інформаційну логістику
Відповідно до етапів розвитку логістики розрізняють такі етапи
розвитку організації логістичної діяльності:
- операційної координація. Наприклад, координації транспортних та
складських процесів у фізичному розподілі продукції з метою зниження
витрат;
- цілісної координації процесів фізичного розподілу товарів. Наприклад,
транспортних, складських, пакувальних, опрацювання замовлення,
обслуговування споживача;
- міжфункціональної координації. Наприклад, логістики з маркетингом,
фінансами, кадрами тощо;
- стратегічної інтеграції на базі інформаційних технологій всіх ланок
повного логістичного ланцюга. Наприклад, від джерела матеріальних
ресурсів до споживача кінцевого виробу з метою отримання стратегічних
ефектів [2].
На сучасному етапі розвитку стан ефективності логістичної діяльності
будь-якого суб’єкта господарювання, що забезпечується результативним
застосування логістичних інструментів стимулює стабільні та надійні
взаємовідносини виробника, постачальника та споживача, що є ключовою
умовою забезпечення успішності функціонування підприємств в цілому.
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ПОЗИЦІЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. ОРІЄНТАЦІЯ
НА ВИТРАТИ В МАРКЕТИНГОВОМУ КОМПЛЕКСІ
В сучасних умовах роль цінової політики постійно зростає. По перше,
підприємство залежно від кон'юнктури ринку та характеру впливу
маркетингового середовища має можливість формувати такий рівень цін на
продукцію, при якому зможе одержувати запланований обсяг прибутку та
вирішувати інші стратегічні та тактичні завдання. По-друге, як один з
ефективних засобів завоювання споживача в конкурентній боротьбі,
правильна або помилкова цінова політика справляє відповідно позитивний
або негативний вплив на весь процес реалізації продукції на ринку.
Цінова політика підприємства являє собою комплекс заходів щодо
процесу ціноутворення на підприємстві, які мають бути зорієнтовані на
максимальне задоволення потреб споживачів та отримання бажаного
прибутку від реалізації продукції на ринку [1]. Заходи розробляються
відповідно до принципів, правил і критеріїв маркетингу. При їх розробці
зважають на особливості формування прогнозного рівня ціни на продукцію,
коригування ціни згідно з реальним попитом на основі застосування системи
знижок (надбавок), визначення умов оплати, використання контролю за
цінами.
При встановленні цін фірма виходить з врахування щонайменше трьох
чинників [2]:
● ціни повинні перевищувати собівартість, оскільки тільки в цьому
випадку може бути отриманий прибуток;
● ціни повинні враховувати поведінку покупця по відношенню до
пропонованої ціни;
● ціни повинні враховувати поведінку конкурентів на ринку товарів.
При врахуванні першого чинника цінова політика орієнтується на
витрати, при врахуванні другого і третього чинників, навпаки, враховує
поведінку попиту і конкурентів, орієнтується на ринок.
На практиці встановлення цін часто здійснюється за принципом:
«собівартість плюс відповідний прибуток». Особливе це відноситься до фірм,
які розраховують прибуток у відсотках від собівартості.
Багато фірм і промислових підприємств дотримуються в ціноутворенні
цього принципу не в останню чергу, тому що відносно легко можна
визначити собівартість одиниці продукції і знайти розуміння у замовників
«допустимої» прибуткової націнки. Однак супроти цієї переваги є серйозні
заперечення. Встановлення таких цін пов'язане із значним ризиком. Це
обумовлено тим, що бажаний обсяг збуту і розрахована ціна, як правило, на
ринку не відповідають один одному (рис. 1).
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У кращому разі підприємство без проведення серйозних досліджень
може мати у своєму розпорядженні загальну інформацію про форму кривої
попиту, яка постійно коливається під впливом конкуренції, чинників
зовнішнього середовища, реклами. Така інформація в сукупності з точним
знанням особливостей формування витрат дає змогу підприємству скласти
досить обґрунтовану калькуляцію ціни. При цьому ціна визначається,
збільшуючись від рівня витрат до розміру, при якому, на думку керівництва
підприємства, споживач може зробити покупку [2,3].
В такому випадку, на нашу думку, логічним є таке обґрунтування [4]:
● якщо фірма-виробник встановлює випуск і ціну рівними N1, і P1, або
Nк і Pк, то її очікування виправдані – попит «підтягується» і реалізується
прибуткова націнка;
● якщо фірма-виробник встановлює випуск і ціну вищу за точку А або
нижчу від точки В, то її очікування не виправдовуються – попит відстає і
прибуток зникає;
● якщо фірма-виробник вибирає як функцію попиту комбінацію випуску
і ціни між А і В, наприклад С, то її очікування перевищуються – попит
виявляється вищим (NС2 замість NС1) або може бути задоволений при вищій
ціні PС1 замість PС2. В будь-якому разі збільшується можлива прибуткова
націнка.

Рисунок 1 – Цінова політика, орієнтована на витрати
Звідси слідує: бажаний обсяг збуту і розрахована ціна, як правило, на
ринку не відповідають один одному (виняток А і В). Проте цілком можливо,
що існує ще більш прибуткова комбінація (точка С), ніж вибрана.
Отже, ціноутворення необхідно проводити виходячи не з витрат, а із
попиту, оскільки практично він визначає кінцевий результат.
З часом питомі витрати для даного обсягу виробництва переважно
знижуються. Відповідно при встановленні цін, орієнтованих на витрати,
спочатку повинна бути висока ціна, потім нижча, тобто повинна
використовуватися стратегія «зняття вершків». Проте це не найприбутковіша
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ціна. Переважаючою може опинитися політика, при якій спочатку
відмовляються від покриття витрат («ціна входження в ринок»), щоб швидко
досягти великого обсягу продажу і в такий спосіб зміцнити власне
положення на ринку, а також отримати прибуток в майбутньому [5]. Отже, за
допомогою «стратегії проникнення» здійснюються інвестиції в освоєння
ринку.
Таким чином, принцип, орієнтований на витрати цінової політики, не
підходить до стратегії проникнення.
Список використаних джерел:
1. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб. Київ: Кондор, 2005.
214 с.
2. Поліщук І.І. Міжнародна інтеграція і розвиток маркетингового
потенціалу промислових підприємств. Науковий вісник Полтавського
університету економіки і торгівлі. 2017. № 4 (82) С. 152-155.
3. Матюшина Т. Аудит системи маркетингу. Професія Директор. 2007.
№ 11. С. 12-21.
4. 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.
5. Плаксій Т.О., Пухальська Г.В. Маркетинговий аудит: сутність,
складові та особливості проведення. Економічні науки. 2009. № 2. Т. 1.
С. 74-77.
Максим Мельник, 3 курс, група МР-32д
Науковий керівник: Альона Танасійчук,
д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕГРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Активізація
підприємницької
діяльності
в
Україні
вимагає
маркетингових досліджень з метою пошуку сприятливих можливостей для
розвитку підприємств, плідної діяльності та конкуренції в ринковому
середовищі.
Для того, щоб створити найвищу споживчу вартість та задовольнити
потреби споживачів, компаніям потрібна інформація. Багато прикладів
успішних компаній показують, що виробництво високоякісної продукції та
розробка маркетингових планів починаються з вивчення потреб та бажань
клієнтів. Крім того, компаніям потрібні вичерпні дані про конкурентів,
посередників та інші сили, що мають вплив на ринок. Сьогодні інформація
про кон’юнктуру ринку використовується не тільки для прийняття
найкращих рішень, а й як важливий стратегічний ресурс та інструмент
маркетингу.
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Для того, щоб компанії могли ефективно функціонувати в ринкових
умовах, необхідно регулярно збирати інформацію. Для вирішення цього
завдання шляхом створення маркетингової інформаційної системи однією із
складових системи є система маркетингових досліджень.
Система маркетингових досліджень збирає дані про потреби споживачів,
їх наміри відносно покупок і характеристик. Вона одержує інформацію про
реакцію споживачів на стратегії компанії шляхом тестування товарів,
вивчення ефективності реклами і стимулювання збуту. Коли пропонується
новий товар, система маркетингових досліджень забезпечує його
випробування на ринку з метою з’ясування реакції споживачів до виходу
товару на загальнонаціональний ринок. Ці функції можуть бути розділені
стосовно до нових і до вже виготовлених товарів. Система маркетингових
досліджень є важливою і складною, тому що забезпечує отримання
інформації безпосередньо від споживачів [1].
Маркетингові дослідження є основою корпоративної маркетингової
діяльності. Відповідно до характеру маркетингових досліджень, їх ролі у
нагляді за ринком та інших факторів маркетингові дослідження мають кілька
визначень. Ось деякі з них [1].
«Маркетингові дослідження – це наукові дослідження, спрямовані на
систематичне збирання, обробку, відображення та аналіз інформації щодо
проблем, пов’язаних із маркетинговою діяльністю підприємства».
«Маркетингові дослідження – це систематичний процес планування,
збирання, аналізу і презентації ринкової інформації, необхідної для
прийняття управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії
підприємства, метою якої є найбільш повне узгодження інтересів виробника і
споживача».
Маркетингові дослідження протягом всієї своєї історії надають
суспільству інформацію про потреби виробників, замовників і користувачів
для оцінки, покращення і удосконалення своїх маркетингових дій. За даними
Української асоціації маркетингу (УАМ) 70% українських підприємств
використовують власні сили для маркетингових досліджень, 18% скористались послугами інших підприємств, 12 % підприємств взагалі не
проводили маркетингових досліджень [2].
Кожна компанія самостійно визначає предмет та обсяг маркетингових
досліджень відповідно до своїх можливостей та попиту на маркетингову
інформацію. [3].
За цілями ринку маркетингові дослідження ринку можна поділити на [3]:
- дослідницькі дослідження – здатність зрозуміти суть проблеми, таку як
поведінка, попит чи споживання ;
- цінові дослідження – полягають у визначенні гнучкості ціни та
оптимальної ціни;
- тестові дослідження – використовуються для тестування, наприклад,
нових товарів чи послуг;
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- дослідження бренда – застосовуються для визначення впізнаваності
бренду та іміджу;
- побутові панелі – для вивчення змін у споживанні;
- опитування – для оцінки задоволеності і лояльності клієнтів.
На основі проаналізованих даних можна виділити два типи дослідження
ринку: первинне дослідження та вторинне.
Залежно від способу збору даних, дослідженнями ринку можуть бути:
якісні та кількісні.
Маркетингові дослідження, в залежності від сфери застосування, можуть
розглядатися на двох рівнях:
- на першому рівні, як невід’ємна частина організаційного управління,
це елемент формулювання корпоративних маркетингових стратегій;
- на другому рівні, як інструмент дослідження для поліпшення певних
характеристик товару.
Крім того, потрібно розмежувати результати маркетингових досліджень
на підприємстві і визначити межі їх діяльності, що обумовлено бажанням
багатьох курівників зрозуміти, чим обмежується зона відповідальності
маркетингових досліджень, і що є їх результатом.
В процесі маркетингових досліджень реалізуються такі основні функції
як [4]:
 збирати різноманітну інформацію в різних сферах, яка необхідна для
задоволення вимог до інформації та аналізу, необхідних для підготовки та
маркетингових рішень;
 обробляти, аналізувати та оцінювати зібрану інформацію, створювати
інформаційну систему продажів та її підтримку;
 підготовка інформації у вигляді, придатному для використання
отриманих даних під час розробки стратегій, програм та планів маркетингу; 
підтримка та поповнення маркетингової інформаційної системи
оперативними даними, у тому числі про результативність реалізації
маркетингових стратегій, програм та планів.
Маркетингові дослідження здійснюються у двох напрямах:
1)оцінка тих чи інших маркетингових параметрів для даного моменту
часу;
2) отримання прогнозних значень.
Рішення щодо маркетингових досліджень ґрунтуються на порівнянні
вартості інформації, отриманої в процесі маркетингового дослідження, та
вартості збору, обробки та аналізу. Позитивне рішення щодо проведення
маркетингового дослідження приймається якщо цінність інформації
перевищуватиме розмір витрат. Ухвалення рішення у цьому випадку
передбачає визначення проводити дослідження власними силами або
залучити фахівців. Рішення залежить від необхідного персоналу
кваліфікованих дослідників, відповідних комп’ютерів та програмного
забезпечення, інших необхідних машин та обладнання, а також кількості,
масштабу, запасу та наявності необхідної інформації та часу на дослідження.
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У деяких випадках компанія повинна замовити посереднику виконати
частину дослідження, а саме: розробку анкет, збір даних, обробку інформації,
зібраної замовниками, тощо. Приймаючи рішення про послуги професійних
компаній та організацій, потрібно чітко розуміти:
 розуміння виконавцем вимог, мети та завдань дослідження, які
сформульовані замовником;
 запропонований виконавцем підхід, технологію, методику проведення
дослідження;
 досвід роботи виконавця над подібними проектами.
Таким чином, маркетингові дослідження необхідні для забезпечення
стабільної та ефективної роботи вітчизняних підприємств різних форм
власності та господарювання. Для вирішення цього питання компанія
повинна створити відділ маркетингу або делегувати ці функції маркетинговій
аутсорсинговій компанії, яка забезпечить організацію та реалізацію
маркетингової діяльності вітчизняних компаній на високопрофесійному
рівні.
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Перед всіма підприємствами та організаціями постає питання
призначення ціни на свої товари та послуги. 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.
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 на
основі вивчення цінової еластичності попиту, 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.
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.
На жаль, на підприємстві формування цінової політики вимагає пошуку
нових шляхів його удосконалення, розроблення і адаптації методів
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маркетингового управління ціновою політикою підприємства, вдосконалення
методичних і практичних напрямів їх застосування. Все це й обумовило
вибір теми дослідження.
Маркетингова цінова політика – це ціна і її зміна в залежності від
ситуації, яка складається на ринку. Роль і значення маркетингової цінової
політики в діяльності підприємства суттєво залежить від типу ринку.
Найбільшою є її роль на ринку монополістичної конкуренції і незначною – на
ринку чистої конкуренції [1, 2].
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).
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.
В області маркетингових досліджень цін можна виділити наступні
головні напрями їх проведення:
1. Вивчення ринкових цін, що фактично склалися.
2. Вивчення цінової політики конкурентів (реагування на нових
ринкових умов, відмінність для різних ринкових сегментів і споживачів,
зміна цін в часі; призначення цін на нових товари; використання цінових
знижок і надбавок; співвідношення ціни і якості товару).
3. Вивчення зміни напрямів і ступеня регулювання цін з боку державних
і муніципальних органів влади. Здійснюється на основі вивчення вторинної
інформації, лобістської діяльності, різних формальних і неформальних
зустрічей.
4. У ринковій економіці споживач грошима «голосує» за той або інший
товар, тому вивчення його думки про ціни є істотно важливим при
формуванні цінової політики.
Будь-який споживач чутливий до ціни, проте ця чутливість може істотно
змінюватися від однієї ситуації до іншої залежно від важливості, що
приписується товару, або, навпаки, від нецінових жертв пов'язаних з
придбанням товару. Можна виділити дев'ять причинних чинників
визначальних чутливість споживачів до ціни [3].
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КОМПЛЕКС ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки центральною ланкою в структурі
управління підприємством є маркетинг. Уміле застосування принципів
маркетингу в роботі підприємств дозволяє виявити реальні потреби
споживачів і відповідно до них виробити товари, що користуються попитом.
Орієнтиром сучасного ринку є споживач, тому знання його потреб і
виробництво товарів, що призначені їх задовольнити, – єдина можливість
досягти цілей, зв'язаних зі збільшенням прибутку підприємства,
нарощуванням обсягу продажів, проникненням на нові ринки. Успіх
підприємства в досягненні поставлених цілей багато в чому залежить від
ефективної маркетингової діяльності.
Комплекс маркетингових засобів підприємства, за допомогою яких воно
впливає на ринок, у зарубіжній літературі одержав назву «маркетинг-мікс»
(marketing-mix). Уперше цей термін у теорію маркетингу ввів професор
Гарвардської школи бізнесу Н. Борден. Він помітив, що використання якихнебудь одиничних маркетингових прийомів не настільки ефективно в
порівнянні з застосуванням системи взаємозалежних заходів і вивів поняття
«маркетинг-мікс», що у дослівному перекладі означає з'єднання (mіx) різних
маркетингових інструментів у єдиний комплекс. Тобто досягнення мети та
вирішення маркетингових завдань на підприємстві здійснюється за
допомогою певної сукупності маркетингових засобів, яку можна визначити
як система «маркетинг-мікс» підприємства.
Що стосується складових системи «маркетинг-мікс», то їхній список
може бути довгим і коротким у залежності від того, наскільки докладна
класифікація маркетингових процедур, що застосовуються маркетологами.
Найбільш часто вчені виділяють чотири інструменти, що використовуються
для впливу на цільовий ринок (концепція «4P» – від початкової букви
англійської назви кожного елементу), а саме: «PRODUCT» (товар), «PRICE»
(ціна), «PLACE» (місце продажу) і «PROMOTION» (просування) [1-3].
Така класифікація маркетингових інструментів є класичною. Усі
елементи системи «маркетинг-мікс» являють собою відносно самостійні
комплекси заходів (mіx), кожний з яких можна представити як підсистему.
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Розг-лядаючи концепцію «4Р» й аналізуючи спеціальну літературу з
маркетингу, можна помітити, що переклад першої, другої і четвертої «Р»
українською мовою практично не має різночитань.
Комплекс просування (комплекс маркетингових комунікацій) - це
комплекс засобів впливу на цільові сегменти ринку з метою досягнення
маркетингових цілей. Цілі просування необхідно розглядати як органічну
частину маркетингових цілей підприємства. Оцінка ефективності процесу
просування ускладнена, оскільки на продаж впливає багато інших зовнішніх
факторів.
Розробка комплексу просування містить вісім етапів (рис.1). Виявлення
цільової аудиторії означає виявлення потенційних і дійсних покупців товару
чи послуг підприємства і осіб, які користуватимуться ними або впливатимуть
на прийняття рішень щодо їх купівлі. На цьому етапі виявляється бажана
зворотна реакція.
Визначення цілей просування - це визначення того, яку відповідну
реакцію бажає отримати підприємство: покупку, задоволення або добру
славу.
Виявлення цільової аудиторії

Визначення цілей просування

Вибір повідомлення

Вибір засобів розповсюдження інформації

Складання і розподілення кошторису витрат на
просування

Вибір засобів впливу

Реклама

Стимулювання
збуту

Зв`язки з
громадськістю

Персональний
продаж

Формування каналів зворотнього зв`язку

Управління єдиним комунікаційним процесом і
його координація

Рисунок 1 – Етапи розробки комплексу просування [3]
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В процесі створення повідомлення вирішуються проблеми: що сказати,
яка повинна бути структура повідомлення, яке повинно бути оформлення
повідомлення і від кого воно буде надсилатися. Повідомлення має бути
передано споживачам вчасно і ефективно.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ
Рух попиту об'єктивно регулюється законом попиту. Він відбиває
причинно-наслідковий зв'язок між зміною ціни і зміною величини попиту.
При цьому цей зв'язок має зворотний характер:
підвищення ціни зумовлює зменшення попиту і навпаки – зниження
ціни веде до його зростання.
У законі попиту виявляється суперечність між ціною і
платоспроможністю, а точніше – між зміною ціни і постійною на цей час
величиною платоспроможного попиту населення.
Якщо ціна зросла, то при тому самому платоспроможному попиті
населення зменшуються можливості здійснення покупок.
Вони скорочуються не в номінальному грошовому, а в натуральному
вираженні. Інакше кажучи, замість 5 кг якогось харчового продукту ви
зможете придбати уже тільки 3-4 кг, або змушені будете купувати дешевший
замінювач звичного для вас продукту. Наприклад, замість вищого сорту чаю
купують нижчий, замість кави – чай.
Вихід з цієї суперечності полягає у зменшенні попиту на товари, ціна на
які зросла.
Протилежна ситуація виникає тоді, коли ціна знизилася. Споживач має
можливість придбати ті товари, продаж яких раніше стримувався через
недостатню купівельну спроможність. У цьому разі попит зростає на більш
дорогі товари.
Форми вияву закону попиту найрізноманітніші.
Якщо ціни зросли, реалізація їх може знизитися. Це станеться лише тоді,
коли маса товарів залишиться незмінною.
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При скороченні товарної маси за допомогою ціни встановлюють нову
пропорцію (новий баланс) між масою товарів і платоспроможним попитом.
У конкурентній боротьбі виробник мусить реагувати на поведінку
споживачів. При затримці реалізації товарів і створенні товарних запасів
можуть бути вжиті заходи щодо зниження цін і зменшення товарних запасів.
Формою вияву закону попиту є також ефект заміщення. Він полягає у
переміщенні попиту на дешевші товари-замінники.
Однією з форм вияву закону попиту є ефект доходу. Він спостерігається
тоді, коли відбулось зниження ціни.
Це призводить до того, що у споживача в результаті зниження ціни з
'явилась вільна сума грошей, яка може бути спрямована на придбання
додаткових життєвих засобів.
Залежність між ціною і попитом характеризує крива попиту (рис. 1).

Рисунок 1 – Крива попиту
Вона має негативний нахил, що демонструє зворотну залежність між
двома змінними – ціною за одиницю товару Р і обсягом його продажу Q.
Причому кожна додаткова купівля однорідного g товару показує зниження |
його граничної корисності.
Це свідчить про те, що закон попиту діє одночасно з законом спадної
граничної корисності економічних благ.
Якщо ціна товару зростає від точки Б до точки А, обсяг продаж
скорочується. Напрям стрілок на осях графіка зміниться на протилежний,
якщо ціна знизиться в напрямі від точки А до точки Б. Будь-якій точці на
кривій попиту ДД відповідає певне значення двох змінних – Р і Q.
Рух по кривій попиту з однієї точки до будь-якої іншої показує, як зміна
Отже, процесом-причиною закону пропозиції виступає зміна ціни: вона
може знижуватись або зростати. Цей процес тісно пов'язаний з певною
масою товарів, послуг, що пропонується споживачам.
Якщо ціна знижується, то при тій самій масі товарів і послуг
підприємець одержує менше коштів від реалізації і навпаки. У другому
випадку, коли ціна зросла, коштів стає більше. Як бачимо, у причиннонаслідковому зв'язку закону пропозиції на відміну від закону попиту існує
прямий зв'язок.
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Підприємець має вжити заходів щодо зміни асортименту товару або
щодо зниження витрат виробництва.
Закон пропозиції, по суті, вимагає привести пропозицію у відповідність
з існуючим попитом або знизити витрати виробництва, узгодити їх з новою
ціною.
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ЦІНОУТВОРЕННЯ КРИПТОВАЛЮТНИХ АКТИВІВ
В сучасних реаліях ринкової економіки на фоні девальвації гривні та
постійних зобов'язань перед МВФ важко не помітити зростаючий рівень
інфляції національної валюти. Все більше людей цікавляться тематикою
криптовалют не лише в цілях збереження власних коштів а й для
інвестування, адже вона з кожним роком стає лише дорожчою [1-4].
Кожна криптовалютна монета або ж токен несе за собою якусь роль та
користь для суспільства. Біткоїн вирішив проблему анонімності та прозорості
переказів. Монета Ріплбула створена як засіб для більш швидких, дешевих і
надійних міжбанківських платежів і міжнародних переказів. Монета DASH
створена як платіжний засіб, в країнах Латинської Америки вже можна
розраховуватись нею в продуктових магазинах. Офіційне представництво
VISA заявили, що будуть використовувати розрахунки в стейблкоїні USDC
[1].
З кожним днем присутність інституціональних інвесторів в
криптовалюті все збільшується, про що свідчить інформаційне поле [1-2]. Це
є позитивною новиною для всієї індустрії в цілому, адже залучається все
більше коштів та суспільство все краще сприймає переваги віртуальних
коштів.
Будь-який токен потребує фінансових коштів на етапі розробки перед
запуском на децентралізовані фінансові протоколи, які використовують для
обміну криптовалютою. Такі збори коштів ще називають початковою
пропозицією монет, або ж ICO. Дана можливість дається на обмежене коло
осіб які виконали певні умови, зазвичай це створення облікового запису та
його верифікація, інколи місця навіть розігрують, створюючи ажіотаж.
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Зазвичай монети після лістинга на біржі виростають у кратну кількість
разів, адже вони продаються по стартовим цінам. Для прикладу, монета YFI
за декілька місяців після публікації на біржі принесла 38962,5% прибутку її
холдерам. Токени зазвичай не можна продати одразу, є так званий період
заморозки, цим творці убезпечують актив від цінової просадки [1].
Як показує практика, людьми керує два почуття – страх та жадібність.
Через це більшість новачків купують монети на рості, заплигуючи в
«останній вагон» та продають на падінні, не витримуючи корекцію, яка може
тривати місяцями. Саме через це криптовалюту вважають найбільш
ризикованим засобом інвестицій, адже ринок є доволі волатильним.
Ціна активу в даній індустрії залежить від максимальної емісії, кількості
монет у вільному доступі, ринкової капіталізації, грамотності керівництва в
побудові та реалізації маркетингової стратегії. Чим більша емісія, тим важче
монеті рости у відсотковому співвідношенні, адже потрібно більше коштів в
оберті.
Ринку знадобилось дванадцять років аби досягнути капіталізації в один
трильйон доларів (2009 – 7 січня 2021), і менше ніж за три місяці вона
подвоїлась та досягнула двох трильйонів доларів 7 січня 2021 – 5 квітня 2021
(рис.1) [2]. Сьогодні один Біткоїн коштує більше ніж кілограм золота [3].

Рисунок 1 – Загальна ринкова вартість всіх монет [3]
Таким чином, успіх в криптовалюті залежить від фінансового ризику
помноженого на терпіння. Суспільство хоче йти в ногу з часом, та не хоче
повторювати досвід компанії Нокіа, так як вони відмовились розробляти
сенсорні телефони, вважаючи що товар не знайде свого покупця, втративши з
часом лідируючі позиції на ринку.
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МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Маркетингові дослідження - це комплекс заходів спрямованих на
виявлення й установлення тенденцій і закономірностей розвитку ринку, з
метою зниження ступеня невизначеності й підвищення якості прийнятих
управлінських рішень [1].
Головна мета маркетингових досліджень - достатня визначеність і
запобігання ризику при прийнятті комерційних рішень.
Щоб маркетингові дослідження були ефективними, вони повинні бути:
систематичними й охоплювати якнайбільше різних джерел інформації;
застосовні до будь-якої сторони маркетингу, що вимагає інформації для
ухвалення рішення; не носити випадкового характеру.
Після здійснення необхідного аналізу, було знайдено основні
маркетингові проблеми підприємства. На основі цих проблем було
запропоновано напрямки удосконалення маркетингової діяльності
підприємства
Оптовому торгівельному підприємству ПАТ «Концерн Хлібпром» в
умовах ринку необхідно вирішити проблему вибору конкурентної стратегії з
метою збереження та підвищення позиції на ринку внаслідок диверсифікації
продукції, відшкодування витрат і одержання прибутку, достатньої для
подальшого розвитку. Як відомо, підприємство на даний момент займається
розширенням асортименту товару. У зв'язку із цим для розвитку
підприємства необхідно велику увагу приділяти проблемі стимулювання
попиту. Продажу товарів повинні передувати маркетингове дослідження, що
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містить характеристики: самого товару, його ціни, методів його
розповсюдження та стимулювання збуту, націлені на підвищення
конкурентоспроможності і якості товарів і обслуговування, забезпечення
росту долі ринку.
При аналізі підприємства ПАТ «Концерн Хлібпром» було виявлено
наступні проблеми на які в першу чергу варто звернути увагу та усунути їх
(таб.1.)
При аналізі організаційної структури ПАТ «Концерн Хлібпром» було
виявлено відсутність маркетингового відділу на підприємстві та посади
маркетолога. Виправлення цієї ситуації є першим та головним кроком до
вдосконалення маркетингової діяльності підприємства. Відсутність
маркетингового відділу та маркетингової посади на підприємстві ПАТ
«Київхліб», як і на інших торгово-посередницьких підприємствах України
пов’язана з нерозумінням керівниками вигоди від створення таких відділів.
Таблиця 1 – Проблеми та шляхи вдосконалення маркетингової
діяльності ПАТ «Концерн Хлібпром»
Проблеми
Неефективна
маркетингова
політика
підприємства, збільшення витрат на
маркетинг не змінює рентабельність
маркетингових витрат.
Відсутність відділу маркетингу
Неможливість розширити асортимент
продукції через брак спеціалістів для
здійснення ефективної маркетингової
політики
Здійснення
лише
поверхневого
маркетингового
аналізу
рядовими
менеджерами з відділу збуту
Головна стратегія збуду залишається 15
років
незмінною
–
стратегія
проштовхування, використання дилерів.
Ігнорування
соціальних
мереж
як
ефективного і сучасного інструменту
просування продукції та створення бренду.

Шляхи вдосконалення
1. Створення маркетингового підрозділу з
кваліфікованими спеціалістами, які будуть
здійснювати ефективну маркетингову
діяльність для підприємства, стимулюючи
не тільки рівень продажів, а й підвищуючи
пізнаваність бренду, вихід на новий
асортимент.
2. Постійний, глибокий та якісний
маркетинговий аналіз задля забезпечення
більш ефективної роботи новоспеченого
відділу маркетингу.
3. Окрім збуту продукції дилерами,
впровадження комплексу маркетингових
заходів, на кшталт реклама в журналах,
газетах, тощо.
4. Використання соціальних мереж задля
підвищення економічних та соціальних
показників підприємства.

На ринку України щодо торгово-посередницьких підприємств існує
певна тенденція – відсутність або неповноцінність маркетингового відділу,
коли функції маркетингової діяльності розподілені нерівномірно. Часто
виконанням маркетингової діяльності займається відділу збуту. Така ж
ситуація в конкурента ТМ «Кулиничі», де виконання маркетингових і
збутових завдань здійснюється під керівництвом директора відділу збуту, або
ж для виконання маркетингових функцій залучаються рядові менеджери. З
цього можна зробити висновок, що якщо маркетингова діяльність і
здійснюється на підприємстві, то неякісно, оскільки цим займаються
неспеціалісти.
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На підприємстві необхідно створити маркетинговий підрозділ, оскільки
без нього для проведення подальших маркетингових заходів у компанії не
буде спеціалістів. Зазвичай, ефект від створення нового підрозділу, в тому
числі і маркетингового буде помітний через декілька років.
Організаційна структура досліджуваного підприємства потребує певних
змін, а саме створення маркетингового підрозділу.
Організація маркетингової діяльності у ПАТ «Концерн Хлібпром»
передбачає:
1. побудову підрозділу маркетингу, її подальші вдосконалення;
2. забезпечення належних умов праці новоствореного підрозділу для
найефективнішого його функціонування;
3. створення ефективного каналу взаємодії створеного підрозділу з
іншими підрозділами на підприємстві.
Діяльність маркетолога у ПАТ «Концерн Хлібпром» повинна
забезпечити:
1. Своєчасну та достовірну інформацію про ринок, його споживачів, їх
мотивацію при виборі продукції, їх смаки, вимоги, переваги. Тобто все, що
стосується зовнішніх умов функціонування підприємства;
2. Створення набору товарів підприємства, які будуть задовольняти
потреби ринку, більше ніж товари конкурентів;
3. Забезпечення необхідного впливу на клієнтів, на їх попит, ринок
продукції та забезпечення максимально можливого контроля сфери збуту.
Підприємство має у своєму складі не значну кількість управлінського
персоналу, тому для виконання маркетингових функцій потрібно створити
дві посади маркетологів. В їх обов'язки будуть входити:
– аналіз стану ринку продукції;
– оцінювання основних конкурентів підприємства;
– досліджувати поведінку споживачів та їх мотивацію при виборі того
чи іншого товару;
– створення товарного асортименту підприємства;
– управління та аналіз якості продукції та її конкурентоспроможності на
ринку;
– визначення цінової політики підприємства та визначення цін на окремі
види товарів;
– створення якісного сервісу для клієнтів, проведення реклами.
Також, для ефективності створеної структури, кожен маркетолог
повинен працювати з певною групою товарів, а не з всім одразу. На
сьогодення багато керівників компаній намагаються впровадити стратегічне
управління в діяльність своїх організацій, що припускає організацію роботи
підприємства відповідно до обраної маркетингової стратегії. Проте, перш ніж
розробляти стратегію для управління підприємство необхідно визначити чи
готове підприємство саме до такого управління.
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ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Термін «концепція» означає спосіб розуміння, трактовки об’єкта
дослідження, керівну ідею, систему поглядів, методологічні принципи
дослідження.
Існують різні точки зору науковців щодо поняття «концепція
логістики». Так концепція логістики, з на думку Гаджинського А.М., – це
«система поглядів щодо удосконалення господарської діяльності шляхом
раціоналізації матеріальних потоків.
Точка зору Анікіна Б.А. щодо концепції логістики полягає у
«формуванні концептуальних підходів до реалізації економічних
компромісів, тобто гармонізації економічних інтересів». На думку
Окландера М.А. «логістична концепція – це образ мислення, філософія
діяльності, згідно з якою слід уникати часткової оптимізації з ведених разом
логістичних функцій через виявлення реальних можливостей для їх балансу і
забезпечення поставки товарів «точно своєчасно». Сумець О.М. трактує
концепцією логістики як: – систему наукових знань, які утворюють
теоретичну базу практики управління матеріальними потоками і супутніми
їм фінансовими й інформаційними потоковими процесами, систему розробки
та забезпечення практики управління матеріальними потоками і сукупними
фінансовими та інформаційними потоковими процесами, а також науковими
рекомендаціями й інструментом їх реалізації [1].
Дослідження різних поглядів вітчизняних і закордонних науковців
дозволили виокремити й сформувати основні положення сучасної
логістичної концепції:
1. Реалізація принципу системного підходу, тобто оптимізація
матеріального потоку в межах всього підприємства і його підрозділів.
2. Впровадження системи координації організаційно-управлінських дій
спеціалістів всіх служб, які беруть участь в управлінні матеріальним
потоком.
3. Орієнтування логістичної концепції на реалії ринку.
4. Встановлення оптимального рівня обслуговування клієнтів.
5. Визначення рівня логістичних витрат протягом всього логістичного
ланцюга
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6. Створення такої інформаційної інфраструктури, яка дозволяє збирати
потрібну інформацію, обробляти, управляти нею й передавати її відповідно
до завдань кожного елементу логістичного ланцюгу.
7. Розробка та впровадження кадрової політики, що пристосована до
вимог логістики і становить істотний чинник досягнення певних логістичних
ефектів [2].
Аналіз основних положень логістичної концепції дозволяє зробити
висновок про те, що формування чіткої логістичної концепції управління
конкретним підприємством та практичне впровадження її положень
забезпечить досягнення таких результатів:
 скорочення «циклу обслуговування споживачів» і, відповідно,
скорочення запасів;
 зміцнення й покращення зв’язків у системі постачальник–споживач,
шляхом інтеграції засобів доставки продукції постачальника і засобів її
одержання споживачем;  зниження витрат на всьому шляху логістичного
ланцюга;
 забезпечення більш високого рівня обслуговування споживачів;
– досягнення значного економічного ефекту шляхом формування нових
потенціалів та джерел створення доданої вартості у довгостроковій
перспективі тощо.
Таким чином, логістична концепція управління є комплексною та
системною, опирається на реалії ринку, є основою та передумовою всіх
стратегічних та оперативних рішень та дій у сфері логістики з врахуванням
вимог споживачів і діяльності контрагентів. Виходячи з положень
логістичної концепції можна сформулювати її базові характеристики:
- системність;
- мислення системними категоріями (враховує взаємозалежність
складових елементів у логістичних системах та передбачає узгодження та
синхронізацію потоків в інтегрованому логістичному процесі);
- корисність;
- мислення, зорієнтоване на вартість і корисність логістики (розглядає
формування вартості для споживача та створення додаткових корисностей);
- орієнтація на споживача;
- мислення категоріями обслуговування (націлює на постачання
споживачу відповідного товару у відповідному стані у відповідне місце у
відповідний час, яке характеризується показниками тривалості, надійності,
еластичності виконання замовлення);
- мислення категорією сукупних (повних) витрат (передбачає їх
визначення як суми витрат замовлення, транспортування, складування,
пакування, витрат запасів, обслуговування;
- ефективність;
- мислення категоріями ефективності (визначає продуктивність
логістичної системи, як відношення обсягу логістичних послуг до
логістичних витрат, а її ефективність – як відношення прибутку до
логістичних витрат [2].
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Це дозволяє вибір найкращого варіанту організації логістичної системи.
Оптимальні логістичні рішення можуть бути отримані керуючись не
тільки за критерієм мінімізації загальних витрат, але і за деякими ключовими
показниками, як час виконання логістичного завдання та якість логістичного
сервісу [3]. Застосування логістичної концепції у діяльності сучасних
підприємств реалізується через виявлення основної ідеї та впровадження
логістичного підходу.
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ФРАКТАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ХХІ СТОЛІТТІ
У ХХІ столітті роль комп’ютерної графіки надзвичайно велика. На
сьогоднішній день така область інформаційних технологій охоплює багато
сфер життя. Зараз практично неможливо виокремити галузь яка могла б
обійтись без застосування комп’ютерної графіки. Проте, існує така її частина,
знань про яку нам ще бракує. Вона має назву фрактали [1].
Фрактал – це унікальний цифровий об’єкт, який створений за
допомогою математичних формул. Ці математичні формули генеруються з
використанням спеціального програмного забезпечення для фракталів, а
результат представляється у вигляді графічного зображення, на якому ми
можемо побачити різноманітність форм та кольорів. Фракталам властива
ідеальна симетрія, яка візуально схожа на картинки з калейдоскопу.
Фрактальне зображення не складається з абсолютно ідентичних елементів,
проте воно має властивість до самоподоби, тобто складові об’єкти повністю
або частково повторюються у різних масштабах [2].
Теорія фракталів застосовується у таких напрямках:
1. Природничі науки. Зокрема, у фізиці фрактали природним чином
виникають при моделюванні нелінійних процесів, таких як: перебіг рідини,
процес дифузії-адсорбції, процес горіння, формування хмар.
2. Астрономія. Вчені вважають, що зорі сформувались завдяки
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турбулентності у космосі, отримавши свій повторюваний патерн, який можна
описати за допомогою фрактальної геометрії. Іншим напрямком застосування
фракталів у астрономії – є візуалізація планет та того, що їх оточує,
наприклад планети Сатурн і його кілець.
3. Біологія. Багато процесів та систем людського тіла можна зобразити
за допомогою фракталів. Так, візуалізація капілярів та судин людських
легень віддалено нагадує дерево (капіляри розташовані у вигляді гілок).
Також вже доведено, що ДНК зручно візуалізувати у фрактальному вигляді
(базова хромосома є деревоподібною і складається з безлічі менших
хромосом).
4. Психологія. Відомим фактом є те, що людей заспокоює
спостереження природних явищ фракталів таких, як хмари чи полум’я.
Також, такий заспокійливий ефект на людську свідомість має і
розфарбовування розмальовок-антистрес, дизайн яких, макетується за
допомогою фрактальних об’єктів у графічних редакторах.
5. Криптографія. Поведінка хаотичних фрактальних систем, що
використовуються у криптографії, значним чином залежить від заданих
початкових умов. Тобто, значення, що знаходяться близько один до одного
будуть розходитися у процесі роботи системи.
6. Графіка. В основі стиснення зображень лежить фрактальний алгоритм
компресії, що має високий коефіцієнт стиснення. В результаті зображення
стає набагато меншим за розміром, що значно економить пам'ять комп’ютера
[1]. Коефіцієнт стиснення при застосуванні фрактального алгоритму
приблизно дорівнює найбільш популярному методу стиснення картинок із
втратами JPEG. Основна ідея методу полягає в знаходженні самоподібних
ділянок на зображенні, що дозволяє при подальшому масштабуванні
стиснутого зображення зберегти якість картинки.
7. Мистецтво. Фантастичні об’єкти природи, що зображають у фільмах
чи комп’ютерних іграх генерують за допомогою фрактальних алгоритмів.
Використання яких спрощує роботу художників-мультиплікаторів, адже
більше не потрібно вручну промальовувати кожну деталь майбутнього
графічного зображення. Тепер достатньо лише змінити параметри алгоритму,
а все інше зробить комп’ютер та відповідне програмне забезпечення.
8. Медицина. Завдяки сучасному медичному обладнанню такому як,
МРТ та комп’ютерній томографії, люди мають змогу отримати великий обсяг
інформації про стан внутрішніх органів людини. Спеціальне програмне
забезпечення проводить математичний аналіз даних і певним чином шукає
самоподібні структури. Науково доведено, що ракові клітини мають більш
складну структуру, на відміну від здорових клітин людського організму.
Завдяки принципу самоподібності фракталу існує можливість виявити
відхилення на початкових стадіях. Плюсом також є те, що процедура пошуку
виконується автоматично, проте лікар може проконтролювати її результат.
9. Будівництво. Сучасні інженери використовують у своїй роботі кабелі
та дроти підвищеної міцності, що в свою чергу сплетені за фрактальним
принципом: великий дріт утворений у формі пучка менших дротів, які
складаються із пучків ще менших дротів і так далі. Існує декілька прикладів
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мостів, що створені за допомогою таких дротів. Міст золоті ворота у США та
новий міст у Києві є прикладами застосування цієї технології. Іншим
прикладом використання фракталів у будівництві слугують храми у
Південно-Східній Азії, які показують нам складність рельєфів та мозаїки, що
прикрашають об’єкти архітектури.
10. Музика. Фрактальна музика – це найбільш нова галузь застосування
фракталів. Створюються графічні елементи, на які накладаються ноти за
допомогою спеціального комп’ютерного забезпечення. Недоліком такої
музики є недостатня широта звукового охоплення.
11. Комп’ютерні технології. Застосування фракталів у комп’ютерних
технологіях є досить новим напрямком, проте їх використання дозволяє
спростити багато актуальних на сьогодні процесів з більшою ефективністю,
ніж існуючі алгоритми. Завдяки спеціалізованим програмам, ми можемо
створювати графіку дуже складної форми, а змінюючи коефіцієнти у
рівнянні можна досягти безлічі варіації початкового зображення.
12. Промисловий та рекламний дизайн. Галузь дизайну, що представляє
художньо-технічну діяльність людини, метою якої є визначення структурних
і функціональних особливостей зовнішнього вигляду майбутніх виробів.
Розробка промислового дизайну включає у себе різні етапи: від генерації
концептуальної ідеї до макетування та 3D-моделювання. Саме на етапі
технічного моделювання об’єктів використовується технологія фрактальної
графіки, що дозволяє в точності відтворити форми та структури деталей.
Такий вид дизайну містить елементи мистецтва, маркетингу та технологій.
Усі вищезазначені напрямки використання теорії фракталів
застосовуються дизайнерами та маркетологами задля досягнення рекламних
цілей у сучасному світовому кіберпросторі. З’являються цілі картинні
галереї, що вражають та зачаровують своєю дивною красою. Феномен такої
візуалізації, обумовлений в першу чергу роботою сенсорно-перцептивної
системи людини, що безпосередньо пов'язано з внутрішньою картиною світу.
Отже, варто зазначити, що дослідження, пов’язані з фракталами
змінюють багато традиційних уявлень про світ навколо нас. Фрактальна
графіка відкриває нові можливості в різних галузях діяльності людини, що є
наступним етапом у розвитку формоутворень і дизайну.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКЛАМНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Реклама - це серія організаційно-технічних рекламних заходів,
спрямованих на створення та підтримання необхідного рівня продажів,
швидке реагування на мінливі ринкові умови та вжиття необхідних заходів
для нейтралізації діяльності конкурентів для забезпечення гарного іміджу
компанії та її торгової марки. Реклама - це складний багатоетапний процес,
який вимагає великих фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів,
оскільки реклама є важливою частиною бізнесу.
До каналів поширення реклами можна віднести: маркетинг соціальних
мереж (інтернет-співтовариства користувачів, об’єднаних за будь-якою
ознакою на базі одного сайту), засоби масової інформації, радіо,
спеціалізовану друковану продукцію, світлову рекламу та інші засоби
просування.
Просування в соціальних мережах або маркетинг соціальних мереж
(SMM) - відносно нова сфера діяльності сучасного бізнесу, яку активно
опановують сучасні підприємства, незалежно від масштабу та специфіки їх
діяльності.
На початку 2020 року найпопулярнішими соціальними мережами в
Україні є Facebook (58% від усіх респондентів), YouTube (41%), Instagram
(28%) і Telegram (14%). Про це свідчать дані опитування компанії Research &
Branding Group [9].
Далі зі значним відривом йдуть Вконтакте (7%), Одноклассники (6%) і
Twitter (5%), а найменш популярною є LinkedIn (1%).
Facebook - це не тільки прекрасна площадка для громадськості, але і
повноцінна платформа для ведення бізнесу. Сайт дозволяє встановлювати
зв'язки між користувачами для подальшого обміну інформацією будь-якого
типу. Особливо актуально для налагодження бізнес-відносин.
YouTube - дуже простий у використанні і має зручні настройками
завантаження і редагування відео і не менш зручним функціоналом пошуку
відеороликів. Ресурс також надає докладні дані аналітики, які важливі для
тих, хто думає про просування відео в інтернеті.
Instagram - це просте і інтуїтивно зрозуміле поєднання графічного
редактора, фотоальбому і соціальної мережі. При роботі з цим додатком дуже
рідко виникають проблеми і баги: воно майже ніколи не зависає, а якість
оброблених фотографій ніколи не розчаровує.
Telegram - це сучасний месенджер, виведений в тренд схваленням
величезної кількості користувачів, його основними особливостями є
мультиплатформеність, миттєва доставка повідомлень і підвищений рівень
безпеки, яким не може похвалитися жоден з подібних йому сервісів.
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Вконтакте - соціальна мережа, принцип дії заснований на створенні
користувачами персональних сторінок - так званих профілів, і обміну різною
інформацією, як текстової, у вигляді невеликих повідомлень, так і графічної обмін картинками і фотографіями. Також користувачам мережі є створення
різних спільнот і груп, користувачі яких об'єднані різними інтересами, і
організація заходів та зустрічей.
Одноклассники - це російська соціальна мережа для спілкування і
пошуку друзів, однокласників і старих знайомих.
Twitter - це сервіс для обміну короткими частими повідомленнями.
LinkedIn - соціальна мережа, призначена для спілкування професіоналів.
Тут можна налагодити ділові зв'язки з колегами, знайти вакансії. У ній HRменеджерам зручно знаходити фахівців для залучення, а користувачам - бути
в курсі новин, що стосуються професійних питань. Бізнес-сторінки компаній,
зі статтями і новинами, тематичне спілкування, спільне вирішення складних
питань - все це варіанти використання цього порталу.
Існує кілька способів просування вашої компанії в соціальних мережах.
Щоб отримати безкоштовний трафік, вам потрібно створити груповий
або публічний сайт і регулярно наповнювати його корисним вмістом. Таким
чином, ви зможете отримати додаткову, а головне, безкоштовну цільову
аудиторію.
Але більш ефективно використовувати можливості платних рекламних
інструменті.
Контентна реклама - реклама на тематичних сторінках соціальних
мереж, таких як Facebook. Після натискання рекламного блоку користувач
буде перенаправлений на сторінку бренду або зовнішній веб-ресурс.
Немає необхідності готувати великий бюджет: для старту достатньо і
100 грн, але рекомендована початкова сума – 5000+ грн для кліків та тарифу,
в якому передбачене налаштування і ведення рекламної кампанії. Якщо ви не
хочете займатися цим самостійно, фахівці компанії AG Marketing
контролюватимуть запуск контекстної реклами та відстежуватимуть потрібні
для аналітики дані.
Таргетована реклама - тип просування, при якому певні рекламні блоки з
бажаними характеристиками (стать, вік, регіональна належність тощо)
відображаються цільовій аудиторії.
Запускаючи таргетовані оголошення в соціальних мережах, можна
готувати мінімальний бюджет, як і в контекстній рекламі. Рекомендована
сума – 2500-5000 грн для кожної соціальної мережі. Краще заздалегідь
звернутися до спеціалістів для налаштування реклами, адже його
правильність впливає на вартість кліку. На його ціну також будуть впливати:
особливості вашої цільової аудиторії та бізнесу; наскільки цікаву пропозицію
демонструє реклама; якість оголошення: наскільки гарна візуальна складова і
як вона поєднується з текстовою частиною тощо.
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Тизерна реклама - реклама у формі банерів, що відображаються на
сторінках соціальних мереж. Слово «тизер» походить від англійського
дієслова
«tease»,
що
перекладається
на
російську
мову
як
«дражнити». Дражнити – якраз і є основне завдання рекламного оголошення
цього типу. Якщо говорити в загальному, тизер – це рекламне повідомлення
виду картинка + посилання + заголовок, який привертає і інтригує
користувача. Тизерна реклама повинна пробуджувати інтерес, а значить, і
бажання клікнути по тізерному оголошенню, щоб перейти на сайт
рекламодавця.
Це чи не найдоступніший за ціною рекламний механізм в інтернеті. Так,
при оплаті за кліки вартість одного переходу в середньому коливатиметься
від 20 копійок до 7 грн.
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Маркетинг передбачає гнучкість в організаційному управлінні, активне
підприємництво та постійний пошук шляхів ефективної адаптації до ринку та
впливу на споживачів. Маркетинг в основному ґрунтується на глибокому
розумінні об’єктивної інформації про ринок та фактичні потреби споживачів.
За допомогою маркетингу керівники підприємств можуть отримати
необхідну інформацію про споживачів, ціни, які споживачі готові платити, і
те, що вони обирають [1, с. 3].
Все більше і більше конкурентних процесів підкреслюють необхідність
вивчення та розуміння психології споживачів та причин прийняття рішень. У
конкурентній економічній системі виживання та розвитку керівництву
компанії потрібно чітко розуміти поведінку споживача: як він купує, чому
купує, де купує, як купує тощо. Тому сучасні маркетологи повинні розуміти,
хто їхні клієнти, чому вони вибирають певні товари, їх мотивацію тощо,
оскільки успішне функціонування бізнесу в основному залежить від того
наскільки кожна стадія бізнесу, реклами, сервісного обслуговування тощо відповідає потребам споживачів [2, с. 5].
Економічні науки допомагають знайти відповідь на запитання, який
дохід мають споживачі і як вони його розподіляють, за якою ціною вони
хотіли б придбати той чи інший продукт, як можна оцінити величину попиту
і пропонування товарів тощо. Психологія допомагає зрозуміти мотиви і
стимули поведінки споживачів, етнографія - особливості походження,
розселення, стосунків, культури і побуту народів, симптоматологія - зовнішні
ознаки як виявлення сутності явищ.
Процес прийняття рішень споживачем про придбання будь-яких послуг
чи товарів здійснюється внаслідок впливу таких груп чинників:
- чинники зовнішнього впливу, у тому числі маркетинговий
інструментарій та зовнішнє соціально-економічне середовище;
- чинники так званої чорної скриньки споживачів;
- ситуаційні впливи. Розуміння проблеми підводить споживача до
пошуку інформації стосовно способів та методів її розв'язання.
Тут передовсім використовується внутрішній пошук, тобто намагання
знайти інформацію у власному досвіді. Якщо цього замало, а ризик
прийняття неправильного рішення дуже великий, починається зовнішній
пошук (періодичні видання, рекламні буклети, виставки, презентації, досвід
інших споживачів тощо) [3, с. 2].
Варто зазначити про чинників – збудників, які визначають поведінку
покупця, належать і фактори ситуаційного впливу: - зміни в
макросередовищі, зокрема, економічна ситуація в країні, рівень науковотехнічного прогресу, зміна форми власності;
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- зміни обставин у покупця, зокрема, зміни його фінансового стану
- зміни в ціні даного товару, виникнення необхідності іншої покупки,
- зміни настрою покупця;
- атмосфера в магазині, дії інших покупців, які можуть і стимулювати
акт купівлі, і протидіяти його здійсненню) [4, с. 104].
Загалом чинники, які впливають на купівельну поведінку покупця,
можна поділити на дві групи: контрольовані та неконтрольовані з боку
підприємства. Психологічні, особистісні, соціокультурні фактори та фактори
ситуаційного впливу не підлягають контролю з боку підприємства. Їх треба
постійно досліджувати та враховувати в маркетинговій програмі
підприємства так як задоволення споживача є основою діяльності будь якого
підприємства.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Щодня у світі створюється багато нових продуктів, які потрібно
просувати, принаймні для того, щоб люди усвідомлювали його існування.
Звичайно, це мета маркетингу.
Маркетингова комунікація є основним інструментом розвитку та
підтримання статусу торгової марки, оскільки завдяки його використанню
вона може забезпечити очікуваний вплив на обізнаність та поведінку
споживачів. Тому дуже важливо використовувати методи для поліпшення та
підвищення якості маркетингових комунікацій.
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У багатьох випадках успіх компанії на певному ринку залежить від
правильного вибору маркетингових комунікацій. Сьогодні немає єдиної
думки щодо того, як поєднувати категорії «маркетинг» та «інновації». Не
існує єдиного визначення понять «інноваційний маркетинг» та «інноваційний
маркетинг».
Розглядається інноваційний маркетинг: «Як концепція маркетингової
діяльності компанії (філософія бізнесу), коли зміни розглядаються як
джерело доходу; як процес аналізу він включає виявлення ринкових
можливостей для інновацій та розвитку; як позитивний вплив на споживачів
та цільовий ринок. Це пов'язано із впровадженням та стимулюванням
ринкових інновацій; як функція управління інноваціями вона має на меті
визначити можливі напрями інновацій, їх реалізацію та комерціалізацію.
Водночас управління інноваціями можна розглядати як функція
інноваційного маркетингу, спрямована на реалізацію нової продукції
Науково-технічні досягнення в Китаї для задоволення потреб та вимог
споживачів та надання прибутку від послуг виробникам (продавцям); як засіб
(ринковий інструмент) для пошуку різних тем управління, а заодно
здійснювати всю національну економіку Інновації та розвиток «[1].
Наприклад, якщо компанія займається мобільним зв'язком, то,
враховуючи конкретні обставини діяльності мобільного зв'язку,
рекомендується використовувати інноваційні форми, такі як інноваційний
маркетинг. Тільки тоді, коли інноваційні ринки надають нові форми для
розв'язання людських проблем, інноваційний маркетинг може сприяти
формуванню нових ринків.
Якщо рекламу на радіо, газетах, гаслах і телебаченні вважали
маркетинговою інновацією, то зараз ми маємо такий чудовий засіб –
Інтернет. Потенціал цього ринку величезний. В Україні лише 4,5 мільйона
користувачів Інтернету складають десяту частину населення країни.
Маркетологи швидко відкрили нові можливості, особливо для
електронного маркетингу, тобто Інтернет - маркетингу. Інтернет - маркетинг
– це новий тип маркетингу, що включає традиційні елементи (продукція,
розподіл, просування, маркетингові дослідження), що реалізуються
дистанційно та інтерактивно з використанням Інтернет - інструментів, тому
він має можливість прискорення, зменшення витрат та кращого
впровадження всіх маркетингових процесів [2].
Всесвітню павутину можна використовувати не тільки для ігор (як
більшість людей думає), але і для комерційного просування. Це унікальна
мережа, яка дозволяє дізнатись про певні товари за межами країни
виробника. Це надає можливість розширити масштаби та обсяги виробництва
підприємств.
Варто також зазначити, що Інтернет може не лише просувати продукцію
на ринку, а й збирати та аналізувати маркетингову інформацію про
кон’юнктуру ринку.
Інтернет - маркетинг зазвичай обертається навколо веб сайт компанії. Це
сторінка в Інтернеті, і її користувачі можуть відвідати сторінку, яка містить
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інформацію та посилання на інші сторінки, а також сторінка містить
інформацію про тему [2]. Сайт може містити рекламні повідомлення,
загальну інформацію про товари та компанії та адреси електронної пошти,
що використовуються для запитань та покупок за кредитною карткою.
В наш час одним із найпоширеніших видів Інтернет - реклами є банерна
реклама – різні графічні зображення, які розміщуються на платній основі та
мають гіперпосилання на веб сайт рекламодавця. Текстова реклама в
Інтернеті – це різновид рекламного повідомлення, яке інтегровано в
загальний текст на сторінці веб сайт і є його невіддільною частиною,
оскільки користувачі можуть перешкоджати показу рекламних банерів,
текстова реклама має переваги в наступних аспектах: можливість. Ще однією
перевагою цього типу реклами є швидка швидкість завантаження.
Крім того, є багато людей, які вважають за краще купувати послуги або
товари через Інтернет (Інтернет - магазин), тому компаніям слід звертати
увагу на інтернет - продажі, оскільки це також може використовуватися як
реклама магазину.
На закінчення: На сучасному етапі розвитку людства Інтернет є однією з
найкращих інноваційних платформ для просування бізнесу та реклами та
маркетингу. Це також хороша платформа для збору та аналізу маркетингової
інформації про кон'юнктуру ринку. Тому вітчизняним компаніям потрібно
приділяти більше уваги просуванню своєї продукції в Інтернеті.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ
ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Маркетингова діяльність підприємств різних галузей економіки
здійснюється у стохастичних і непередбачуваних за багатьма параметрами
станах ринкового середовища. Це обумовлює об’єктивну необхідність у
розвинутому інформаційно-аналітичному базисі прийняття різнопланових
управлінських рішень.
Згодом у теорії і практиці маркетингу сформувався та виокремився
особливий напрям маркетингових досліджень – вивчення попиту споживачів
товарів. Саме вони виступають основним підґрунтям для забезпечення
сталого розвитку підприємства в умовах нестабільного ринкового
середовища. Складність таких завдань зумовлює необхідність застосування
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загальнонаукових методів пізнання, які дають змогу отримати комплексне
уявлення про розвиток основних ринкових тенденцій та передбачити їх на
перспективу. Серед таких методів чільне місце належить системному
підходу, який забезпечує можливість більш глибокого аналізу складних
різнорівневих економічних систем.
В основі багатьох сучасних маркетингових моделей, які широко
використовуються з метою оцінки ефективності маркетингової діяльності
компаній, лежить показник норми повернення інвестицій. Це призводить до
того, що мірилом ефективності маркетингової діяльності виступає прибуток,
а не задоволення потреб споживачів, що суперечить базовому постулату
маркетингу. Іншими словами, «розроблені в рамках економікс, фінансів або
менеджменту теорії фірми не можуть служити концептуальною основою
через свою більшу або меншу неадекватність цій задачі» [1, с. 110].
При усій розбіжності існуючих у спеціальній літературі поглядів на
сутність даної категорії, при усьому розмаїтті напрямів маркетингових
досліджень, потрібно розуміти, що маркетингові дослідження виникли як
інструмент маркетингу, і виступають його інформаційно-аналітичною
складовою.
Вивченням проблем теорії та практики маркетингових досліджень в
основному займаються спеціалізовані асоціації - Американська маркетингова
асоціація (АМА) і ESOMAR (рис.1).

Рисунок 1 – Визначення «маркетингові дослідження» спеціалізованих
асоціацій та провідних науковців
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Щорічно кожна з цих організацій публікує звіти про розвиток «світової
індустрії маркетингових досліджень». Серед регулярних публікацій
ESOMAR необхідно відзначити роботи одного з найбільш відомих фахівців в
області аналізу світового ринку маркетингових досліджень Брайана Бейтса,
що займається питаннями аналізу динаміки розвитку ринку за основними
кількісними показниками.
В основу сучасного трактування поняття терміну «маркетингове
дослідження» покладено два базових англомовних терміни «market research»
та «marketing research». Дослівний переклад першого з них означає
«дослідження ринку», другого – «маркетингові дослідження». Об’єднуючим
для цих двох термінів є поняття, що досить часто застосовується в науковій
економічній літературі - «дослідження маркетингу». Тобто маркетингові
дослідження розглядається, з одного боку, як застосування загальних
принципів і методів наукового аналізу, а з іншого - як одна із функцій
маркетингу. З погляду мікроекономіки, маркетинг - це система
функціонування конкретного підприємства (компанії), а маркетингові
дослідження - один з інструментів, що забезпечують формування й
функціонування цієї системи.
Наведені визначення вважаються офіційними і стосуються глобальної
ролі маркетингових досліджень, що функціонують у цілісному
інформаційному полі. Як наслідок, наведений підхід до розуміння
маркетингових досліджень ми можемо вважати стратегічним.
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В умовах світової економічної кризи суттєво підвищилась актуальність
проблем, пов’язаних із забезпеченням ефективного управління збутової
діяльності виробничих та торговельних підприємств.
Це спонукає суб’єктів господарювання шукати напрями, форми та
інструменти організаційно-економічного механізму регулювання процесів
виробництва і збуту продукції, які сприятимуть стабілізації позитивних
тенденцій розвитку економіки та відповідатимуть цілям реформування
економіки.
Окремі питання організації та удосконалення збутової діяльності
підприємств отримали висвітлення у роботах таких вчених як М. Леві,
Л.В. Балабанової, Н.О. Криковцевої, Ф.Г. Панкратова та інших дослідників.
Разом з тим, низка теоретичних і прикладних аспектів управління збутовою
діяльністю підприємств потребують подальшого дослідження.
Зокрема, нині в науковій літературі немає однозначності щодо
трактування поняття «збутова діяльність підприємства» та чітко не
визначено, що саме є компонентами цієї діяльності в різних сферах
економіки. Недостатньо вивченими залишаються питання прогнозування
збутової діяльністю підприємств окремих галузей у період ринкових
трансформацій. Особливої уваги внаслідок збільшення ринкових загроз,
обумовлених фінансовою кризою, потребує проблема забезпечення
ефективного управління збутовою діяльністю в системі підприємств тих
галузей, що більшою мірою постраждали в результаті економічної кризи.
Однією з таких галузей є виробництво та реалізація меблевих виробів.
В економічній літературі існують різні підходи до розуміння сутності
збутової діяльності підприємства.
У широкому сенсі збутову діяльність підприємства можна трактувати як
процес організаційно-економічних операцій, що містить маркетинговий
аспект (дослідження й аналіз кон’юнктури ринку, визначення обсягів збуту,
вибір та управління каналами розподілу) й логістичний аспект
(транспортування, складування, управління запасами, обслуговування
замовлень) і здійснюється з метою досягнення економічних результатів від
реалізації продукції споживачам та створення позитивного іміджу
підприємства на ринку [4, с. 43].
Тобто, збутова діяльність являє собою цілісний процес, що охоплює такі
напрямки:
- планування обсягу реалізації товарів із урахуванням рівня прибутку,
що очікується;
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- пошук і обрання найкращого партнера – постачальника (покупця);
- проведення торгів, включаючи встановлення ціни відповідно до
якості товару та інтенсивності попиту;
- виявлення й активне використання факторів, здатних прискорити збут
продукції та збільшити прибуток від реалізації.
У вузькому розумінні збутова діяльність виробничого або торговельного
підприємства являє собою продаж або збут продукції (товару), і включає в
себе все те, що трапляється з товаром в інтервалі часу після його
виробництва й до початку споживання.
Збут товарів залежно від ситуації можна пов’язувати з такими видами
робіт, як:
- прийом замовлень;
- сприяння щодо отримання замовлень;
- торговельне представництво;
- технічне обслуговування;
- мерчандайзинг тощо [5, с. 56].
Таким чином, збут і похідна від нього збутова діяльність являє собою
систему відносин у сфері товарно-грошового обміну між економічно та
юридично незалежними суб’єктами ринку, що мають комерційні інтереси.
Головна мета збутової діяльності підприємства полягає в реалізації
економічного інтересу виробника (отримання підприємницького прибутку)
на основі задоволення платоспроможного попиту споживачів.
Збутова діяльність має циклічний характер та в більшості випадків є
безперервним процесом, а налагоджене управління в процесі здійснення
збутової діяльності дає змогу підприємству найкращим чином розподілити
свої ресурси у сфері обігу для отримання максимального прибутку та
задоволення попиту споживачів [6, с. 28].
Збутова діяльність, як і процес управління нею, тісно пов’язана з
маркетинговою політикою підприємств. Збут підприємств, згідно з
класичним комплексом маркетингу, являє собою сукупність каналів
розподілу, що через них здійснюється продаж продукції цих підприємств, та
на формування й розвиток яких впливають інші елементи цього комплексу:
продукт, ціна, просування.
Трапляються непоодинокі випадки, коли збут продукції відбувається
одночасно з її просуванням. Тому як складовий компонент збутової
діяльності підприємств може розглядатися не тільки такий елемент моделі
маркетинг-мікс «4Р», як «місце збуту (або канали розподілу) продукту», але
й елемент «просування» (особливо, коли йдеться про застосування особистих
чи персональних продажів на підприємствах із повносервісним
обслуговуванням тощо) [7, с. 45].
Слід чітко розділяти поняття «маркетингова діяльність» та «збутова
діяльність», щоб не плутати завдання, які мають бути виконані в процесі тієї
чи іншої діяльності на підприємстві.
Так, хоча встановлення ціни (у тому числі в межах обрання цінової
стратегії), визначення якісних характеристик продукції / послуг (у межах
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вибору стратегії якості) прямо впливає на збутову діяльність підприємств,
воно виходить за межі цієї діяльності. Крім того, хоча збутова діяльність і
впливає на управлінські рішення, пов’язані із запасами та їх складуванням,
операції формування, поповнення та зберігання різних запасів – це
прерогатива діяльності забезпечувальної підсистеми підприємства [8, с. 118].
В процесі збутової діяльності відбувається переконання споживача
здійснити той або інший вибір та робиться спроба завоювати прихильність
споживача в майбутньому.
Ключова відмінність між збутом та збутовою діяльністю на
підприємстві обумовлена тим, що збут продукції закінчується як тільки
проведено розрахунок за продукцію (тобто як тільки відбувся товарногрошовий обмін). Збутова ж діяльність має бути пов’язана як зі збутом
продукції, так і з передторговельним обслуговуванням і обслуговуванням під
час споживання, що прямо впливають на обсяги збуту (оскільки від їх якості
залежить кількість та частота покупок / замовлень) [9, с. 45].
При цьому канали, де здійснюється відпуск товарів, а також розрахунок,
доцільно розглядати і як канали обслуговування, і як канали збуту.
Післяторговельне обслуговування впливають на збут і збутову діяльність із
погляду відтворення просторових та матеріальних ресурсів, якими необхідно
забезпечити підприємство для організації / проведення збутової діяльності
протягом певного часу.
У процесі управління збутовою діяльністю підприємств важливе, а іноді
й ключове місце відводиться етапу планування збутової діяльності.
Список використаних джерел:
1. Войчак А., Шумейко В. Дослідження сучасних концепцій
маркетингу та маркетингового менеджменту. Маркетинг в Україні. 2009.
№ 4. С. 52–55.
2. Котлер Ф., Келлер К., Павленко А. Маркетинговий менеджмент.
Київ: Хімджест, 2008. 720 с.
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.
4. Виноградская А. Развитие малого предпринимательства. Экономика
Украины. 2009. № 2. С. 36–43.
5. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі. Луцьк: ЛДТУ,
2005. 65 с.
6. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия. Київ: ВИРА Р, 2008.
384 с.
7. Гаврилко П. П. Фактори впливу на збут продукції. Формування
ринкових відносин в Україні. 2018. № 4. С. 154–158.
8. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. Москва:
«Дело», 1995. 192 с.
9. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Москва:
«Интерэксперт». «Экономика», 2006. 192 с.
243

Аліна Пустовіт, 4 курс, група МР-42д
Науковий керівник: Ольга Громова,
к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
ТОВ «Сільпо-Фуд» входить до складу однієї з найбільших торговопромислових груп України, а саме Fozzy Group, яка є провідним українським
рітейлером з більш ніж 680 торговими точками по всій країні. Окрім
торгових мереж, бізнес-інтереси групи компаній включають виробництво
продуктів харчування, банківський та ресторанний бізнес.
Мережа супермаркетів Silpo є лідером у структурі продажів Fozzy
Group. На сьогодні «Сільпо» має 243 супермаркети в 57 містах України. У
2018 році мережа супермаркетів Сільпо виграла Приз року в національному
конкурсі Retail Awards «Споживчий вибір» у 4 номінаціях: «Українська
мережа супермаркетів», «Мережа супермаркетів Київ», «Мережа
супермаркетів Львів», «Одеська мережа супермаркетів» .
Основними видами діяльності ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», яке входить до
складу Fozzy Group, є:
- Мережа супермаркетів «Сільпо» - 236 супермаркетів у 57 містах
України (24 області)
- 4 делікатеси Le Silpo - у 4 містах України (4 регіони)
- логістика: автопарк, RC-склади, СТО
- виробництво продуктів харчування
- фуд-корти «Silpo Resto» у торгових мережах та заклад громадського
харчування у форматі італійської піцерії.
Оскільки ТОВ «Сільпо-Фуд» - велика компанія, що має безліч
конкурентів, стає зрозумілим, що у своїй роботі вони не можуть обійтися без
допомоги маркетингу.
Почнемо з того, що маркетинговий комплекс складається з 4 основних
елементів, може бути і більше, але ці 4 є основними. Це товар, ціна, місце та
комунікація [1, с. 612].
Оскільки одним з основних напрямків діяльності компанії є мережа
супермаркетів, можна зрозуміти, що асортимент товарів у Silpo Food досить
високий. В асортименті компанії не тільки вітчизняні виробники, але й
імпортні.
ТОВ «Сільпо» має власні торгові марки. До них належать:
1. ТМ «Преміум» - якісний товар за помірною ціною;
2. ТМ Premiya Select - продукти виняткової якості для вимогливих
гурманів;
3. TM «Full Bowl» - товари низького цінового сегменту, для економії
грошей;
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4. TM «Нагорода Пікі Тікі» - яскраві вироби із забавними персонажами,
орієнтовані на дітей до 12 років та їх батьків.
Наступним компонентом, який слід розглянути, є цінова політика Silpo
Food. Якщо поглянути на ціну, мережа магазинів та брендів, представлена
цією компанією, розрахована на різних споживачів, з різними смаками та
різним соціальним та матеріальним статусом [2, с. 315].
Silpo-Food в своїй діяльності в основному використовує нульовий рівень
каналу збуту. Цей канал забезпечує шлях товарів від безпосереднього
виробника до споживача. Також у випадку, коли компанія виступає
посередником, існує однорівневий канал збуту. У якій схема вказана на
рисунку 1. І в цій структурі «Сільпо-Фуд» виступає не як виробник, а як
роздрібний (оптовий) посередник.
ВИРОБНИК
ТОРГІВЛЯ
СПОЖИВАЧ

Рисунок 1 – Схема однорівневого каналу збуту
Silpo Food включає мережу супермаркетів Silpo. На сьогодні мережа
налічує 239 супермаркетів у 61 місті України. «Сільпо» - це супермаркет
самообслуговування, асортимент якого включає до 20 000 видів продуктів
харчування та інших товарів. Харчові продукти складають 80% усіх
продуктів [3, с. 12].
У своїй комунікаційній політиці Silpo Food використовує рекламу,
стимулювання збуту та прямий маркетинг. І слід зазначити, що все це
робиться на досить високому рівні.
Компанія також має власний бренд, і в 2014 році розпочався ребрендинг,
який вже почав здійснюватися. Тож компанія вирішила зробити для кожного
магазину унікальний дизайн з певної тематики [4, с. 89].
Загалом, відділ маркетингу «Сільпо-Фуд» працює неймовірно
ефективно. Всі напрямки маркетингового комплексу розробляються і
постійно оновлюються та вдосконалюються. ТОВ «Сільпо-Фуд» також
докладає багато зусиль і витрачає багато грошей на маркетинг. З метою
збільшення кількості своїх покупців та для підтримки власного іміджу і
звання однієї з найкращих торгових мереж в Україні. І в них це вдало
виходить.
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ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ МAРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛIДЖЕНЬ ЗA ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРИМЕНТIВ
Маркетингові дослідження визначаються як процес оцінки доцільності
товару чи послуги за допомогою досліджень, що проводяться безпосередньо
з потенційними споживачами [1-5].
Експеримент – один із основних методів маркетингових досліджень, що
стоїть поруч із інтерв’ю та спостереженням. Він полягає у дослідженні явищ,
спричинених дослідником в умовах, які ним контролюються, з метою їх
пізнання. Експеримент – це один із найдорожчих методів маркетингу, але
також найбільш обов’язковий з наукової точки зору. Експеримент вимагає
вибору конкретної групи людей, які піддаються певним подразникам,
контролюючи їх вплив. Експеримент – це один із способів збору
маркетингових даних, який виходить за рамки надання описової інформації
про споживача. Їх метою є пошук і розуміння причинно – наслідкових
зв’язків у поведінці споживачів. Прикладом може бути вивчення того, як
емісія реклами впливала на продаж рекламованого товару.
Експерименти – це форма дослідницького досвіду, яка полягає у
визначенні впливу незалежної змінної на залежну змінну. У маркетингових
дослідженнях залежною змінною зазвичай є обсяг продажів. Незалежними
змінними є: товар, ціна, просування, розподіл.
Кількість проданого товару буде залежати від змінної, а кількість
рекламних оголошень не буде залежати від незалежної змінної. Отже,
експеримент описує, як введення різних величин незалежної змінної
кількісно впливатиме на залежну змінну. На цій підставі дослідник може
сформувати причинно-наслідковий висновок. Залежну змінну в літературі
також називають критеріальною змінною, а незалежну змінну часто також
називають передбачуваною змінною.
Дуже важливою концепцією в галузі експериментальних досліджень є
внутрішня валідність. Ми можемо говорити про високу внутрішню
валідність, коли ефекти експерименту можна чітко віднести до впливу
незалежної змінної, тим самим нейтралізуючи інші можливі причини
отриманих ефектів [7].
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Підводячи підсумок, експеримент - це область, яка постійно
розвивається, постійно впроваджуються нові методи та прийоми. Одним з
них є техніка «роз'єднаного кабелю», що використовує кабельне телебачення
для тестування. Він полягає у розподілі сфери діяльності кабельного
оператора та наборі групи респондентів. На основі цієї групи досліджується
реакція на рекламу. При тестуванні нової реклами сигнал надсилається лише
до квартир експериментальної групи. Варто лише вивчити, чи змінюються
покупки рекламованого товару, декодованого цією групою, щодо
контрольної групи. Ця покупка перевіряється за допомогою спеціальних
зчитувачів штрих-кодів. Такі читачі розміщуються в квартирах респондентів.
У такому опитуванні респонденти повинні бути порівнянними з
економічною, соціальною та демографічної точки хору.
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РОЛЬ СКЛАДІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ І РОЗПОДІЛІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день компанії переживають значне посилення
конкуренції і, відповідно, ускладнення процесів постачання та збуту, тому
рівень знань з оптимізації операцій вздовж усього ланцюга постачань
поступово перетворився на ключовий фактор успіху.
Склади – є підсистемою логістичної системи, що представлена
споконвічно складськими площами у вигляді будинків, споруд, площадок, а
також необхідними технічними засобами для переміщення і переробки
матеріального потоку в межах «складського простору». Основне призначення
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складів – розміщення і зберігання матеріального потоку, перетвореного в
запас, його переробка на складі і формування в необхідний для споживачів
«формат» для більш зручного транспортування [1].
Склади займають одне з найважливіших місць на будь якому
підприємстві, оскільки безпосередньо впливають на виробничий процес.
Через склади проходять більшість матеріальних цінностей підприємств, тому
на них виділяється значна частина заводської території. Вони відіграють
важливу роль в процесі руху матеріальних цінностей, сировини, матеріалів,
палива, інструментів, обладнання, запчастин, спецодягу і інших виробів, а
також готової продукції, напівфабрикатів, відходів виробництва.
На складах окрім зберігання вантажу також виконуються такі операції:
- навантажувальні;
- транспортні;
- розвантажувальні;
- комплектувальні;
- сортувальні ;
- проміжні перевантажувальні операції [3].
Зважаючи на це, склади потрібно розглядати не тільки як приміщення на
яких зберігається матеріальні цінності підприємства, а як транспортноскладські вузли, у яких важливу роль відіграють процеси переміщення
запасів.
Організація складського господарства впливає на пропускну здатність
складів – чим раніше товар буде відпущений для подальшого
транспортування на кожному етапі його обробки, тим швидше він буде
доставлений у потрібне місце. Правильне зберігання деталей та їх передача
на виробничу лінію є основою для функціонування всього підприємства.
Умови ведення бізнесу, сьогодні, вимагають ефективного виконання
функцій з обробки матеріальних потоків, використання сучасної складської
інфраструктури, активного застосування прогресивних технологій,
прикладних комп'ютерних програм, систем автоматизації технологічних
процесів, впровадження системи контролю за якістю надання послуг,
оскільки це значним чином впливає на стратегію прийняття рішень та
організацію руху матеріальних потоків [2].
Варто зазначити, що в даний час склади на підприємствах формуються
багато в чому стихійно і, як правило, не відповідають логістичним вимогам
до організації та управління рухом товарів. Вітчизняні підприємства,
використовують на багатьох складах бухгалтерські програми, які дозволяють
здійснювати облік товарно-матеріальних цінностей та реєструвати рух товару
в межах складу, проте не дозволяють ефективно управляти товарними
потоками, що проходять через склад [4].
Оптимальна робота складу пов'язується з логістичними вигодами і
витратами, ринковою вартістю товару і рентабельністю всього логістичного
ланцюга, однак при цьому мало уваги приділяється рентабельності самого
складу.
Отже, розглянувши значення складів при виробництві та розподілі
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продукції можна зазначити, що для оптимізації роботи варто розробляти
ефективні алгоритми руху та організовувати їх таким чином, щоб
забезпечити мінімальну траєкторію руху при комплектуванні товарів, тому
що зайві переміщення призводять до втрат часу і, відповідно, до збільшення
тривалості виробничого циклу, що негативно позначається не тільки на
конкурентоспроможності продукції, а й на репутацію безпосередньо самого
підприємства.
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МЕТОД МОЗКОВОГО ШТУРМУ
«Мозковий штурм» застосовується як оперативний метод вирішення
задачі. Організатор «мозкового штурму» просить учасників заходу
пропонувати якомога більше ідей, включаючи алогічні, фантастичні й
абсурдні.
Відповідно, результатом такої мозкової атаки буде список ідей самого
різного рівня застосування і приземленості. Зауважте, результатом
«мозкового штурму» є не рішення конкретної задачі, а список ідей
співробітників, що віддалено нагадують можливі варіанти дій.
Далі, особи, відповідальні за прийняття рішень, будуть відбирати і
адаптувати отриману інформацію, так як самі ідеї, запропоновані в ході
«мозкового штурму», не мають закінченої форми. Тобто буде витрачено час
на те, щоб розглянути запропоновані варіанти, які ще дуже далекі від
майбутнього рішення задачі [1].
Щоб ідеї були більш сфокусованими на конкретні дії, співробітникам, до
проведення «мозкового штурму», необхідно дати час на ознайомлення з
первинним матеріалом і зафіксувати свої думки заздалегідь.
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Саме цей етап ігнорують організатори мозкових атак, сподіваючись
заощадити час і отримати швидкий результат. Як то кажуть: «Що посієш, те
й пожнеш». Сила групового міркування полягає саме в обговоренні
заздалегідь підготовлених варіантів вирішення завдання, тому що і
аргументів на захист кожного варіанта буде висловлено чимало. Саме так
чинять по-справжньому креативні компанії.
«Мозковий штурм», за задумом його творця Алекса Осборна, не працює
в окремо взятому вигляді. Це одна зі складових «Прикладного уяви», методу,
який А.Осборн описав в однойменній роботі. На його думку, для вироблення
по-справжньому творчих ідей, необхідно в рівній мірі приділити час на три
речі: факти, ідеї, рішення.
Але менеджери завзято ігнорують такий підхід і продовжують збиратися
в пошуках оригінальної і / або інноваційної ідеї, не приділяючи належної
уваги на підготовку до розумового процесу, який далі доповнює «мозковий
штурм», тим самим полегшуючи пошук рішення задачі, що коштує.
Послідовники Осборна пішли далі в дослідженнях процесів, що
супроводжують розробку творчої ідеї, і ролі в них безпосередньо методу
«мозкового штурму [2].
Список використаних джерел:
1. Андрушко Л. М. Методи стимулювання творчого процесу у
студентів та курсантів. Науковий вісник Львівського державного
університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2013. Вип. 1. С. 253–261.
2. Карапетян В. С. Сучасні психотехнології організації групових форм
мислення і навчання. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія,
педагогіка, менеджмент. 2012. Вип. 9. С. 120–127.
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.
4. Tanasiichuk A., Hromova О., Holovchuk Y., Serednytska L., Shevchuk
A. Market Researches which Are Conducted for Introduction of New Product on
the Market. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol 9. No 2. p.
525-531.
DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p525,
URL:
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1046/1036
5. Танасійчук А.М., Дячук М.В., Ваколюк А.І. Маркетинговий аналіз
ринку олійного насіння та плодових маслин. Modern Economics. 2019. № 18.
С. 197–201.
URL:https://modecon.mnau.edu.ua/issue/18-2019/tanasychuk.pdf
DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-29
6. Танасійчук А.М., Болкун І.М., Чабан І.С. Маркетингове дослідження
ринку туристичних послуг. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.
2018. № 4 (15). С. 191–194. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/15_2018/33.pdf

250

Ірина Севастьянова, 3 курс, група МР-32д
Науковий керівник: Альона Танасійчук,
д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На підприємстві, що здійснює стратегічне маркетингове управління,
внутрішня структура, внутрішні та зовнішні зв’язки будуються та постійно
коригуються, розвиваються та адаптуються відповідно до поточних потреб
ринку, які визначаються за допомогою маркетингової інформації.
Фінансування окремих напрямів діяльності компанії здійснюється згідно
стратегічним планам їх розвитку, які розроблюються на основі маркетингової
інформації. Відповідно здійснюється планування та організація випуску
продукції, удосконалення технологічних процесів, модернізація обладнання
та устаткування.
Кваліфікаційні вимоги та функціональні обов’язки персоналу, передусім
тих, хто здійснює комунікації з постачальниками, посередниками,
споживачами та іншими зовнішніми контактними аудиторіями, формуються
на основі інформації, отриманої в процесі маркетингового управління. В
інформаційну базу логістичного управління включається така маркетингова
інформація: ринкові прогнози реалізації продукції, існуючі на ринку
транспортні-складські технології постачання, інформація про постачальників
та умови співпраці з ними тощо. Інноваційний процес передбачає постійний
аналіз нових технологій, які з’являються на ринку, можливостей та
доцільності їх застосування, вивчення технологій конкурентів та потреб
споживачів в оновленні продукції.
Маркетингову інформацію можна отримувати з різних джерел,
періодичних видань, спеціальних публікацій, бесід з покупцями,
постачальниками, посередниками, співробітниками самої компанії чи її
конкурентами. Необхідні відомості можна також отримати у спеціалізованих
фірм-постачальників зовнішньої поточної інформації. У деяких компаніях
призначають фахівців акумулювання «маркетингового інтелекту», яким
доручають, наприклад, вивчення діяльності конкурента за допомогою
всебічного дослідження придбаного товару; відвідування «днів відчинених
дверей», спеціалізованих виставок, зборів акціонерів; ознайомлення зі
звітами про роботу конкурентів; проведення бесід із працівниками, зокрема з
торговельними агентами.
Це потребує використання широкого спектру інструментів зчитування,
аналізу та представлення інформації;
– неможливість однозначного відбору інформації, яка буде
використовуватися в майбутньому, що значно збільшує обсяги банку даних
та інформації, ускладнює його структуру та процедуру доступу, спричиняє
потребу в організації періодичного очищення та ліквідації застарілої
інформації;
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– значна кількість різних за своїми потребами та вимогами споживачів
інформації, які мають відмінні цілі її використання.
Значення маркетингової інформації в управлінні полягає в створенні
конкурентних переваг та зміцненні ринкових позицій підприємства [1; с. 2829].
Це досягається завдяки її використанню при підготовці, ухваленні,
організації та контролю за результатами виконання управлінських рішень
всіх рівнів, при організації взаємозв’язку між підрозділами компанії, при
реалізації маркетингових впливів підприємства на ринкове середовище.
Маркетингова інформація дозволяє забезпечити:
– створення бізнесу та виробництво продукції, що відповідають вимогам
ринку, а отже є конкурентоспроможними;
– якісне стратегічне управління підприємством, у тому числі,
можливість формування та підтримання збалансованого портфелю бізнесів;
– урахування тенденцій розвитку ринків, що дозволяє підвищити
точність прогнозування, отже, знизити комерційні ризики;
– своєчасне відстеження та швидке реагування на екстрені зміни у
маркетинговому середовищі, що дає часові переваги перед конкурентами;
– коригування маркетингових програм відповідно до поточних змін у
зовнішньому середовищі, тобто адаптивність маркетингової політики;
– ефективну взаємодію між працівниками компанії, як між різними
рівнями управління (керівники компанії, керівники з маркетингу та
маркетологи-виконавці), так і в межах різних функціональних сфер одного
управлінського рівня;
– формування попиту на продукцію на ринку та стимулювання збуту для
збільшення обсягів продажів та покращення фінансових результатів
діяльності підприємства;
– створення позитивного іміджу продукту та підприємства;
– підтримку постійно діючого зворотного зв’язку з ринком, який
дозволяє відстежувати реакції на маркетингові заходи та підвищувати
ефективність маркетингової діяльності.
Отримання підприємством зазначених результатів можливе лише за
умови якісного забезпечення управління підприємством маркетинговою
інформацією, яке включає в себе не тільки сукупність інформації за всіма
аспектами маркетингової діяльності, але й сучасні інформаційні технології,
методи та моделі аналізу та подання інформації. Комплексний, інтегрований
підхід до інформаційного забезпечення підприємства для ефективного
використання його інформаційного потенціалу реалізується при формуванні
на підприємстві маркетингової інформаційної системи. Її структура,
взаємозв’язок елементів та особливості функціонування в умовах
інформаційно-комунікативного середовища є перспективним напрямом
подальших досліджень.
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ПІДПРИЄМСТВА
Здійснений аналіз наукових праць, з даної тематики дозволив
розглянути сегментування підприємства та ринків як систематизований
процес розподілу ринку на групи споживачів на основі виявлених
культурних цінностей та мотивацій споживачів щодо прийняття рішень про
купівлю товару, який дає змогу забезпечити можливість задоволення і
специфічних потреб та посилити конкурентні позиції суб′єкта
господарювання.
На основі аналізу робіт науковців можемо систематизувати фактори
впливу на сегментування ринків в процесі інтернаціоналізації ринкової
діяльності суб′єкта господарювання. Зауважим, що класифікаційні фактори є
визначальними на певних етапах ринкового процесу сегментування, добору
критеріїв сегментування, відбору привабливих ринкових сегментів.
Доцільним є формування факторів з виокремленням двох груп: фактори
макрорівня та фактори мікрорівня.
Перша група факторів (фактори макрорівня) містять такі підгрупи
факторів як географічні, структурно-демографічні, політикозаконодавчі,
економічні, науково-технологічні та соціально-культурні. Другу групу
факторів (фактори макрорівня) формують загальноринкові та споживацькі
фактори. До загальноринкових належать фактори ринкового попиту,
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конкурентні фактори та фактори параметральних якостей продукту [1].
Психологічні та поведінкові фактори, індивідуальні особливості та
характеристики споживачів, а також ресурси, якими він володіє включено до
підгрупи споживацьких факторів.
Географічні фактори є традиційно первинними, які аналізуються при
прийнятті компанією рішення щодо інтернаціоналізації ринкової діяльності.
Фізична відстань між країнами, кліматичні та рельєфні особливості
потенційних країн, їх ресурсний потенціал – ці ключові параметри
залучаються на стадії попереднього відбору зарубіжних ринків та під час
сегментування експерти рекомендують охопити якомога ширший спектр
регіонів і країн [2]. Структурно-демографічні фактори передбачають
дослідження таких показників, як чисельність та щільність населення,
географічне розміщення та віковий склад населення, рівень народжуваності
та смертності, міграція, рівень урбанізації, індекс розвитку людського
потенціалу тощо. Політико-законодавчі фактори охоплюють: політичну
структуру та політичну орієнтацію країни, політичну та законодавчу
стабільність, країни, податкову політику уряду, міжнародну орієнтацію та
державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання
конкуренції. Економічні фактори надають можливість проаналізувати
загальні економічні показники розвитку країни та визначити фактори, які
впливають на купівельну спроможність населення, рівень його доходів і
витрат. Аналізу підлягають основні макроекономічні показники: обсяг
валового національного продукту та його динаміка, фаза економічного циклу
країни, рівень інфляції, рівень купівельної спроможності та доходів
населення, рівень цін тощо.
Науково-технологічні фактори дозволяють дослідити інтенсивність
інноваційної діяльності, яка істотно впливає на формування нових потреб та
переваг споживачів, визначає їх спосіб життя та поведінку. Під впливом
науково-технологічного прогресу підвищується продуктивність праці,
впроваджується нова продукція, здійснюються технологічні модифікації,
удосконалюється упакування товарів, підвищується ефективність логістичної
діяльності, отримують розвиток нові комунікаційні інструменти з
потенційними споживачами тощо [3]. Соціально-культурні фактори
потенційної країни експортеру розглядаються з позиції соціальних та
культурних тенденцій, що впливають на розвиток господарства, визначають
очікуваний рівень стабільності економічної кон'юнктури. Існуючі у
суспільстві базові цінності, сформовані переваги світосприйняття, система
поглядів, цінностей, моралі, звичок, стилю життя позначаються на поведінці
ринкових суб’єктів, та, відповідно, будь-які зміни у соціально – культурному
середовищі призводять до поведінкових трансформацій.
При проведенні сегментації в аграрній сфері, дуже часто спостерігається
ситуація, коли сегменти, виділені на основі аналізу прибутковості
підприємства, не збігаються повністю з демографічними.
Так, відповідно до товарної сегментації зернової продукції найбільшу
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частку у валовому виробництві зернових за 1019 р. займає кукурудза (40,8%)
та пшениця (38,1%). Порівняно з минулим роком виробництво ячменю
збільшилось на 1,6%, вівса та проса на 0,12%. Виробництво жита, гороху та
гречки навпаки, зменшилось (0,31%). У структурі зернових на виробництво
ячменю припадає 13,9%, жито 0,7%, овес 0,5%, на інші види (просо, гречка,
соя, сорго) припадає 6%.
Відповідно до сегментації ринку зерна за напрямками використання
70,1% зернових йде на експорт і лише 29,9% - на внутрішнє використання: з
них на фонд споживання – 8,2%, 8,8% - розрахунок з пайовиками, на
переробку 6,2%, та на насіння 4,5%.
Однорідність цільової групи споживачів, яка досягається за рахунок
проведення сегментації, забезпечує одержання цільового прибутку, а власне
сегментація дає змогу зосередити зусилля на найприбутковіших групах
споживачів, що дуже важливо в умовах обмежених ресурсів.
Ідеальною ситуацією потрібно вважати таку, коли диференціація
попиту збігається з диференціацією пропозиції. Це можливо досягти тільки
за умови систематичних маркетингових досліджень і цілеспрямованого
пливу процентів на структуру потреб і платоспроможний попит.
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Спостереження
це
перетворення
безперервного
потоку
спостережуваної дійсності у певні стандартизовані кодовані одиниці, які
потім у наукових цілях узагальнюють, кількісно опрацьовують, аналізують.
У процесі спостереження за допомогою спеціально розроблених одиниць
аналізу, які доступні безпосередньому спостереженню реєструються факти
поведінки людей і цікава для дослідника інформація.
Спостереження належить до групи методів вивчення зовнішньо
об'єктивованих фактів свідомості (об'єктивованих у поведінці людей і в
усному мовленні).
Спостереження можна застосувати для вивчення та аналізу таких
питань:
- уточнення специфіки споживчої поведінки населення;
- вивчення конкурентів і використовуваних ними форм організації
маркетингу і реклами;
- аналізу специфіки особистих контактів між продавцями і покупцями
туристичного продукту;
- дослідження ефективності впливу реклами на потенційних споживачів
туристичних послуг;
- вивчення ефективності зборів, засідань, презентацій;
- вивчення персоналу туристичного підприємства, специфіки стосунків
між працівниками [1, с. 286].
Спостереження в маркетинговому дослідженні може бути спрямоване на
досягнення різної мети. Воно може бути використане як джерело інформації
для побудови гіпотез, служити для перевірки даних, одержаних іншими
методами, за його допомогою можна одержати додаткові відомості про
об'єкт, що вивчається.
Різноманітність способів проведення спостережень визначається
чотирма підходами до їх здійснення: пряме або непряме спостереження,
відкрите або приховане, структуроване або неструктуроване, здійснюване за
допомогою людини або механічних засобів.
Пряме спостереження припускає безпосереднє спостереження за
поведінкою, скажімо, потенційних туристів в офісі туристичної компанії
(наприклад, в якій послідовності вони вивчають туристичні продукти,
запропоновані менеджером). Під час застосування непрямого спостереження
вивчаються результати певної поведінки, а не сама поведінка. Тут часто
використовуються архівні дані, наприклад, дані про динаміку покупок
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певних туристичних продуктів за роками можуть бути корисними при
вивченні зрушень у ринковій ситуації. Відкрите спостереження припускає,
що люди знають про те, що за ними спостерігають, наприклад, під час
проведення спеціальних експериментів. Проте присутність спостерігачів
впливає на поведінку спостережуваних, тому треба прагнути звести його до
мінімуму.
Ці вимоги задовольняє приховане спостереження.
Під час проведення спостереження, що структурується, спостерігач
наперед визначає, що він спостерігатиме і реєструватиме.
Інші види поведінки ігноруються. Часто використовується стандартний
лист спостережень, що скорочує до мінімуму витрати часу спостерігача.
Спостереження, що структурується, використовується для перевірки
результатів, одержаних іншими методами, уточнення їх. Воно може також
використовуватися і як основний метод збирання інформації для точного
опису поведінки об'єкта дослідження і перевірки певних гіпотез.
Його застосування вимагає лобного попереднього знання предмета
дослідження, оскільки в процесі розробки процедури структурованого
спостереження дослідник повинен побудувати систему класифікації явищ,
що становлять спостережувану ситуацію, і стандартизувати категорії
спостереження. Система класифікації повинна бути виражена в тих термінах,
в яких передбачається проводити подальший аналіз. Приклад
структурованого спостереження
Для успішного проведення спостережень повинні виконуватися певні
умови:
– спостереження мають здійснюватися за відносно короткий проміжок
часу;
– спостережувані процеси і явища повинні бути доступні, відбуватися на
публіці. Ця вимога не виконується під час приватної бесіди.
– спостерігати слід тільки за такою поведінкою, в основі якої не лежить
діяльність, що часто повторюється, систематична, яку респондент не в змозі
добре запам'ятати.
В ідеальному випадку об'єкти спостережень не повинні знати, що за
їхньою поведінкою спостерігають. В деяких випадках спостереження є
єдиним способом отримання точної інформації [2, с. 87].
Труднощі проведення спостережень поділяються на суб'єктивні
(пов'язані з особою спостерігача) і об'єктивні (не залежать від спостерігача).
До суб'єктивних труднощів спостереження належить можливість
розуміння і тлумачення дослідником поведінки та дій інших людей через
призму власного «я», через свою систему ціннісних орієнтацій, а також
емоційно забарвлене людське сприйняття і неминучість впливу на результати
спостереження минулого досвіду дослідника. Крім того, спостереження
завжди підпорядковане меті дослідження. Внаслідок цього вибір фактів для
спостереження і реєстрації залежить від спостерігача.
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До об'єктивних труднощів спостереження насамперед слід віднести
обмеженість часу спостереження часом здійснення події. Крім того, далеко
не всі чинники, які представляють інтерес, підлягають безпосередньому
спостереженню.
Присутність спостерігача може викликати у спостережуваних відчуття
збентеження, змінити звичайні стереотипи поведінки [3, с. 55-57].
Спостереження повинне доповнювати інші методи маркетингових
досліджень і застосовуватися тоді, коли інформація, необхідна досліднику, не
може бути одержана іншими способами. Так буває, коли люди не хочуть або
не можуть достатньо точно і детально описати послідовність своїх дій. У
звичних ситуаціях дії людей найчастіше набувають «автоматичного»
характеру. Людині в цьому разі досить важко сказати, яку саме із звичних дій
вона здійснила і чому. Крім того, сама ситуація, що часто повторюється, стає
для неї чимось даним в її свідомості, і її особливості, її характерні риси
стираються. З іншого боку, при надмірній емоційній напрузі людина діє ніби
не міркуючи, і згодом вона рідко може пояснити, чому зробила такий вчинок,
а не інший.
У процесі спостереження широкого поширення набули технічні засоби:
відеокамери, магнітофони, спеціальні дзеркала та ін.
Побічні спостереження застосовуються відносно рідко, певне значення
вони мають під час дослідження просування і продажу туристичного
продукту. Найчастіше застосовуються прості спостереження. Польові
спостереження застосовуються переважно для вивчення поведінки об'єкта в
його нормальному середовищі, обстановці. Лабораторні спостереження
здійснюються шляхом створення для об'єкта штучного середовища,
близького до дійсних умов його поведінки.
Основними перевагами цього методу дослідження є: неможливість
участі спостерігача під час вибору спостережуваного об'єкта; в окремих
випадках
відсутня
можливість
дослідження
всіх
характеристик
спостережуваного об'єкта одночасно; неможливість зареєструвати
суб'єктивні чинники поведінки об'єкта, що вивчається; під час проведення
побічного спостереження можливий вплив поведінки спостереження об'єкта,
що вивчається, на процес [4, с. 212].
Головна перевага методу спостереження - можливість фіксування подій
та елементів людської поведінки в момент їх прояву (що абсолютно
неможливо при використанні інших методів). Порівняно з опитуванням,
спостереження має такі переваги, як незалежність, більша об'єктивність,
сприйняття неусвідомленої поведінки, а також урахування впливу
навколишньої ситуації на поведінку споживачів.
Водночас спостереження як метод досліджень має певні недоліки.
Основною проблемою спостереження є складність виокремлення одиниць
спостереження, зокрема, форм фіксації поведінкових актів і мовних
контактів. Крім того, поведінка споживачів за умов неприхованого
спостереження може суттєво відрізнятися від їхньої звичної поведінки, що
знижує цінність результатів дослідження.
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На достовірність результатів спостереження може впливати суб'єктивізм
в оцінках та судженнях спостерігача. Працюючи в соціальному й
економічному середовищі, у межах якого провадиться маркетингове
дослідження, спостерігач може пристосовувати одержані відомості до
власних стереотипів суджень, установок і хибно їх оцінювати, через що й
виникають «помилки враження», «побоювання крайнощів», «помилки
поблажливості», «помилки інтерпретації даних», «помилки поспішного
узагальнення».
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КРАУДФАНДІНГ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ СТАРТОВОГО
КАПІТАЛУ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ
Під краудфандингом розуміється практика об’єднання кількох чи більше
людей, що володіють кількісно невеликою кількістю ресурсів для
фінансування перспективних проектів. Це альтернативна система
фінансування, де кошти збираються за допомогою засобів, таких як реєстри,
що здійснюються через Інтернет, підписки на замовлення поштою, акції на
пільги тощо.
Краудфандинг – це проміжна платформа, яка використовує соціальні
медіа, великі дані та хмарні технології для значного фінансування малих та
середніх галузей. На сьогодні краудфандинг – все ще новий сектор, який
швидко розвивається, нова подія в соціальних мережах, не вивчена до кінця.
Це захоплююча можливість для багатьох нових, малих та середніх галузей,
пропозиції яких банки відхиляють, яка надає унікальні переваги для розвитку
малого бізнесу, зокрема для інноваційних стартапів.
У Сполучених Штатах Комісія з цінних паперів та бірж визначає
краудфандинг як еволюціонуючий метод залучення грошей через Інтернет
для фінансування різноманітних проектів, що відкриває нові можливості для
споживачів та бізнесу.
Краудфандинг можна розділити на чотири основні категорії залежно від
об’єкта, на який збираються гроші табл. 1
Таблиця 1- Види краудфандингу
Назва
Краудфандінг
пожертви
Краудфандінг
нагородою

Суть методу
передбачає залучення коштів на соціальні, мистецькі, благодійні
чи інші цілі, а не в обмін на щось, що має відчутну цінність
з
стосується залучення коштів, при якому інвестори отримують
якусь існуючу або майбутню матеріальну винагороду (наприклад,
існуючий чи майбутній споживчий продукт або схема винагород за
членство) як винагороду. Більшість веб-сайтів, які підтримують
краудфандинг за пожертвами, також дозволяють краудфандінг
Рівне кредитування
за такої форми кредитування Інтернет-платформа поєднує
(P2P кредитування)
позикодавців / інвесторів із позичальниками / емітентами з метою
надання незабезпечених позик, а процентна ставка визначається
платформою. Деякі однорангові платформи організовують позики між
приватними особами, тоді як інші платформи об'єднують кошти, які
потім позичають малому та середньому бізнесу
Краудфандинг
у такій формі краудфандингу, замість коштів, що вимагаються
капіталу
інвесторами, випускаються акції компанії. Це стосується залучення
коштів бізнесом, зокрема фінансування на ранніх стадіях, шляхом
пропонування інвесторам пайових інвестицій у бізнесі через Інтернет.
Підприємства, які прагнуть залучити капітал за допомогою цього
режиму, зазвичай рекламують в Інтернеті через веб-сайт платформи
для краудфандингу, який слугує посередником між інвесторами та
старт-ап компаніями

Джерело: розроблено авторами на основі [2, 3].
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Краудфандинг – чудова можливість для малого бізнесу. Якщо ви є
власником компанії малого бізнесу з новою ідеєю, але вам не вистачає
венчурного капіталу, краудфандинг може стати для вас рішенням проблем.
Ви можете поділитися своєю ідеєю зі споживачами, і якщо їм сподобається,
ви зможете зібрати кошти для запуску виробництва. Але це не єдина
перевага. Не менш важливим є те, що крім збору коштів, краудфандинг
виконує три важливі маркетингові функції.
По перше, це чудовий інструмент дослідження. Оцінивши, скільки
людей підтримало ваш проект, а також просто «сподобались» йому у
Facebook, або відвідали вашу веб-сторінку на стадії збору коштів, ви можете
оцінити потенційний попит на ваші ідеї та вироби. В якості еталону ви
можете порівняти свої результати з результатами подібних проектів у вашій
галузі.
Краудфандинг також є чудовим інструментом просування. Люди, які
шукають проєкти для підтримки, читатимуть про ваші товари, навіть не
задумуючись про те, що вони читають тексти, які також виконують
маркетингову функцію.
Ще однією перевагою краудфандингу є те, що він також є
маркетинговим каналом, оскільки ви можете винагородити своїх спонсорів
першими зразками продуктів. У цьому випадку у вас не буде посередників,
крім сайту для краудфандингу.
Прикладом такого випадку є проєкт з бамбукових годинників,
запущений невеликим стартапом NFNT на Kickstarter. Початковою метою
проєкту було зібрати 11 000 доларів. В якості винагороди за будь-який
внесок, що дорівнює або перевищує 55 доларів, творці проєкту
запропонували бамбукові годинники. На кінець проєкту він зібрав 101 607
доларів. Проєкт підтримали 1185 осіб, і 1067 людям він «сподобався» у
Facebook. Врешті-решт ця компанія не тільки зібрала гроші на свій проєкт, а
й продала понад 1130 одиниць своєї продукції.
Таким чином, якщо ви хочете запустити щось інноваційне, але ви не
впевнені, чи ваша ідея досить крута, ви можете спробувати це спочатку у
краудфандинговій спільноті, і якщо їм сподобається ваша ідея, ви можете
почати її розвивати повним ходом.
Краудфандинг – популярний спосіб залучення грошей на безліч різних
проєктів. Більшість із них – або благодійні, або розважальні, але це спосіб
розпочати гарну ідею. В умовах, коли банки або не можуть, або не бажають
позичати гроші, ця ідея краудфандингу є сильною альтернативою.
Краудфандинг дозволяє кожному інвестувати в проєкт чи ідею, а також
дозволяє людям фінансувати свої ідеї, коли альтернативні методи просто є
недоступними.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ В
МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кон'юнктура ринку – економічна ситуація, що складається на ринку та
характеризується рівнями попиту та пропозиції, ринковою активністю,
цінами, обсягами продажів, рухом процентних ставок, валютного курсу,
заробітної плати, дивідендів, а також динамікою виробництва і споживання.
Кон’юнктурний ринок залежить від дій факторів, основними з яких є
грошові доходи споживачів, ціни на товари, співвідношення попиту та
пропозиції цінних паперів, їх прибутковість. Товарна ринкова кон’юнктура
визначає комерційну цінність та конкурентоспроможність товарів,
можливість й економічну доцільність купівлі-продажу, вибір потенційних і
фактичних країн-експортерів (імпортерів) та фірм контрагентів, пошук
сприятливого моменту виходу на ринок, форми та методи цього виходу [1, с
72].
Для отримання об’єктивної інформації про поточний стан кон’юнктури
ринку певного виду товару проводять кон’юнктурне дослідження.
Кон’юнктурне дослідження – це цілеспрямований безперервний збір та
обробка інформації про стан господарства та товарного ринку, аналіз і
виявлення особливостей та тенденцій їх функціонування, прогнозування
основних параметрів і висунення можливих альтернатив для прийняття
рішень.
Згідно з А.М. Новіковим, методологія дослідження кон’юнктури
товарного ринку має такі складові:
1. Характеристика кон’юнктурних досліджень:
- Особливості кон’юнктурних досліджень;
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- Принципи дослідження кон’юнктури ринку;
2. Логічна структура кон’юнктурних досліджень ринку:
- Мета дослідження кон’юнктури;
- Завдання кон’юнктурного аналізу ринку;
- Предмет та об’єкт аналізу;
- Методика, методи та засобами кон’юнктурних досліджень;
- Результат дослідження кон’юнктури;
3. Часова структура досліджень (етапи аналізу кон’юнктури ринку) [2].
Особливість кон’юнктурного дослідження полягає в тому, що дослідник
завжди має справу тільки з інформаційним відображенням об’єкта у вигляді
показників його стану в кожен момент часу. Дані, з якими працює дослідник,
найчастіше представлені цифрами, які є формальним відображенням
факторів та умов, що впливають на об’єкт. Результат дослідження
кон’юнктури – також цифри. Але ці цифри і є даними, які повинні містити
відповіді на поставлені питання [3, с. 115].
Ще однією особливістю кон’юнктурних досліджень є необхідність в
багаторівневому описі об’єкта. Це передбачає уявлення об’єкта на таких
рівнях узагальнення: як ціле, що характеризується найбільш узагальненими
показниками, як структура, що характеризується показниками стану
елементів та їх зв’язків, як опис стану окремих елементів. Для
багаторівневого опису об’єкта необхідно дотримуватись системних
принципів, які поділяються на принципи класифікації, інформаційної єдності
та узгодження критеріїв. Принцип класифікації дає змогу обмежити число
розглянутих станів об’єкта, що визначаються цілями і вимогами точності,
тобто мінімізувати опис об’єкта.
Кон’юнктурними дослідженнями на підприємствах зазвичай займаються
кон’юнктурні служби, які виділяють такі основні завдання кон’юнктурних
досліджень товарного ринку:
1. Збір і обробка кон’юнктурної інформації;
2. Інтегральні та диференціальні оцінки стану ринку, типологія ринкової
ситуації;
3. Характеристика масштабу (обсягу) ринку;
4. Виявлення, аналіз і прогнозування тенденцій розвитку ринку та його
динамічної стійкості;
5. Оцінка й аналіз коливання, сезонності та циклічності розвитку ринку;
6. Оцінка й аналіз регіональних відмінностей ринку;
7. Оцінка комерційного (ринкового) ризику;
8. Характеристика ступеня монополізації та інтенсивності конкуренції.
Поставлені завдання орієнтовані на всебічну, взаємопов’язану
характеристику стану ринку загалом і в розрізі окремих його елементів та
складових частин. Вирішення цих завдань кон’юнктурного аналізу ринку
складне й вимагає серйозних досліджень, за яких використовуються
системний і комплексний підходи.
Системний підхід до кон’юнктурного дослідження передбачає
багаторівневий (ієрархічний) опис об’єкта. Як правило, дослідження об’єкта
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здійснюється не менше ніж на трьох рівнях: перший рівень передбачає
вивчення об’єкта (ринку країни) загалом, а також характеризує його
узагальнені показники; другий рівень передбачає вивчення структури об’єкта
(окремого товарного ринку) і характеризує його показники, а також системи
зв’язків між окремими елементами об’єкта; третій рівень кон’юнктурного
дослідження об’єкта передбачає опис стану окремих елементів товарного
ринку.
Комплексний підхід до дослідження економічної кон’юнктури
передбачає розгляд об’єкта дослідження на основі комплексного аналізу
взаємодії факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Так, під час
дослідження кон’юнктури товарного ринку це означає, що об’єкт повинен
вивчатися у взаємодії із загальногосподарською кон’юнктурою, з
кон’юнктурою споживаючих галузей, а також з кон’юнктурою суміжних
галузей і галузей, які доповнюють [4, с. 286].
Аналіз кон’юнктури товарного ринку дає змогу визначити параметри
ринку, виявити становище підприємства на ньому; визначити конкурентів в
галузі й оцінити рівень конкуренції; вивчити потребу та попит споживачів на
товар (послугу); вивчити товар, його місце на ринку і ступінь задоволення
ним потреб покупців; спрогнозувати (змоделювати) перспективи товару;
визначити напрями діяльності з метою задоволення мінливих потреб
покупців.
Аналіз кон’юнктури товарного ринку включає в себе низку факторів,
таких як наявність/відсутність конкурентів в даній області; обіг конкурентів;
асортиментний перелік продукції, що випускається конкурентами продукції,
а також частка в цьому переліку зацікавленого продукту; політика
ціноутворення; цільовий споживач даного продукту та можливість
розширення цільової аудиторії тощо.
Дослідження кон’юнктури товарного ринку є абсолютно необхідними в
будь-який час і в будь-якій економічній ситуації. Кон’юнктура потребує
постійних, безперервних досліджень та прогнозів. Тому виникає необхідність
методологічної основи, яка враховує найбільшу кількість факторів,
принципів, показників та методів. Результати кон’юнктурних досліджень
можуть бути використані для різних цілей, таких як складання економічних і
технічних прогнозів, визначення перспективних напрямів наукових
досліджень, складання бізнес-планів, оскільки результати таких досліджень
дають змогу знизити ризики під час проектування управлінських рішень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ НА
ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ
Одним із найбільш дієвих засобів досягнення цього є орієнтація
підприємства на задоволення потреб і запитів споживачів, використання
підходів і методів оцінки позиціонування товару на цільовому ринку.
Комплексні дослідження припускають визначення та оцінку ринків
підприємства і зовнішнього середовища маркетингу з метою виявлення
привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць у роботі
підприємства.
Оцінка позиціонування товару на цільовому ринку є необхідною умовою
розробки планів маркетингу, але вони виконуються в процесі його реалізації і
контролю.
Інформація, яка необхідна для комплексних досліджень збирається в
результаті проведення оцінки позиціонування товару на цільовому ринку
різними методами: опитуванням, спостереженням, експериментами,
окремими якісними дослідженнями.
З погляду Ф. Котлера, «оцінка позиціонування товару на цільовому
ринку – систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з
ситуацією, що виникла перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати».
Дослідження ринку припускає з'ясування його стану та тенденцій
розвитку, що може допомогти виявити недоліки сьогоднішнього положення
на ринку і підказати можливості та шляху його поліпшення, але це, однак,
тільки частина проблем, що визначають зміст комплексних досліджень у
цілому.
Оцінка позиціонування товару на цільовому ринку здійснюються у двох
розрізах: оцінка тих або інших маркетингових параметрів для даного
моменту часу і одержання їх прогнозних значень. Прогнозні оцінки
використовуються при розробці цілей і стратегії розвитку підприємства.
Вихід на ринки неминуче пов'язаний з труднощами, зумовленими
організацією та специфікою оцінки позиціонування товару на цільовому
ринку, відсутністю достатнього досвіду, великими витратами часу і коштів.
Зазначені проблеми в кінцевому підсумку призводять до того, що вітчизняні
підприємства відчувають труднощі з веденням маркетингової діяльності.
Незважаючи на те, що більшість підприємців та вчених усвідомлюють
всю необхідність оцінки позиціонування товару на цільовому ринку, питання
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про визначення самого цього поняття і його зміст залишається остаточно не
вирішеним. Слід при цьому зазначити, що у вітчизняній спеціальній
літературі, присвяченій маркетингу, далеко не завжди вивчаються питання,
пов'язані з оцінкою позиціонування товару на цільовому ринку.
Наведемо, на нашу думку, найбільш типові з визначень оцінки
позиціонування товару на цільовому ринку. Так, Ф. Котлер під оцінкою
позиціонування товару на цільовому ринку розуміє «систематичний збір,
відображення та аналіз тих проблем, що стосуються маркетингу товарів та
послуг, і включає всі види дослідницької діяльності, пов’язаної з
управлінням маркетингом, або це дослідницький процес, що поєднує
вивчення всіх передумов та чинників здійснення бізнесу та дає змогу
одержати найбільш цінні результати для опрацювання висновків та
рекомендацій з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень».
На думку Є.П. Голубкова, оцінка позиціонування товару на цільовому
ринку - це функція, яка через інформацію пов'язує маркетологів з ринками,
споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища
маркетингу.
С.М. Ілляшенко визначає дослідження маркетингу як збір, обробку та
аналіз даних про ринок, конкурентів, споживачів, цінах, внутрішній
потенціал підприємства з метою зменшення невизначеності, супутньої
невизначеності маркетинговим рішенням.
Наведені визначення оцінки позиціонування товару на цільовому ринку
виявляють проте хоча б одну спільну особливість - це інформація, яку
отримують в результаті проведення досліджень. У першому визначенні така
інформація необхідна для вирішення питань, пов'язаних із маркетинговою
ситуацією. У другому визначенні інформація використовується для зв'язку
маркетологів із зовнішнім середовищем. У третьому визначена інформація
призначається для зменшення невизначеності при прийнятті маркетингових
рішень.
Таким чином, найважливішим у системі оцінки позиціонування товару
на цільовому ринку, на думку авторів, все ж є інформація. Однак тільки в
останньому визначенні вказується на необхідність збору та обробки
інформації для вирішення маркетингових проблем, що є невід'ємною
частиною будь-якої інформації.
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РОЗПОДІЛЬЧІ ЦЕНТРИ У ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ
Мережа, через яку здійснюється розподіл матеріального потоку, є
важливим елементом логістичної системи. Побудова мережі розподільчих
центрів суттєво впливає на витрати, які виникають у процесі доведення
товарів до споживачів, а через них і на кінцеву вартість реалізованого
продукту.
Розподільчий центр - це складський комплекс, який отримує товари від
підприємств-виробників або від підприємств оптової торгівлі (наприклад, які
знаходяться в інших регіонах країни або за кордоном) і розподіляє їх більш
дрібними партіями замовникам (підприємствам дрібнооптової та роздрібної
торгівлі) через свою або їх товаропровідну мережу [1].
За традиційною класифікацією, розробленою Едгаром Гувером, існує
три принципові стратегії розташування розподільчих складів: поблизу від
ринків збуту, поблизу від виробництва або проміжне розташування.
Розташування складів поблизу ринків збуту полегшує поповнення
запасів клієнтів. Географічні розміри ринку, який обслуговується таким
складом, залежать від бажаної швидкості постачань, від середнього розміру
замовлення і від величини питомих витрат на місцеве транспортування.
Головними критеріями роботи таких складів є забезпечення належної якості
обслуговування або мінімізація логістичних витрат. Такі склади часто
зустрічаються в торгівлі харчовими продуктами або промисловими товарами
масового користування. Однак розміщення поблизу ринків збуту характерно
для багатьох галузей. Така стратегія економічно виправдана, оскільки це
найдешевший спосіб швидкого поповнення запасів.
Розташування складів поблизу виробництв полегшує нагромадження
потрібного для постачання споживачів асортименту продукції. Таке
розташування складів дозволяє відправляти споживачам змішані вантажі за
консолідованими тарифами. Перевага такого розміщення складів полягає в
тому, що підвищений рівень сервісу поширюється на весь асортимент
продукції, яка постачається. Такий виробник має можливість стати кращим
за інших постачальником.
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За проміжного розташування складів між виробництвом і споживанням
склади працюють за тією ж схемою, що і склади, розташовані поблизу
виробництва: накопичують повний асортимент продукції й відправляють
замовникам змішані партії товарів за пільговими тарифами [2].
Відповідно до обраної стратеги розташування товаропровідна мережа
може бути організована як централізована структура (з єдиним великим
розподільчим центром) і децентралізована структура (з декількома дрібними
розподільчими центрами).
У централізованій товаропровідній мережі розподільчий центр
направляє товари, виготовлені підприємством-виробником, кінце-вим або
проміжним споживачам у різні регіони країни (оптовим чи дрібнооптовим
посередникам або безпосередньо в роздрібну торгову мережу). Перевага
цього варіанта полягає в тому, що можна знизити запаси зберігання на складі
готової продукції підприємства-виробника, відправляючи відразу всю
виготовлену продукцію в розподільчі центри. Недоліки цього варіанта –
великі транспортні витрати на доставку товарів численним споживачам –
замовникам товарів.
При децентралізованій розподільчій системі загальні матеріальні запаси
і вартість декількох розподільчих центрів будуть більшими, ніж у
попередньому варіанті. Однак вартість доставки товарів споживачам буде
меншою через те, що розподільчі центри знаходяться на території товарних
ринків, поблизу споживачів. Крім цього, локальним розподільчим центрам
легше вивчати свої регіональні рин-ки, і вони можуть гнучко реагувати на
ситуацію на цих ринках. Разом з тим у невеликих регіональних складах
важко домогтися такої ж низької собівартості переробки вантажів, як у
великому автоматизованому розподільчому центрі, що можна спостерігати у
централізованій системі організації товаропровідної мережі.
Однією з важливих і непростих задач під час проектування розподільчих
систем є вибір варіанта розміщення розподільчих центрів. Задачу розміщення
розподільчих центрів можна сформулювати як пошук оптимального рішення
або ж як пошук субоптимального (близького до оптимального) рішення.
Наукою і практикою вироблені різноманітні методи вирішення задач обох
видів.
Метод повного перебору. Задача вибору оптимального місця
розташування вирішується повним переробок і оцінюванням всіх можливих
варіантів розміщення розподільчих центрів і виконується на ЕОМ методами
математичного програмування.
Евристичні методи. Ці методи ефективні для вирішення великих
практичних задач, вони дають гарні, близькі до оптимального результати за
невисокої складності розрахунків, однак не забезпечують отримання
оптимального рішення
Метод визначення центру ваги (використовується для визначення місця
розташування одного розподільчого центру). Для цього використовується
метод накладення мережі координат на карту потенційних місць
розташування складів.
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Сучасний етап розвитку логістичної системи охоплює майже всі сфери
підприємницької діяльності, забезпечуючи задоволення потреб споживача і
досягнення кінцевого результату – отримання прибутку. В умовах зростаючої
конкуренції
функціонування
логістичної
системи
обумовлюється
покращенням оптимізації його діяльності.
Сутність та особливості оцінювання ефективності логістичної системи
підприємства висвітлювали у своїх працях такі вчені, як О. Мороз,
Ю. Пономарьова, М. Кристофер, Л. Міротін, Н. Чухрай, Л. Фролова та ін.
Однак і до сьогодні потребують дослідження функціональні особливості
логістичної системи підприємства, а найголовніше – механізми управління
нею та оцінка ефективності.
Метою дослідження є розвиток теоретико-методичних підходів
оцінювання ефективності логістичної системи підприємства.
Ефективність логістичної системи – співвідношення між заданим
(цільовим) показником результату функціонування системи і фактично
реалізованим [1]. Слід зазначити, що серед дослідників, які вивчали основи
управління логістичної системи немає єдиного чіткого трактування, щодо
оцінювання ефективності логістичної системи. Здебільшого головним
критерієм такої ефективності вважають мінімізацію логістичних витрат. В
сучасних умовах цей підхід є досить важливим, за умови досягнення
необхідного рівня логістичного сервісу [4; 5].
Першим ключовим фактором ефективності є задоволення потреб
споживача, де найбільш цікавою є концепція досконалого замовлення.
Досконале замовлення – це показник, який характеризує наскільки стабільно
відбувається виконання замовлення на всіх етапах і чи не виникає певних
збоїв. На сьогодні одним із найкращих логістичних компаній вдається
досягнути рівня досконалого замовлення понад 60% своїх операцій. Тому
задля задоволення потреб споживачів, якість обслуговування є має бути на
вищому рівні [2].
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Другим не менш важливим фактором ефективності є тривалість
логістичних зв’язків, тобто час, який є доволі дефіцитним ресурсом на
сьогодні. Для оцінки ефективності логістичного бізнес-процесу за часом
пропонується використати величину фонду робочого часу на виконання
операцій. Ця величина є сумою всіх операцій, що виконуються у бізнеспроцесі всіма виконавцями та вимірюється у людино-годинах.
І третім вирішальним фактором ефективності є загальна продуктивність
підприємства, це те в яких обсягах виконана робота, скільки техніки,
обладнання та людей було задіяно в самому процесі надання послуг.
Щоб зрозуміти взаємозалежність цих основних факторів ефективності
логістичного процесу, слід представити загальну ефективність логістичного
процесу, як добуток значень показників ефективності за кожним із цих
факторів:
Елп=Кт*Кч*Кв, (1)
де Елп - ефективність окремого логістичного процесу;
Кт - коефіцієнт точності виконання операцій, що характеризує рівень
помилок відносно загальної кількості виконаних за визначений період
операцій процесу;
Кч - коефіцієнт часової тривалості логістичного процесу, що ілюструє
фактичну тривалість логістичного процесу відносно розрахункової
тривалості;
Кв - коефіцієнт виконання бюджету логістичних витрат процесу, який
характеризує відношення рівня фактичних логістичних витрат до рівня
витрат, закладених у бюджеті даного процесу.
Значення коефіцієнтів можуть бути як вищими, нижчими, а також
дорівнювати одиниці.
Отже, досягнення ефективності логістичної системи підприємства
залежить від низки факторів. Її особливістю є лише необхідність оцінки
ефективності функціонування підприємства в цілому, а також окремих їх
підсистем та елементів, тобто оцінку не тільки економічної, але й соціальної
та екологічної ефективності [3].
Ефективність функціонування логістичної системи розглядається в
цілому досягненням фірмою поставлених цілей і оптимізації її основних
оперативних процесів, що визначає рівень прибутковості фірми. Таким
чином, основними шляхами підвищення ефективності логістичної системи на
підприємстві є її комплексне забезпечення? використання системного
підходу щодо впровадження логістики в господарську діяльність,
дотримання принципу збалансованості рівня логістичного сервісу та
величини логістичних витрат, а також вдосконалення існуючого
організаційно-управлінського механізму.
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ОЦІНКА ТА ВИБІР СПОСОБІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сучасному етапі переходу до ринкових відносин виникає потреба
прискореного розвитку виробничої інфраструктури, зокрема транспорту, що
забезпечує надійне перевезення матеріальних ресурсів. В умовах
конкурентної боротьби рівень попиту на транспортні послуги визначається
якістю сервісу, оскільки його підвищення дозволяє збільшити ефективність
виробництва і відповідно доходи колективів підприємств, що користуються
такими послугами.
Сьогодні, транспортно – експедиційне обслуговування включає в себе
комплекс послуг і операцій, які виконуються під час приймання вантажів на
складах, завезення їх на станції, порти, доставка до складу одержувача,
оформлення
документів
та
юридичний
супровід.
Експедиційне
обслуговування є складовою частиною процесу руху товару від виробника до
споживача і включає виконання додаткових робіт і операцій, без яких
перевізний процес не може бути розпочато в пункті відправлення,
продовжено і завершено в пункті призначення.
В узагальненому понятті транспортна логістика є видом логістичної
діяльності та є значною частиною логістичних операцій, пов'язаною з
переміщенням продукції транспортним засобом за певною технологією в
ланцюгу поставок і складається з логістичних операцій та функцій.
Транспортна логістика являє собою процес організації ланцюга поставки
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та управління цим ланцюгом. Цей ланцюг охоплює постачання сировини,
необхідної для виробництва, управління матеріальними ресурсами на
підприємстві, постачання готової продукції на склади та розподільчі центри,
сортування, переробку, пакування, розподіл продукції у містах споживання
[1].
Можна стверджувати, що транспортна логістика є процесом організації
ланцюга поставки, а також оптимізації транспортних систем, вибір виду і
типу транспортних засобів, що виконуються за допомогою процесу
планування, контролю за всіма транспортними та іншими операціями,
наданням відповідної інформації вантажовласникам та здійснюється з
мінімальними витратами.
Підприємствам дуже важливо зекономити транспортні витрати, а також
це дуже важливо для суспільства в цілому. З метою мінімізації транспортних
витрат важливим питанням є як вибрати та оцінити постачальників
логістичних
послуг
науково
правильно.
Оцінка
ефективності
транспортування є важливою складовою для врахування постачальників
послуг логістики. Оцінка ефективності перевезень відноситься до оцінки
ефективності транспортної діяльності або транспортного процесу. Як
правило, це відповідає єдиним критеріям оцінювання, приймаючи певну
систему індексів, за певними процедурами, використовуючи якісні та
кількісні методи, роблячи всебічне судження щодо певного періоду часу
транспортної діяльності або ефективності та ефективності процесу. Оцінка
ефективності транспорту - це основні кроки для підприємств логістики та
інших пов'язаних з ними підприємств. За допомогою оцінки ефективності
перевезень логістичні підприємства можуть оптимізувати процес, покращити
економічну вигоду
Ключову роль у виборі способу перевезення грають витрати та час
доставки. Оскільки витрати є критерієм оцінки для визначення оптимальної
технологічної схеми перевезень, не можна не врахувати факт залежності
витрат зі строком доставки вантажу. Зі збільшенням або зменшенням терміну
доставки транспортні витрати також змінюються. До того ж, час доставки є
одним з основних показників, оскільки визначає новітні логістичні концепції,
де час відіграє ключову роль [2; 3].
Транспортна логістика як складова логістики повинна забезпечувати
розроблення раціональних схем поставок вантажів та маршрутизації
перевезень, оптимальну завантаженість транспортного засобу, єдність
процесу транспортування із процесами виробництва та складування, облік на
транспорті. Аналізуючи вибір способі перевезень слід виділити такі види
транспорту,
які
використовуються
підприємствами
у
процесі
транспортування вантажів: залізничний, автомобільний, морський, річковий,
повітряний, трубопровідний. В залежності від потреб та розміщення
підприємства, воно обирає найоптимальніший вид транспортування.
Трубопровідний – є найдешевшим транспортуванням, повітряний –
найбезпечнішим та найшвидшим на великі дистанції, морський –
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наймісткіший на великі дистанції, автомобільний - є основним видом
транспорту переважно для здійснення внутрішньоміських перевезень, а
також перевезень міжміських та міжрайонних на порівняно невеликі відстані,
залізничний - є основним видом транспорту для перевезень великих
кількостей вантажів на великі відстані [4].
При виборі транспорту зазвичай виходять з певної системи критеріїв, до
яких відносяться:
- витрати на створення й експлуатацію власного парку транспортних
засобів (оренду, лізинг рухомого складу);
- витрати на оплату послуг транспортних, транспортно-експедиційних
фірм та інших логістичних посередників у транспортуванні;
- швидкість (час) транспортування;
- якість транспортування (надійність доставки, збереження вантажу
тощо)
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СУЧАСНІ ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ ПСИХОЛОГІЇ
Ретельне встановлення цін на товари та послуги бізнесу є важливим
фактором для збільшення продажів, задоволення клієнтів та забезпечення
довгострокового успіху.
Реалізація продуманої цінової стратегії передбачає дослідження
конкурентів, розуміння цільової аудиторії та відстеження тенденцій та змін
на ринку. Поняття «ціна» і «ціноутворення» щільно пов’язані між собою.
Ціна є одним із ключових знарядь маркетингового впливу. Уважають, що
ціна є грошовим виразом вартості товару лише у тому разі, коли існує
рівновага між попитом і пропозицією, також виокремлюють кількісний та
якісний аспекти ціни, зокрема кількісний характеризують як грошовий вираз
вартості товару, а якісний - як форму виразу економічних відносин людей в
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умовах товарної економіки. Загалом, на думку багатьох учених,
ціноутворення – це процес установлення цін на товари та послуги [1].
За способом досягнення конкурентних переваг виділяють три основні
стратегії: стратегію мінімальних витрат; стратегію диференціації; стратегію
зосередження.
Психологічне
ціноутворення
є
частиною
ширшої
стратегії
ціноутворення. Сама по собі стратегія з численними тактиками,
спрямованими на апеляцію до емоційної, а не раціональної реакції клієнта на
ціни. Коли споживачі відчувають, що вони отримують вигідну пропозицію,
платять розумну ціну за товар або хороше співвідношення ціни та якості, на
відміну від товару конкурента, вони миттєво роблять покупку – це стратегія
низьких цін.
Стратегія диференціації – це підхід, який бізнес розробляє, надаючи
споживачам щось унікальне, відмінне та відмінне від товарів, які їх
конкуренти можуть запропонувати на ринку.
Стратегія концентрації передбачає спробу успішної конкуренції в межах
однієї галузі. Проникнення на ринок, розвиток ринку та розвиток продукції це три методи зростання в межах галузі.
Підприємства застосовують психологічне ціноутворення, щоб створити
ілюзію для покупця. Конкретний намір полягає в тому, щоб змусити клієнтів
купувати і почуватись щасливими щодо своєї покупки. Наприклад, одна
тактика полягає в тому, щоб стягувати 9,99 грн. замість 10 грн. Клієнти
бачать дев’ять і сприймають товар не таким вартісним [1-2].
Розглянемо кілька переваг психологічного ціноутворення та деякі
тактики, що використовуються у стратегії психологічного ціноутворення.
Метою використання психологічного ціноутворення є збільшення
продажів. Використання низки тактик або дотримання тієї, яка, як було
доведено, постійно працює, максимізує прибуток від послуг та продуктів, які
пропонує компанія.
Ціноутворення на основі психології – це стратегія маркетингу, заснована
на теорії, згідно з якою певні ціни чинять більший психологічний вплив на
споживачів, ніж інші. Психологія ціни використовує емоційний відгук
вашого клієнта з метою заохочення угоди 2. Підприємству, яке прагне
збільшити дохід, не потрібно проходити трудомістку, дорогу розробку
продукту або витрачати гроші на зміну упаковки. Натомість він може
використовувати тактику психологічного ціноутворення для швидкого
оновлення цін на полиці або на веб-сайті, щоб негайно збільшити продажі.
Одним із головних компонентів бізнесу є поінформованість компанії. Це
без сумніву демонструє успіх чи провал різних бізнес-стратегій. Дані про
продажі одразу покажуть, чи спрацювала психологічна тактика
ціноутворення чи ні. Тому просто перевірити різні типи ціноутворення, щоб
побачити, що найбільше резонує у споживачів. Кожен бізнес та його клієнти
різні, тому тактика, яка працює для супермаркету, може не спрацювати для
компанії.
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Безкоштовні пробні версії - чудовий спосіб переконати споживачів
підписатися на пакети передплати.
Це може бути пропозиція «перший місяць безкоштовно» або «спробуйте
нас протягом десяти днів». Споживачі вважають, що вони отримують велику
ціну та економлять гроші. Потім вони «підключаються» до послуги і
залишаються підписаними, або просто забувають скасувати підписку після
закінчення пробного періоду [3].
Психологічне ціноутворення може бути використано для збудження
клієнтів кожного разу, коли вони повертаються до бізнесу, наприклад,
показуючи їм нові угоди або пропонуючи їм «ексклюзивні» знижки, якщо
вони купують знову або переходять на більш високу ціну передплати.
Непарні ціни - це популярний, випробуваний спосіб встановлення цін.
Споживачі, як правило, читають зліва направо, бачать першу цифру та
пропускають кілька останніх цифр. Якщо, що ліва цифра нижча - покупець
буде думати що ціна вигідна для нього. Ця концепція базується на тому, що
більшість споживачів не округляють ціни і тому вважають їх нижчими, ніж
вони є насправді, наприклад товар за 14,49 грн. вважається дешевшим і
бажанішим, ніж товар за 14,50 грн.
Продукти з більш високими цінами можуть сприяти збільшенню
продажів, особливо якщо на клієнтів впливає маркетинг, який позиціонує
бренд як розкішний чи вищий. Споживачі бачать високу ціну і відразу
припускають, що товар має вищу якість. Тоді вони наддадуть цьому товару
емоційне значення і заплатять високу ціну, навіть якщо вона насправді
коштує набагато менше.
Існує безліч способів знижки на товари та послуги. Вони часто пов’язані
з обмеженою пропозицією часу, щоб спонукати покупців придбати «до того,
як ціна зросте». Відомий приклад - «Купіть одне, отримайте одне
безкоштовно» Існують різні варіанти даної знижки, наприклад «Купіть один,
отримайте два безкоштовно» або «Купіть один, отримайте 10 гривень, щоб
витратити на наступну покупку». Також широко використовуються
відсоткові знижки, наприклад 20% 2-4. Знижка працює добре, оскільки це
впливає на сприйняття споживачем вартості.
Ще однією добре використовуваною стратегією для більш дорогих
товарів є розтягнення платежів на більш тривалий проміжок часу, а також
надання клієнту продукту, який він повинен використовувати «безкоштовно»
протягом декількох місяців, перш ніж він повинен здійснити одноразову
оплату. Обидві ці тактики вражають емоції замовника, роблячи дорогий
товар більш доступним, хоча зрештою вони платять однакову суму, а іноді
навіть більше, якщо додається інтерес.
Для більш ефективного використання інструментів та методів
ціноутворення, їх синергетичного поєднання задля досягнення вищих
результатів діяльності підприємств необхідно проводити подальші
дослідження,
використовуючи
маркетингові
дослідження,
методи
математичного моделювання тощо.
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Переваги психологічного ціноутворення занадто вигідні, щоб їх
ігнорувати - від збільшення продажів, захисту покупок, які інакше могли б
надійти конкуренту, до формування лояльності клієнтів. багато підприємств
використовують у повному обсязі психологічну стратегію ціноутворення,
поєднуючи різні випробувані тактики, а також впроваджуючи нові підходи.
Психологічне ціноутворення спонукає споживачів безболісно розлучитися зі
своїми грошима, і при цьому почуватися щасливими.
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