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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

УДК 004.056.57(045) 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ 

КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

У статті розглядаються основні напрямки досліджень в області показників 

захищеності і вводиться сформована на їх основі класифікація показників. 

Крім того, пропонується багаторівневий підхід до оцінки захищеності, що 

включає систему показників захищеності і методики їх розрахунку, засновані 

на імітаційному моделюванні, зокрема на графах атак і залежностях сервісів. 

Даний підхід дозволяє оцінювати різні аспекти захищеності системи з 

урахуванням її топології, режиму роботи, історичних даних про інциденти та 

іншої інформації. 

Ключові слова: імітаційне моделювання, показники захищеності, методика 

оцінки ризиків, граф атак, граф залежностей сервісів. 

Постановка проблеми. Останнім часом спостерігається тенденція до 

збільшення кількості і потужності комп'ютерних атак на інфраструктуру 

обчислювальних мереж. Потужність розподілених атак типу – відмова в 

обслуговуванні (DDoS-атак) значно зросла і подолала бар'єр в 100 Гб / с. Також 

постійно з'являється інформація про різні вірусні епідемії, що провокуються 

мережними хробаками, які при поширенні генерують великі обсяги трафіку, 

внаслідок чого перевантажують канали зв'язку [1]. Не менш небезпечні і інші 

типи інфраструктурних атак на комп'ютерні мережі, такі як атаки на DNS-

сервери і атаки на маршрутизатори. 
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Все це говорить про необхідність досліджень в області захисту 

комп'ютерних мереж від інфраструктурних атак. Одним з перспективних 

підходів до захисту комп'ютерних мереж від інфраструктурних атак є 

обчислення і аналіз показників захищеності.  

Система захисту, заснована на даному підході, базується на розподіленому 

механізмі збору і обробки інформації, який координує дії основних пристроїв 

комп'ютерної мережі, ідентифікує атаки і приймає контрзаходи.  

Основними рисами пропонованого в даній роботі підходу являється аналіз 

статичної, динамічної та історичної інформації, пов'язаної з безпекою, 

застосування для розрахунку показників захищеності графів атак і залежностей 

сервісів, використання протоколу автоматизації управління даними безпеки 

(Security Content Automation Protocol, SCAP) і міжнародних стандартів, які 

входять до його складу, для представлення даних і оцінки слабкостей, облік 

сучасних досліджень в області показників захищеності [2]. 

Формулювання цілей статті. У даній статті на основі вимог з боку 

архітектури системи аналізу захищеності та режимів функціонування системи, 

ми виділимо декілька рівнів оцінки захищеності (топологічний, графа атак, 

порушника, подій і системи), кожен з яких об'єднує ряд показників 

захищеності. Пропоновані показники дозволяють оцінити топологію мережі, 

характеристики порушника і атаки, а також інтегральні властивості безпеки і 

характеристики, обчислені на основі вартісного аналізу, а також аналізу 

вразливостей нульового дня. Також в роботі розглядається кілька найбільш 

характерних методик розрахунку пропонованих показників: статична методика 

експрес оцінки захищеності, методика, що враховує події безпеки, що 

відбуваються в системі, і методика, заснована на використанні історичних 

даних. 

Для проектування і реалізації нових систем захисту необхідно мати засоби 
для їх дослідження, адаптації, розробки і тестування. Дослідження 
інфраструктурних атак і механізмів захисту від них на реальних мережах 
досить складний і проблемний процес [1]. Для виконання інфраструктурних 
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атак потрібна величезна кількість обчислювальних вузлів, об'єднаних в мережу. 
При цьому самі інфраструктурні атаки дуже небезпечні, так як в разі їх 
виконання обчислювальна мережа може виходити з ладу через перевантаження, 
що може призводити до виходу експерименту з-під контролю і навіть 
поширенню атак поза експериментальними машинами. В такому випадку 
неможливо дотриматись таких важливих умов наукового експерименту як 
контрольованість і повторюваність.  

Таким чином, застосування методів імітаційного моделювання для 
дослідження інфраструктурних атак і механізмів захисту від них видається 
найкращим рішенням. Імітаційне моделювання надає гнучкий механізм 
моделювання складних динамічних систем, що дозволяє оперувати різними 
наборами параметрів і сценаріїв, витрачаючи набагато менше зусиль, ніж в 
реальних мережах. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Так як дане питання 
досліджується досить детально, то і робіт у даній сфері представлено досить 
багато. Насамперед відмітимо Євгена Спаффорда, який запропонував модель 
вторгнень на основі розфарбованих мереж Петрі. Кожна сигнатура вторгнення 
виражається як шаблон, який відображає відношення між подіями і їх 
контекстом. Роботи Пораса П.А., яким була розроблена методика аналізу 
переходу станів для моделювання вторгнень, заснованих на хостах, Олсона Р., в 
роботі якого представлені наочні моделі мережі і можливостей, цілей і способу 
дій атакуючого [3], Муре А., Котенко І.В., Воронцова В.В., Чечуліна А.А. що 
описують і моделюють атаки в структурованій, заснованій на деревах формі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі існуючих досліджень 
в області показників захищеності можна виділити наступні основні групи 
показників: топологічні характеристики, показники порушника, характеристики 
атаки і реакції на атаку, інтегральні показники, вартісні характеристики і 
показники, що застосовуються при аналізі вразливостей нульового дня. 

На основі розглянутих вище робіт була сформована класифікація 
показників захищеності, наведена на рисунку. Ця класифікація була покладена 
в основу формування системи показників захищеності і методик їх розрахунку, 
пропонованих в даній роботі. 
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Наведена система показників була розроблена для підходу до оцінки 

захищеності, який включає наступні етапи: формування графа атак і 

залежностей сервісів на основі даних про топологію мережі, облік навичок та 

позиції порушника і формування профільних графів атак, аналіз що 

відбуваються в системі подій для відстеження поточної ситуації по безпеці, 

обчислення показників захищеності на основі цих даних [5]. 
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Рис. 1. Класифікація показників захищеності мережі 
Для представлення даних з безпеки пропонується використовувати 

протокол SCAP [2]. Протокол включає ряд специфікацій, призначених для 
стандартизації управління даними по безпеці.  

Крім топології мережі і характеристик хостів, вхідними даними є 
залежності сервісів, модель порушника, події, що відбуваються в системі, 
слабкі місця системи, які визначаються на основі стандарту «Загальне 
перерахування слабких місць» і т.п. 
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До вихідних даних, одержуваних в результаті роботи системи аналізу 

захищеності, відносяться: графи атак, обчислені показники захищеності і 

реагування, набір рекомендованих контрзаходів. В рамках даної статті 

розглядається тільки друга група вихідних даних (а саме, показники 

захищеності) [6]. 

На основі наведених вище аспектів, можна виділити наступні рівні 

пропонованої системи оцінки захищеності з відповідними показниками: 

топологічний рівень, рівень графа атак, рівень порушника, рівень подій і рівень 

системи. 

Показники топологічного рівня визначаються адміністратором на основі 

топології системи. Пропонується використовувати наступні показники: 

вразливість хоста, критичність хоста, вразливість хоста до атак нульового     

дня [7]. 

На рівні графа атак при генерації показників захищеності враховується 

інформація з графа атак. Пропонується використовувати показники ймовірності 

атаки і шкоди від атаки. 

На рівні порушника вводиться залежність від профілю порушника 

(включаючи його місце розташування і навички), що дозволяє сформувати 

профільний граф атак [6], що включає тільки ті атаки, які може реалізувати 

даний порушник. 

Рівень подій актуальний в разі роботи системи оцінки захищеності в 

реальному часі. Він дозволяє відстежувати розвиток атаки і профіль порушника 

згідно подій, що надійшли. При появі нових подій можна коригувати поточне 

місцезнаходження порушника на графі атак і можливі шляхи атаки (включаючи 

найбільш ймовірні), і отримувати таким чином більш точне уявлення про 

розвиток атаки. 

І, нарешті, на рівні системи визначається загальний рівень захищеності 

системи і поверхня атаки. Підхід до обчислення даних показників залежить від 

врахованих параметрів і відрізняється для всіх вищих рівнів. 
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На основі аспектів, наведених вище, було виділено три методики оцінки 

ризику: 

1) статична методика експрес оцінки рівня захищеності; 

2) заснована на поведінці, динамічна методика; 

3) методика, заснована на історичних даних. 

Перша методика - статична методика експрес оцінки - об'єднує якісний і 

кількісний підходи до оцінки ризиків і дозволяє визначити загальний рівень 

захищеності системи. Ризик визначається як результат ймовірності загрози та 

наслідків її реалізації для системи. В даному підході пропонується 

використовувати CVSS (для визначення критичності атакуючих дій) і методику 

FRAP (Facilitated Risk Analysis Process) [7]. 

Методика включає визначення рівнів критичності хостів і атакуючих дій, 

обчислення збитків від реалізації атакуючих дій, на їх основі знаходиться 

збиток від реалізації загроз і складність їх реалізації, потім обчислюється рівень 

ризику для всіх загроз, і на його основі - загальний рівень захищеності системи. 

Основною особливістю методики, заснованої на поведінці системи, є той 

факт, що вона орієнтована на роботу в реальному часі. В рамках даної методики 

обчислюються як показники рівня системи, так і додаткові показники 

захищеності, які не беруть участь у визначенні інтегральних показників, але 

корисні для розуміння поточної ситуації. До додаткових показників можна 

віднести: вразливість хоста, слабкість хоста, вразливість хоста до атак  

нульового дня, відсоток систем без відомих критичних вразливостей, поверхня 

атаки.  

У найзагальнішому вигляді методика розрахунку інтегрального показника 

ризику визначається як добуток імовірності успішної реалізації атаки на шкоду 

в разі успішної реалізації атаки [4]. Імовірність успішної реалізації атаки 

визначається, виходячи з навичок порушника (визначаються на основі рівня 

складності реалізованих атакуючих дій), надійності інформації про події 

безпеки (властивість системи виявлення вторгнень), критичності атаки 

(визначається на основі базової оцінки CVSS) і потенціалу атаки (визначається 



18 

як відношення вже реалізованих кроків атаки до загальної кількості кроків в 

атаці). Збиток в разі успішної реалізації атаки включає власний збиток 

(визначається на основі CVSS) і поширений збиток (визначається з 

використанням залежностей сервісів). Отриманий в результаті рівень ризику 

використовується для прийняття рішення про необхідність реагування. 

Методика, заснована на історичних даних, відрізняється від методики, 

заснованої на поведінці системи тим, що при обчисленні ймовірності атаки 

використовуються дані про попередні інциденти. 

Висновки. У даній роботі розглянуті основні дослідження в області 

показників захищеності і виділені класи показників. На основі запропонованої 

класифікації, а також особливостей архітектури системи аналізу захищеності і 

режимів функціонування аналізованої системи сформована система показників 

захищеності. Запропоновано методики розрахунку показників, передбачувані 

для реалізації в рамках системи оцінки захищеності. 

З точки зору архітектури, система володіє наступними особливостями: 

використання для аналізу захищеності графа атак і залежностей сервісів, 

застосування протоколу SCAP і стандартів, що входять до його складу, для 

представлення даних. З точки зору функціонування системи виділяються 

режим реального часу і статичний режим. Перший накладає обмеження на час 

обчислень, однак він дозволяє враховувати поточну ситуацію з безпеки (події, 

конфігурацію системи і т.п.). Другий не має часових обмежень і дозволяє 

застосовувати більш трудомісткі обчислення і використовувати історичні дані. 
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СЕКТОРІ  

У статті досліджено особливості функціонування банківського сектору; 

розкрито питання ефективності застосування систем підтримки прийняття 

рішень у банківській справі; розглянуто перспективи впровадження хмарних 

сервісів у банківській сфері. 

Ключові слова: хмарні технології, веб-системи підтримки прийняття рішень, 

експертні системи, автоматизація банківської системи.  

Українські банки останнім часом все частіше стикаються із політичними та 

економічні викликами, пов’язаними з нестачею ліквідності, зниженням 
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дохідності та необхідністю нарощувати достатність капіталу. Ефективність 

галузі стримується високим розповсюдженням операцій, що виконуються 

вручну, паперовим документообігом, а також високою часткою готівкових 

транзакцій. Недоліки у продуктивності, що спостерігаються у банківському 

секторі України, є серйозними, але цілком переборними. 

Одним із шляхів подолання зазначених проблем є впровадження нового 

покоління центрів обробки даних, заснованих на технології хмарних обчислень. 

Через значні переваги, включаючи еластичну масштабованість, прискорене 

надання послуг, моделі оплати «за фактом використання», перехід до хмарної 

моделі обслуговування потреб бізнесу все частіше вибирається в якості 

стратегічного напрямку розвитку у банківському секторі. 

Характеризуючи стан дослідження процесів розвитку банківської системи 

України, варто відзначити результати, отримані вітчизняними науковцями 

О.П. Степаненко [4], Є.А. Труш [5], Г.О. Чорноус [6]. Аналізу можливості та 

ефективності реалізації систем підтримки прийняття рішень із застосуванням 

хмарних сервісів приурочено праці М.А. Александрової [1], Г.Ф. Іванченко, 

О.П. Стецької [2] та ін.  

Не зважаючи на значну кількість публікацій, дана проблема не втрачає 

актуальності, оскільки ринок інформаційних технологій постійно 

модернізується. Хмарні обчислення – наступний крок еволюції інформаційних 

технологій, який має на меті перехід від класичної моделі управління та 

використання ІТ-ресурсів в банківському секторі до моделі ІТ як сервісу. 

Мета роботи – продемонструвати перспективи впровадження систем 

підтримки прийняття рішень для аналізу та оцінки діяльності банку 

реалізованої на основі хмарних технологій. 

У сучасних умовах успішний розвиток та стійкість українських 

комерційних банків в конкурентній боротьбі неможливі без застосування 

комплексних повнофункціональних систем, що підтримують аналітичний 

аналіз банківської діяльності як по окремих відділеннях, так і по банку в 

цілому. Крім автоматизації оперативних банківських процесів необхідна 
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автоматизація аналітичної діяльності та процесів прийняття рішень. Банківська 

система повинна вирішувати величезну кількість різноманітних завдань, 

базуватись на інтересах клієнтів, бути гнучкою, надійною та ефективною.  

Є.А. Труш [5] виділяє наступні банківські технології: системи електронної 

пошти, бази даних, системи підтримки прийняття рішень та групові СППР, 

сховища даних та багатовимірний аналіз даних, засоби віддаленого доступу до 

мережевих ресурсів системи та для роботи з мережами автоматів тощо.  

Як відзначають Г.Ф. Іванченко та О.П. Стецька [2], ринок СППР у 

фінансових інститутах на даний момент вважається найбільш ємним. Сфера 

застосування СППР в банках стосується, перш за все, платіжних пластикових 

карт, аналізу ризиків, запобігання шахрайства; аналізу споживчої поведінки і 

проектування нових фінансових послуг. Останнє засноване на аналізі та 

формуванні споживчих груп, які характеризуються подібною поведінкою.  

Є.А. Труш демонструє переваги процесу підтримки прийняття рішень на 

основі застосування технології Data Mining. За допомогою Data Mining 

менеджери банків мають можливість наперед передбачити послідовність та 

періодичність дій їхніх клієнтів, що дозволяє ідентифікувати різноманітні 

групи споживачів здійснювати сегментацію, регулювати спектр послуг та 

вибирати оптимальні методи ціноутворення банківських продуктів, що, в свою 

чергу, дозволить накопичити  ефективний досвід ведення прибуткового 

банківського бізнесу. Data Mining застосовують: для оцінки ринкового та 

кредитного ризиків; визначення споживчого профілю та управління 

взаємозв’язками з клієнтами на основі моделювання поведінки споживачів або 

їх профілювання (результатами такої роботи є, наприклад, проекти молодіжних 

житлових кредитів, умови овердрафтів, ВІП-програми); прогнозування попиту 

на фінансові активи через ідентифікацію головного фактору визначення 

дохідності ринкового портфелю, а також надання рекомендацій стосовно їх 

купівлі-продажу; регулювання маркетингової політики та лояльності до 

клієнтів; запобігання шахрайства, у першу чергу з пластиковими картками, що 

є дуже перспективним напрямом з використання засобів штучного інтелекту у 

процесі підтримки прийняття рішень.  
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Велика кількість даних, що належить одному банку, здебільшого 

зберігається в різних сховищах. В таких умовах О.П. Степаненко [4] пропонує 

утворення єдиного інформаційного простору банку. До технологічних 

складових сучасної банківської ІТ-інфраструктури, автор відносить адаптивні 

бізнес-компоненти, що задовольняють сучасним стандартам управління бізнес-

процесами та здатні безконфліктно вбудовуватися в сучасні банківські 

інформаційні системи. Під єдиним інформаційним простором розуміють 

сукупність баз та банків даних, технологій їх ведення і використання, 

інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, які функціонують на 

основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує 

інформаційну взаємодію усіх учасників банківської діяльності, а також 

задоволення їх інформаційних потреб.  

Для практичної реалізації поставлених завдань щодо технологічної 

підтримки роботи банку в єдиному інформаційному просторі, потрібно 

використовувати компонентні інформаційні бізнес-системи підтримки 

банківської діяльності, які повинні мати відкриту сервіс-орієнтовану 

архітектуру, що складається з наборів гнучко конфігурованих, різнорівневих 

функціональних компонентів, і орієнтовані на максимальне використання 

сучасних інформаційних технологій підтримки корпоративної взаємодії. 

Саме таким умовам задовольняють хмарні технології, які забезпечують в 

стислі терміни доступ до повноцінної банківської системи, прискорюють час 

виведення нових послуг на ринок, знімають традиційні вхідні бар’єри та 

дозволяють банкам використовувати нові комерційні можливості. 

Співробітники та користувачі стають мобільними, з можливостями 

«віддаленої» роботи, без прив’язки до фізичного місця розташування 

офісу/робочого місця.  

На сьогоднішній день практично кожна велика IT-компанія стала 

постачальником хмарних послуг. Свої хмарні рішення пропонують споживачам 

такі IT-гіганти як Google, Microsoft, IBM і багато інших. Хмарні технології й 

сервіси можуть стати ефективним інструментом у справі реалізації  
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найрізноманітніших цілей і завдань для банків, починаючи з розробки 

банківських додатків і закінчуючи наданням партнерам повноцінного робочого 

середовища для спільних проектів. 

До основних способів застосування хмарних сервісів в банківській сфері 

належать: здійснення аналітичних розрахунків для оцінки ризиків; аналіз 

зовнішніх даних про стан ринків; аналіз внутрішніх даних і підготовка звітності 

на зовнішніх носіях; аналітика клієнтських даних для виявлення типових 

сценаріїв поведінки шахраїв; дослідження поведінки клієнтів; управління 

мобільними пристроями й сайтами; управління документами; навчання та 

оцінка персоналу; нові банківські проекти; партнерські послуги; розробка та 

тестування додатків; послуга автоматизованих банківських систем. 

Використання хмарних сервісів дозволяє банкам знизити операційні, 

інвестиційні та поточні витрати завдяки моделі оплати за фактично отримані 

послуги, що веде до швидкої окупності інвестицій і більш ефективного 

перерозподілу ресурсів.  

Хмарні технології здатні вирішувати проблему зберігання і 

структурування великих масивів даних, які необхідні для реалізації СППР в 

фінансових інститутах. Для розробки й використання експертних систем 

використовують інтелектуальну веб-СППР. Веб-системи підтримки прийняття 

рішень є системами, які доступні віддалено, через мережу Інтернет. Система 

підтримки прийняття рішень в хмарі дозволяє виробляти в режимі реального 

часу отримання даних з серверів датацентру або зовнішніх джерел, пропонує 

варіанти вирішення проблем на основі правил, що зберігаються в базі знань, 

надає результати для візуалізації в зручній мовній формі для користувачів, 

архівування, видачі в інші інформаційні системи. 

Наявність спільної інфраструктури дозволить суттєво скоротити витрати за 

низкою функціональних напрямків, включаючи кул-центри, стягнення 

заборгованості, процесінг, управління мережею банкоматів і POS-терміналів, 

інкасацію тощо. Впровадження хмарних технологій допоможе зменшити 

потреби банків у внутрішній інфраструктурі та збільшити доступність 

найсучасніших ІТ-додатків, а зростання ринку аутсорсингових послуг принесе 
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додаткові переваги для економіки в цілому завдяки створенню тисяч робочих 

місць за межами великих міст. Можливість доступу до сучасних технологічних 

рішень та новітніх бізнес-моделей дозволить українським банкам подолати 

відставання у продуктивності. Більшість транзакцій, що здійснюються у 

банківських відділеннях, можна перевести в цифрові канали. Пріоритетні 

заходи включають скасування вимоги про наявність фізичного підпису, 

створення умов для віддаленої ідентифікації клієнтів, а також забезпечення 

електронного доступу до різних баз даних для спрощення ідентифікації та 

фінансового моніторингу. 

Банки відчувають економічні вигоди та готові проявляти більше довіри 

новим технологіям, хоча це і пов'язано з певними ризиками втрати контролю 

над ключовою інформацією.  

Таким чином, в конкурентному середовищі діяльності комерційних банків 

України з’явилася нова перевага для ведення бізнесу на основі використання 

хмарних сервісів, яка дозволяє, з одного боку, знизити витрати на утримання і 

обслуговування ІТ-інфраструктури, а з іншого – забезпечити безвідмовну 

роботу обладнання в компанії. Поєднання сучасних СППР з хмарними 

технологіями дає можливість отримати адекватну та прозору систему 

функціонування та розвитку банківської структури в єдиному інформаційному 

просторі. Посилюючи конкуренцію, ефект хмарних систем підтримки 

прийняття рішень, матиме неабиякий вплив на підвищення продуктивності у 

банківському  секторі. 
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ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА – ТЕОРЕТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 

У статті наведено основні наукові трактування сутності терміну 

«логістична стратегія». Проаналізовано особливості основних видів 

логістичних стратегій, надано їх характеристику. Встановлено залежності 

між стратегіями конкуренції і логістичними стратегіями. Сформульовано 

умови та мотиви  реалізації логістичної стратегії. 

Ключові слова: логістична стратегія, етапи, цілі, ефективність. 

У сучасних умовах господарювання значна кількість підприємств 

використовує  логістичне стратегічне управління, яке застосовується з метою 

мінімізації витрат логістичних каналів та забезпечення високої 

конкурентоспроможності. При цьому стратегія може служити для розробки 

ефективної логістичної системи управління, як налагоджений процес 



26 

управління інформаційними і товарними потоками між постачальниками, 

підприємством та споживачами. В умовах мінливості ринку та недостатньо 

напрацьованих науковцями моделей побудови оптимальних стратегій 

формування логістичної системи часто відбувається спонтанно та 

неефективно [7]. 

Важливі дослідження основ стратегічного управління логістичного 

планування було здійснено такими зарубіжними та вітчизняними науковцями: 

А.М. Бутовим [2], А.В. Євдокимовим [3], А.Д. Кочубеєм [4], Є.В. Крикавським 

[5], М.В. Таланом [9], О.М. Тридідом [10], Д. Уотерсом [11] та іншими.  

Тому, актуальним є питання вивчення основних аспектів існуючих 

логістичних стратегій підприємства з метою формування ефективної 

логістичної стратегії на підприємстві та її впливу на процеси стратегічного 

логістичного планування.  

Метою статті є узагальнення теоретичних основ логістичного управління, 

основних логістичних стратегій підприємств для подальшого формування 

моделі їх вибору та визначення ефективності логістичного планування. 

Жорсткі умови конкурентної боротьби вимагають від підприємств 

застосування нових підходів до впровадження логістичних стратегій 

заснованих на принципах логістики, а впровадження їх значимості у 

забезпеченні конкурентоспроможності підприємств зумовлюють необхідність 

оптимізації їх вибору підприємцями [2, с. 125]. 

На думку В.І. Сергєєва, логістична стратегія – це довгостроковий, якісно 

визначений напрям розвитку логістики, що стосується форм і засобів її 

реалізації у фірмі, міжфункціональної і міжорганізаційної координації та 

інтеграції, сформульована вищим менеджментом компанії у відповідності з 

корпоративними цілями [8].    

Логістична стратегія може визначатися, як довгостроковий стратегічний 

план підприємства у логістичній сфері, що слугує для міжфункціональної і 

міжорганізаційної логістичної координації і включає побудову цілей та завдань 

розвитку логістичної системи та зміцнення конкурентних позицій підприємства 

на ринку [7].  
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Відмінною рисою більшості визначень поняття «стратегії» як економічної 

категорії є виділення її як засобу розв'язання проблем чи розв'язання 

суперечностей, що виникають у виробничо-логістичній діяльності 

підприємства. 

Серед ключових і найбільш застосовуваних можемо виділити наступні 

стратегії: мінімізації логістичних витрат та інвестування у логістичну мережу, 

максимізації та покращення логістичного сервісу, максимізації доходу та 

прибутку, підвищення конкурентних переваг підприємства, логістичного 

аутсорсингу (табл.1) [7].  

Таблиця 1  

Аналіз основних логістичних стратегій підприємства у сучасних 

умовах господарювання 
№ 
з.п. Назва стратегії Характеристика 

1. Мінімізація Скорочення загальних операційних витрат 

1. 

логістичних витрат та 
інвестування у 

логістичну мережу 

підприємства, покращення процесів транспортування-
зберігання продукції, зменшення витрат на складське 
обслуговування (через пряму доставку). Оптимізація 
логістичної інфраструктури, економічність та 
ефективність каналів збуту продукції. 

2. 
Максимізація та 
покращення 

логістичного сервісу 

Ефективна система допродажного та післяпродажного 
обслуговування клієнтів. Дотримання стандартів якості 
реалізації продукції. 

3. Максимізація доходу та 
прибутку 

Оптимізація логістичної систем, спрямованої на 
збільшення обсягу реалізації. 

4. 
Підвищення 

конкурентних переваг 
підприємства 

Підвищення рівня якості логістичного обслуговування. 

5. Логістичний 
outsourcing 

Вибір оптимальної кількості  посередників в каналах 
руху товарів. Оптимізація логістичної системи за 
рахунок залучення нових посередників. 

 

Спрощено можна розглядати чотири основні напрями розвитку 

логістичних стратегій в бізнесі: 

а) напрям договірних (традиційних) логістичних стратегій; 

б) логістичний outsourcing; 

в) напрям логістичного партнерства; 

г) напрям швидких циклів та інтеграції ланцюга поставок. 
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Стосовно цих напрямів у таблиці 2 подані залежності між стратегіями 

конкуренції і головними логістичними стратегіями. 

Загалом можна говорити про різноманітність форм і умов стосовно рівня 

логістичного управління, що не дозволяє однозначно строго сформулювати 

типи логістичних стратегій, однак їх можна диференціювати щодо вирішення 

базових логістичних проблем [6]: 

1) стратегія інтеграції функцій і процесів; 

2) стратегія консолідації (транспорту, складів, запасів); 

3) стратегія зменшення, тобто ліквідації запасів; 

4) стратегія скорочення циклу: 

5) стратегія диференціації обслуговування клієнта; 

6) стратегія кооперації у відносинах «постачальник-споживач»; 

7) логістичний outsourcing; 

8) стратегія логістичних інновацій. 

Таблиця 2 

Залежності між стратегіями конкуренції і логістичними стратегіями 
Домінуюча стратегія конкуренції 

(Лідерство) 
Перевага 

витрат 

Розвиток 
ключових 
компетенції 

Отримання 
переваги завдяки 

кооперації 

Конкуренція, 
орієнтована на час 

Домінуюча логістична стратегія 
Мінімізація 

логістичних витрат 
Купівля (чи 
продаж 

логістичних 
послуг 

Вдосконалення 
логістичної системи в 
масштабі багатьох 

фірм 

Швидкий цикл

Відносини між постачальниками і отримувачами 
Конкурентні Співпраця 

на основі 
контракту 

Двостороння 
корисна кооперація 

Інтеграція 
ланцюга поставок 

 

Мета стратегії консолідації – досягнення ефекту масштабу, за рахунок чого 

досягається зниження витрат. Прикладами таких стратегій може бути 

консолідація транспортних перевезень, що дозволяє зменшити питомі 

транспортні витрати тощо. 
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Співзвучною із попередньою є стратегія зниження загального рівня, 

запасів та стратегія скорочення циклу, що реалізується в постачанні, 

дистрибуції, в управлінні запасами, у виробництві тощо.  

Стратегія диференціації обслуговування клієнта стосується однаковою 

мірою і маркетингу в контексті впровадження концепції сегментації ринку і 

передбачає отримання ефекту за рахунок оптимізації зв'язку між витратами і 

рівнем обслуговування клієнта.  

Стратегія кооперації «постачальник – отримувач», як і логістичний 

outsourcing базується на концепції стратегічного партнерства в постачанні 

збуті, в процесі розвитку продукту з метою максимізації користі всіх сторін. 

Стосовно стратегії інновацій, то необхідно виходити з того, що 

формулювання стратегії фірми – це насамперед пошуки інновацій. Оскільки 

логістика є однією із сфер діяльності підприємства, то концентрація уваги на 

ній може принести певні переваги на ринку у формі тимчасової чи часткової 

монополістичної позиції: логістичні рішення стосовно нових виробів (нові 

логістичні продукти), географічних ринків, постачальників чи отримувачів. 

Викладена коротка характеристика не означає, що кожна з названих 

логістичних стратегій є цілком ізольованою. Навпаки, передбачається їх 

взаємне проникнення та інтегрований розвиток. 

Формулювання і подальша реалізація логістичної стратегії вимагає 

забезпечення певних умов, до яких належать: 

− наявність глобальної стратегії і підтримувальних стратегій; 

− можливість формування величини і структури виробництва з точки 

зору вимог логістики; 

− вертикальна інтеграція сфер логістики в підприємстві; 

− структури постачання, виробництва і дистрибуції орієнтовані на потоки 

матеріалів і готових виробів; 

− відповідність систем керування та інформації; 

− відповідні міри ефективності; 



30 

− відповідність рівнів автоматизації техніки виробництва, переміщення 
матеріалів та інформації; 

− використання кадрів відповідної кваліфікації. 
Метою стратегічних логістичних рішень підприємства традиційно є 

зниження загальних витрат і підвищення рівня обслуговування клієнта завдяки 
мінімізації змінних витрат, зв'язаних з переміщенням і складуванням 
логістичних продуктів; скороченню циклу обороту капіталу, інвестованого в 
запаси; зростаючим доходам від підвищення рівня обслуговування клієнта 
порівняно із менш інтенсивним зростанням логістичних витрат. 

Особливе місце серед логістичних стратегій займають стратегії 
міжнародних логістичних каналів, серед яких в розглядаються такі 
корпоративні стратегії: експортна; ліцензійна; joint-ventures; створення філій в 
інших державах. 

Мотиви реалізації експортної стратегії полягають в отриманні 
конкурентних переваг, а саме: 

− логістичні системи в міжнародних канатах характеризуються високою 
еластичністю стосовно оточення; 

− забезпечення меншого ризику, ніж в інших стратегіях через менші 
додаткові інвестиції; 

Ліцензійна стратегія полягає в наданні ліцензій фірмі з іншої держави на 
користування технологією виробництва, ноу-хау тощо. Мотивом впровадження 
цієї стратегії є тарифні бар'єри, імпортні умови тощо. 

Стратегія joint-ventures – стратегія компромісу між експортною та 
ліцензійною стратегіями, зв'язана з великим ризиком і менш еластична до змін 
оточення.  

Стратегія створення філій в інших державах реалізується через придбання 
та експансію, що уможливлює усунення транспортних витрат, обслуговування 
вантажів, митних оплат тощо. 

Варто зазначити, що застосування та вибір оптимальних логістичних 
стратегій можна здійснювати на основі трьох ключових параметрів:   планових 
логістичних витрат, якості логістичного обслуговування та доходи на 
підприємстві. 
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Таким чином, стратегія підприємства і логістична стратегія в загальному 

співвідносяться як ціле і частина, а це означає, що в окремі періоди за 

спеціальних умов логістична стратегія може набувати тією чи іншою мірою 

характеристик, визначальних для корпоративної стратегії. Тому цілком 

закономірним виглядає ідентифікація цих періодів та умов, коли така 

трансформація відбувається [1].  

Отже, вибір логістичної стратегії підприємства у сучасних умовах 

господарювання є складним процесом узгодження необхідності мінімізації 

витрат за умови забезпечення покращення логістичного обслуговування та 

максимізації доходів, а також підвищення конкурентних переваг. Відповідно, 

вибір стратегічного напряму залежатиме від виду логістичної системи, наявних 

матеріальних ресурсів та бізнес-стратегії самого підприємства. Ефективність 

вибору тієї чи іншої стратегії визначатиметься динамікою зростання доходів 

підприємства та підвищенням якості логістичного обслуговування і 

задоволення запитів споживачів. Перспективними у цьому напрямку можуть 

бути подальші дослідження практики застосування логістичних стратегій 

українськими підприємствами у сучасних посткризових реаліях.  
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВИНИКАЮЧИХ РИЗИКІВ  

Досліджено сутність кредитно-депозитної діяльності банку. Розглянуто 

основну мету кредитної діяльності та депозитної діяльності банків. Наведено 

характеристику найбільш часто використовуваних методів аналізу й оцінки 

ризиків в процесі здійснення банками кредитно-депозитної діяльності. 

Розглянуто основні засоби нейтралізації та зниження  ризиків в банківській 

діяльності 

Ключові слова: кредитна діяльність, депозитна діяльність, банки, банківська 

діяльність, ризики, методи зниження ризиків. 

Сучасний розвиток фінансового сектору являється однією із 

найважливіших складових успішного розвитку економіки країни, проте зі 

зростанням кількості банківських операцій зростає і кількість ризиків, які їх 

супроводжують. Ці процеси, у свою чергу, спричиняють необхідність пошуку 

методів оцінки ризиків банківської діяльності, стимулюють появу нових 

досліджень, що присвячуються цьому питанню. Кредитно-депозитна діяльність 

банків повинна бути узгоджена із економічним станом країни, з фінансовими 

ресурсами, які банк може акумулювати і спрямувати в активні операції, а 

витрати на досягнення певних результатів не мають перевищувати 

встановлених меж, при цьому важливе значення має адекватна оцінка рівня 

ризику, який заплановано в разі втілення в життя тієї чи іншої стратегії 

діяльності банку. 

На сучасному етапі, серед завдань, пов’язаних із стабілізацією 

економічного розвитку в Україні, важливе місце займають питання формування 

ефективної банківської системи. Перехід від адміністративно-командних 

методів управління банківською системою до економічних посилює роль 
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конкуренції та зумовлює необхідність врахування потреб клієнтів грошово-

кредитного ринку, розробки та реалізації ефективної депозитної і кредитної 

політики. Основна ідея здійснення кредитно-депозитної діяльності банку 

полягає у розумінні нерозривної єдності активів, зобов’язань і капіталу банку та 

пріоритетної ролі сукупного портфеля в одержанні високого прибутку за 

прийнятного рівня ризику. Особливої актуальності питання провадження 

кредитно-депозитної діяльності набувають в умовах наявної економічної 

нестабільності. 

Цілями статті являються обґрунтування основних теоретичних положень 

щодо сутності кредитно-депозитної діяльності банків та визначення основних 

методів зниження ризиків в процесі банківської діяльності. 

Проблемам здійснення кредитної та депозитної діяльностей в сучасній 

банківській системі приділили увагу такі вітчизняні та іноземні вчені, як 

І. Благун, В. Вітлінський, А. Герасимович, О. Дзюблюк, Т. Клебанова, 

Н. Костіна, Б. Луців, Л. Примостка, Р. Русин, Г. Марковіц, Р. Портер, В. Шарп 

та ін. Проте, слід зауважити, що сьогодні продовжує існувати необхідність 

подальшого поглиблення теоретичних досліджень та їх практичної апробації в 

сфері кредитно-депозитної діяльності  

Теперішні позиції української банківської практики здійснення кредитно-

депозитних операцій досить слабкі, оскільки вони потребують багатьох змін, 

пов’язаних із надмірною централізацією управління процесами формування та 

використання позикового фонду. Із ходом глобалізації вітчизняні банки 

переважним чином мобілізували ресурси за рахунок запозичень на 

міжнародних ринках капіталів в формі кредитів та іноземних інвестицій. 

Значними імпульсами характеризується і внутрішній міжбанківський ринок. 

Мобілізація запозичених ресурсів досить вигідна, тому що цей вид ресурсів 

вирізняється низькою вартістю та високим рівнем доступності для більшості 

банків. 

Нинішня ситуація, коли міжнародні банки знизили обсяги кредитування 

вітчизняних банків, а також, зважаючи на недостатність ресурсів на 
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внутрішньобанківському ринку, посилюється значення депозитних ресурсів, які 

банк повинен залучити шляхом проведення депозитних операцій. Боротьба за 

залучення коштів фізичних та юридичних осіб посилилася. Саме тому виникає 

необхідність в чітко продуманій організації кредитно-депозитної політики, що 

стає основою забезпечення діяльності банків. 

Кредитно-депозитну діяльність комерційного банку розглядають як 

стратегію і тактику банку щодо залучення коштів вкладників та інших 

кредиторів та визначення найефективнішої комбінації їхніх джерел та 

спрямування їх на кредитування клієнтів банку (позичальників) на основі таких 

принципів кредитування, як строковість, платність, забезпеченість, 

поверненість та цільовий характер використання [3, с. 111]. 

Визначення пріоритетних напрямків розвитку та удосконалення 

банківської діяльності в процесі залучення й акумулювання ресурсів, розвитку 

депозитних операцій і підвищенні їх ефективності являються основною метою 

депозитної діяльності. 

Варто розрізняти значення здійснення депозитної діяльності як на 

макроекономічному рівні, так і на рівні окремо взятого комерційного банку. На 

макроекономічному рівні депозитна діяльність має важливе значення для 

формування позичкового фонду. На мікроекономічному рівні – рівні 

конкретного банку – роль депозитної діяльності виявляється у забезпеченні 

стабільності та стійкості банку, його рентабельності, ліквідності і надійності, а 

також відповідності його діяльності потребам клієнтів. 

Депозитна діяльність комерційного банку ґрунтується на дослідженні 

досягнутого рівня розвитку депозитних відносин банку з клієнтами та націлена 

на їхнє вдосконалення та розвиток. 

Депозитна діяльність комерційного банку спрямована на оптимізацію 

витрат по залученню коштів на депозитному ринку за умови їх ефективного 

використання. Такий механізм реалізації інтересів всіх суб’єктів депозитного 

ринку формує ціну на депозитні кошти. Безпосередній вплив на процентні 

витрати мають середні залишки по оплачуваних депозитах та середня 

процентна ставка по них [9, с. 127]. 
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Зростання кредитування економіки й населення свідчать про послідовну 

активізацію ролі банківської системи в соціально-економічному розвитку 

країни. У той же час не вдалося забезпечити суттєвого зниження вартості 

кредитів, так як вона залишається високою, що обмежує фінансові можливості 

переходу до інноваційної моделі зростання національної економіки. 

Активізація депозитної діяльності банків можлива через: 

1) використання нових депозитних інструментів; 

2) підвищення привабливості вкладів шляхом раціонального поєднання 

цінових і нецінових методів; 

3) спрощення режиму функціонування депозитних рахунків. 

Стосовно кредитної діяльності банків в розрізі стратегії, то вона включає 

пріоритети, принципи та цілі окремого комерційного банку на кредитному 

ринку, а стосовно тактики – фінансовий та інший інструментарій, що 

використовується даним комерційним банком для реалізації його цілей при 

здійсненні кредитних угод, правила їх здійснення, регламент організації 

кредитного процесу. Кредитна діяльність банків визначає пріоритети в процесі 

розвитку кредитних відносин, з одного боку, та функціонування кредитного 

механізму – з другого.  

Головною метою кредитної діяльності будь-якого банку являється 

досягнення комерційного зростання завдяки зміцненню й підвищенню 

надійності якості кредитного портфеля банку. Крім того, серед основних 

завдань кредитної діяльності є створення високоякісних активів, які 

забезпечують постійний плановий рівень прибутковості; вкладання кредитних 

коштів в економічно перспективні, рентабельні проекти; розробка й активне 

впровадження нових кредитних продуктів; зміцнення та підвищення 

конкурентоспроможності на ринку; підвищення якості наданих послуг. 

Пріоритетними завданнями кредитної діяльності комерційних банків 

являються: забезпечення високоприбуткового розміщення коштів банку в 

гривні та в іноземній валюті; постійний контроль над структурою кредитного 

портфеля та їхнім якісним складом; надання надійних та рентабельних 

кредитів; мінімізація та диверсифікованість кредитних ризиків [7, с. 249]. 
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Реалізації кредитної діяльності комерційного банку передбачає 

організацію процесу кредитування, який набуває певної спрямованості та має 

цільовий орієнтир. Кредитна діяльність комерційного банку включає в себе як 

організацію процесу кредитування, так і дії суб’єктів управління через 

економічні й управлінські методи і важелі, що впливають на реалізацію 

кредитних відносин. Кредитна діяльність комерційного банку не є статичним 

процесом, а постійно розвивається, проходячи ряд стадій від простої 

функціональної до складної комбінованої управлінської системи. Ефективне 

функціонування механізму формування та реалізації кредитної діяльності 

комерційного банку, в тому числі його інструменти, важелі та методи впливу на 

процес кредитування, залежать від повноти забезпечення економічних інтересів 

суб’єктів кредитних відносин, а також охоплюють регулятивні дії, спрямовані 

на його адаптацію до швидкозмінної господарської ситуації [5, с. 94]. 

Кредитно-депозитна діяльність банків передбачає існування значної 

кількості ризиків, що мають як зовнішню, так і внутрішню природу.  

Своєчасне попередження цих ризиків дає можливість уникнути або ж 

значно зменшити неминучі втрати, що виникають в процесі здійснення банками 

кредитно-депозитної діяльності. Банківська установа повинна вміти правильно 

оцінювати ризики, які вона здатна взяти на себе, і з якими вона може впоратися. 

Ризики – це вираження ймовірних подій, що можуть призвести до певних 

втрат внаслідок втілення обраного рішення й несприятливого впливу з боку 

навколишнього середовища. Саме із ризиками пов’язується можлива 

нестабільність прибутків банків. Цілком зрозуміло, що повною мірою 

врахувати всі ризики у діяльності банків просто неможливо. Причиною такої 

ситуації може бути навіть те, що не всі ризики можуть піддаватися аналізу та 

контролю на рівні окремого взятого суб’єкта. Крім того, для досягнення 

ефективних результатів внаслідок економічної діяльності в умовах конкуренції 

компанії досить часто змушені реалізовувати ті проекти, які мають певний 

ступінь ризику [1, с. 277]. 

Економісти розрізняють дві основні категорії ризику: недиверсифікований 

(систематичний) та диверсифікований (несистематичний) ризики (рис.1).  
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Щодо систематичного ризику, то він пов’язаний із загальною політичною 

та економічною ситуацією в країні та у світі загалом, загальною динамікою цін 

на фінансові активи, зростанням цін на ресурси. Тобто систематична складова 

ризику являється комплексним проявом як процентного, так і валютного 

ризиків, а також проявом ризику інфляції. 

Варто зауважити, що негативна дія вищевказаних ризиків пов’язана із 

впливом інших. Таким чином, при здійсненні кредитно-депозитної діяльності 

ризик зміни процентної ставки стає особливо актуальним в умовах інфляції. 

Так як, при знеціненні грошей дорожчими стають нові позики та 

підвищується процентна ставка за борговими зобов’язаннями. 

 
Рис. 1. Класифікація ризиків відносно можливості їх диверсифікації 

Відповідно, ринковий ризик певним чином пов’язаний із дією ризику 

інфляції, що спричинений зміною купівельної спроможності грошей. 

До категорії несистематичних ризиків відносять фінансовий та галузевий 

ризики, ризик ліквідності. Фінансовий ризик являє собою збитки у зв’язку із 

нерентабельністю, або ж банкрутством суб’єкта користування банківськими 

послугами. Щодо галузевого ризику, то він пов’язаний із циклічною динамікою 

розвитку деяких окремих видів економічної діяльності. Ризик ліквідності 

виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні 

строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. 

Систематичні ризики 

Ризик змін процентної ставки 
(процентний ризик) 

Ризик законодавчих змін 
(соціально-правовий) 

Політичний ризик (внутрішньо-
політичний, міжнародний) 

Промисловий ризик 

Інфляційний ризик 

Несистематичні ризики 

Ризик придбання 

Управлінський ризик 
Ризик зміни курсу під впливом гри 
біржових спекулянтів (ціновий ризик)
Ризик ліквідності 

Ризик вилучення акцій з обігу

Ризик підприємства 

Галузевий ризик 

Ринковий ризик 

Валютний ризик 
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Систематизація ризиків здійснення банками кредитно-депозитної 
діяльності дає можливість здійснювати їхній подальший якісний та кількісний 
аналіз, використовуючи інструменти математичної статистики та теорії 
ймовірностей. 

Таким чином, якісний аналіз ризиків дозволяє побачити опис всіх 
передбачуваних ризиків діяльності банку та вартісну оцінку наслідків і заходів 
для зниження, а за допомогою кількісного аналізу проводяться безпосередні 
розрахунки змін ефективності діяльності банку в зв’язку із ризиками. 

У табл. 1 наведено характеристику найбільш часто використовуваних 
методів аналізу й оцінки ризиків банків в процесі здійснення кредитно-
депозитної діяльності.  

Таблиця 1  

Методи аналізу банківських ризиків 
Метод Характеристика методу

Ймовірнісний 
аналіз  
 

Припускають, що побудова і розрахунки по моделі здійснюються відповідно до 
принципів теорії ймовірностей, тоді як у випадку вибіркових методів усе це 
робиться шляхом розрахунків по вибірках. Імовірність виникнення утрат 
визначається на основі статистичних даних попереднього періоду з 
встановленням області (зони) ризиків, достатності інвестицій, коефіцієнта 
ризиків (відношення очікуваного прибутку до обсягу всіх інвестицій по 
проекту)  

Експертний 
аналіз ризиків  

Метод застосовується у випадку відсутності чи недостатнього обсягу 
вихідної інформації і складається в залученні експертів для оцінки ризиків. 
Відібрана група експертів оцінює проект і його окремі процеси за ступенем 
ризиків  

Метод аналогій  Використання бази даних здійснених аналогічних проектів для переносу 
їхньої результативності на розроблювальний проект. Такий метод 
використовується, якщо внутрішнє і зовнішнє середовище проекту і його 
аналогів має достатню схожість по основних параметрах  

Аналіз показників 
граничного рівня  

Визначення ступеня стійкості проекту стосовно можливих змін умов 
його реалізації  

Аналіз 
чутливості 
проекту  

Метод дозволяє оцінити, як змінюються результуючі показники реалізації 
проекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних для розрахунку  

Аналіз сценаріїв 
розвитку проекту  

Метод припускає розробку декількох варіантів (сценаріїв) розвитку проекту 
і їхню порівняльну оцінку. Розраховуються песимістичний варіант 
(сценарій) можливої зміни перемінних, оптимістичний і найбільш ймовірний 
варіант  

Метод побудови 
«дерева рішень» 
проекту  

Припускає покрокове розгалуження процесу реалізації проекту з оцінкою 
ризиків, витрат, збитку і вигод 

Імітаційні методи  Базуються на покроковому розрахунку значення результуючого показника за 
рахунок проведення багаторазових досвідів з моделлю. Основні їхні 
переваги – прозорість усіх розрахунків, простота сприйняття й оцінки 
результатів аналізу проекту всіма учасниками процесу планування. У якості 
одного із серйозних недоліків цього способу необхідно вказати істотні 
витрати на розрахунки, зв‘язані з великим обсягом вихідної інформації
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Механізм зниження банківських ризиків ґрунтується на використанні 

сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. До 

основних механізмів нейтралізації інвестиційних ризиків відносять: 

диверсифікацію, хеджування, резервні кредити, резервні фонди та банківські 

рахунки з особливим режимом [6, с. 23].  

Особливості нейтралізації банківських ризиків за допомогою зазначених 

інструментів відображено на рис. 2. 

Серед засобів нейтралізації або зниження ризику, крім вищезазначених 

можна виокремити ще ряд загальноприйнятих прийомів та рекомендацій. 

Зокрема, уникнення ризику, що полягає у розробці внутрішніх заходів 

характеру, що повністю виключають конкретний вид ризику (відмова від 

здійснення операцій з надмірно високим ступенем ризику); забезпечення 

високої ліквідності інвестицій (бажано, щоб активи проекту мали ринковий 

попит не тільки з боку проекту); розподіл проекту на кілька частин і побудова 

об'єкта інвестування як об'єднаного комплексу таких етапів (кожна з частин 

комплексу матиме змогу вступати в експлуатацію автономно, приносити 

прибуток і окуповувати витрати); лімітування – це встановлення ліміту, тобто 

граничних сум витрат, продажу, кредиту тощо; розподіл ризиків здійснюється 

шляхом часткової передачі ризиків окремим партнерам, що задіяні у проведенні 

ризикової операції [4, с. 112]. 
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Рис. 2. Інструменти нейтралізації банківських ризиків 

Отже, ризики впливають на діяльність банківських установ. Для цього 

банкам слід об’єктивно оцінювати всі основні ризики та зрозуміти, які з них 

вони готові взяти на себе. Тільки після цього, банки почнуть створювати 

ефективну систему управління ризиками, яка буде здатна точно ідентифікувати 

та оцінювати ризики й надавати  належну достовірну інформацію. Якщо банки 

зможуть створити систему послідовного контролю за ризиками, то вони 

зможуть приймати значно більший обсяг ризиків та внаслідок цього матимуть 

змогу отримувати більший прибуток. Так як ринкові умови та структура банків 

досить різняться, тому не існує єдиної системи управління ризиками, яка буде 

прийнята для всіх банків. Кожній установі варто розробити власну програму й 

систему управління ризиками відповідно до своїх потреб та обставин. 

Підсумовуючи результати дослідження , слід зауважити, що кредитно-

депозитна діяльність банку повинна забезпечувати ліквідність, фінансову 

Рахунки для депонування учасниками проекту грошових 
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учасниками проекту. 
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стійкість і одночасно прибутковість комерційного банку. Зростання конкуренції 

на депозитному ринку за умови одночасного зниження відсоткової ставки 

визначає необхідність для банківських інститутів запровадження якісно нових 

депозитних інструментів, використання яких забезпечує клієнтам банку 

можливість їх реалізації як фінансових активів при здійсненні кредитних 

операцій.  

Таким чином, оцінка ризиків та визначення шляхів їх зниження є 

найважливішим етапом в кредитно-депозитній діяльності банку. Не існує 

універсального методу, що дозволяє провести повний аналіз і дати оцінку 

ризику певної операції.  

Зауважимо, що запропоновані теоретичні узагальнення та система 

управління ризиками можуть бути корисними для ефективного функціонування 

банківської системи. Запропоновані підходи можуть бути цінними для 

вирішення значної кількості проблем, що пов’язані із формуванням 

ефективного, гнучкого, системно орієнтованого та адекватного механізму 

ідентифікації, оцінювання та регулювання ризиків у процесі банківської 

кредитно-депозитної діяльності. 
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Впродовж останніх трьох десятиліть у науковому світі розвивається 

загальновизнана концепція людського капіталу, згідно з якою освіту 

позиціонують як ключовий чинник економічного зростання, соціального і 

матеріального добробуту. Сьогодні сферу освіти розглядають як окремий ринок 

освітніх послуг, що являє собою складне багатоаспектне економічне явище, яке 

можна охарактеризувати попитом і пропозицією, їхньою взаємодією, наявністю 

механізму формування ринкової рівноваги та встановлення рівноважної ціни на 

освітні послуги. Саме тому у наукових колах зростає значущість проблематики 

оцінювання ефективності управління навчальними закладами. 

Визначення ефективності будь-якої діяльності є необхідним і складним 

завданням управлінської системи. У науковців не має одностайної думки щодо 

підходів до тлумачення та методології вимірювання ефективності. В основі 

лежать наукові теорії-моделі, котрі стосуються як кількісних, так і якісних 

показників, що створює певні труднощі, оскільки не можна однозначно виявити 

ті з них, які будуть найбільш достовірні. Саме тому процес розрахунку 

ефективності є креативною діяльністю, яка вимагає не тільки певного багажу 

знань, а й вміння аналізувати будь-яку діяльність, розбивати її на процеси, 

операції тощо.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблемам оцінювання 

ефективності управління, присвячені  праці зарубіжних, вітчизняних вчених та 

управлінців-практиків, в яких запропоновано як різні теоретичні моделі, так і 

методики кількісної та формалізованої оцінки ефективності управління: К. Вайс 

[1], Е. Ведунг [2], Р. Махиня [3], І. Ніколіна [4], Е. Нілі [5], Л. Приходченко [6]. 

Формулювання цілей дослідження. Разом з тим, аналіз зарубіжних та 

вітчизняних наукових здобутків показує, що серед науковців відсутня 

одностайність щодо можливості виміру рівня ефективності управління; 

складність таких досліджень пов’язана із відсутністю чітко визначених 

показників та критеріїв оцінювання ефективності управління; усталеної 

методики оцінювання, яка б заслуговувала на довіру достовірністю отриманих 

результатів.  
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Це визначає наукові завдання щодо характеристики дефініції «оцінювання 

ефективності управління навчальним закладом» з позиції теоретичних засад.   

Виклад основного матеріалу дослідження. У вітчизняній літературі 

терміни «оцінка» та «оцінювання» часто використовуються як синоніми. Хоча 

поняття оцінювання є ширшим за змістом і передбачає здійснення відповідних 

процесів, а «оцінка» – це швидше остаточний результат процесу оцінювання.  

Зарубіжні експерти розглядають оцінювання як інструмент, що надає 

можливість аналізувати ефективність управлінської діяльності. Вайс Керол 

наголошує на п’яти ключових елементах оцінювання [1, с. 25-27], перший з 

них – це системність, що свідчить про науково-дослідницьку сутність цього 

процесу, дотримання строгого порядку та правил. Другий елемент визначає, на 

що саме спрямоване дослідження тобто об’єкт дослідження: операції (спосіб 

виконання програми) чи результат програми. Але оцінювання може бути 

спрямоване як на процес, так і на результат. Стандарти (норми) є невід’ємною 

складовою оцінювання, згідно з якими здійснюється порівняння, та третім 

обов’язковим елементом оцінювання. Після збору необхідних даних проходить 

процес порівняння (четвертий елемент), оцінка якості програми, а саме: 

порівнюються наявні показники з очікуваними результатами тощо. І нарешті 

п’ятий елемент – це мета, для досягнення якої проводиться оцінювання – 

вдосконалення програми та політики. 

Розрізняють оцінювання за об’єктами, на яке воно спрямоване: оцінювання 

політики, оцінювання програми, оцінювання організації, оцінювання 

управління. 

В залежності від головного суб’єкта класифікують оцінювання як: 

- самооцінювання, коли власне виконавці програми здійснюють оцінку 

досягнень; 

- оцінювання, орієнтоване на клієнта (вивчення питання задоволення 

потреб, інтересів, бажань чи очікувань клієнтів). Воно ґрунтується на двох 

важливих моментах: по-перше, попит, який формується через виявлення 

ставлення споживачів до якості послуг, – сприяє покращенню надання цих 
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послуг; по-друге, демократичною рисою цієї моделі є співучасть – можливість 

висловлення клієнтом своїх скарг і побажань надавачам послуг і обов’язок 

надавачів нести відповідальності за зміст послуги. Оцінювання орієнтоване на 

клієнта стало дуже розповсюдженим при оцінці якості наданих послуг;  

- оцінювання, орієнтоване на зацікавлені сторони (модель стейкхолдерів), 

подібне до моделі, орієнтованої на клієнта. Головна відмінність між ними 

полягає у масштабах дослідження: модель, орієнтована на клієнта, передбачає 

залучення до оцінювання однієї групи інтересів, тоді коли оцінювання, 

орієнтоване на зацікавлені сторони, спрямоване на забезпечення участі і впливу 

на остаточний результат усіх сторін [2, с. 103]. Даний вид оцінювання 

передбачає наявність розроблених процедур. 

На оцінювання ефективності управління спрямовані підхід, орієнтований 

на результати і підхід, орієнтований на проблеми [4, с. 9-10]: 

- оцінювання, орієнтоване на результати, використовується для визначення 

результатів, які були отримані, дотримання вимог та досягнення цілей. В 

умовах такого підходу вивчають діяльність і пов’язують спостереження з 

нормами (цілями, завданнями, стандартами тощо) і критеріями оцінювання. 

Результатом процесу оцінювання будуть відхилення отриманих результатів від 

запланованих норм. Тут застосовують нормативний спосіб оцінювання 

ефективності та результативності, а критерії – це стандарти, що 

використовуються для того, щоб визначити чи програма відповідає вимогам. 

- оцінювання, орієнтоване на проблему, пов’язане із дослідженням та 

аналізом проблем. В умовах такого підходу ознаки проблеми є «відправною 

точкою» оцінювання. Основним же завданням оцінювання є перевірка 

наявності сформульованих проблем та аналіз їх причин з огляду різних 

перспектив. Процес оцінювання в даному випадку проводиться аналітичним 

способом.  

На нашу думку, жодна із виділених форм оцінювання сама по собі не дає 

інтегральної та об’єктивної оцінки ефективності управління, однак вони 

можуть бути корисними при дослідженні окремих аспектів роботи. 
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Отже, під оцінюванням розумітимемо процес, що потребує постійного 

удосконалення через специфічність призначення: здатність отримувати 

об’єктивну інформацію, за допомогою якої простежувати рівень розвитку 

об’єкта оцінювання, визначати напрямки покращення існуючого стану і 

вносити корективи, як у діяльність, так і безпосередньо в саму систему 

оцінювання.  

Будь-яке поняття має відносний характер і його визначення відображає 

предмет частково, однобічно, тому створення методики оцінювання, а тим 

більше її використання потребує чіткості та конкретизації дефініцій, оскільки 

відмінності у їх розумінні виконавцями можуть призвести до абсолютно 

протилежного очікуваному результату.  

Оцінювання ефективності управління є складною проблемою так, як до 

теперішнього часу в літературі не існує загальновизнаного підходу до 

оцінювання. Така ситуація зумовлена і існуванням різних базових поглядів на 

визначення поняття «ефективність», що ускладнює розуміння сутті цієї 

категорії. 

В філософії категорія «ефективність» визначається як виразник 

раціональних способів досягнення мети. Ми погоджуємось з позицією, що 

мірою ефективності є ступінь наближення до досягнення усіх кінцевих цілей. 

Дана діяльність буде настільки ефективніша за іншу, наскільки більше 

наблизить того, що діє до досягнення поставленої мети. Зважаючи на можливу 

множинність різноспрямованих цілей даної діяльності (головні і побічні цілі), 

діяльність може бути не тільки «більш менш ефективною», але і повністю 

«ефективною», якщо повністю реалізуються всі цілі, і «частково ефективною», 

якщо реалізується лише частина цілей. 

Найбільшого розповсюдження в зарубіжній та вітчизняній практиці набуло 

тлумачення поняття «ефективність» з позиції співвідношення між продуктом у 

вигляді наданих товарів (послуг) та ресурсами, використаними на їх створення 

(співвідношення між результатами та ресурсами, витраченими на їх створення). 

Такий підхід, відомий як економічна ефективність. 
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Але такий підхід, на нашу думку, не враховує значення отриманих 

результатів та їх вплив на суспільство. Тому важливого значення сьогодні 

набуває соціальна спрямованість ефективності державного управління.  

Соціальний підхід базується на соціальному ефекті, який передбачає 

узгодження результатів державного управління з метою та задоволенням 

потреб населення.  

Л. Приходченко, в свою чергу, стверджує, що про ефективність можна 

говорити тільки за умови, коли вироблений товар чи послуга перебувають у 

стадії споживання, задовольняючи потреби людей. Вона пропонуємо наступне 

розуміння «ефективності»: диференційована та багаторівнева характеристика, 

яка водночас зберігає свою відносність стосовно проголошених цілей; 

співвідношення між продуктом та ресурсами, які пішли на його створення з 

огляду на результат, тобто вказується на зв’язок із ресурсами, продуктом і 

цілями, але обов’язково і з ефектом, причому останній досягається за межами 

діяльності, процесу творення товару чи послуги, саме в процесі його 

споживання [6].  

Вчені розглядає також і індивідуальну ефективність керівника та 

персоналу через практичні навики, особисті якості і високу кваліфікацію. 

Ефективність – це практика, практичні навики, яких потрібно набувати в 

процесі постійної і копіткої праці. Але управління ефективне лише тоді, коли 

успішно скоординовані зусилля багатьох людей.  

Ряд науковців пропонують визначати поняття ефективність (так звана 

«організаційна ефективність») з точки зору мікроклімату, цілей, традицій, 

ціннісних орієнтирів, рівня організованості, системи мотивації, сучасних 

технологій прийняття і реалізації управлінських рішень.  

На нашу думку, повної екстраполяції економічної ефективності у освітню 

галузь не може бути, оскільки вона має свої характерні особливості, відмінні 

від інших видів управління.  

Особливе значення під час вимірювання ефективності надається критеріям 

і показникам. Потребує уточнення понять «критерії», «показники», з якими 
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безпосередньо пов’язаний процес оцінювання. Їх призначення полягає в тому, 

що вони не тільки допомагають складні процеси зробити простими, але й 

надають змогу порівнювати отримані результати у часі.  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови записано, 

що:  

- критерій – підстава для оцінки, визначення кваліфікації чогось; мірило 

істинності, вірогідності людських знань, їх відповідності об’єктивній дійсності; 

ознака чи сукупність ознак [7, с. 588]; 

- показник – свідчення, доказ, ознака чогось; наочні дані про результати 

роботи, якогось процесу, дані про досягнення в чому-небудь; кількісна 

характеристика властивостей виробу; явище або подія, на підставі яких можна 

робити висновок про перебіг якого-небудь процесу [7, с. 1024].  

Таким чином, показники – це згруповані певним чином дані, що 

дозволяють оцінити судження про ключові аспекти функціонування систем 

(управлінських, економічних, соціальних тощо); критерії – ознака чи 

сукупність ознак, які надають підставу для здійснення оцінки показників. 

Критерії висвітлюють спрямованість управління, а показники фіксують 

досягнутий рівень. Показники повинні будуватися на одній концептуальній 

основі, об’єднуватися єдиним банком даних у рамках інформаційної системи і 

співвідноситись з міжнародними нормативами.  

Ефективність окремих заходів управління навчальним закладом пов’язана 

з раціоналізацією системи управління (зміна структури управління, норм 

управління і обслуговування; забезпеченість кваліфікованими кадрами тощо), 

можна оцінити за допомогою такого методу як факторний аналіз. При цьому 

слід обов’язково враховувати вплив інших факторів на форм навчального 

закладу (якість навчання, забезпеченість матеріально-технічними ресурсами, 

кваліфікованими педагогічними кадрами, соціально-відповідальний характер 

інклюзивного навчального середовища тощо). Зазначимо, що ефективність 

будь-якого процесу неможливо визначити за допомогою однієї формули, чи 

навіть одного методу через те, що ефективність вимірюється низкою 

взаємопов’язаних інтегрованих показників. 
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Ефективність професійно-технічної освіти можна вимірювати за такими 

напрямами або ж оцінювати за такими критеріями [8, 9]: 

- зміст професійного навчання та його комплексно-методичне 

забезпечення; 

- доступність професійно-технічної освіти; 

- трудова успішність випускників;  

- кадровий потенціал навчального закладу;  

- матеріально-технічна база; 

- фінансування. 

Всі види ефективності, які вивчаються сучасними вітчизняними 

науковцями є синергетичним поєднанням описаних вище наукових підходів. 

Важливою умовою пошуку конкретних критеріїв ефективності управління в 

певних сферах життєдіяльності повинно бути розуміння, що зі зміною цілей 

управління, змінюються і критерії ефективності, які мають застосовуватися не 

до засобів, а до конкретної мети. 

Список використаних джерел: 

1. Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / 

К. Г. Вайс; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської.; наук. ред. пер. 

О. Кілієвич. – К. : Основи, 2000. – 671 с. 

2. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Е. Ведунг; пер. з 

англ. В. Шульга. – К. : Всеувито, 2003. – 350 с. 

3. Махиня Р. А. Теорії-моделі вимірювання ефективності у галузі 

державного управління / Р. А. Махиня // Державне управління: удосконалення 

та розвиток. – 2012. – № 5. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_5_13. – Назва з екрана. 

4. Ніколіна І. І. Управління соціальною сферою регіону: монографія / 

І. І. Ніколіна. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 208 с.  

5.  Нили Энди Призма эффективности: карта сбалансированных 

показателей для измерения успеха в бизнесе и управлении им / Энди Нили, 

Крис Адамс, Майк Кеннерли // Пер. а англ. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 

2003. – 400 с. 



51 

6. Приходченко Л. Щодо сутності поняття «ефективність» в системі 

демократичного врядування / Л. Приходченко // Актуальні проблеми 

державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ. Вип. 3 (31). – Одеса: 

ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 57-65 

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та 

CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.  

8. СвистунВ. І. Інноваційні методи управлінської діяльності керівників 

ПТНЗ: посібник / В. І. Свистун, Г. В. Єльникова, Л. М. Петренко,                

Л. Д. Кузьмінська, Ю. С. Палькевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2015. – 188 с. 

9.  Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійно-технічного 

навчального закладу: теорія і методика: монографія / за наук. ред. 

В. В. Олійника; Л. М. Сергеєва. – К. – Херсон: Айлант, 2013. – 452 с. 

 

УДК 004:63(045) 

А.С. Дробний 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ 

У статті розглянуто спосіб підвищення ефективності діяльності кожного 

гравця ринку електронної комерції, який є розвиненим і висококонкурентним, 

шляхом персоналізації купівельного досвіду за допомогою рекомендаційних 

систем. 
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У своїй книзі “Масова персоналізація” Джозеф Пайн [6] стверджує, що 
компанії повинні перейти від старого світу масового виробництва, де 
“стандартизована продукція, однорідність ринків, а також тривалий термін 
служби і цикл розвитку продуктів були правилом” до нового світу, де 
“різноманітність і персоналізація витіснять стандартизовані продукти”. Пайн 
стверджує, що розробка одного продукту більше не має сенсу. Компанії 
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повинні бути в змозі, як мінімум, розробити декілька конфігурацій продукту, 
які відповідають потребам різних цільових аудиторій своїх клієнтів. Розвиток 
електронної комерції дозволив компаніям надавати клієнтам більше 
опціональних можливостей. Але разом із розвитком цих можливостей суттєво 
збільшилась кількість інформації, яку клієнти повинні обробляти перш ніж 
вони зможуть вибрати, які опції відповідають їх потребам. Одним із шляхів 
вирішення цієї проблеми інформаційного перевантаження є використання 
рекомендаційних систем. Дослідженнями у цьому напрямку займались Д. Пайн, 
Д. Бріз, П. Рєснік, Д. Констан, Б. Сауа. 

На сьогодні тема розвитку рекомендаційних систем є актуальною, тому що 
персоналізація купівельного досвіду та підвищення лояльності клієнтів, саме ті 
питання які вирішує рекомендаційна система, є життєво необхідними для 
бізнесу у висококонкурентному середовищі. А оскільки ця тема є актуальна, то 
вирішення поставлених питань потребують подальшого дослідження. 

Метою статті є дослідження засобів, які дозволять перетворити відвідувача 
магазину електронної комерції у покупця, підвищення продажів за рахунок 
повернення клієнтів та збільшення середнього чеку замовлення.  

Рекомендаційна система використовується сайтами електронної комерції 
для того щоб зробити пораду щодо вибору продукту для своїх клієнтів. 
Рекомендація продукту може ґрунтуватися на основі продажу найбільш 
популярних товарів на сайті, демографічних даних замовника, на основі аналізу 
попередніх покупок клієнта та прогнозування майбутніх. У широкому сенсі, ці 
методи є частиною персоналізації на сайті, так як вони допомагають 
адаптуватися до кожного клієнта. Рекомендаційна система автоматизує процес 
персоналізації на веб-сайті, що дозволяє використовувати індивідуальний 
підхід для кожного клієнта. Така індивідуалізація є одним із способів реалізації 
ідеї Пайна в Інтернеті. 

Для досягнення своєї мети, тобто для підвищення продажу, можемо 
сформувати для рекомендаційної системи електронної комерції такі задачі. 

Спонукати відвідувача стати покупцем: відвідувачі проглядають сайт але 
нічого не купують. Рекомендаційна система може допомогти клієнтам знайти 
продукти, які вони хочуть придбати. 
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Крос-продажі: рекомендаційна система покращує крос-продажі 

пропонуючи клієнту придбати додаткові продукти. Якщо рекомендації 

доцільні, то середній розмір замовлення збільшується. Наприклад, сайт може 

рекомендувати додаткові продукти в процесі оформлення замовлення на основі 

продуктів у кошику. 

Лояльність: у світі де компанію від конкурента відділяє декілька кліків 

миші, лояльність клієнтів надзвичайно важлива [8]. Рекомендаційна система 

покращує взаємодію між сайтом і клієнтом. Компанії, які займаються 

вивченням поведінки своїх клієнтів, використовують рекомендаційні системи 

для обробки цих даних, щоб відповідати потребам покупця. Клієнти 

повертаються на той сайт, який найкращим чином відповідає їхнім потребам. 

Система рекомендацій взаємодіє з клієнтом – дізнається що буде найкраще 

йому запропонувати – клієнт стає більш лояльним до сайту. Також створення 

відносин між покупцями підвищують їх лояльність. Клієнти будуть 

повертатися на сайт, який рекомендує їм людей, з якими вони хотіли б 

взаємодіяти.  

Можна виділити п'ять кроків, які потрібні для розуміння рекомендаційних 

систем в електронній комерції: 

1. Приклади рекомендаційних систем, які охоплюють діапазон різних 

застосувань в електронній комерції. 

2. Аналіз того, яким чином в кожному прикладі використовується 

рекомендаційна система для збільшення доходу.  

3. Класифікація способів реалізації програм. 

4. Складність взаємодії користувача з системою рекомендацій. 

5. Пропозиції для нової системи рекомендацій. 

Розглянемо чотири приклади магазинів електронної комерції, які 

використовують один або декілька варіантів рекомендаційних систем на своїх 

веб-сайтах. Для кожного сайту і кожного варіанту дано короткий опис 

можливостей системи. Посилаючись на ці приклади, пояснимо типи 

рекомендаційних систем, використовувані технології і види зібраної 
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інформації. Деякі сайти із наведених на даний момент вже не існують, але 

розглянути їх буде корисно для більш глибокого розуміння розвитку 

рекомендаційних систем. 

Amazon.com - рекомендаційна система у секції продажу книг. 

Як і багато інших сайтів електронної комерції, Amazon відводить 

інформаційну сторінку для кожної книги, на якій написана інформація про саму 

книгу і про те, як її придбати. Секція "клієнти, які купили" знаходиться на 

сторінці інформації для кожної книги в своєму каталозі, і вона поділена на дві 

частини. Які насправді є двома окремими списками рекомендацій. Перший 

рекомендує книги, часто придбані клієнтами, які купили обрану книгу. Другий 

рекомендує авторів, чиї книги часто куплені клієнтами, які придбали твори 

автора обраної книги. 

Функція поштової розсилки дозволяє клієнтам отримувати повідомлення 

по електронній пошті про нові товари додані у каталог Amazon. Клієнти 

вводять запити про автора, назву, предмет книги, ISBN, інформацію про дату 

публікації. Можна використовувати як прості так і більш складні запити на 

основі критеріїв і/або. Запити також можуть бути введені безпосередньо з будь-

якої форми пошуку. 

Amazon Поставки - це варіація поштової розсилки. Клієнти вибирають 

цікаві їм категорії або жанри із списку можливих. Періодично редактори 

Amazon відправляють на електронну пошту оголошення, які повідомляють 

абонентів про останні новини із вибраних категорій. 

Функція “Оцінка книги” дозволяє клієнтам дати зворотний зв'язок про 

книги, які вони прочитали. Читачі можуть оцінити книги, які вони прочитали за 

п’ятибальною шкалою, від найнижчої оцінки «я ненавиджу» до «моя 

улюблена». Після оцінки певної кількості книг, можливо сформувати 

персональні рекомендації і визначати, які книги можуть сподобатися 

конкретному читачу. Оцінені користувачем книги корелюють з його 

читацькими смаками. Зворотній зв'язок з цими рекомендаціями забезпечується 

за допомогою функції «оцінити ці книги», де клієнти вказують рейтинг для 

однієї або декількох з рекомендованих книг. 
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Функція “Коментарі клієнтів” дозволяє клієнтам отримувати текстові 

рекомендації засновані на коментарях інших клієнтів. Розташована на сторінці 

інформації про книгу. Кожен читач має можливість залишити свій коментар 

про конкретну книгу, вказавши у ньому свою думку або зауваження стосовно 

неї. 

Album Advisor: Функція Album Advisor працює в двох різних режимах. У 

першому режимі алгоритм рекомендує клієнтам альбоми на основі вибраного 

альбому. А в другому - рекомендації даються на основі музиканта, а 

пропонуються як альбоми, так і подібні музиканти. 

Мій CDNOW: Дозволяє клієнтам створювати свій власний музичний 

магазин на основі альбомів і виконавців, які їм подобаються. Клієнти вказують, 

якими альбомами вони володіють і яких музикантів слухають. Рейтинг, 

складений на основі того, яку кількість разів альбом було додано до списку 

користувачів, показує власнику альбому рівень захоплення його музикою. 

Також для розуміння сприйняття творів були введені мітки “подобається” та 

“не подобається”. Для більш детального  зворотного зв'язку клієнт має 

можливість відмітити кожен альбом однією із міток: “у моєму списку та 

подобається”, “у моєму списку та не подобається”, “у моєму списку”, “хочу 

придбати”, “не для мене”. 

Профіль зворотного зв'язку: Особливості Профілю зворотного зв'язку eBay 

дозволяє як покупцям, так і продавцям впливати на профіль інших 

користувачів, з якими вони мали справу. Зворотній зв'язок складається з 

рейтингу задоволеності (задоволений / нейтральний / незадоволений), а з також 

конкретного відгуку про клієнта. Зворотній зв'язок використовується для 

забезпечення рекомендаційної системи для покупців, які в змозі переглянути 

профіль продавців. Профіль складається з таблиці виставлених йому оцінок та 

рейтингу за останні 7 днів, за місяць, і за останні 6 місяців, а також загальний 

висновок (наприклад, 867 позитивних відгуків від 776 унікальних клієнтів). 

При наступних запитах, клієнти можуть переглядати індивідуальні оцінки та 

коментарі для продавців. 
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Style Finder: Style Finder дозволяє клієнтам сайту Levis отримувати 

рекомендації щодо одягу. Клієнти вказують свою стать, а потім переглядають 

три категорії: Music, Looks, Fun. Оцінюють як мінімум чотири підкатегорії 

всередині кожної категорії, надаючи рейтинг за семибальною шкалою у 

діапазоні від  “leave it” до “love it”. Вони можуть також вибрати рейтинг “no 

opinion”, що буде означати “не визначено”. Після того, як клієнтами вводиться 

мінімальне число оцінок, вони можуть вибрати “отримати рекомендації”, і у 

відповідь на запит вони отримають список рекомендованого їм одягу. Клієнти 

можуть забезпечити зворотний зв'язок шляхом використання функції “скажіть 

нам що ви думаєте”, яка дозволяє їм оцінити влучність підібраного 

рекомендованого одягу.  

Рекомендаційні інтерфейси і способи підвищити прибуток. 

Існує більш ніж один спосіб відображати рекомендації клієнту. Обраний 

спосіб також може залежати від того, як сайт електронної комерції хоче, щоб 

клієнти використовували рекомендації. Надалі ми розглянемо сім інтерфейсів 

рекомендацій, і як кожен допомагає сайту підвищити прибуток. У той час як, як 

у деяких із цих методів ростуть корені з традиційної торгівлі, кожен з них 

спирається на свої сильні сторони електронного середовища, щоб забезпечити 

більш потужний механізм рекомендацій. 

У традиційній торгівлі клієнт може сходити в магазин і попросити 

консультанта рекомендувати йому продукт. В ідеалі, консультант 

порекомендував би декілька продуктів, і клієнт, переглянувши упаковку, 

вирішує, який товар йому підходить. Проте, якість рекомендацій залежить від 

знань конкретного консультанта. Який не знає весь величезний діапазон 

представлених товарів. Рекомендації декількох консультантів можуть бути 

об'єднані, що дає більш високу якість рекомендацій, які можуть бути надані 

незалежно від параметрів запиту. Рекомендований перегляд допомагає сайту 

електронної комерції конвертувати відвідувачів у покупців, допомагаючи 

користувачам звузити свій вибір і відчувати себе більш впевненими в своєму 

виборі покупки, забезпечуючи організований доступ до рекомендацій. 
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Ще одна з модифікацій традиційної торгівлі техніки це рекомендації 

подібного товару. Такі системи, як Amazon “клієнти, які купили” і CDNOW 

Album Advisor пропонують клієнтам товари, які потенційно можуть бути їм 

цікаві, про які вони, можливо, забули, або просто про них ще не знають. 

Впровадження систем рекомендації схожого товару на сайтах електронної 

комерції дозволяє більш конкретно персоналізувати рекомендації. Відображені 

елементи можуть  повністю вибиратися на основі елементів, до яких клієнт має 

інтерес. При цьому такі сайти підвищують схильність клієнта до продуктової 

лінійки, а в ідеалі можуть продати більше продуктів під час замовлення. 

Рекомендації також можуть бути доставлені безпосередньо до клієнта 

через електронну пошту. Наприклад, поштова розсилка Amazon дозволяє 

повідомити абонентам, коли новий рекомендований товар стає доступний в 

магазині. Розсилка Amazon допомагає залучити клієнтів в свій магазин перш 

ніж вони дізнаються про  інші магазини з тим же продуктом. Крім того, 

повідомлення поштою дозволяють тримати клієнта в курсі новинок на сайті, 

або товарів, які вони пропустили при перегляді. Клієнти цінують 

персоналізовані, ненав'язливі рекомендації на електронній пошті, тому що вони 

допомагають їм стежити за новими товарами, в яких вони зацікавлені. Такий 

підхід допомагає магазину електронної комерції підвищувати прибуток за 

рахунок збільшення лояльності покупців і числа відвідувачів, які повернулися. 

Все частіше сайти надають рекомендації клієнтам безпосередньо на основі 

текстових коментарів інших клієнтів. Amazon та eBay надають клієнтам 

можливість писати коментарі, дозволяючи їм залишати свою думку про ті 

товари які їм цікаві і переглядати коментарі інших користувачів. Це допомагає 

сайти підвищувати продажі, надаючи неупереджену інформацію про товари і 

послуги. Якщо достатня кількість людей стверджують, що книга хороша, або 

продавець має довіру, то більш ймовірніше що це правда. Це не тільки 

допомагає перетворити відвідувачів у покупців, але і підвищує лояльність до 

магазину. Якщо клієнти дізнаються що можуть довіряти  рекомендаціям третьої 

сторони, то швидше за все вони повернуться в наступний раз, ніж коли 

стикаються з сумнівне рішенням. 
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Замість того щоб просити клієнтів переглянути список текстових 

коментарів, інші користувачі можуть поставити свою оцінку товару, яка буде 

відображена поряд з ним. Агрегація цих рейтингів виростає у середній рейтинг. 

Коментарі клієнта, середній рейтинг та профіль товару або послуги надають 

користувачам можливість перевірити якість предмета. Текст коментарів та 

середні оцінки повинні сприяти в перетворенні відвідувачів в покупців і 

підвищенні лояльності клієнтів до сайту. 

Amazon, Levis та CDNOW, користуються рекомендаціями через список топ-

N. Після того, як кожен сайт дізнався подробиці про те, що любить і не любить 

клієнт, він здатний забезпечити клієнта персоналізованим списком товарів для 

цього клієнта. Це допомагає постачальнику кількома способами. По-перше, це 

більш ефективне перетворення відвідувачів в покупців. По-друге, це може 

допомогти клієнту при ухваленні рішення про покупку товару, якщо він перебуває 

у сумніві - пропозиція від сайту може бути на користь цього пункту. 

Упорядкований результат пошуку: Менш сувора варіація списку топ-N це 

упорядковані результати пошуку. У той час, як топ-N обмежує список 

можливих покупок на задану кількість варіантів,  упорядковані результати 

пошуку дозволяють клієнту продовжувати пошук, в результаті якого будуть 

враховані його інтереси. Знову ж таки, це допомагає перетворити відвідувачів в 

покупців. 

Класифікація додатків для рекомендаційних технік. Два ключові аспекти в 

класифікації - це ступінь автоматизації і ступінь наполегливості в 

рекомендаціях. 

Автоматизація варіюється від повністю автоматичних рекомендацій до 

повністю мануальних. Зі сторони клієнта автоматичні рекомендації виглядають 

так, що рекомендації генеруються без явних зусиль з його сторони. Користувач 

просто взаємодіє із сайтом як він хоче і йому здається, що система показує 

рекомендовані товари на основі його інтересів. Мануальні рекомендації 

означають, що клієнт приймає явні зусилля для того, щоб знайти рекомендації, 

які будуть відповідати його інтересам. Слід зазначити, що рекомендації, які є 
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мануальними з точки зору користувача, можуть бути сформовані за допомогою 

комп'ютерної програми. Ми вважаємо це за мануальні, так як ми приймаємо 

точку зору клієнта. Точно також, рекомендації, які з'являються автоматично для 

клієнта, але які створюються вручну на сайті вважаються автоматичними. 

Для клієнта не має значення, як формується механізм, за допомогою 

комп’ютерних алгоритмів або людиною. Також для клієнта не важливо, чи 

рекомендації зроблені на основі однієї сесії одного клієнта, або на будь-якій 

інформації з попередньої сесій цього або інших користувачів.  

Можливо використовувати чотири методи рекомендацій: 

неперсоналізована, на основі атрибутів, кореляцій товарів та кореляцій 

користувачів. 

Неперсоналізовані рекомендаційні системи рекомендують клієнтам 

продукцію на основі того, що інші клієнти говорять про продукти в 

середньому. Рекомендації не залежать від конкретного клієнта, тому кожен 

клієнт отримує одну й ту саму рекомендацію. Неперсоналізована система 

рекомендацій автоматична, тому що вона вимагає особливих зусиль клієнта для 

генерації рекомендацій, тому що система робить висновок не на одній сесії 

клієнта сесії до іншої, так як рекомендації не засновані на досвіді клієнті. 

Рекомендаційні системи на основі атрибутів рекомендують клієнтам 

продукцію на основі синтаксичних властивостей продуктів. Наприклад, якщо 

клієнт робить пошук книги історичної романтики, то сайт електронної комерції 

видає рекомендований список з трьох рекомендованих книги. Це і є 

рекомендація на основі атрибутів. Рекомендації на основі атрибутів часто не 

автоматичні, так як клієнт повинен безпосередньо запитувати рекомендацію, 

ввівши його бажаний атрибут або властивість. Рекомендації атрибутів на основі 

можуть бути загальні або особисті, в залежності від того, як конкретно сайт 

запам'ятовує  атрибути для клієнта. Amazon забезпечує також ручні 

рекомендації, так як клієнти повинні явно зареєструватися і надати набір своїх 

інтересів. 

Рекомендаційні системи кореляції товарів рекомендують продукти для 
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клієнтів на основі невеликого набору продуктів, до якого клієнти проявили 

інтерес. Наприклад, якщо клієнт помістив декілька продуктів в своєму кошику, 

то рекомендаційна система може рекомендувати додаткові продукти для 

збільшення розміру замовлення. Рекомендаційні системи кореляції товарів 

можуть бути автоматичними, якщо вони засновані на спостереженнях без змін 

поведінки клієнта. Вони можуть також вимагати деякої ручної робота, якщо 

клієнт повинен явно ввести декілька відповідей на питання, які допоможуть у 

генерації рекомендацій. Рекомендаційні системи кореляції товарів як правило 

ефемерні, так як вони не повинні знати будь-яку історію про клієнта, тому що 

формують рекомендації на основі продуктів, які він вибирає. 

Рекомендаційні системи кореляції користувачів рекомендують продукти 

для клієнта на основі кореляції між тим, як користувач та інші клієнти 

придбали продукцію з сайту електронної комерції. Цю технологію часто 

називають “Спільна фільтрація” [1, 5, 10], оскільки вона виникла як 

інформаційний спосіб фільтрації, який використовує  думку натовпу, щоб 

рекомендувати інформаційні елементи для фізичних осіб [1, 10]. Хоча ми 

використовуємо цю техніку, на основі лінійної кореляції, метод може бути 

реалізований з багатьма іншими технологіями [4]. Оскільки ми зосереджені на 

впливі техніки на користувачів, ми розрізняємо цю техніку для 

користувацького досвіду, а не для деталей реалізації.  

Рекомендаційні системи кореляції користувачів близькі до автоматичних, 

оскільки рекомендації самі генеруються системою. Система не повинна 

дізнатися більше, ніж може сказати їй клієнт. У деяких системах це робиться 

при наявності можливості клієнта явно оцінювати продукти. В цьому випадку 

частина системи є мануальною. В інших системах, коли ми говоримо про її 

навчання, мається на увазі алгоритмізація з шаблонів покупки або потоку 

кліків. У цьому випадку система є автоматичною.  

У прикладах рекомендаційних систем ми визначили чотири різних методи 

для пошуку рекомендацій, кожен з яких може забезпечити доступ до більш ніж 

однієї рекомендації в інтерфейсі або технології. 
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Клієнт отримує доступ до рекомендацій прикладаючи мінімум зусиль. У 

додатку “зворотний зв'язок профілю” клієнту не потрібно робити нічого 

зайвого, щоб отримати рекомендації. Рекомендації відображаються як частина 

інформаційного елемента сторінки. Вони можуть складатися з додаткових 

пунктів, наприклад, середні оцінки або список зауважень клієнтів. 

Клієнти, що використовують Style Finder можуть отримати доступ до 

рекомендацій, які засновані на їх попередньому досвіді і раніше врахованому  

подобається/не подобається. Щоб зробити це, вони повинні просто запросити ці 

рекомендації з системи. 

Користувачі повинні дійсно взаємодіяти з системою для того, щоб 

отримати рекомендації. Як правило, клієнти вибирають з набору зумовлених 

критеріїв або варіантів, на яких базуються їх рекомендації. Наприклад, Amazon 

постачає  користувачам вибір з майже 50 зумовлених категорій, в яких вони 

отримують періодичні рекомендації. 

Висновки. В книзі Джо Пайна “Mass Customization” [7] перераховується 

п'ять основоположних способів досягнення мети масової індивідуалізації. 

Кожен з них може бути реалізований за допомогою рекомендаційних систем. 

Рекомендаційні системи є одним з ключових способів автоматизувати масову 

індивідуалізацію для сайтів електронної комерції. Вони мають велику вагу 

сьогодні, та будуть досягати ще більшого значення в майбутньому, так як 

сучасні підприємства все більшу увагу приділяють довгостроковому 

утриманню клієнта. Сайти електронної комерції докладають великих зусиль, 

щоб максимізувати цінність із кожного клієнта, і мають у пріоритеті 

довгострокові відносини з клієнтом. Так як збереження клієнта і його 

лояльність важлива для сайтів, розвиток систем рекомендацій мають суттєве 

значення для розвитку бізнесу. 

Проведений аналіз перших рекомендаційних систем показав 

фундаментальний підхід до взаємодії користувача із сервісом передбачення 

товарів та послуг, які можуть бути йому потрібні. Мінімізувавши сервіси 

мануальних рекомендацій та доповнивши автоматизовані сервіси 
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колаборативної фільтрації алгоритмами на основі ймовірнісних класифікаторів, 

можливо покращити клієнтський досвід використання та точність 

передбачення. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КООРДИНАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В статті здійснено оцінку новітніх інформаційних технологій та їх вплив на 
підвищення конкурентоспроможності підприємств підрядного будівництва; 
продемонстровано перспективи автоматизації бізнес-процесів будівельних 
організацій на основі комплексного впровадження пакета програм  
«1С:Підприємство. Бухгалтерія будівельної організації», «1С:Підрядник 
будівництва. Управління фінансами» та «1С:Підрядник будівництва. 
Управління будівельним виробництвом». 
Ключові слова: інформаційні системи управління, реінжиніринг бізнес-
процесів, інноваційна діяльність, «1С:Підрядник будівництва». 

Нині на внутрішньому ринку України спостерігається інвестиційно-
будівельна активність, яка охоплює будівництво інфраструктурних та 
комерційних об’єктів, житлове будівництво. Забезпечення стійких позицій на 
ринку, підвищення рівня конкуренції та ефективне функціонування 
будівельного підприємств значною мірою залежить від комплексної 
автоматизації бізнес-процесів. 

Одним з ключових інструментів досягнення стратегічних та поточних 
цілей підприємства є автоматизоване управління проектами. Проте, 
підприємства часто приступають до вибору та впровадження комплексної 
інформаційної системи, не маючи чіткого уявлення про бажаний результат 
автоматизації. Внаслідок чого обирається автоматизована система управління, 
яка не здатна забезпечити підтримку стратегії розвитку підприємства. Це 
призводить до істотного перевищення бюджету, строків та відсутність вагомого 
ефекту від використання інформаційних технологій. Тому при виборі 
інформаційної системи необхідний детальний аналіз стратегії підприємства та 
бізнес-процесів, і саме він повинен бути відправною точкою для прийняття 
рішення. 
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Різноманітним аспектам формування, впровадження та функціонування 

інформаційних систем автоматизації бізнес-процесів підприємств присвячено 

чимало досліджень сучасних науковців. У працях А.В. Гуцало [1] значна увага 

приділяється проблемі удосконалення науково-прикладного інструментарію 

реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах підрядного будівництва. 

І.А. Педько [2] акцентує увагу на модернізації маркетингової інформаційної 

системи підприємств індустрії будівельних матеріалів засобами Big data. 

М.В. Редько, Н.В Геселєва, Р.О. Лугиня [3] досліджують методи реінжинірингу 

бізнес-процесів з метою оптимізації виробничих процесів компанії. 

Перспективи застосування інноваційної логістики в будівельному комплексі 

України висвітлюють В.В. Смиричинський, Л.М. Тимошенко [5].  

Сучасні дослідники одностайні у необхідності впровадження нових 

цифрових технологій у механізм функціонування інформаційних систем. 

Проте, залишається актуальним завдання вибору адекватного інструментарію 

для автоматизації бізнес-процесів підприємств будівельної індустрії; 

невирішена проблема гармонізації традиційних та новітніх інформаційних 

технологій. 

Метою статті є оцінка ефективності впровадження новітніх інформаційних 

технологій та їх вплив на результати діяльності будівельних підприємств. 

Будівельна індустрія характеризується складною схемою взаємовідносин 

великої кількості контрагентів – інвесторів, замовників, виробників та 

постачальників будівельних матеріалів, субпідрядників, аутсорсерів тощо. 

Зазвичай, суб’єкти підприємницької діяльності є неформальними кластерними 

об’єднаннями, які взаємодіють між собою з метою досягнення кінцевої мети – 

зведення об’єктів, реконструкція, технічне переобладнання чи модернізація. В 

таких умовах гостро постає необхідність переходу до нових форм організації 

бізнесу, заснованих на стратегічній взаємодії всіх учасників будівельного 

процесу. А це неможливо без комплексної інформатизації та автоматизації 

управління усіх бізнес-процесів. 
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Перед впровадженням інформаційної системи на підприємстві 

проводиться реінжиніринг бізнес-процесів, тобто переосмислення та 

перепроектування діяльності даного суб'єкта господарювання, модернізація 

раніше реалізованих технічних рішень з метою покращення основних 

актуальних показників результативності. Відповідно до декомпозиції 

будівельного підприємства, представленої А. Гуцало [1], виділяють наступні 

об’єкти процесного управління: основні технологічні процеси будівельного 

майданчика; допоміжні (забезпечувальні) бізнес-процеси (фінансово-фіскальні, 

проектно-організаційні, логістичні, економіко-правові, маркетингові); бізнес-

процеси управління; бізнес-процеси економіко-технологічного розвитку. Дані 

процеси можуть стати об’єктом реінжинірингу, на основі яких можна 

визначити, що саме в діяльності будівельного підприємства потребує корекції 

та перепроектування. Реінжиніринг передбачає формування бізнес-процесу 

навколо нової інформаційної технології, що дозволяє отримати максимально 

корисний ефект, а також виявити слабкі місця бізнесу там, де їх ніхто не шукав. 

Під час проведення обстеження автоматизація підприємства може 

розглядатися у декількох аспектах: інформаційному, технологічному, 

організаційному, методологічному і технічному. Сьогодні на ринку 

представленні різні інформаційні системи, що відрізняються ціною та 

функціональними можливостями. Для кваліфікованого вибору інформаційно-

технічного забезпечення необхідно володіти високою технічною 

компетентністю, знанням стандартів і класів систем, а також ринку 

інформаційних технологій.  

Серед спеціалізованих програмних продуктів, що дозволяють вирішувати 

задачі процесно-орієнтованого управління, виділимо наступні: SOCAP – 

інструмент глобального аналізу бізнес-процесів і виробничих даних (аналіз 

закупівельної, виробничої, економічної та комерційної діяльності); BPwin – 

потужний інструмент моделювання (аналіз, документування та реорганізація 

складних бізнес-процесів); 1С-ІНТАЛЄВ: Бізнес-архітектор – сучасний засіб 

моделювання системи управління підприємством (описує, проектує і оптимізує 
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структури бізнес-процесів в різних галузях з урахуванням потреб організації); 

Fox Manager ФМ – дозволяє сформувати і детально проаналізувати 

оргструктуру підприємства, побудувати процесну модель. 

Розглянемо схему інформаційного забезпечення підприємств будівельного 

комплексу, представлену В.В. Смиричинським та Л.М. Тимошенко [5]: 

− аналіз загальної інноваційної ситуації у будівельному комплексі країни; 

− уточнення цільових показників інноваційної діяльності фірм, компаній 

будівельного комплексу; 

− формування переліку проблем, які необхідно вирішити компанії для 

забезпечення інноваційного розвитку; 

− аналіз інформаційних можливостей компанії для забезпечення 

вирішення проблем; 

− пошук, систематизація, відбір і класифікація додаткових джерел 

науково-технічної інформації; 

− формування інформаційного банку технологій будівельної компанії; 

− оцінка пріоритетів технологій, що знаходяться в полі інтересів 

діяльності будівельної компанії; 

− оцінка і вибір інноваційної стратегії компанії згідно з цільовою 

моделлю. 

При виборі інформаційної системи будівельного підприємства слід 

враховувати специфіку його діяльності, штат працівників, структуру та методи 

управління, оскільки не всі програми враховують особливості будівельних 

компаній. Відмінною рисою будівельної галузі є особливості виробничого 

циклу, для якого характерна значна кількість проектів, що одночасно 

знаходяться на різних стадіях реалізації. Крім того, бізнес-процеси підприємств 

підрядного будівництва вирізняються більшою складністю, витратністю та 

тривалістю отримання кінцевого результату. Особливе місце займає 

планування і прогнозування, контроль та оптимізація матеріальних потоків, які 

є життєво важливим завданням будівельних компаній. 
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Для комплексної автоматизації будівельної компанії необхідний пакет 

програм, що дозволить автоматизувати всі етапи будівельного процесу, 

організувати управління та контроль за діяльністю всього підприємства: 

«1С:Підприємство. Бухгалтерія будівельної організації» – інструмент 

стандартизації процесів будівельного виробництва, що включає процеси 

автоматизації кошторисних розрахунків і створених на їх основі календарних 

планів будівництва; 

«1С: Підрядник будівництва. Керування фінансами» – забезпечує 

інтеграцію фінансових даних з метою створення єдиної картини фінансового 

стану будівельної організації; призначений для автоматизації ведення 

бухгалтерського обліку та завдань фінансової служби підприємства з 

будівельною специфікою обліку; 

«1С:Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом» 

надає можливість єдиної регламентації кадрової інформації (в будівельних 

компаніях з великою кількістю об'єктів будівництва, які часто знаходяться на 

значній відстані від офісу компанії, вельми складно обробити дані про 

відпрацьований час працівників на різних об'єктах будівництва). 

Зокрема, «1С: Підрядник будівництва. Керування фінансами» здійснює: 

− ведення обліку доходів і витрат по об'єктах будівництва, деталізацію 

незавершеного виробництва за статтями витрат; 

− ведення обліку невідфактурованих поставок; 

− приймання субпідрядних робіт з можливістю відстеження реалізації 

прийнятих робіт спільно з власними в повному обсязі замовнику; 

− ведення обліку допоміжного виробництва будівельних виробів, а також 

надання допоміжним виробництвом внутрішніх послуг іншим підрозділам; 

− облік роботи автотранспорту і витрат ПММ; 

− облік загальногосподарських витрат по будівельних машинах і 

механізмах та розподіл витрат за відпрацьованими машино-годинами на 

об'єктах будівництва; 
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− реалізацію виконаних будівельно-монтажних робіт замовнику в цілому по 

об'єкту будівництва, або поетапно з закриттям переданих етапів в кінці 

будівництва; 

− бюджетування (формування бюджетів підрядної будівельної організації); 

− оперативне управління рухом грошових коштів (планування фінансових 

потоків, контроль за бюджетом руху грошових коштів, формування та аналіз 

виконання платіжного календаря в оперативному режимі); 

− управління плануванням фінансових ресурсів будівельної організації 

через встановлення лімітів по бюджетам і контрольованих показників; 

− фінансовий аналіз діяльності підрядної будівельної організації (аналіз 

відхилень, розрахунок фінансових коефіцієнтів). 

В результаті впровадження «1С:Підрядник будівництва. Управління 

будівельним виробництвом» учасники будівельно-інвестиційного процесу 

отримують інформацію про хід виконання робіт в режимі реального часу з 

високим ступенем прозорості ділових процесів. 

 

Рис.1 Звіти по руху матеріалів 
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Дана система, на відміну від класичних систем управління проектами, 

призначена саме для будівельної галузі і має максимальну функціональність 

для об’ємно-календарного планування будівельно-матеріальних робіт. 

Функціональні можливості «1С:Підрядник будівництва. Управління 

будівельним виробництвом» дозволяють працювати декільком виробничим 

відділам, що приводить до синергетичного ефекту у спільній роботі, 

підвищуючи тим самим якість та оперативність. 

Сучасні інформаційні технології – той інструмент, котрий дозволяє 

будівельним компаніям виконувати поставлені завдання на такому рівні, щоб в 

умовах постійної мінливості сучасного ринку, максимально використовувати 

наявні ресурси та можливості. Комплексна автоматизація будівельної компанії 

спрямовує потенціал будівельного підприємства на поліпшення операційно-

виробничої та адміністративно-управлінської систем через повну чи часткову 

модернізацію у форматі проекту реінжинірингу, який надасть невідворотне 

якісне зростання та зниження ризиків. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ – СТАН РОЗВИТКУ В 

УКРАЇНІ 

В статті досліджено можливості сучасних медичних інформаційних систем 

та перспективи їх розвитку. Досліджено сутність, особливості і сучасний 

стан розвитку медичних інформаційних систем як одного з видів 

дистанційного обслуговування, з розвитком якого з’являються великі 

можливості для надання інноваційних послуг, а у клієнтів – максимально 

зручний спосіб їх отримання. Надано характеристику основних можливостей 

медичних інформаційних систем, наведені переваги і недоліки його 

використання.  

Ключові слова: інформаційні системи, медичні інформаційні системи, 

інформаційні технології, дистанційне обслуговування. 

Постановка проблеми.  Інформаційні технології в світовій системі охорони 

здоров’я. Застосування інформаційних технологій (ІТ) в системі охорони 

здоров’я набуває щораз більшого значення. Медична інформатика у поєднанні з 

організаційними змінами в закладах охорони здоров'я може сприяти наданню 

якіснішої медичної допомоги, одночасно зменшуючи фінансові видатки. 

Особливого значення набуває впровадження Медичних інформаційних систем 

(МІС), які допомагають автоматизувати всі аспекти діяльності лікувальної 

установи. Вони не лише забезпечують зберігання інформації в Електронній 
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карті пацієнтів (ЕКП), але й допомагають здійснювати всю організаційну 

роботу установи [2]. В процесі впровадження інформаційних систем особливої 

уваги набувають задачі надійності збереження інформації про пацієнтів, 

швидкого доступу до даних, можливості взаємообміну інформацією між 

різними лікувальними установами та проведення статистичного аналізу 

зведених даних [8]. Інформатизація охорони здоров’я в світі розвивається 

високими темпами. Протягом останніх 15 років на підтримку розвитку 

медичної інформатики Євросоюзом було виділено 500 мільйонів євро. Зараз ця 

індустрія виходить на третє місце за фінансуванням у системі охорони здоров'я 

з загальним обігом в 11 мільярдів євро. Прогнозується, що у 2010 році медична 

інформатика становитиме до 5% бюджету системи охорони здоров'я 

Євросоюзу. В країнах Західної та Північної Європи електронна історія хвороби 

вже на 50-90% замінила паперовий варіант документації, а в США – на 70%. 

Економія часу медичного персоналу на ведення документації в електронному 

вигляді становить 63,4% [6]. Наукові дослідження, спрямовані на оцінку 

економічної ефективності від впровадження МІС, свідчать, що час, витрачений 

лікарем на кожну виписку з паперової історії хвороби, займає приблизно 4 

хвилини, що в середньому за рік складає 384 години робочого часу [4]. При 

впровадженні ЕКП медсестри отримують доступ до документів пацієнта, що 

дозволяє зменшити час, який вони тратять на документацію і надлишковий збір 

даних, на 50% [5], а також запобігти випадковим пропускам процедур. Час, 

витрачений медсестрою відділення інтенсивної терапії на роботу з 

документацією, скоротився на 52 хвилини при 8 годинному робочому дні, що 

складає 11%. Зниження затрат на лікарські препарати за рахунок 

комп’ютеризованого вводу лікарських призначень і системи підтримки 

клінічних рішень складає 15% [1]. Суттєво знижуються затрати на пошук даних 

попередніх обстежень пацієнта. Згідно досліджень, 15% ресурсів лікувальних 

закладів витрачається на знаходження та збір попередніх даних. Лікарі і 

медсестри витрачають 25% свого часу на пошук необхідної їм інформації [3].  
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Важливою перевагою застосування МІС є можливість зменшення кількості 

медичних помилок. Згідно звіту Американського інституту медицини, в США 

щорічно близько 44000 смертей є причиною медичних помилок [2]. За його 

даними, електронна історія хвороби, яка забезпечує збір, обробку та ефективне 

використання медичної інформації, дозволяє не лише підняти ефективність 

надання медичної допомоги і знизити вартість лікування, але й зменшити 

кількість медичних помилок [8]. В країнах Західної Європи існують сотні 

різних комерційних медичних інформаційних систем. Одним з напрямків 

зниження фінансових витрат на розробку та впровадження МІС є підтримка 

програм з відкритим кодом (Оpen Source). При цьому програми є у вільному 

доступі, і всі бажаючі можуть їх безкоштовно використовувати [4]. Ці системи 

можуть використовуватися безпосередньо медичними установами, або 

впроваджуватися комерційними компаніями, які забезпечують їхню подальшу 

підтримку. Так, компанія Medsphere (http://www.medsphere.com/ забезпечує 

комерційну підтримку системи OpenVistA. 

OpenEHR пропонує стандартизувати спосіб створення електронних 

медичних документів на основі так званих архетипів та шаблонів. Сьогодні він 

тільки починає застосовуватися у таких країнах, як Австралія, Великобританія, 

Швеція. В ОpenEHR описано архетипи (шаблони), на основі яких вносяться всі 

медичні дані про пацієнта. Це дає можливість різним розробникам зберігати всі 

медичні дані пацієнта в пацієнт-орієнтованій архітектурі. Цей стандарт 

доповнюється стандартами ISO13606 і HL7. Більше 10 комерційних проектів 

побудовані на основі розробок ОpenEHR [7]. За умови посилення співпраці 

різних медичних установ особливого значення набуває взаємосумісність 

(interoperability) різних медичних інформаційних систем. Взаємосумісність 

тепер вважається основним фактором при створенні безпечного та надійного 

обміну медичними даними пацієнтів. Згідно визначення Американського 

інституту електронної інженерії (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

http://www.ieee.org), взаємосумісність визначається як «здатність двох чи 

більше систем обмінюватися інформацією та використовувати отриману 
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інформацію». На жаль, розвиток взаємосумісності в медичних інформаційних 

системах є достатньо повільним і не може бути порівняним із взаємосумісністю 

систем у фінансовій та транспортній галузях. У більшості систем, які на даний 

момент використовуються у медичній сфері, не передбачено можливість обміну 

інформацією з іншими системами. Розвиток взаємосумісності інформаційних 

систем буде корисним для всіх: фахівцям медикам - полегшить доступ до даних 

пацієнта в будь-який час, з будь-якого місця; пацієнтам - покращить якість 

медичної допомоги завдяки швидкому доступу до необхідних даних попередніх 

досліджень; керівникам медичних закладів - спростить отримання даних та 

покращить статистичний та економічний аналіз діяльності установ; науковцям - 

розширить можливості доступу до медичних даних для аналізу ефективності 

тих чи інших методик, а також для визначення трендів; медичній індустрії - 

покращить доступ на ринок багатьом компаніям; державним статистичним 

установам - дозволить стандартизувати і контролювати діяльність медичних 

закладів на загальнодержавному рівні; дозволить провадити програми і 

отримувати об’єктивну інформацію про їхню ефективність; спростить загальну 

роботу із статистикою, яка грунтуєтсья на діяльності багатьох медичних 

закладів.  

Однією з передумов розвитку взаємосумісності є розвиток стандартизації в 

медичній інформатиці. Стандартизація дасть можливість даним, які створені в 

одній системі, бути доступними та повторно використовуватися в системах 

інших виробників, зберігаючи початкову семантику. Медичні інформаційні 

стандарти умовно можна розділити на 2 групи: а) термінологічні стандарти; б) 

стандарти обміну інформацією. Найбільш поширеними термінологічними 

стандартами є LOINC, MeSH та SNOMED CT. LOINC (Logical Observation 

Identifiers, Names and Code http://loinc.org/) - логічні ідентифікатори, імена та 

коди спостережень. Цей стандарт був розроблений у 1994 році і 

використовується для передачі та зберігання результатів лабораторних 

досліджень. Стандарт включає 32000 термінів, які застосовуються у 

лабораторних тестах. MeSH – (Medical Subject Headings 
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http://www.nlm.nih.gov/mesh) - рубрифікатор медичних термінів, розроблений 

Американською національною медичною бібліотекою. Складається з набору 

термінів та їх опису. Терміни організовані в ієрархічну структуру і 

допомагають здійснювати пошук різних рівнів специфіки. Використовується 

для індексації, каталогування та отримання доступу до світової медичної 

літератури в базі даних національної бібліотеки. SNOMED CT (Systematized 

Nomenclature of Medicine - Clinical Terms http://www.nlm.nih.gov/research/ 

umls/Snomed/snomed_main.html) - систематизована номенклатура в медицині – 

клінічні терміни. Ця перша міжнародна клінічна термінологія була розроблена 

в США в 1977 році. Тепер це багатомовний словник медичної термінології, 

який забезпечує введення, передачу, отримання, обробку та зберігання даних 

про пацієнта в уніфікованому форматі. Цей стандарт є найоб’ємнішою 

термінологічною системою, яка включає не тільки специфічні лабораторні та 

діагностичні терміни, а також і значну кількість інших ключових слів. Цей 

стандарт вже впроваджений в понад 30 країнах світу. Серед стандартів обміну 

даних найбільшого значення набули HL7 та DICOM. HL7 (Health Level 7 

http://www.hl7.org/) – стандарт «Рівень 7» – використовується для обміну 

клінічною та адміністративною інформацією у системі охорони здоров’я. 

Розроблений в 1987 р. в США, він широко застосовується сьогодні у понад 30 

країнах. Організація, яка розробляє цей стандарт, включає понад 2200 членів, 

серед яких понад 500 великих корпорацій. DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine http://medical.nema.org/) – обмін цифровими 

зображеннями в медицині. Цей стандарт є найважливішим глобальним 

індустріальним стандартом передачі та зберігання медичних зображень 

(рентген, МРТ, КТ, УЗД) для електронних пристроїв, які працюють з графічною 

інформацією. Перша версія стандарту DICOM була розроблена в 1985 році 

Американським коледжем радіології та Американською національною 

асоціацією виробників електроніки.  

В США розробка стандартів медичної інформатики координується 

відповідними підкомітетами Американського національного інституту 
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стандартизації АNSI, в Європі –– підкомітетом ТС251 Європейського комітету 

по стандартизації СЕN. Розробка стандартів - це прерогатива держави. Поки не 

будуть прийняті стандарти МОЗ для зберігання і передачі інформації, єдино 

правильним рішенням є розробка архітектури, орієнтованої на європейські 

стандарти. Медичні інформаційні технології в Україні. В Україні протягом 

останніх п’яти років спостерігається незначна позитивна динаміка розвитку 

ринку медичних інформаційних систем. Слід відзначити, що цей ринок є 

ризикованим, затрати на розробку сучасних систем значно переважають 

економічну ефективність від присутності на ньому, тому нові розробники 

появляються рідко [3]. Значними перешкодами на шляху до інформатизації 

вітчизняної системи охорони здоров’я є недостатнє фінансування медичних 

закладів, відсутність у керівництва розуміння можливостей, які дають високі 

технології для підвищення якості роботи медичних закладів, та недостатня 

стандартизація даних та способів її обробки. 

Разом з цим, система охорони здоров’я стикається з такими проблемами, 

як: підвищення вимог населення до систем охорони здоров’я; обмежений 

бюджет; часта зміна місця проживання пацієнтів та ін. Застосування 

комплексних інформаційних систем, які дозволять організувати управління 

медичними закладами на сучасному рівні, суттєво підвищить не тільки якість 

лікування і рівень медичних послуг, але й ефективність, тобто рентабельність, 

використання медичних ресурсів. Незадовільною є ситуація з інформуванням 

міських управлінь охорони здоров’я, санепідемстанцій та інших установ про 

епідеміологічну ситуацію чи поточний стан захворюваності, та наявність 

вільних ліжок в лікарнях тощо. Через відсутність сучасної техніки, програмного 

забезпечення та засобів зв’язку така інформація є неповною і запізнілою, що не 

дає можливості оперативно та адекватно попереджати загрози, а також 

реагувати на проблеми, які виникають у роботі медичних закладів. Більшість 

медичних інформаційних систем, які функціонують у лікувальних закладах в 

даний час, є морально і фізично застарілими. Переважно вони розроблені ще 

10-15 років тому, їх ніхто вже давно не підтримує і не удосконалює. Ці системи 

дозволяють автоматизувати тільки підготовку звітних форм.  
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На сьогодні на ринку медичних інформаційних системи присутні 10-15 

розробників. За кількістю впроваджень слід відзначити: «Медсистеми», СІЕТ, 

«Укрмедсоф», TherDep. До українського ринку проявляють інтерес також 

польські (АBG), російські («Медиалог») та турецькі розробники медичних 

інформаційних систем. Проте вартість впровадження цих систем є значно 

вищою, ніж у аналогічних українських систем. Більшість систем побудовано на 

основі клієнт-серверної архітектури, яка забезпечує обмежену кількість 

функцій – переважно підготовку статистичних звітів та стандартних форм МОЗ. 

У цих системах ведеться електронна історія хвороби, внесення даних до яких 

здійснюється шляхом набору тексту або вибору фраз з довідників. Такий підхід 

не дає можливості в подальшому здійснювати поглиблений аналіз. Недоліком 

цих систем є необхідність звертатися до розробників для внесення змін у вхідні 

й вихідні форми. Приємно відзначити появу на ринку вітчизняних розробників 

систем, які підтримують 3-рівневу архітектуру. Це «Доктор Елекс» та 

«ЕмсіМед». Ці системи орієнтовані не тільки на державні, але й на приватні 

медичні заклади.  

Вони забезпечують інтеграцію електронної карти пацієнта з різноманітним 

діагностичним обладнанням, а також забезпечують отримання даних 

безпосередньо з лабораторних аналізаторів. Внесення в електронну історію 

хвороби медичних даних здійснюється на основі розроблених лікарями-

експертами протоколів. Це відкриває широкі можливості для подальшого 

аналізу всіх даних. В цих системах є конструктор вхідних і вихідних звітних 

форм; вони забезпечують можливість обміну шаблонами документів. На 

особливу увагу заслуговує медична інформаційна система «Доктор Елекс». 

Вона розроблена з врахуванням сучасних стандартів та принципів 

взаємосумісності медичних інформаційних систем. В основі системи лежить 

ідея побудови лікарських оглядів на базі деревовидних шаблонів оглядів. 

Система забезпечує всі інформаційні потреби лікувально-реабілітаційного та 

діагностичного процесів, науково-дослідної та навчально-методичної роботи. 
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Робота над створенням інформаційної системи в ТзОВ «Елекс» розпочалася ще 

в 1990 році. Першою розробкою компанії у медичній галузі була система 

«Авалон», впроваджена у ряді медичних закладів України. Подальший досвід 

компанія «Елекс» отримала при розробці онкологічної системи для 

університету міста Тампа, Каліфорнія, США та великої системи для збору 

статистики з використанням стандарту HL7 для американського ринку. 

Підсумком усіх ноу-хау стала система «Доктор Елекс», розроблена на 

найновіших технологіях із урахуванням досвіду і знань, отриманих фахівцями 

компанії під час роботи над попередніми системами. 

МІС дає можливість вводити в оптимальній формі, зберігати та 

аналізувати не тільки основні дані пацієнта, зазвичай використовувані у 

реєстратурі, а й усю медичну документацію, таку як скарги, анамнез життя і 

захворювання, дані об'єктивного обстеження, функціональної та лабораторної 

діагностики, антропометрії, а також дані про лікарські призначення та їх 

виконання впродовж перебування у лікувальній установі. Основним 

компонентом зберігання даних пацієнтів в інформаційній системі є електронна 

медична карта, в якій накопичується вся інформація: дані лікарських оглядів, 

антропометричні виміри, дані відеоконтролю, щоденники динамічного 

спостереження стану пацієнта, виписки та результати обстежень інших клінік, 

мультимедійні дані (рентгенограми, проби письма, фото) та інші важливі дані 

про пацієнтів. Основна медична інформація, така як дані лікарського огляду та 

результати лікування, вводиться в електронну карту згідно спеціально 

розробленої уніфікованої медичної термінології, яка організована у деревовидні 

шаблони огляду — ієрархічні структури, що складаються із примітивів, які 

формують логіку лікарського обстеження [8]. Система пройшла незалежне 

тестування і рекомендується МОЗ до впровадження в медичних закладах [6].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Впровадження 

інформаційних технологій в медицині заслуговує на безпосередню увагу 

керівників галузі і зацікавлених відомств. Одним з пріоритетних напрямів 
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розвитку системи охорони здоров'я є створення єдиного медичного 

інформаційного простору, який забезпечить прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях. Це дасть можливість медичним закладам 

налагодити ефективний облік діяльності організації здійснювати на сучасному 

рівні менеджмент, своєчасно отримувати інформацію про передові досягнення 

в галузі медичної науки, використовувати всю медичну інформацію про 

пацієнта (за весь період його життя), накопичену зі всіх рівнів надання 

медичної допомоги для досягнення кращого лікувального ефекту. 
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Розглянуто теоретичні питання використання економіко-математичного 

моделювання з метою аналітичної підтримки прийняття рішень. Узагальнено, 

що використання адекватних математичних моделей для аналізу та 

прогнозування розвитку економічних систем дозволяє підвищити 

ефективність їх функціонування та сприяє отриманню додаткового 

економічного ефекту.  

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, модель, формалізація, 

методи, аналіз, математичні методи. 

У сучасній економіці процес прийняття управлінських рішень постійно 

ускладнюється. Швидкі інтенсивні економічні зміни супроводжуються великою 

кількістю взаємодіючих учасників. За таких умов значення традиційних методів 

аналізу та прогнозування нівелюється.  

Зростаюча роль економіко-математичного моделювання обумовлюється 

адекватністю його використання в ситуаціях, коли необхідно знайти 

оптимальне рішення для успішного функціонування комплексної системи зі 

складними взаємозв’язками в умовах невизначеності. Економіко-математичні 

моделі часто інтегруються в системи підтримки прийняття управлінських 

рішень, значний попит на які спостерігається зараз з боку як державних, так і 

бізнес-організацій.  

Цій проблематиці присвячено багато праць, зокрема такі вітчизняні вчені 

їх висвітлювали: О. Бутник [1], В. Вітлінський [2], C. Віхляєва [3], В. Вовк [4], 

Г. Іващенко [5], Т. Куджа [6], З. Соколовська і Н. Яценко [7]. 

Більшість із перелічених вчених у своїх роботах досліджують різні 

напрямки соціально-економічних процесів, аналізують існуючі економіко-
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математичні методи та моделі, та, як результат, постійно проводять роботу над 

їх вдосконаленням та розробкою кардинально нових підходів. Все це, без 

сумніву, надало значний поштовх розвитку інструментарію економіко-

математичного моделювання. 

Однак, не зважаючи на значний досвід, у сфері економіко-математичного 

моделювання залишається ще багато невирішених проблем стосовно обрання 

конкретних методологічних підходів та програмних платформ їх реалізації. 

Віддаючи належне науковому та практичному значенню праць названих 

авторів, узагальнимо їх напрацювання. 

Економіко-математичне моделювання є наукою, яка використовується 

економістами для моделювання економічних процесів. Воно необхідне для 

однозначного формулювання та вирішення проблеми, що потребує рішення. І 

це важливо не тільки для індивіда, а й для суспільства в цілому. В економічній 

сфері ця обставина є найбільш важливим аспектом діяльності будь-якого 

менеджера, для якого економіко-математичне моделювання є найважливішим 

інструментом, що дозволяє приймати йому адекватні рішення. 

В. Вовк зауважує, що моделювання – це строго структурована методологія 

створення і підтвердження фізичного, математичного або логічного зображення 

системи, об’єкта, явища або процесу [4, с. 335].  

Моделювання – це основний специфічний метод науки, що застосовується 

для аналізу та синтезу систем управління, а також особливий пізнавальний 

спосіб, коли суб’єкт дослідження замість безпосереднього досліджуваного 

об’єкта пізнання обирає чи створює подібний до нього допоміжний об’єкт – 

образ чи модель, досліджує його, а отримані нові знання переносить на об’єкт-

оригінал. Завдяки активній ролі суб’єкта сам процес моделювання має творчий, 

активний характер [1, с. 24]. Тобто, моделювання є потужним знаряддям 

наукового пізнання і вирішення практичних задач, який широко 

використовується як в науці, так і в багатьох ланках економіко-виробничої 

діяльності людини.  
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На думку Т. Кужди, моделювання доцільно розглядати, як процес 

побудови, реалізації та дослідження моделі, який здатен замінити реальну 

економічну систему й дати інформацію про неї [6, с. 12]. 

Розглядаючи термін «моделювання», не можна не згадати і термін 

«модель», що тісно пов’язані між собою. Модель – це спрощене відображення 

економічного явища чи об’єкта або спрощений опис реальності. Її можна 

подати у вигляді рівняння, схеми, графіка, діаграми тощо [1, с. 24].  

В. Вітлінський, в свою чергу, під моделлю розуміє об’єкт, що заміщує 

оригінал і відбиває найважливіші риси і властивості оригіналу для даного 

дослідження та його мети за обраної системи гіпотез [2, с. 44]. Моделі 

відображають певні проблеми і будуються за певними припущеннями та 

полегшують розуміння реального світу [4, с. 4].  

Враховуючи вищевикладене, можна сказати, що моделювання є настільки 

складною сферою діяльності, що вважається мистецтвом управління. 

Моделювання дозволяє здійснити ефективний аналіз ситуації і прийняти 

доцільне рішення. Проблеми моделювання економічних процесів досліджують 

практики і науковці (як іноземні, так і вітчизняні), але основні проблеми 

залишаються вирішені неповністю [3].  

Моделювання в наукових дослідженнях, яке почали застосовувати ще в 

глибоку давнину, охоплює нині все нові й нові сфери наукових знань. Однак, 

методологія моделювання впродовж тривалого часу розвивалась незалежно від 

інших наук. Була відсутня єдина система понять, єдина термінологія. Лише 

згодом почали усвідомлювати роль моделювання як універсального методу 

наукового пізнання.  

Моделювання базується на принципі аналогії і дозволяє вивчати об’єкт 

при конкретних умовах із врахуванням односторонньої точки зору. Об’єкт, що 

складно доступний для вивчення, вивчається не безпосередньо, а через розгляд 

іншого, подібного йому і більш доступного – моделі [2]. 

Помилковою є думка, що чим більше модель схожа на реальний об’єкт, 
тим вона краща. Критерієм корисності економічної моделі є не її відповідність 
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реальним економічним процесам, а відповідність отриманих за її допомогою 
прогнозів реальним подіям [4]. Тому модель має бути достатньо простою, щоб 
дати нам змогу збільшити масштаби та ефективність її застосування. З 
розвитком комп’ютерних технологій було зроблено багато спроб, іноді навіть 
достатньо успішних, створення ефективних економіко-математичних моделей.  

На сьогодні існує дві точки зору про сутність моделювання. Його 
визначають як дослідження об’єктів пізнання на моделях та побудову і 
вивчення моделей реально існуючих предметів і явищ.  

Сутність методології моделювання полягає в заміні вихідного об’єкта його 
«образом» – моделлю – і подальшим вивченням (дослідженням) моделі на 
підставі аналітичних методів та обчислювально-логічних алгоритмів, які 
реалізуються за допомогою комп’ютерних програм. Саме робота не із самим 
об’єктом (явищем, процесом), а з його моделлю дає можливість відносно 
швидко і безболісно досліджувати його основні (суттєві) властивості та 
поводження за будь-яких імовірних ситуацій (це переваги теорії). Водночас 
обчислювальні (комп’ютерні, імітаційні) експерименти з моделями об’єктів 
дозволяють, спираючись на потужність сучасних математичних методів і 
технічного інструментарію інформатики, ретельно та досить глибоко вивчати 
об’єкт у достатньо детальному вигляді, що недоступно суто теоретичним 
підходам (це перевага експерименту). Тому методологія математичного 
моделювання розвивається, охоплюючи аналіз надзвичайно складних 
економічних, а також і соціальних процесів [2, с. 96].  

На думку Т. Кужди, моделювання управлінських процесів – комплексний 
процес, який включає формулювання управлінської задачі, розроблення 
економіко-математичної моделі для досліджуваної управлінської ситуації, 
розрахунок даної моделі та прийняття управлінських рішень, реалізація даної 
моделі на практиці [6, с.12].  

Теорія і практика економічного аналізу охоплює понад сотню різних видів 
економіко-математичних методів і моделей, які умовно можна класифікувати за 
групами: методи кореляційно-регресійного аналізу; методи математичного 
програмування; матричні методи та моделі; нелінійні моделі та інші економіко-
математичні методи і моделі. 
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Нині існують два чітко окреслених підходи до формалізації економічних 

структур і взаємозв’язків між ними. Перший – пов’язаний з виявленням в 

економічних структурах найбільш важливих, узагальнених закономірностей і 

побудовою відповідних функціональних залежностей, тобто представленням 

процесів та функціональної діяльності економічних структур у формалізованій 

формі. Другий підхід пов’язаний з використанням відомих математичних 

залежностей з їх подальшим перетворенням у більш складні формалізми за 

допомогою сучасного математичного інструментарію. Використання саме 

такого інструментарію для опису функціональної діяльності економіко-

виробничих систем не лише дало змогу формалізувати процеси, що 

відбуваються, але й дозволило сформувати та накопичити базу знань про 

економічні системи, перейти від усвідомлення й опису окремих 

закономірностей до розробки формальних представлень моделей як сукупності 

взаємозалежних економічних структур. 

Будь-яка економіко-виробнича система є складною системою, в якій 

взаємодіють десятки і тисячі економічних, технічних і соціальних процесів, що 

постійно змінюються під впливом зовнішніх умов, в тому числі і науково-

технічного прогресу. В таких умовах управління соціально-економічними і 

виробничими системами перетворюється в найважчу задачу, що потребує 

спеціальних методів і засобів.  

Для опису економічних та економіко-виробничих систем доцільно 

використовувати класичні матричні моделі міжгалузевого балансу 

макроекономічних систем, а також матеріальні та фінансові баланси окремих 

виробничо-технологічних систем, що дасть змогу мінімізувати витрати 

матеріальних і фінансових ресурсів та часу на проведення досліджень. 

Матричні методи та моделі економічного аналізу дозволяють підходити до 

аналізу найбільш системно, упорядковуючи як складові елементи системи, так і 

взаємозв’язки між ними. В основі даних методів покладено лінійну та 

векторно-матричну алгебру, які часто використовують при дослідженні 

складних і великорозмірних економічних структур. 
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Широке розповсюдження матричні моделі набули в сфері дослідження 

міжгалузевого балансу, матриць багатокритеріальної оптимізації, портфельного 

аналізу тощо [2, 4]. 

Для вирішення задач управління економічними структурами доцільно 

використовувати імітаційно-статистичні методи і моделі, які дають змогу 

моделювати реакцію економічної системи на будь-які впливи. Як результат, 

з’являється можливість розробляти адекватні управлінські рішення, оцінювати 

їх та відкидати заздалегідь неефективні [7]. 

Сучасні економічні системи є складними системами, в яких всі 

функціональні процеси мають динамічний характер і які не можуть бути 

описані мовою класичної математики з використанням аналітичних формул. 

Функціональні процеси можуть бути представлені імітаційно-динамічними 

моделями і структурно-лінгвістичним описом з тим або іншим ступенем 

адекватності засобами економіко-математичного моделювання [1].  

Методи кореляційно-регресійного аналізу доцільно застосовувати для 

встановлення кількісної залежності тих або інших об’єктивних і суб’єктивних 

факторів досліджуваного об’єкта, характер функціональної залежності між 

якими невизначено. Зважаючи на те, що більшість процесів, які відбуваються в 

економіці є випадковими, то й зв’язок між факторами, які впливають на 

результуючу змінну є випадковою величиною. В такому випадку, кореляція 

виражає ймовірнісну залежність між змінними параметрами алгоритму зв’язку. 

Найчастіше кореляційно-регресійний аналіз використовують на етапі 

формування репрезентативної статистичної вибірки. Це дозволяє виключити 

взаємозалежні змінні, зменшивши тим самим розмірність таблиці, яка містить 

статистичні дані, при цьому не знижуючи її значущості. Як наслідок, дослідник 

одержує можливість застосувати до досліджуваного явища найбільш адекватну 

модель, яка здатна ефективно розв’язати поставлену задачу, при цьому не 

перевантажуючи її вхідними статистичними даними [8]. 

Методи лінійного програмування використовуються аналітиками при 

розв’язанні багатьох оптимізаційних задач, де функціональні залежності 

досліджуваних явищ і процесів є детермінованими. Одержані результати при 
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застосуванні методів лінійного програмування дають можливість аналітику 

визначити та проаналізувати потенційні можливості зміни значення будь-якого 

з параметрів досліджуваного об’єкта, а також визначити резерви 

нереалізованих можливостей. Задачі лінійного програмування успішно 

розв’язують із використанням сучасних спеціалізованих програмних 

продуктів [6]. 

Описані вище методи довгий час були основним інструментарієм 

економіко-математичного моделювання, який активно застосовувався 

дослідниками та аналітиками в процесі оцінювання ними різноманітних 

економічних процесів. Однак більшість із них мають низку недоліків, які в 

першу чергу пов’язані з великою кількістю обмежень та передумов, що 

призводить до значного зниження ефективного розв’язання реальних задач, які 

в загальному випадку не відповідають поставленим вимогам. Ще одна значна 

проблема, яка виникає при застосуванні класичних методів економіко-

математичного моделювання, пов’язана з їх неспроможністю оперувати 

якісними показниками. В результаті цього, аналітики змушені частіше 

використовувати методики якісного аналізу економічних систем, що усуває 

кількісні методи математичного моделювання з процесу планування та 

оптимізації їх діяльності. Також варто пам’ятати про те, що використання 

адекватних математичних підходів для аналізу та прогнозування розвитку 

економічних систем дозволяє підвищити ефективність їх функціонування та 

сприяє отриманню додаткового економічного ефекту. 

Таким чином на зміну класичним методам економіко-математичного 

моделювання приходять нові методи, зокрема методи нечіткої логіки та 

штучного інтелекту. Вони є методологією та математичним апаратом, що надає 

можливість ставити та математично обґрунтовано розв’язувати навіть такі 

задачі, для яких відсутня повноцінна статистика, або коли серед інформативних 

факторів є лише якісні показники, забезпечуючи при цьому можливість 

адаптації економіко-математичних моделей до мінливих умов економіки                

[4, с. 256]. Моделі, які побудовані на підґрунті штучного інтелекту досить 

добре зарекомендували себе при вирішені складних завдань у сфері 
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економічного аналізу та прогнозування зміни біржових індексів, при 

оцінюванні надійності позичальника у фінансово-кредитній сфері, при 

визначені ймовірності банкрутства підприємства, в дослідженні діяльності 

виробничо-комерційних підприємств, при аналізі фінансових та страхових 

ризиків тощо. 

Перевагою застосування інструментарію штучного інтелекту – нейронних 

мереж при побудові економіко-математичних моделей, порівняно з класичними 

методами, є відносна простота їх реалізації. Також суттєвою перевагою 

нейронних мереж є можливість проведення етапу її навчання навіть у тих 

випадках, коли закономірність розвитку ситуації та залежність між вхідними та 

вихідними змінними є невідомою, а також в умовах неповної, неточної та 

внутрішньо суперечливої вхідної інформації [9]. Цей етап проводиться на 

основі сформованої множини навчальних прикладів. 

Висновки. Економіко-математичне моделювання дозволяє здійснити 

ефективний аналіз ситуації і прийняти доцільне рішення. Методологія 

математичного моделювання розвивається, охоплюючи аналіз надзвичайно 

складних економічних, а також і соціальних процесів. Для побудови адекватної 

економіко-математичної моделі, здатної ефективно розв’язувати складні 

соціально-економічні задачі, ефективним, є поєднання різноманітного 

математичного інструментарію: від методів штучного інтелекту для 

проектування й побудови моделі до методів статистичного аналізу для 

формування вибірки. 
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ГОСПОДАРСТВІ 
На сьогодні важливим фактором розвитку, зокрема і сільського господарства, 
стають інформаційні ресурси, їх вплив та реалізація за допомогою сучасних 
інформаційних технологій, які можуть значно оптимізувати роботу. У 
статті розглянуто основні інформаційні технології, які доцільно застосувати 
для наукових досліджень у галузі сільського господарства. 
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В останні роки серйозність впливу, що надається інформацією на 

планування і прийняття рішень, привела до зростання розуміння того, що вона 

теж може вважатися ресурсом, який володіє певною цінністю, і, отже, потребує 

упорядкованості та управління.  

Якщо фахівці і керівники добре проінформовані, то вони з більшою 

ймовірністю будуть приймати зважені, своєчасні рішення, які позитивно 

позначаться на стані справ підприємства. Інформаційні системи (ІС) стали 

основним засобом адресного постачання персоналу точними і своєчасними 

відомостями.  

До сьогоднішнього дня розвиток сільського господарства відбувався 

головним чином шляхом зміни енергетичної бази, вдосконалення машин і 

технологій, досягнень генетики, поліпшення якості рослин, застосування 

добрив і засобів захисту рослин. Зараз найважливішим чинником стають і 

інформаційні ресурси, їх виявлення і реалізація. Наявність і вдосконалення цих 

ресурсів має пріоритетне значення при створенні і використанні 

високоефективних, конкурентоспроможних сільськогосподарських технологій і 

техніки. 

У той же час інформаційні ресурси повинні адаптуватися до вимог 

ринкової економіки, забезпечувати підтримку безпосередньої господарської 

діяльності. Необхідна систематизація знань, представлення їх у вигляді ІС, які 

оперативно відображають новітні досягнення науково-технічного прогресу, 

зручних в отриманні і використанні. Основний шлях для цього - повсюдне 

застосування інформаційних технологій і комп'ютерної техніки для аналізу, 

планування, прогнозування, оперативного і стратегічного прийняття рішень. 

Теоретичне та методологічне обґрунтування впровадження інформаційних 

технологій на підприємствах сільського господарства висвітлені в працях 

зарубіжних та вітчизняних вчених: П.М. Сорока, Л. І. Годованець, 

Т.А. Бутенко, О.А. Галич, І.П. Кудінова, М.Ф. Кропивко, Н.Г. Георгіаді, 

О.Ф. Савченко та ін. 
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Однак нові технології, які розробляються сьогодні в сільському 

господарстві носять, як правило, фрагментарний характер, не сформовані у 

вигляді комплексного продукту, через що не мають широкого поширення і не 

доходять в повній мірі до кінцевого споживача. Крім того, у працівників, 

фахівців і керівників галузі немає єдиного погляду на розвиток 

сільськогосподарських ІС, відсутня і загальноприйнята спеціалізована 

термінологія, що обумовлює необхідність уточнення підходів до вирішення 

зазначеної проблеми. У зв’язку з цим, завдання створення і використання 

сільськогосподарських ІС як завершальної ланки наукових досліджень і 

технологічних розробок, об'єднуючих професійні знання і досвід для доведення 

їх до широкого кола користувачів у вигляді наукомістких, зручних в 

застосуванні програм, стають першочерговими [4, с. 139]. Отже розгляд 

питання побудови ІС для організації наукових досліджень в сільському 

господарстві є актуальним і потребує подальшого дослідження. 

Метою статті є дослідження сучасних існуючих інформаційних технологій 

та можливість їх застосування та адаптації для використання у наукових 

дослідженнях в галузі сільського господарства. 

Дослідження щодо застосування інформаційних технологій зараз ведуться 

з різним ступенем інтенсивності практично в усіх напрямках 

сільськогосподарської науки і практики. 

На сьогодні детально розглянуті питання математичного моделювання 

продукційного процесу, агромоніторинга і використання агрофізичних методів 

інформаційного забезпечення для точного землеробства, викладено системний 

аналіз аналітичних моделей і підходів до створення інформаційно-довідкових 

систем для оптимізації землекористування, низка публікацій присвячено 

питанням застосування інформаційних ресурсів в інженерно-технічній системі 

АПК [2, с. 89]. 

Спостерігається також вдосконалення методичних підходів розвитку 

аграрної галузі. Характерна риса - розширення досліджень щодо поліпшення 

організації та управління в сільському господарстві, в тому числі в інноваційній 
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діяльності, в консультуванні, з розвитку методологічних основ організації 

технічного забезпечення, з управління технічним потенціалом виробництва. 

Особливо можна виділити методичні питання управління виробничими 

процесами. Як відомо, їх рішення в АПК здійснюються в значній мірі в умовах 

невизначеності, пов'язаних з відсутністю достовірних поточних і прогнозних 

даних про стан природних явищ, недостатністю знань про біологічні та фізичні 

системи, випадковим характером процесів, що протікають. Управління 

системою, що діє в умовах невизначеності, вимагає особливої обережності і 

обдуманості. Вироблення обґрунтованого комплексу заходів важлива тому, що 

в ситуації, коли кінцевий результат не визначений однозначно, на розвиток 

подій можна впливати тільки прийнятим рішенням, і якщо воно буде 

неправильним або не найвдалішим, то наслідки в деяких випадках бувають 

досить серйозними. 

Тому для вдосконалення процедур прийняття рішень потрібен аналіз 

складних ситуацій. В ході його проведення, досвідчений фахівець оцінює 

ймовірності майбутніх результатів, виходячи з економічно виправданих рішень 

у відповідності до можливих ризиків. Далі він намагається зменшити останні за 

допомогою доступного арсеналу засобів (наприклад, шляхом застосування 

добрив і засобів захисту рослин, коректуючи раціон годування і проводить 

профілактику хвороб тварин, раціонально використовуючи техніку з 

урахуванням її продуктивності і ресурсу та ін.). Для цього необхідне стабільне 

забезпечення даними, інтегрованими з особливостями біологічних і фізичних 

систем, що дозволяють отримати знання про їх поточний стан і прогнозувати 

результати можливих рішень [5, с. 69]. 

Один з перспективних шляхів підвищення ефективності управління - 

застосування ІС підтримки прийняття рішень. Вони допомагають користувачеві 

усвідомлено вибрати господарське рішення, адаптоване до реальних умов і 

засноване на професійній інформації, вже накопиченої наукою і практикою в 

необхідній предметній області. Очевидно, чим вище якість і об’єм даних і 

знань, закладених в систему, тим ближче рішення, що приймається, до 

оптимального. 
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Відомо, що основу сільськогосподарської практики складає інформація, 

традиція і інтуїція. Мета створення ІС - збільшити вагомість першої з названих 

компонентів і в розумному поєднанні з другою і третьою домогтися 

підвищення ефективності виробництва. Вже перша спроба формалізації 

професійних знань, за допомогою інформаційних технологій і комп'ютерів дає 

можливість автоматизувати рутинну частину виконуваної фахівцем роботи, яка 

зазвичай забирає більше 75% робочого часу, дозволяючи йому робити те, що 

він вміє краще будь-яких зі створених систем - концептуально мислити. 

Для створення сільськогосподарських ІС найбільш доцільно, на мою 

думку, застосування баз даних (БД), експертних систем (ЕС), геоінформаційних 

систем (ГІС), мережевих і віртуальних технологій, CALS-технологій [3, с. 109]. 

Бази даних систематизують наявні відомості того чи іншого об'єкту, 

технологічного процесу і подають в зручному вигляді великий обсяг 

різноманітної, але цілеспрямованої інформації з різною глибиною деталізації. 

Експертні системи акумулюють досвід кваліфікованих фахівців і 

оперативно надають його користувачеві в якості інтелектуального вирішення 

конкретного виробничого завдання. Основа ЕС - база знань (БЗ) - модель 

предметної галузі, викладена на мові надвисокого рівня, наближеному до 

природного. Обов'язкова частина такої системи - механізм логічного висновку, 

що забезпечує пошук необхідних знань і формування експертного висновку. 

ГІС-технології об'єднують сукупність даних і знань, а також забезпечують 

оцінку і візуалізацію природної ситуації з прив'язкою до конкретної земельної 

ділянки. 

Віртуальні вимірювальні технології автоматизують визначення параметрів 

і видачу керуючих впливів, використовують різні методи обробки, візуалізують 

результати вимірювань і аналізу, тобто раціонально і зручно об'єднують на 

комп'ютері цілий набір різноманітних операцій. 

Мережеві технології дозволяють створити інтегровану систему, що 

забезпечує широке поширення інформаційних продуктів. При цьому 

формується проста для користувача система пошуку потрібних відомостей, 

підтримується робота з практично необмеженим обсягом даних. 



92 

Відмінна характеристика CALS-технології (обліку повного життєвого 

циклу) - системне застосування відомих інформаційних технологій (баз і банків 

даних та знань; автоматизованих систем, інформаційних вимірювальних 

приладів і систем) на принципово новому рівні з метою наскрізного 

високоавтоматизованого супроводу об'єкта (наприклад, техніки) на всіх стадіях 

його існування (від проектування до утилізації) з однаковим поданням 

інформації [1, с. 34]. 

В результаті існуючих досліджень можна виділити наступні основні 

аспекти створення сільськогосподарських інформаційних систем, що 

дозволяють обґрунтувати їх склад і функції: 

− необхідність розробки нових систем господарювання та землеробства, 

більш повно враховують природні умови і організаційно-технологічні 

можливості підприємства, максимально використовують його грунтово-

кліматичний потенціал. Для цього потрібна інтегрована ІС, насичена знаннями 

щодо науково обґрунтованого вирішення зазначеної задачі, що забезпечує 

моделювання систем землеустрою та землекористування. Її основа - 

картографічна інформація господарства на базі ГІС-технологій з широко 

розвиненою структурою інформаційних шарів, безпосередньо пов'язаних зі 

спеціалізованими БД і ЕС; 

− нерозривний зв'язок техніки з біологічними об'єктами (ґрунт, рослина 

та ін.) для яких характерна безперервність процесів, що протікають і 

циклічність отримання продукції. Тому необхідно створення інформаційних 

систем не тільки за біологічними особливостями культури, що вирощується, 

чутливості її до різних факторів, але і по правильному вибору і застосуванню 

техніки в тій чи іншій ситуації або стадії розвитку рослини; 

− необхідність постійного контролю великої кількості параметрів, в тому 

числі територіально розподілених. Це вимагає оперативного високоточного 

моніторингу із забезпеченням автоматичного управління, для цього найбільш 

доцільне застосування мережевих технологій і віртуальних вимірювальних 

засобів; 
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− різноманітність процесів та операцій при вирощуванні культур, які, як 

правило, викладені в громіздких технологічних картах. Крім того, 

рекомендується набір машин і знарядь зі своїми, часто складними і об'ємними, 

описами технологічних параметрів, процедур обслуговування і ремонту. Тут 

потрібна систематизація знань із технологій і об’єктів, визначення 

номенклатури та виду інформаційних систем (БД, ЕС або ін.) та обґрунтування 

структури кожної з них; 

− значна диференціація сільських товаровиробників за об'ємом і 

структурою виробництва, забезпеченості ресурсами та ін., а також різний 

рівень кваліфікації фахівців, не однакові можливості оперативного доступу до 

нових розробок та ін. Це вимагає створення систем, зручних у використанні, 

простих в освоєні, що забезпечують різну ступінь деталізації інформації. Вони 

повинні володіти розширеними функціональними можливостями, заснованими 

на інтеграції ряду інформаційних технологій і мати всі можливі види 

поширення (не тільки в мережі, але і на лазерних дисках та інших носіях); 

− агрознання характеризуються значним об'ємом різнорідних, 

складноформалізованих введень, їм властива неповнота порівняльних даних, 

різний набір характеристик за аналогічними об'єктами. Для «електронного» 

уявлення (формалізації) окремих елементів знань, з яких можна створити ту чи 

іншу систему, потрібно застосування практично всіх відомих видів 

комп'ютерного відображення інформації (текст, гіпертекст, малюнки, карти, 

відео, анімація та ін.) із залученням відповідних програмних редакторів 

[6, с. 487]. 

Розробка ІС з будь-якого напрямку сільськогосподарського виробництва 

має свої особливості. Розглянемо деякі з них. 

Вибір ресурсозберігаючих технологій в землеробстві і рослинництві.  

Нова технологічна політика в землеробстві ґрунтується на врахуванні 

вимог культури до умов вирощування, особливостей земель і виробничих 

ресурсів товаровиробників. При цьому розвиток ресурсозбереження йде по 

шляху екологізації, мінімізації витрат на кожну операцію в системі адаптивно-
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ландшафтного землеробства. Очевидно, технології що застосовуються тут при 

будь-якому рівні інтенсифікації відносяться до числа наукомістких, що 

вимагають інтеграції різних знань і прийняття мобільних рішень відповідно до 

виникаючих ситуаціями [7, с. 181]. 

Це приводить до необхідності оперативного забезпечення керівників і 

фахівців новітньої науково-технічною інформацією, обґрунтовує важливість 

формування на початковому етапі комп'ютерних БД з наступним створенням на 

їх базі автоматизованих робочих місць агронома. 

Підвищення ефективності селекції і насінництва. 

Сорт і насіння – найважливіша ланка в технологічному ланцюгу 

рослинництва. Вони складають реальну основу стабілізації виробництва і 

підвищення якості продукції. При цьому необхідна об'єктивна оцінка заданих 

параметрів під сформульовані моделі, забезпечення діагностики на ранніх 

етапах відбору по дії факторів, що впливають. Для вирішення таких завдань 

потрібні експертні системи на основі віртуальних вимірювальних засобів, 

мультимедійні пошукові бази даних та ГІС-системи по районованих сортах 

культур. 

Захист рослин від хвороб, шкідників і бур'янів. 

Важлива проблема при виробництві зерна – боротьба з шкідливими 

організмами (шкідники, бур'яни, хвороби), які здатні в значній мірі утримувати 

зростання врожаю і погіршувати його якість, знижуючи тим самим 

ефективність матеріальних і енергетичних витрат. 

Розрізненість і, найчастіше, недоступність для діючих агрономів сучасних 

методик обліку і контролю, а також нестача кваліфікованих кадрів ускладнює 

вірну оцінку ситуації і прийняття адекватних заходів. Тому доцільна 

систематизація наявних методик, розробка нових і створення ряду 

інформаційних баз даних (по бур'янах, хворобах і шкідниках), а також 

експертних (наприклад з діагностики хвороб) ГІС-систем. 

Найбільш складні галузі сільського господарства - овочівництво і 

плодівництво. Складність вирішення завдань тут пов'язана з великим числом 
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вирощуваних культур, що відрізняються за морфобіологічними особливостями, 

агротехнологічними вимогами і біохімічними показниками. В цьому напрямку 

необхідна систематизація відомостей, створення ряду БД по генофонду 

культур, їх класифікації, методикам селекційної роботи [9, с. 39-40]. 

Пропоновані системи не можуть усюди застосовуватися в сільському 

господарстві без його широкої і глибокої інформатизації. Цей процес зараз 

дуже нерівномірний, сильно залежить від наявності в господарствах сучасних 

засобів зв'язку і комп'ютерів, рівня готовності фахівців до їх застосування. ІС 

ще не стали невід'ємною складовою процесу виробництва і служать тільки 

допоміжним інструментом [8, с. 64]. 

Отже, проведений аналіз існуючих інформаційних технологій показав, що 

для створення інформаційних систем, які можуть бути застосовані для 

наукових досліджень у сільському господарстві, найбільш доцільно поширити 

досвід впровадження існуючих інструментальних програмних засобів з інших 

галузей з адаптацією під особливості галузі сільського господарства. Вони 

можуть служити основою для розробки конкретних спеціалізованих ІС і 

дозволяють прискорити процес їх формування. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  

У статті розглядається актуальність впровадження сучасних інформаційних 

систем і їх вплив на підвищення якості прийнятих управлінських рішень. 

Пильна увага приділяється методам і правилам впровадження інформаційних 

систем і технологій на сучасних підприємствах, виконання та дотримання 

яких допоможе виключити багато проблем, а також звести ризик невдалої 

реалізації проекту впровадження інформаційної системи на підприємстві до 

мінімуму. У статті нами запропоновано перелік ключових проблем, що 
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виникають в ході впровадження корпоративної інформаційної системи класу 

ERP, а також загальні рекомендації для їх рішення. Стаття може бути 

корисна як керуючим проектами впровадження інформаційних систем і 

технологій на підприємстві, так і всім зацікавленим особам. 

Ключові слова: Інформаційні системи; автоматизація підприємств; ERP-

системи; етапи автоматизації; проблеми автоматизації; управлінські 

рішення. 

Постановка проблеми. Бізнес сучасної компанії, в якій би сфері діяльності 

вона не працювала, знаходиться в тісному взаємозв'язку з її інформаційною 

структурою. Інформаційні системи сьогодні не просто впливають на діяльність 

підприємств, прискорюючи і оптимізуючи бізнес-процеси, вони стають 

невід'ємною частиною цих процесів. Для того щоб інформаційні технології 

приносили максимальну віддачу від вкладених в них коштів, розвиток бізнесу і 

вдосконалення інфраструктури, на яку він спирається, повинні здійснюватися 

паралельно; іншими словами, бізнес-процеси і ті ІТ-транзакції, які ними 

породжуються, повинні бути максимально синхронізовані. На сьогоднішній 

день число абсолютно успішних впроваджень комплексних інформаційних 

систем на українських підприємствах не перевищує чверті від усіх проектів [1]. 

У той же час третина проектів впровадження припиняються, а в половині 

випадків більш ніж істотно перерозподіляється бюджет впровадження, і 

переносяться терміни здачі системи. Тому досліджувана проблема є не лише 

актуальною, а й достатньо гостро стоїть перед усіма бізнес-структурами країни, 

адже існує низка методів і правил, виконання та дотримання яких допоможе 

виключити багато проблем, а також звести ризик невдалої реалізації проекту до 

мінімуму. Крім того, при належному плануванні і координації цілком можливо 

вкластися у встановлені терміни і не вийти за рамки бюджету [2]. 

Формулювання цілей статті. У даній статті ми дослідимо основні етапи 

впровадження корпоративної інформаційної системи, виділимо типову низку 

фаз, яка застосовується до більшості проектів, таких як: етап визначення 

стратегічних планів і цілей; етап організаційного проектування і постановки 
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завдань; етап оптимізації бізнес-процесів; етап роботи над технічним завданням 

і проектом; етап затвердження бюджетів; етап навчання користувачів; етап 

дослідної експлуатації. Систематизуємо наші результати та підведемо 

підсумки. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Так як дане питання 

стоїть досить гостро, то і праць присвячених йому є досить багато. Насамперед 

хотілося б відмітити роботи Соколова М.А., Решетько М.І., Башкатова Ю.І., 

Кузнецова В.І., роботи яких висвітлили внесли ясність у розуміння самого 

процесу впровадження ІС та проблем які при цьому виникають. Харламова О.І., 

який заглибився в дослідження питання реорганізації структури та направлення 

інвестицій підприємства на весь процес впровадження. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  До ключових проблем, що 

виникають в ході впровадження корпоративної інформаційної системи класу 

ERP відносяться наступні [3]: 

1. Відсутність постановки завдання менеджменту на підприємстві. У 

багатьох випадках цей пункт є найбільш важливим і складним. Можна 

помітити, що його зміст частково перетинається з темою другого пункту, що 

описує реорганізацію структури компанії. Але, не дивлячись на це, відсутність 

постановки завдань є куди більшим фактором, і охоплює не тільки 

методологічні аспекти управління. Наприклад, більшість з числа керівників 

здійснюють управлінські функції на підприємстві, спираючись лише на власний 

досвід, інтуїцію, що склалося розуміння і вкрай неструктуровані дані. Зазвичай, 

якщо керівнику запропонувати дати опис структури діяльності своєї компанії 

або набору організаційних положень, на основі яких він приймає важливі 

управлінські рішення, справа досить швидко стає невизначеною. 

Кваліфіковане визначення завдань менеджменту є вирішальним фактором, 

який впливає як на успіх діяльності організації в цілому, так і на успішність 

проекту впровадження корпоративної інформаційної системи. Наприклад, не 

має ніякого сенсу починати впровадження корпоративної системи планування 

бюджету, якщо бюджетування на підприємстві не поставлено належним чином, 
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як певний послідовний бізнес-процес [3]. Виходячи з цього, одним з 

першочергових завдань для реалізації проекту впровадження корпоративної 

інформаційної системи є максимальна формалізація всіх автоматизованих 

контурів управління. Як правило, в такій ситуації не обійтися без залучення 

професіоналів з області консалтингу. Виходячи з досвіду багатьох компаній 

відомо, що витрати на консультантів при впровадженні не йдуть ні в яке 

порівняння з втратами і збитками від провалу проекту. 

2. Необхідність в часткової реорганізація структури та діяльності 

підприємства. Перед тим як, починати впровадження корпоративної 

інформаційної системи необхідно провести часткову реорганізацію структури 

підприємства та технологій ведення бізнесу. У зв'язку з цим, одним з головних 

етапів проекту впровадження, виступає повне й ретельне обстеження 

підприємства з усіх аспектів його діяльності, адже на результатах обстеження, 

формується вся подальша схема створення корпоративної інформаційної 

системи. 

Звичайно, існує думка, що можна впровадити комплексну систему без 

здійснення реорганізаційних змін, але вкрай не бажано цього робити по ряду 

об'єктивних причин [4]. Фактично, в результаті обстеження компанії фіксується 

безліч місць виникнення нічим не необґрунтованих додаткових витрат, а також 

організаційних протиріч в структурі. Під визначенням реорганізація 

розуміється навіть не реінжиніринг в його класичному західному розумінні. 

Реорганізація цілком може бути здійснена в ряді підрозділів, де вона особливо 

необхідна, що не приведе до відчутного зниження активності поточної 

діяльності підприємства [5]. 

3. Необхідність у зміні технології роботи з інформацією, і принципів 

ведення бізнесу. Успішно впроваджена інформаційна система істотно змінює 

технологію контролю і планування. Не варто розраховувати, що функції 

управління при наявності корпоративної інформаційної системи перестануть 

вимагати від менеджерів постійної зібраності і концентрації [6]. Навпаки, 

значне скорочення тяганини підвищує швидкість процесів в компанії і 
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прискорює час обробки замовлень, підвищує рентабельність і 

конкурентоспроможність організації в цілому, а всі ці зміни вимагають більшої 

компетенції, уваги і відповідальності працівників. Цілком можливо, що 

залишилася виробнича база не зможе справлятися з новими потоками 

замовлень. Це, швидше за все, призведе до необхідності проведення 

підприємством технологічної та організаційної реформи. 

4. Опір співробітників компанії. Причинами негативного сприйняття 

персоналом впровадження корпоративної інформаційної системи може бути 

недостатнє розуміння всіх процесів інтеграції, а також відсутність грамотної 

постановки задач. Найчастіше, керівники підприємств не проводять оцінку 

готовності персоналу до впровадження ERP-системи, через що в ході процесу 

інтеграції можуть брати участь люди, рівень кваліфікації і підготовка яких не 

відповідає рівню створюваного інформаційного комплексу. У більшості 

випадків, причиною виникнення страху у співробітників компанії є відсутність 

об'єктивної інформації про ERP-системи і всі наслідки її запровадження. 

Неясність прийдешніх змін породжує велику кількість чуток та інсинуацій. Як 

правило, такі розмови ґрунтуються на боязні перед звільненням або 

збільшенням посадових обов'язків [7]. 

Головне, що потрібно зробити для мінімізації вищеописаних складнощів - 

забезпечити єдиний інформаційний простір, що об'єднує і співробітників 

компанії і фахівців з впровадження. Повинна бути створена певна, позбавлена 

будь-яких протиріч система цілей і вимог, що дозволяє учасникам усвідомити 

всю необхідність даного впровадження, а також вимоги для досягнення 

успішних результатів проекту [8].  

5. Збільшення навантаження на співробітників при впровадженні системи. 

Всім відома проблема, викликана тим, що процес впровадження корпоративної 

інформаційної системи, що займає досить багато часу, проходить паралельно з 

виконанням працівниками своїх щоденних обов'язків. У підсумку, персонал, 

який залучається до ходу роботи по впровадженню ERP-системи, не звільнений 

від своїх основних обов'язків, але при всьому цьому змушений здійснювати ще 
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й додаткові функції. Часто, в таких ситуаціях співробітники компанії 

намагаються ухилятися від покладених на них обов'язків, мотивуючи це тим, 

що у них і так вистачає термінової роботи за прямим посадовим призначенням. 

Розглянемо основні етапи впровадження сучасних інформаційних систем і 

інформаційних технологій в практику корпоративного управління. 

Безумовно, кількість і характеристики етапів часто різняться, і варіюються 

під впливом безлічі критеріїв. Проте, в загальному випадку є низка фаз 

застосовна до більшості проектів [5]: 

Етап визначення стратегічних планів і цілей. Вище керівництво компанії 

має визначити і сформулювати стратегію і цілі бізнесу на найближчі роки. Без 

визначення стратегічного розвитку будь-який проект впровадження 

корпоративної інформаційної системи приречений на провал. При конфігурації 

системи неможливо врахувати всі можливі шляхи компанії в майбутньому. 

Проте, з плином часу ERP-системи, створені без урахування планів розширення 

і реорганізації бізнесу, зажадають кардинальних змін. Корпоративні 

інформаційні системи, впроваджені без урахування стратегічних планів 

підприємства, перетворюються в так званий тягар, що заважає управлінню і 

навіть простому документообігу. Крім того, інформаційну систему необхідно 

спроектувати так, щоб функціонування протягом наступних 2 років проходило 

без значної модернізації. Беручи до уваги все вищесказане, керівництво 

компанії має становити масштаби і структуру бізнесу, як мінімум в трирічної 

перспективі. Що стосується цілей автоматизації компанії, то їх необхідно 

сформулювати не в термінах деяких технічних переваг, але через призму 

основних інтересів бізнесу.  

Етап організаційного проектування і постановки завдань. В ході даного 

етапу необхідно чітко і ясно описати, які із завдань будуть оброблятися 

корпоративною інформаційною системою і, найголовніше, як. В ході етапу 

організаційного проектування і постановки завдань складається близько 10-15 

схем руху інформації (за однією схемою на кожну функціональну область 

підприємства). До роботи на даному етапі підключаються не тільки топ-
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менеджери, а й провідні аналітики, фахівці, керівники підрозділів. За 

результатами даного проектування будуть розроблені завдання для всіх 

структур компанії що автоматизується. 

Етап оптимізації бізнес-процесів. В ході етапу відбувається оптимізація 

бізнес-процесів компанії, а саме приведення їх у відповідність до встановлених 

цілей і завдань майбутньої автоматизації. Найчастіше організації, які 

впроваджують ERP-систему, наполягають на реінжинірингу внутрішніх бізнес-

процесів, а також їх повному підпорядкуванні всім вимогам функціональності 

обраної системи, або на збереженні усталеної практики ведення роботи і, 

відповідно, на мінімальній оптимізації. Ці крайнощі є одними з факторів невдач 

при створенні та впровадженні ERP-систем. 

Етап роботи над технічним завданням і проектом. Технічне завдання є 

набором специфікацій і документів, що визначають правила і вимоги до 

корпоративної інформаційної системи, її функціональності. У складанні 

технічного завдання беруть участь IT-фахівці та консультанти, наприклад, 

розробники програмних комплексів, які мають необхідний досвід в даній сфері 

і володіють спеціалізованою термінологією. Результатом даної роботи є 

структурований офіційний документ, в якому відображені всі подробиці і 

вимоги.  

Найчастіше, в українських компаніях, результати обстеження перед 

проектної стадії, технічне завдання і сам технічний проект зводяться в 

об'єднаний документ - технічне завдання. Після створення технічного завдання 

та проекту можна приступати до оцінки термінів (формування плану-графіка) і 

прийняття бюджетів. 

Етап затвердження бюджетів. Складання та затвердження подібного роду 

бюджетів не несуть в собі будь-якої особливої специфіки. Всі витрати на 

придбання і впровадження ERP-системи цілком здатні укластися в рамки трьох 

рахунків: рахунки капітальних інвестицій на покупку (створення 

нематеріального активу), рахунки інвестицій на покупку (створення основних 

засобів) і рахунки обліку малооцінки. 
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Етап навчання користувачів. Часом, процес впровадження корпоративної 
інформаційної системи передбачає навчання лише ключових користувачів. Під 
ключовими користувачами, як правило, розуміються керівники відділів, 
підрозділів і департаментів, їх заступники, а також ряд представників компанії-
замовника, які після набуття досвіду роботи повинні будуть на місцях провести 
навчання інших фахівців. Після цього починається здійснення самого процесу 
навчання. Для того щоб програма навчання була реалізована швидко, і без 
відхилень або помилок, хід навчання, а також навчальні матеріали повинні бути 
максимально повними і наочними. У таких випадках немає нічого зручніше 
структурованих інструкцій з озвученими коментарями та поясненнями. 
Розміщена на загальнодоступному ресурсі, база таких інструкцій буде завжди 
затребувана [8]. 

Етап дослідної експлуатації. Етап запуску корпоративної інформаційної 
системи і початок її тестової експлуатації. Один з найважливіших етапів 
проекту впровадження, в ході якого можна об'єктивно проаналізувати і оцінити 
ефективність усіх попередніх фаз [7]. Система починає функціонувати не на 
папері, і саме в цей момент керівництво повинно вимагати від виконавця 
максимально правильної і чіткої роботи, виконання системою всіх своїх 
можливостей, відсутності будь-яких помилок і збоїв [2]. 

Висновки. На практиці бізнес-процеси, як правило, схильні до більш 
швидких змін, на відміну від інформаційних систем, перегляд концепції 
побудови яких здійснюється більш інертно. Ступінь пристосованості 
інформаційних систем до насущних завдань багато в чому визначається 
сьогодні не реальними потребами бізнесу, а досягнутим рівнем розвитку 
технологій. Наслідком цього є неоптимальні інвестиції, неефективно 
використовуються ресурси інформаційних систем, складність масштабування і 
переналаштування систем відповідно до нових вимог, збільшення витрат на 
експлуатацію.  

В результаті проведених досліджень виокремлено низку проблем 
впровадження сучасних інформаційних систем і їх вплив на підвищення якості 
прийнятих управлінських рішень, запропоновано загальні рекомендації для їх 
вирішення, а саме: 
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–структуризація завдань; 

–чітке формулювання цілей; 

–розробка кроків досягнення цілей; 

–включення спеціалістів в організацію проектування; 

–реінжиніринг бізнес-процесів. 
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Розглянуто методологічні питання використання виробничих функцій. 

Доведено, що виробнича функція, як інструмент моделювання матеріально-

виробничого потоку, дозволяє в максимально сконцентрованій формі 

віддзеркалити процес виробництва продукції, враховуючи особливості 

господарського механізму і застосовуваної технології.  

Ключові слова: матеріально-виробничий потік, моделювання, модель, 

виробнича функція, фактори виробництва. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Поглиблення кризи в Україні й суттєве скорочення ринків збуту 

продукції обумовлюють необхідність пошуку шляхів розвитку підприємства. 

Адекватність управлінських рішень в таких умовах забезпечується 

використанням сучасного методичного інструментарію, що дозволяє одержати 

відомості, які неможливо отримати традиційними методами.  

Незважаючи на те, що спостерігається посилення диференціації 

досліджень у сфері проблем управління матеріально-виробничим потоком 

підприємства, чітко проявляється тенденція взаємної інтеграції різних шкіл і 

напрямів на базі певних єдиних концепцій. Сучасні концепції менеджменту 

визначають кризовий стан підприємства як можливі зміни у траєкторії еволюції 

системи, які необхідно моделювати інструментарієм функціональних моделей. 

Ці моделі мають одну характерну ознаку – вони є функціями поведінки 

економічних учасників процесів.  

Виробничі функції як технологія пізнання, сприяє розширенню 

аналітичних можливостей дослідження і, відповідно, забезпечує виявлення та 

обґрунтування шляхів розвитку підприємства. Моделювання цих функцій є 

одним із проблемних напрямків економіко-математичних досліджень.  
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проблеми управління 

підприємством, в тому числі, управління матеріально-виробничим потоком, 

через призму виробничих функцій розглядалися в наукових працях відомих 

зарубіжних, вітчизняних вчених та економістів-практиків. Значний внесок у 

дослідження зробили такі науковці, як Б. Є. Грабовецький [1, 2] та 

В. Я. Гуменюк [3], О. С. Карпець [4], О. Л. Політанська, Р. Л. Політанський [5], 

С. С.  Шумська [6]. 

Формулювання цілей дослідження. Віддаючи належне науковому та 

практичному значенню праць названих авторів, зазначимо, що певне коло 

завдань методичного характеру залишилось недовисвітленим. Потребує 

подальшого дослідження обґрунтування інструментарію моделювання 

матеріально-виробничого потоку. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

В економіко-математичних дослідженнях суттєву роль відіграють 

функціональні моделі різноманітних процесів, що відбуваються в економічних 

системах. Ці моделі на певному рівні абстракції часто будують за принципом 

«темної скриньки», коли дослідник акцентує увагу не на внутрішніх процесах, 

що відбуваються в системах, а на результатах їх функціонування. Інакше 

кажучи, моделі такого типу формалізують лише зв’язок між входом і виходом 

системи, тобто зв’язок між вхідними та вихідними змінними, що в більшості 

випадків описується за допомогою функціональних залежностей. Якщо 

множина значень незалежних (вхідних) економічних змінних однозначно 

відображається у множину значень залежних (вихідних) економічних змінних, 

то модель зв’язку в математичному сенсі є функцією.  

В економіко-математичному моделюванні найчастіше використовують 

функції від однієї та багатьох змінних, які згідно із економічною специфікою, 

як правило, називають одно- або багатофакторними функціями (моделями). 

Економіко-математичні моделі вирізняються серед інших математичних 

моделей тим, що об’єктом моделювання є економічні процеси, а сама модель 

відображає економічні взаємозв’язки та відносини, що існують у реальній 
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дійсності (в реальних процесах та явищах). Багато економічних залежностей є 

нелінійними по своїй суті, тому їх не можна моделювати лінійними рівняннями 

регресії. У виробничих функціях, як правило, використовують степеневі моделі.  

Виробнича функція є моделлю процесу виробництва продукції в даній 

економічній системі й виражає стійку закономірну кількісну залежність між 

об’ємними показниками ресурсів і випуску продукції [2, 6]. 

Функція виробництва описує те, що можливо здійснити технічно за умови, 

що підприємство діє ефективно. Важливо мати на увазі, що виробнича функція 

відповідає деякому даному рівню технології. Якщо рівень технології 

змінюється внаслідок удосконалення матеріально-речовинних і особистісних 

факторів. 

Економічно ефективним вважається спосіб виробництва, який мінімізує 

альтернативну вартість всіх видів витрат виробництва заданого обсягу 

продукції. Економічна ефективність залежить від ринкової ціни різних видів 

ресурсів. Існує багато технологічно ефективних способів виробництва і лише 

один економічно ефективний, – найдешевший, тобто той, який на даний момент 

забезпечує мінімальні грошові витрати фірми за даного рівня цін на 

використовувані вхідні ресурси. 

Виробнича функція вперше була побудована американськими 

дослідниками Ч. Коббом і П. Дугласом у 1928 р. [7] та в конкретній 

економічній системі відображає закономірну кількісну залежність між обсягами 

ресурсів і випуску.  

Оскільки виробнича функція є моделлю, яка в максимально 

сконцентрованій формі віддзеркалює процес виробництва продукції, 

враховуючи особливості господарського механізму і застосовуваної технології, 

то для моделювання матеріально-виробничого потоку підприємства повинно 

бути чітке уявлення і використання в процесі управління підприємством 

об’єктивних залежностей, які існують між вихідними умовами і результатами 

функціонування. 
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Виходячи з того, що існує безліч видів виробництв, їх можна 

класифікувати в галузевому, номенклатурному, ресурсному розрізах, за 

методами організації виробничого процесу, серійністю, орієнтацією на 

ринковий або індивідуальний попит тощо. Кожний вид виробництва, як 

правило, описується різними виробничими функціями. Звідси випливає, що 

видів виробничих функцій так само багато, як і видів виробництв. 

Для побудови виробничих функцій використовуються фактори, які 

відображають причинно-наслідкові зв’язки, тобто дозволяють поглибити 

економічний аналіз, зробити його більш дієвим і ефективним. Порядок 

включення факторів у рівняння виробничої функції не змінює силу їх взаємодії 

з результативним показником. 

Рівняння виробничої функції допомагає виявити як ізольований вплив 

окремих факторів на досліджуваний показник, так і їх сукупний вплив. Завдяки 

включенню у виробничу модель первинних факторів отримуємо можливість у 

найбільшій мірі розкрити резерви виробництва.  

Вихідним положенням використання моделей виробничих функцій є 

положення, що всі зв’язки факторів у виробництві можуть бути зведені до двох 

типів. Перший передбачає взаємозамінюваність факторів; другий – 

доповнюваність одних факторів іншими. 

Загальний вигляд виробничої функції такий: 

,),( ba LKALKfY ⋅⋅==                                        (1) 

де Y – обсяг продукції,  

К – основний капітал;  

L – робоча сила;  

A – параметр, який визначає ефективність виробничого процесу;  

a, b – параметри, що характеризують ступінь однорідності виробничої 

функції, .10,10,0 ppppf constbconstaconstA ===  

У (1) можна перейти до лінійного рівняння (2) шляхом логарифмування: 

.lnlnlnln LbKaAY ⋅×⋅×=                                    (2) 
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Застосовуючи заміну (3)  

,ln,ln,ln,ln **** LLKKAAYY ====                                (3) 

отримаємо лінійну залежність (4) 

.**** LbKaAY ⋅+⋅+=                                               (4) 

Лінійно-логарифмічна форма зв’язку рівняння (2) нескладна у 

математичному і обчислювальному відношенні, достатньо добре узгоджується 

зі змістовним розуміння взаємодії ресурсів і залежності випуску від затрат. Для 

обчислення коефіцієнтів при невідомих a, b i вільного члена *A  зручно 

використовувати електронні таблиці або ж надбудови «Пакет аналізу» 

MS Excel.  

З метою відображення реальної дійсності необхідно оцінювати логічну і 

статистичну адекватність рівняння. Вимога перевірки логічної і статистичної 

адекватності рівняння пояснюється єдністю кількісного і якісного опису 

досліджуваного об’єкта. На думку Б. Є. Грабовецького та І. В. Шварца, тільки 

відповідність зазначеним вимогам робить модель надійною і придатною до 

використання [1]. 

Під логічною адекватністю рівняння трактують здатність рівняння 

адекватно точно віддзеркалювати природу досліджуваних явищ (процесів). 

Оцінка логічної адекватності передбачає для багатофакторних рівнянь 

відповідність знаків при невідомих по суті взаємозв’язків окремого фактора з 

результативним показником. В рівнянні (4) зв’язки між ресурсами і 

результатами мають бути прямі: додатні знаки перед параметрами (a, b). 

Під статистичною адекватністю рівняння трактують відповідність моделі 

встановленим межам статистичних характеристик, зокрема таким, як               

t – критерій Стьюдента, множинне кореляційне відношення, F – критерій 

Фішера тощо.  

Оскільки результативний показник діяльності підприємства обумовлений 

великою кількістю чинників, то встановити точну залежність, що враховувала б 

усе різноманіття діючих факторів, практично не можливо. Однак, критеріями 
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вибору конкретного рівняння, окрім стандартних економетричних підходів, 

можуть стати гіпотеза дослідження, процедура оцінки параметрів моделі, 

особливості досліджуваного виробничого процесу, наявні вихідні дані для 

побудови моделі, практичне застосування моделі тощо.  

Популярність даної функції серед економетриків Б. Грабовецький та 

В. Гуменюк, пояснюють такими її перевагами [2, 3]:  

1. Нелінійність. Модель є нелінійною – залежність результату від затрат 

має нелінійний характер, і тому не містить недоліків, характерних для лінійних 

виробничих функцій.  

Лінійні математичні моделі описують лінійні процеси, що не зовсім 

відповідає дійсності, передбачають наявність досконалої конкуренції, 

відсутність бар’єрів для вільного ціноутворення, передбачають, що граничні 

продукти факторів виробництва дорівнюють їх цінам, ігнорують зміни в часі. 

Моделі лінійного програмування знаходять оптимальні рішення для ідеальної 

економіки, але в реальній економіці не виконується ряд гіпотез лінійної моделі. 

Тому лінійні моделі недостатньо вичерпно описують і аналізують економіку, 

тому і результати розрахунків, отримані з лінійної моделі, треба застосовувати 

обережно, або ж уточнювати і коректувати за допомогою моделей інших типів, 

статистичних досліджень тощо  

2. Динамічність. Розходження між реальністю і класичними динамічними 

моделями (В. Леонтьєва, Дж. фон Неймана, Я. Тімбергена та ін.) настільки 

велике, що можна стверджувати, що на даний момент динамічні моделі не 

мають практичного застосування. У виробничу функцію введена 

Я. Тімбергеном експоненціальна тенденція, яка залежить від часу як показник 

впливу «технічного прогресу», що робить функцію динамічною.  

3. Простота. Функція є простою, а тому і привабливою для практичного 

застосування в управлінні виробничими ресурсами. З формули (1) легко 

визначається ряд загальноприйнятих показників, взятих у статиці, що 

характеризують ефективність використання виробничих ресурсів. 
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4. Функції Кобба-Дугласа може відповідати будь-яке значення ефекту 

масштабу.  

Функція Кобба-Дугласа є однорідною функцією, тобто не містить 

адитивних компонент, кожна з яких підноситься до різного степеня, і володіє 

тією властивістю, що еластичність заміщення одного ресурсу іншим завжди 

дорівнює одиниці.  

Але, незважаючи на вищезазначені переваги та практичну привабливість, 

ця функція має також ряд недоліків [2, 3]:  

1. Існує невирішена суперечка між економістами щодо того, яким повинен 

бути ефект масштабу.  

2. Ще одним каменем спотикання в застосуванні виробничої функції 

Кобба-Дугласа на практиці є встановлення параметрів виробничої функції – 

показників еластичності випуску продукції по ресурсах.  

3. Модель Кобба-Дугласа була створена як інструмент аналізу на 

макрорівні. Її макроекономічна спрямованість виявляється у тому, що в її 

основі лежить припущення про повну взаємозамінність виробничих ресурсів. 

Настільки широке заміщення одних виробничих ресурсів іншими можливе 

лише на макрорівні.  

Отож, до позитивних моментів аналізу за допомогою функції Кобба-

Дугласа на макрорівні належить наявність офіційної статистичної інформації, 

джерелами якої є документи державної статистичної звітності підприємств. 

Але, з іншого боку, така інформація має і недоліки – дані є усереднені та 

неповні. Результат розрахунку за моделлю значною мірою залежить від якості 

статистичної інформації – її повноти, сфери охоплення, методів оброблення.  

Висновки. У сучасних умовах і на перспективу в управлінні 

підприємством визначального значення повинні набути розвиток і 

вдосконалення методики економічного аналізу і прогнозування на основі 

виробничої функції, яка дозволяє знайти техніко-економічні й фінансові 

показники, здійснити факторний аналіз і прогноз, що сприяє обґрунтуванню 

шляхів розвитку матеріально-виробничого потоку. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РИНКУ 
СПОЖИВАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ФОРМУВАННЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ 

У статті висвітлено теоретичні аспекти маркетингових досліджень. 
Розглянуто основні методи та моделі маркетингових досліджень й аналізу 
ринку споживання. Запропоновано візуалізацію моделювання товарного 
асортименту підприємства засобами АВС-аналізу та БКГ матриці. 
Ключові слова: маркетингові дослідження, модель, управління підприємством, 
товарний асортимент, економічний аналіз. 

Світовий досвід економічної діяльності свідчить, що жодне підприємство, 
плануючи свою діяльність на довготривалу перспективу, не може 
розраховувати на стабільність ринкової ситуації, а тому змушене постійно 
адаптовуватися до постійних змін зовнішнього середовища, пристосовувати 
внутрішні можливості до зовнішніх умов. У свою чергу вищеописані обставини 
обґрунтовують зростаючу потребу в достовірній і, головне, своєчасній 
інформації про розвиток бізнес-оточення підприємства, ефективним засобом 
отримання якої є, власне, маркетингові дослідження. 

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що у наш час, коли 
період між виведенням інноваційного товару на ринок та появою на ньому 
аналогічної копії, виготовленої конкурентами, поступово зменшується, доступ 
до прогресивних технологій стає дедалі легшим, а конкурентні переваги, 
побудовані на основі унікальності технології чи ефекту масштабу, втрачають 
актуальність, підприємство змушене миттєво та оперативно реагувати на будь-
які зміни в ринковому середовищі, адже найменше зволікання може призвести 
до непоправних наслідків. Тому запорукою успішного функціонування 
промислового підприємства в ринково орієнтованій економіці та передумовою 
формування ефективної виробничої програми є ґрунтовний аналіз середовища 
існування фірми за допомогою проведення якісних маркетингових досліджень. 
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Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення ролі й місця 
маркетингових досліджень при аналізі ринку споживання та формування 
товарного асортименту.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні та практичні 
аспекти застосування маркетингу як концепції управління сучасним 
підприємством широко висвітлені у наукових працях зарубіжних і вітчизняних 
дослідників. Зокрема, проблематика використання на підприємстві 
маркетингових досліджень розглядається в роботах таких вчених як 
Антипов О. [1], Виноходова С. [2], Житник О. [4], Клівець П. [5], Липчук В. [6], 
Старостіна А. [9] та багатьох інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Маркетингові дослідження — 
це систематичне збирання, опрацювання й аналіз інформації та можливостей, 
розроблення рекомендацій на підставі цих даних для поліпшення діяльності 
фірми на ринку. 

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці потреб, запитів і попиту 
споживачів, яка допомагає створенню програми їх задоволення, ідентифікації 
та визначенню як проблем, так і можливостей фірми здійснити та оцінити свою 
маркетингову діяльність [3, c. 230]. 

Мета маркетингових досліджень – виявити можливості фірми посісти 
конкурентні позиції на конкретному ринку, знизити міру невизначеності і 
ризику, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності. 

Розглянемо основні моделі маркетингових досліджень: 

− балансові моделі широко застосовуються при економіко-математичному 
моделюванні економічних систем і процесів, в тому числі і при рішенні 
маркетингових задач. У основі створення таких моделей лежить балансовий 
метод, тобто взаємне зіставлення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 
в яких є потреби [8, c. 175]. 

− оптимізаційні моделі в маркетингу. Оптимізаційними задачами в 
економіці називаються економіко-математичні задачі, ціль яких – знаходження 
найкращого (оптимального) з точки зору деякого критерію (критеріїв) варіанту 
використання ресурсів [11]. 
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− моделі управління товарними запасами в маркетингу: використовуються 

при розв’язанні оптимізаційних задач, в яких передбачаються відомими дані 

про: постачання товару; попит на товар; витрати і умови зберігання товарних 

запасів; критерій оптимізації [7, c. 345]. 

− моделювання попиту і споживання в маркетингу. 

− моделі прогнозування купівельного попиту. (для кожної економічної 

групи населення за статистичним бюджетним даними може бути розрахована 

властива їй економічна структура споживання) 

− застосування теорії ігор в задачах маркетингу. На промислових 

підприємствах теорія ігор може використовуватися для вибору оптимальних 

рішень, наприклад, при створенні раціональних запасів сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, коли протидіють дві тенденції: збільшення запасів, що 

гарантують безперебійну роботу виробництва, і скорочення запасів з метою 

мінімізації витрат на їх зберігання [13]. 

Достатньо відомими прикладами застосування економіко-математичного 

моделювання в маркетингу для структурування та аналізу ринкової інформації 

являються моделі життєвого циклу товару (фірми), АВС-аналіз підприємства, 

матриця «Бостон-консалтинг груп», SWOT-аналіз конкурентів, матриця 

визначення проблеми і т. д. Вони можуть бути найпростішими інструментами 

управління маркетингом в малому бізнесі і дозволяють достатньо оперативно 

оцінити місце і конкурентні переваги організації. 

АВС-аналіз – метод, що дозволяє визначити найбільш значущі ресурси 

компанії з погляду валових продажів і валового прибутку, своєчасно поліпшити 

і оптимізувати асортиментний портфель. 

В основі методу АВС-аналізу лежить «Правило Парето», яке звучить 

наступним чином: 20% зусиль забезпечують 80% результату [18]. 

Метод будується за принципом класифікації аналізованих ресурсів на 3 

групи А, В і С: 
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− група А: забезпечує 80% продажів / прибутку, зазвичай становить              

15-20% від усіх ресурсів; 

− група В: забезпечує 15% продажів / прибутку, зазвичай становить                

35-20% від усіх ресурсів; 

− група С: забезпечує 5% продажів / прибутку, зазвичай становить                

50-60% від усіх ресурсів. 

На основі фактичних результатів діяльності підприємства, застосувавши 

АВС-аналіз товарного асортименту підприємства інструментарієм MS Excel, 

визначили, що до групи А увійшло три товарних позиції: «Житомирський 

стандарт», «Старий Житомир Оновлена» та «Житомирська на бруньках 

класична»; до групи В увійшло 8 товарних позицій: «Житомирська на бруньках 

золота», «Президентський стандарт», «Чуднів», «Житомирська на бруньках 

елітна», «Анісовка класична», «Поляна», «Житомирська на бруньках срібна», 

«Житомир Сучасна»; до групи С: «Чуднів Прополіс», «Українська з перцем», 

«Пшенична», «Житомирська душевна Люкс», «Житомирська душевна Золота», 

«Бурштинівка українська», Сувенірна продукція, «Пшенична» (рис. 1.) [12]. 

У нашому випадку ми отримали такий результат: товари групи А 

становлять 15,8% від усіх товарів і забезпечують 79,7% реалізації; товари групи 

В становлять 42,1% від усіх товарів і забезпечують 16,5% реалізації; товари 

групи С – 42,1% та 3,8% відповідно. 

Рис. 1. АВС-аналіз товарного асортименту підприємства
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Отже, можна зробити наступні висновки: найважливішими товарами 

компанії є товари групи А, так як вони приносять максимальний обсяг 

реалізації і підприємство буде нести великі втрати при різкому зниженні 

ефективності даної групи; хорошу стабільну реалізацію забезпечують товари 

групи В – інвестиції в даний вид товарів необхідні тільки для підтримки їх 

існуючого рівня; найменш важлива група товарів, що тягне компанію вниз або 

не приносить доходу – група С. 

Матриця БКГ – інструмент стратегічного портфельного аналізу положення 

на ринку товарів, компаній і підрозділів виходячи з їх ринкового зростання та 

займаної частки на ринку. Такий інструмент, як матриця БКГ знаходить в даний 

час широке застосування і в менеджменті, і в маркетингу, і в інших сферах 

економіки [10]. 

Застосуємо модель «Бостон-консалтинг груп» (матриця БКГ) з метою 

визначення найбільш перспективних і, навпаки, самих «слабких» товарів на 

підприємстві. Першим етапом побудови матриці є збір даних: список товарів, 

які будуть аналізуватися, відповідні їм обсяги реалізації (у грн.) за 2015 та 

2016 р. та обсяг реалізації товарів ключового конкурента за 2016 р. На другому 

та третьому етапах обчислюємо темп росту та відносну частку ринку за рік 

відповідно (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На четвертому етапі будуємо матрицю БКГ за проведеними розрахунками. 

Рис. 2. Темп росту тавідносна частка ринку 
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У результаті отримаємо таку матрицю (рис. 3): 

Побудувавши матрицю БКГ маємо змогу побачити розподіл товарів по 

групам: 

− до «Зірок» увійшли товари, що мають найвищий темп ринкового 

зростання і займають найбільшу частку на ринку. Вони популярні, привабливі, 

перспективні, швидко розвиваються, але при цьому вимагають значних 

інвестицій в себе; 

− до «Грошових мішків» – товари, для яких характерна велика частка 

ринку, при низькому темпі його зростання, вони не вимагають затратних 

інвестицій, приносячи при цьому стабільний і високий дохід; 

− до «Темних конячок» увійшов лише один товар – Українська з перцем. 

Відносна частка ринку цього товару маленька, але темпи зростання продажів – 

високі. Щоб збільшити його ринкову частку потрібні великі зусилля і витрати. 

Тому компанія повинна провести ретельний аналіз матриці БКГ і оцінити, чи 

варто в них вкладатися; 

− до «Мертвого грузу» увійшли товари, що мають низьку відносну частку 

на ринку, низькі темпи зростання ринку. Дохід, принесений ними, і 

рентабельність малі, перспектив немає, тому від «мертвого грузу» слід 

позбавлятися або хоча б припинити його фінансування.  

Рис. 3. БКГ матриця
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Проаналізувавши товари по матриці БКГ можна запропонувати стратегії 

подальшої діяльності підприємства: 

− збільшення ринкової частки товару групи «Темні конячки», а саме – 

«Українська з перцем» з метою перетворити його популярний і добре 

продаваний товар; 

− збереження ринкової частки для таких товарів: «Президентський 

стандарт», «Житомирська на бруньках класична», «Житомирська на бруньках 

золота», «Чуднів Прополіс», «Житомирська на бруньках елітна» та Сувенірна 

продукція, так як вони забезпечують стабільний дохід і такий стан справ 

бажано зберігати якомога довше; 

− скорочення ринкової частки або ліквідація таких товарів: «Житомирська 

душевна Люкс», «Житомирська душевна Золота» та «Пшенична», так як вони 

не приносять економічних вигод підприємству, а в найкращому випадку є лише 

самоокупними. 

Висновки. Маркетингові дослідження відіграють центральну роль у 

системі сучасного підприємництва. В даний час все більше зміцнюється думка, 

що в міру прискорення науково-технічного прогресу ефективність діяльності 

будь-якої фірми буде у все зростаючій мірі визначатися не тільки її виробничим 

і науково-технічним потенціалом і навіть не фінансовими можливостями, а 

вмілим проведенням і використанням результатів маркетингових досліджень. 
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У статті проведено аналітичний огляд сучасних автоматизованих систем, які 

використовуються в навчальному процесі. Це дало змогу провести їх 

порівняльний аналіз та визначити напрямки автоматизації навчального 

процесу. 
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Постановка проблеми досліджень.  На сьогоднішній день для автоматизації 

обліку бізнес-процесів у будь-якій сфері діяльності створена велика кількість 

інформаційних систем, які дозволяють знизити трудомісткість та покращити 

ефективність роботи фахівців. Разом з тим, облік навчального процесу у ВНЗ 

здійснюється на основі паперового документообігу і є досить трудомістким. 

Проблемним є те, що викладач витрачає багато часу на заповнення великої 

кількості паперів, журналів, планів, що є не раціональним використанням його 

робочого часу. Так як сьогодні Україна взяла чіткий курс, направлений на 

євроінтеграцію, постає гостра необхідність у зниженні трудомісткості обліку 

роботи викладачів та працівників інших структурних підрозділів щодо 

забезпечення навчального процесу; забезпеченні прозорості роботи викладачів; 

підвищенні якості освітніх послуг. Тому актуальним є питання автоматизації 

обліку навчального процесу, що дозволить підвищити ефективність роботи 

викладача та в кінцевому підсумку покращить якість надання освітніх послуг. 

Висвітленню проблем, пов’язаних з використанням сучасних 

інформаційних технологій у навчальному процесі присвячені праці таких 
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вітчизняних та зарубіжних вчених як: А.А. Агапов, Н.В. Герова, Р.С. Гуревич, 

О.Ю. Заславская, М.А. Сергєєва, І.Т. Захарова, М.Ю. Кадемія, Н.О. Кузнєцов, 

А.В. Маматов та інші. Вони розглядали можливості застосування передових 

інформаційних технологій у процесі навчання, а також досліджували окремі 

програмні засоби навчального призначення. Роботи цих вчених сприяли 

удосконаленню систем автоматизації облікових процесів в закладах освіти, 

проте даний напрямок потребує подальшого розвитку з метою покращення 

автоматизації обліку навчального процесу. 

Мета наукового дослідження – аналіз існуючих автоматизованих систем 

управління навчальним процесом (АСУ НП). Для досягнення мети необхідно 

виконати наступні завдання [1, 2]: 

–дослідити ринок програмного забезпечення управління навчальним 

процесом; 

–провести класифікацію АСУ НП;  

–охарактеризувати існуючі системи, виділивши їхні переваги та недоліки;  

–дослідити результати впровадження АСУ НП в освітніх установах; 

–зробити пропозиції щодо використання найбільш ефективних та 

перспективних АСУ НП. 

Виклад основного матеріалу. Ринок українського програмного 

забезпечення пропонує наступні рішення управління навчальним процесом: 

1. Автоматизована система керування вищим навчальним закладом АСК 

«ВНЗ», розроблена Науково-дослідним інститутом Прикладних інформаційних 

технологій Кібернетичного центру Національної академії наук України. 

2. Пакети комп’ютерних систем «Деканат», «БІБЛІОГРАФ-2007», 

«КОЛОКВІУМ», «ПС-Персонал» приватного підприємства «Політек-софт». 

3. «ВНЗ АЛЬМА-МАТЕР» товариства з обмеженою відповідальністю 

«Direct IT». 

4. Інформаційно-аналітична система керування вищим навчальним 

закладом «Університет», розроблена в Херсонському державному 

педагогічному університеті. 
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АСК «ВНЗ», розроблена Науково-дослідним інститутом Прикладних 

інформаційних технологій Кібернетичного центру Національної академії наук 

України, складається з двох підсистем: Підсистема «Приймальна комісія», 

Підсистема «Деканат» [3]. 

Основні функціональні можливості підсистеми «Деканат»:  

–роздрукування заліково-екзаменаційної документації на період кожної 

сесії та перед початком учбового року;  

–формування і роздрукування проектів наказів; 

–формування заявки на виготовлення документів про освіту та 

студентських квитків. 

Підсистема «Приймальна комісія» дозволяє: 

–організувати введення анкетних відомостей абітурієнта; 

–перевірити інформацію атестату про середню освіту; 

–здійснити друк екзаменаційних листів з фотографією абітурієнта; 

–обробляти готові результати іспитів, уведені оператором; 

–проводити моніторинг вступних іспитів, прогнозування середнього та 

прохідного балу. 

Система АСК «ВНЗ» реалізована у середовищі Delphi, база даних MySql.  

До 2006 року система впроваджувалася в закладах освіти безкоштовно на 

умовах співпраці. На жаль, на офіційному сайті ІВС «Освіта» Міністерства 

освіти і науки України відсутня інформація про вартість цієї системи та 

результати впровадження. На сайті розробника всі відомості застарілі (2004 – 

2005 р.р.), що свідчить про відсутність попиту на цей програмний продукт та 

низький рівень його реалізації. На даний час всі навчальні заклади 

використовують тільки пакет DP 2000 цієї системи, який є безкоштовним, та 

призначений для формування замовлень документів про освіту та студентських 

квитків. Розробники наголошують, що використання підсистеми «Деканат» 

дозволить робити замовлення дипломів за декілька хвилин. Але автоматизація 

навчального процесу повинна передбачати не тільки формування замовлень на 

дипломи та друк додатків. Відсутність підсистеми автоматизації діяльності 
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навчального відділу є дуже великим недоліком АСК «ВНЗ». Ще в 2004 році 

держава запевняла, що АСК «ВНЗ» та ІВС «ОСВІТА» є сходинкою до 

майбутнього інформаційного суспільства, коли всі галузі діяльності країни 

будуть автоматизовані і взаємодія інформаційних потоків стане швидкою та 

надійною. Та за 13 років «ця сходинка віддалилась», а поставлені цілі 

залишились тільки проектами [4].  

ПП «Політек-софт» працює на ринку з 2000, має відповідні ліцензії та 

сертифікати. Програмне забезпечення, розроблене співробітниками 

підприємства «Політек-СОФТ», охоплює майже всі аспекти діяльності 

навчального закладу [5]. 

Основні властивості Пакетів є: 

–можливість роботи в локальній мережі на основі технології клієнт/сервер, 

що дозволяє створювати належну кількість робочих місць; 

–використання надійного у функціонуванні серверу бази даних InterBase 

6.0 (Inprise Corp.) або його варіанта Firebird, який не потребує адміністрування; 

–наявність програмних засобів, які дозволяють здійснювати динамічну 

генерацію Web-сторінок для мережі Internet на основі даних, що фіксуються 

Пакетами; 

–можливість здійснення обміну даними між Пакетами; 

–формування великої множини звітних документів з урахуванням вимог 

Міністерства освіти і науки у вигляді файлів MS Excel. 

 Серед усіх пакетів, які пропонує «Політек-Софт», найбільш 

функціональними, з точки зору автоматизації сфер діяльності ВНЗ, є пакети 

«Деканат», «Колоквіум» [5]. 

Пакет програм «ДЕКАНАТ» призначений для автоматизації планування та 

обліку навчального процесу в закладах освіти (технікумах, коледжах, 

училищах, інститутах та університетах). 

Пакет дозволяє створити та підтримувати базу даних, в якій формується та 

реєструється така інформація: 
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–структура навчального процесу закладу (спеціальності, групи, підгрупи, 

потоки, предмети, кількість годин з предметів за різними видами занять, 

навчальні плани та, при необхідності, факультети, кафедри, циклові комісії); 

–дані щодо всіх викладачів закладу та їхнього планового навантаження, 

розклад роботи; 

–щоденні дані про фактичну роботу кожного викладача з кожного 

предмету; 

–великий обсяг даних щодо всіх студентів закладу та їхньої успішності за 

весь період навчання;  

–дані про наявні корпуси та аудиторії навчального закладу, їхнього 

заповнення, розклад занять. 

Пакет програм «КОЛОКВІУМ» призначений для комп`ютерного 

тестування знань студентів навчальних закладів України. Пакет надає такі 

можливості [6]: 

–зручна оболонка для формування тестів; 

–тестування студентів у різних режимах та на основі результатів 

тестування оцінювати знання; 

–забезпечується доступ до бази даних з результатами тестування з метою 

всебічного аналізу; 

–автоматична генерація та друк звітів за результатами тестування; 

–інформаційна сумісність з пакетом програм «Деканат», призначеним для 

автоматизації документообігу в навчальній частині закладу.  

Головними особливостями пакета є [7]: 

–простота використання, мінімум необхідних дій при роботі з програмами; 

–великий обсяг та повнота інформації, яка зберігається у базі даних; 

–велика кількість режимів тестування і оцінювання, що дає можливість 

підібрати оптимальні параметри тестування для кожного конкретного випадку 

залежно від вимог викладача та важливості тесту; 

–можливість використання в будь-яких навчальних закладах. 



126 

«Політек-софт» пропонує ще допоміжні пакети, такі як «ПС- 

ПЕРСОНАЛ», «БІБЛІОГРАФ», «Деканат-Університет-Web», які 

використовуються для введення та збереження інформації тобто 

використовуються як банки даних. Головним недоліком пакетів, які 

представляє ПП «Політек-софт» є відсутність підтримки кредитно-модульної 

системи. Адже в рамках інтеграції України в європейське освітнє 

співтовариство проводиться поступова модернізація та удосконалення змісту 

вищої освіти та організації навчального процесу. 

 ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «АЛЬМА-МАТЕР» дозволяє 

автоматизувати діяльність співробітників, що пов'язана з одержанням, 

обробкою, зберіганням й аналізом даних, необхідних для успішного 

функціонування навчального закладу. При розробці системи «Альма-Матер» 

використовувався кращий вітчизняний і закордонний досвід освітніх 

інформаційних проектів. Програма може бути адаптована до структури будь-

якого навчального закладу з різними видами й формами надання освітніх 

послуг [8].  

Модулі «Альма-Матер»: «Приймальна комісія», «Деканат / навчальна 

частина», «Учбово-методичний відділ» (з можливістю формування розкладу). 

Головні переваги [9]: 

1. Модульність. Можливість покупки програмного забезпечення 

частинами, а не цілим комплексом. Програмний комплекс допрацьовується під 

потреби кожного ВНЗ індивідуально. 

2.  Програмний комплекс розроблено відповідно до вимог 

Болонського процесу. 

Програма «Альма Матер» написана на мові програмування PHP, база 

даних MуSql, Експорт й імпорт можливі з будь-яких програмних засобів і в 

будь-які інформаційні системи. Базова конфігурація серверу дозволяє 

обслуговувати одночасно до 400 робочих місць. Кількість може бути 

розширена шляхом додавання виділеного серверу баз даних. 
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Наявність успішних впроваджень: 

–Одеський державний морський університет; 

–Одеський державний екологічний університет; 

–Одеська національна юридична академія; 

–Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана; 

–Запорізький національний технічний університет; 

–Вища школа економіки Росії, м. Москва; 

–Національна академія внутрішніх справ України, м. Київ; 

–ГОУ СГГА, м. Новосибірськ. 

Інформаційно-аналітична система «Університет», розроблена Херсонським 

Державним педагогічним університетом, не розділена на підсистеми. 

Можливості IAS «University»: введення та зберігання інформації про студентів 

(анкетні данні, вартість навчання, оплата, академвідпустки, 

випуск/відрахування, спеціальність, середній бал) та працівників (анкетні дані, 

заслуги, пільги, утримання, виплати) [10]. 

З огляду на те, що для обліку оплати праці та оплати навчання студентами 

потрібне відповідне програмне забезпечення, яке крім управлінського обліку 

дозволяло б реалізувати можливості ведення бухгалтерського обліку, немає 

сумнів, що бухгалтери не відмовляться від систем 1С:Підприємства або Паруса, 

які на даний момент широко використовуються для автоматизації 

господарської діяльності. Отже, використання системи «Університет» є 

недоцільним, так як не дозволяє автоматизувати управління такими 

підрозділами як навчально-методичний відділ та кафедри. 

Проаналізувавши ринок програмного забезпечення автоматизації 

управління навчальним процесом, можна зробити класифікацію АСУ ВНЗ за 

функціональними можливостями кожної системи, тобто скільки підсистем має 

програмний комплекс та які сфери діяльності навчальної установи 

автоматизуються (рис. 1). 
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Рис. 1. Складові підсистеми автоматизованих систем управління ВНЗ 

Висновки. Одне з складних завдань, що стоять перед сучасним 

університетом – це підвищення ефективності його роботи, а саме – комплексна 

дія на стратегію, мережеву інфраструктуру, організаційну структуру, системи 

управління і оплати, корпоративну культуру вищого навчального закладу. 

Єдиним рішенням цієї задачі є автоматизація діяльності ВНЗ і створення 

інформаційного середовища, яке з одного боку, надає доступ до необхідної 

користувачам актуальної, несуперечливої і повної інформації, з іншої – є 

необхідним інструментом діяльності співробітників вузу і навчання студентів. 

Таке інформаційне середовище дозволяє управляти процесами, даними і 

людьми, тобто інформаційне середовище можна розглядати і з погляду 

підтримки життєдіяльності університету і як інструмент управління. 

На даний момент, велика частина ВНЗ використовує «часткову» 

автоматизацію, тобто комп’ютеризовані лише окремі бізнес-процеси. Це веде 
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до дублювання і втрати частини інформації, відсутності даних для оперативного 

аналізу, втрати часу на обслуговування і підтримку застаріваючих технологій, 

високого ступеню залежності від людського чинника. 

У результаті аналізу існуючого програмного забезпечення автоматизації 

управління навчальним процесом виявлено, що найбільш ефективним для 

керування навчальним процесом є програмний комплекс «Альма-матер», але він 

також не є ідеальним рішенням, тому є доцільним рішенням розробка нового 

сучасного продукту, який задовольнить і поєднає усі підрозділи ВНЗ. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА 

ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ 

Стаття присвячена дослідженню особливостей використання сучасних 

інформаційних систем і технологій в діяльності торговельного підприємства з 

метою підвищення ефективності управлінських рішень. Вивчено та 

проаналізовано інформаційні системи, як основну складову для організації 

ефективного управління всіма ресурсами підприємства. Доведено, що 

використання інформаційних систем є обов'язковою умовою діяльності 

сучасного підприємства, що сприятиме прийняттю обґрунтованих 

стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання 

конкурентоспроможності і посилення економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: системи, інформаційні системи, рішення, інформаційні 

технології, автоматизована система, підприємство, діяльність, управління. 

У сучасних умовах господарювання основним завданням управління 

підприємством є забезпечення його сталого розвитку. В зв'язку з цим існує 

необхідність вчасної та всебічної оцінки результатів роботи, за рахунок 

здійснення якісного аналізу параметрів функціонування такого 

господарюючого суб'єкта. Ефективним напрямком удосконалення управління 

діяльністю підприємства є впровадження сучасних інформаційних систем і 

технологій, що дає можливість підвищити швидкість, якість і надійність 

процесів збору, зберігання і обробки інформації; значно скоротити 
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управлінський персонал торговельного підприємства, який займається 

підготовкою інформації для формування і прийняття управлінських рішень; 

забезпечити у потрібні терміни керівництво і управлінський персонал 

підприємства якісною інформацією; своєчасно і якісно вести аналіз і 

прогнозування господарської діяльності підприємства; швидко і якісно 

приймати рішення по усіх рівнях управління підприємством.  

Таблиця 1 

Сутність інформаційної системи з різних поглядів 
З технічного погляду З ділового погляду З семантичного погляду
Набір взаємозалежних 
компонентів, які збирають, 
зберігають, опрацьовують і 
розподіляють інформацію з 
метою забезпечення 
управління організацією та 
підтримки прийняття 
управлінських рішень 

Сукупність інформації, 
апаратно-програмних і 
технологічних засобів, 
засобів комунікації, методів і 
процедур опрацювання даних 
та персоналу, які 
організовують збирання, 
зберігання, опрацювання і 
розподіл інформації для 
підготовки і прийняття 
управлінських рішень 

Сукупність різноманітних 
взаємопов’язаних або 
взаємозалежних відомостей 
про стан об’єкта управління 
та процеси, які відбуваються 
в ньому. Ці відомості 
виражені в показниках та 
інших інформаційних 
сукупностях, зібраних і 
опрацьованих за допомогою 
інформаційних технологій за 
визначеною методикою та за 
заданим алгоритмом 

 
Метою даної статті є дослідження особливостей використання сучасних 

інформаційних систем і технологій в діяльності торговельного підприємств з 
метою підвищення ефективності управлінських рішень. 

Інформаційна система (ІС) - взаємозв'язана сукупність концепцій, методів, 
технологій, технічних і програмних засобів, використовуваних для 
автоматизації процесів збору, реєстрації, обробки, зберігання та видачі 
інформації споживачу в інтересах досягнення поставленої мети. Технологічною 
основою інформаційних систем є системи обробки інформації в деякій 
предметній області. ІС орієнтовані на предмет ну область діяльності 
підприємства, організації, установи. 

Предметна область якої не будь діяльності-частина реального світу, що 
підлягає вивченню з метою організації управління процесами та об'єктами для 
одержання бізнес результату. Предметна область може бути декомпозована на 
фрагменти [4, с. 22]. 
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Ромашко С.М. [4, с. 6-7] розглядає сутність інформаційної системи 
наступним чином (табл. 1). 

З наведених вище визначень та окреслення суті ІС випливає її основне 
завдання, яке полягає у підготовці і наданні інформації, необхідної для 
забезпечення управління всіма ресурсами підприємства чи організації, 
створенні інформаційного та технічного середовища для управління 
організацією. Основне завдання ІС Ромашко С.М. пропонує розглядати як 
сукупність наступних складових [4, с. 6-7]: 

− збір інформації з різних джерел; 

− реєстрування, опрацювання та видача інформації, що характеризує 
стан виробництва та управління ним; 

− розподіл інформації між фахівцями та керівниками, підрозділами та 
окремими виконавцями у відповідності до їх участі в процесах виробництва чи 
управління. 

За сферою застосування інформаційні системи можна умовно поділити на 
чотири групи: 

− системи обробки трансакцій (операцій з базою даних)- призначені 
для ефективного відображення предметної області в будь який момент часу 
(OLTP); 

− системи підтримки прийняття рішень-за допомогою комплексу 
запитів здійснюється аналіз даних в різних аспектах: часових, просторових, і 
т.п.; 

− інформаційно-довідкові системи, які базуються на гіпертекстових 
документах і мультимедійних засобах; 

− офісні інформаційні системи-призначені для перетворення 
паперових документів в електронні, автоматизації діловодства і управління 
документообігом. 

За способом організації автоматизовані ІС можуть бути класифіковані 
наступним чином: на основі архітектури файл сервер; на основі архітектури 
клієнт сервер; на основі багаторівневої архітектури; на основі Інтранет 
технологій. 



133 

Корпоративні інформаційні системи, системи підтримки прийняття рішень 

(СППР) та експертні системи характеризують новий етап автоматизації 

управління підприємством. 

Корпоративні інформаційні системи-це управлінська ідеологія, що 

об'єднує бізнес стратегію підприємства і новітні інформаційні технології. 

Характерні ознаки сучасних корпоративних інформаційних систем: 

− масштабність інформаційної системи, яка розподілена на значній 

території та має по тужну програмно апаратну платформу; 

− робота в неоднорідному обчислювальному середовищі (на різних 

обчислювальних плат формах і під управлінням різних операційних систем); 

− багатоплатформне обчислення (різні комп'ютери з однаковим 

інтерфейсом і логікою роботи); 

− розподілені обчислення за допомогою клієнт серверної архітектури 

(розв'язання задачі розподіляється між кількома комп'ютерами). Забезпечення 

розподіленої роботи і віддаленого доступу є обов'язковою вимогою до 

інформаційних систем корпоративного рівня. 

Наприклад, для великих торговельних компаній, що мають територіально 

розподілену структуру підрозділів (наразі існує тенденція до укрупнення 

торгових підприємств і ускладнення їх організаційної та функціональної 

структур), одним із ключових засобів забезпечення ефективності 

функціонування є впровадження корпоративної інформаційної системи. Але 

при цьому актуальним завданням є реальна оцінка потреб компанії в 

упровадженні таких систем, а також складу і змісту задач, що вирішуються 

інформаційною системою. 

Результати дослідження дозволяють зазначити, що основна проблема 

корпоративних інформаційних систем полягає в тому, що в них відсутня 

прийнятна системна модель. Тобто творці й користувачі програмних продуктів 

працюють з бізнес-процесами, а не зі станом системи. При системному підході 

ставлення до бізнес-процесу може змінюватися, в тому числі через те, що 

підприємства включають в аналіз усі фактори, що можуть зробити вплив на 
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стан системи (в тому числі й зовнішні стосовно відношення до цього бізнес-

процесу). Ті моделі, які спираються на бізнес-процеси, дозволяють управляти 

тільки на інтуїтивному рівні. 

Отже, домінантою в усьому має бути поняття системи. Система саме і 

дозволяє визначити головний аспект діяльності підприємства в цей момент. У 

процесі автоматизації, особливо на початковому етапі, виникає ряд проблем, 

зокрема керівник підприємства повинен усвідомлювати різницю між 

інтегрованою системою управління (ІСУП) та корпоративною інформаційною 

системою (КІС). По суті, ІСУП стає фундаментом КІС. ІСУП не враховує 

індивідуальні особливості компаній, а КІС-це рішення розроблене для 

конкретної компанії. 

Крім того, однією з головних проблем при впровадженні змін стає 

несприйняття з боку працівників організації, що значно гальмує інноваційний 

процес. Щоб подолати протидію, необхідно переконати керівників відділів і 

співробітників у необхідності й невідворотності змін та впровадити необхідні 

мотиваційні заходи. 

Таблиця 2 

Етапи процесу підтримки прийняття рішень 

 

 

Аналіз результатів упровадження інформаційних систем на торговельних 

підприємствах свідчить, що ще однією проблемою є недостатня кваліфікація 

працівників, які повинні використовувати програмне забезпечення. Як вихід 

може бути запропоновано організувати навчання за модулями ІСУП. Не менш 

Визначення задач та формування цілей здійснення процесу прийняття рішення  

Оцінка умов, факторів, критеріїв та детермінанту процесу прийняття рішення  

Визначення функціональних характеристик СППР 

Вибір інструментів, методів та технологій для реалізації задач СППР в межах наявних 
обмежень 
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важливо відпрацювати взаємодію модулів системи. Щоб конвертувати дані в 

нову систему, фахівці рекомендують створити робочу групу зі співробітників 

компанії і представників розробника програмного забезпечення. Відбирати до 

матричної організаційної структури потрібно тих працівників, які раніше 

працювали з інформацією та добре знайомі з документообігом та структурою 

документів підприємства.  

Дослідження практики чинних процесів управління більшості українських 

підприємств свідчить про великий розрив між заходами щодо впровадження 

ефективного менеджменту і впровадження інформаційних технологій. Великі 

компанії закуповують дороге іноземне програмне забезпечення, не маючи 

навіть попередньої концепції оптимізації процесу корпоративного управління: 

автоматизувати доводиться хаос. Інформаційні системи доволі часто 

проектуються в умовах, коли відсутня навіть затверджена організаційно-

функціональна структура. Керівники часто припускають, що закупівля 

фірмового програмного середовища автоматично налагодить управління. У 

результаті вдосконалення менеджменту стає долею кого завгодно - 

інформаційних технологів, бухгалтерів, кадровиків-тільки не для керівництва 

компанії. 

Для реалізації функцій управління виділяють функціональні підсистеми: 

прогнозування, нормування, планування (техніко економічне й оперативне), 

облік, аналіз і регулювання, які реалізуються на різних рівнях управління і 

об'єднані в наступні контури управління: маркетинг, виробництво, логістика, 

фінанси.  

Проблемний принцип формування підсистем відображає необхідність 

гнучкого та оперативного прийняття управлінських рішень щодо окремих 

проблем в рамках СППР, на приклад, вирішення завдань бізнес планування, 

управління проектами. Такі підсистеми можуть реалізовуватися у вигляді 

локальних ІС, що імпортують дані з корпоративної інформаційної системи 

(наприклад, система бізнес планування на основі Project Expert), або у вигляді 

спеціальних підсистем у межах КІС (наприклад, інформаційної системи 
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керівника). На практиці найчастіше застосовується змішаний (предметно 

функціональний) підхід, згідно з яким побудова функціональної структури ІС - 

це поділ її на підсистеми за характером господарської діяльності, який має 

відповідати структурі об'єкта і системи управління, а також виконуваних 

функцій управління.  

Підсистеми, побудовані за функціональним принципом, охоплюють всі 

види господарської діяльності підприємства (виробництво, постачання, збут, 

персонал, фінанси). Підсистеми, побудовані за предметним принципом, 

відносяться в основному до оперативного рівня управління ресурсами [1, с. 21]. 

Інформаційна система, як правило, створюється для певного підприємства 

чи організації. Проте, є багато спільних рис в структурі різних підприємств, а 

також в типах зв'язків (функціональних, інформаційних, зовнішніх) між 

елементами цієї структури. Це дозволяє сформулювати єдині принципи і шляхи 

побудови інформаційних систем для підприємства чи організацій. Виділяють 

такі етапи створення і функціонування (життєвого циклу) ІС: 

− розробка концепції інформаційної системи-проводиться обстеження 

об'єкта, вивчаються форми вхідних та вихідних документів, методики 

розрахунків необхідних показників; проводяться науково дослідні роботи щодо 

оцінки реалізації вимог замовника: здійснюється підбір необхідних засобів 

моделювання процесів, які комп'ютеризуються, пошук відповідних програмних 

засобів, оцінка альтернативних проектів; 

− розробка технічного завдання-формується технічне завдання, яке є 

підставою для розробки інформаційної системи і приймання її в експлуатацію, 

визначаються основні вимоги до самої системи та процесу її розробки, 

додатково можуть розроблятись технічні завдання на окремі частини ІС; 

− проектування-розробляється концепція інформаційної бази, 

створюється інфологічна і датологічна моделі, формуються вимоги до 

структури інформаційних масивів, технічних засобів, вказуються 

характеристики програмного забезпечення, систем класифікації та кодування; 

результатом даного етапу є комплект проектної документації (технічний 
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проект), в ньому наводиться постановка задачі, алгоритм її розв'язання, 

описується інформаційне, організаційне, технічне та програмне забезпечення, 

тощо, після затвердження технічного проекту розробляється робочий проект 

(внутрішній), одночасно з розробкою проекту створюються класифікатори 

техніко економічної інформації на основі погодженої системи класифікації і 

кодування техніко економічної інформації; 

− реалізація-здійснюється розробка програмного забезпечення у 

відповідності з проектною документацією, результатом цього етапу є готовий 

програмний продукт; 

− впровадження в експлуатацію (тестування і налагодження)-

проводиться перевірка програмного забезпечення на предмет відповідності 

вимогам, вказаним в технічному завданні, дослідна експлуатація (тестування) 

дозволяє виявити недоліки, які можуть з’явитись при експлуатації системи, 

проводиться підготовка персоналу до роботи в інформаційній системі, навчання 

персоналу здійснюється або силами розробника, або за допомогою спеціальних 

курсів, підготовлюється робоча документація, проходять приймальні 

випробування, і система здається в експлуатацію замовнику; 

− супровід - організовується на підставі гарантійних зобов'язань 

розробника. У цей період здійснюється сервісне обслуговування системи, 

усуваються недоліки, які можуть бути виявлені при експлуатації, і 

завершуються роботи по даному проекту [5, с. 263-264]. 

Таким чином, використання інформаційних систем в управлінні 

торговельним підприємствами сприятиме вирішенню таких проблем: 

− зниження складності (складність управління при необхідності 

вибору управлінського рішення із множини можливих рішень); 

− управління підприємством вимагає обробки великих обсягів 

інформації; 

− необхідність ухвалення рішення за короткий часовий проміжок 

(проявляється в міру ускладнення виробництва); 
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− проблема координації (рішення необхідно координувати з іншими 

ланками процесу або об'єкта); 

− необхідність збереження і поширення знань, накопичених в процесі 

багаторічної роботи і великого практичного досвіду. 

Впровадження інформаційних систем і технологій є обов'язковою умовою 

діяльності сучасного торговельного підприємства, що сприятиме прийняттю 

обґрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання 

конкурентоспроможності і посилення економічної безпеки підприємства. 

Подальший розвиток ринку інформаційних структур, з урахуванням 

впровадження автоматизованих систем, дозволить не тільки забезпечити 

ефективне розширення діяльності підприємств, а й стане запорукою успішного 

розвитку національної економіки. 
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Автоматизація діяльності бізнес процесів один з передових напрямків розвитку 

фінансових установ. Саме автоматизація діяльності фінансових установ 

дозволяє досягти максимального прибутку, а також полегшити роботу 

працівників фінансової сфери. 

Ключові слова: автоматизоване робоче місце, автоматизована інформаційна 

система, внутрішньомашинне забезпечення, фінансово-економічна 

інформаційна система. 

На сьогоднішній день неможливо уявити роботу фінансових установ без 

інформаційних систем і технологій, які щільно зайняли місце в нашому житті. 

Однак процес пошуку методів підвищення ефективності праці фахівців і 

розвиток інформаційних систем триває досі. 

Автоматизація банківської справи направлена на охоплення якомога 

більшої частини операцій та процесів, що виникають під час роботи фінансових 

установ. Практично інформаційні системи охоплюють майже всі аспекти 

банківської діяльності у фінансово-кредитних установах. 

Метою написання даної статті є дослідження існуючих засобів 

автоматизації роботи фінансових установ та визначення напрямків їх розвитку. 

В основу стандартів проектування інформаційних систем покладені 

сформульовані академіком В.М.Глушковим науково-методичні положення та 

рекомендації з проектування автоматизованих систем управління. До них 

належать принципи системності, розвитку, сумісності, стандартизації та 

уніфікації, ефективності. 
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Питання дослідження автоматизації діяльності фінансових установ 

зустрічається в працях таких вчених як: Пономаренко В.С. [2]Рогач І. Ф. [3], 

Сендзюк М. А. [3], Антонюк В. А. [3], Сазонець О.М [4]. 

Інформаційні системи, що створюються для автоматизації фінансових 

установ, відносяться до складних систем і тому структурно поділяються на 

простіші складові елементи – частини, які в свою чергу діляться на ще простіші 

складові елементи, наприклад підсистеми, що також можуть бути поділені на 

комплекси, автоматизовані робочі місця (АРМ) тощо [8]. 

В банківських установах левова частка вхідної інформації – документи або 

операції з клієнтурою. Тому як правило створюється АРМ операціоніста для 

автоматизації роботи працівників операційного відділу. В залежності від 

розподілу доступу та повноважень він може забезпечувати роботу 

операціоніста, контролера, економіста та бухгалтера. Відповідно в операційній 

касі створюється АРМ касира, що забезпечує роботу видаткової та прибуткової, 

вечірньої кас. Загалом всі АРМ банківської системи, що направлені на 

здійснення банківських операцій утворюють програмний комплекс - 

операційний день банку (ОДБ), що функціонує в операційний час банку і перш 

за все призначений для швидкого, сервісного та якісного обслуговування 

клієнтури[3]. 

Призначення фінансово-економічної інформації полягає у відображенні 

стану і взаємодії економічного об'єкта через економічні показники. Фінансово-

економічна інформаційна система покликана своєчасно надавати органам 

управління необхідну й достатню інформацію для прийняття рішень, якісний 

рівень яких забезпечує ефективну діяльність об'єкта управління та його 

підрозділів. 

Найважливіша властивість фінансово-економічної ІС, яка полягає в єдності 

управлінської інформації, що є запорукою ефективного інформаційного 

забезпечення системи управління. Вхідною інформацією користуються всі 

органи управління. 
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Прийняття управлінських рішень, що матимуть вплив на виробничо-

господарську діяльність, ґрунтується на результуючій інформації та є 

продовженням інформаційного процесу на вищому логічному рівні. 

В умовах автоматизації інформаційний процес є узагальненою сукупністю 

операцій перетворення інформації на автоматизованих робочих місцях (АРМах) 

управлінських працівників різних підрозділів підприємства (відділів, служб, 

цехів, складів), об'єднаних в одну обчислювальну мережу. При цьому під 

інформаційною операцією розуміють частину інформаційного процесу, яка 

ініціюється на АРМі з досягненням (перед переходом до наступної операції) 

певної частинної мети стосовно обробленої інформації. 

Інформація на виході інформаційного процесу кожного АРМу 

розглядається як "кінцевий продукт", а інформаційний процес взагалі - як 

вироблення цілісних наборів даних, об'єднаних спільним суттєвим змістом. 

Інформаційний процес є багатоопераційним. Окремі його складові частини 

(набір інформаційних операцій) реалізуються на конкретних АРМах. 

Сукупність АРМів, що утворюють "ланцюжок", реалізує інформаційний 

процес управління в умовах функціонування мережної автоматизованої 

інформаційної системи. АІС містять сукупності автоматизованих 

інформаційних процесів, які стосуються таких сфер економічної діяльності, як 

праця, предмети та засоби праці, продукція, фінанси, результати діяльності. 

Характеристика кожного АРМу в АІС може розглядатися лише в контексті його 

взаємодії з іншими АРМами. 

У процесі створення АІС розробляється певна модель, що відображає 

розподіл функціональних обов'язків між управлінським персоналом. 

Відповідно до цієї теоретичної моделі визначаються склад АРМів та їх 

інформаційне суміщення. Це логічні АРМи, які складаються з наборів 

програмних модулів. Фізичні АРМи формуються на конкретній робочій станції 

з програмних модулів одного або кількох логічних АРМів. Під час такої 

генерації відслідковується ланцюжок логічних АРМів, їх взаємодія від 

зародження економічної інформації до надходження її до кінцевих споживачів. 
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Виділення організаційних АРМів обумовлюється організаційною структурою 

підприємства, можливостями впровадження локальної обчислювальної мережі 

певної конфігурації та іншими чинниками [5]. 

Реалізація інформаційного процесу управління означає використання 

різних інформаційних операцій. Кожна така операція орієнтована на певну 

цільову функцію, яка безпосередньо пов'язана з інформацією та її 

перетворенням. Виконання інформаційних операцій зводиться до розв'язання 

інформаційних задач, які й розв'язуються автоматизованим способом за 

допомогою комп'ютерної та іншої техніки. Такі задачі реалізують 

інформаційний процес управління. 

Розв'язування задачі управління насамперед полягає у знаходженні значень 

вихідних показників, що розглядаються як об'єкт машинного розв'язку за 

допомогою ПЕОМ. З погляду кінцевого користувача задачі управління 

поділяються на регламентні, інформаційно-довідкового обслуговування, 

поглибленого економічного аналізу. 

Кожна регламентна задача полягає в обробці даних, пов'язаних 

економічним змістом, у складанні форм звітності, що формуються в чітко 

визначені терміни за заданим розкладом і регламентуються за змістом. Ці 

задачі розв'язуються з використанням математичного апарату зведень та груп 

відомостей, що становлять основу алгоритмів розв'язання регламентних задач. 

Задачі інформаційно-довідкового обслуговування утворюють клас задач, 

які забезпечують інформаційний сервіс для користувача. Вони передбачають 

формування за запитами користувача необхідної інформації для оперативного 

складання доповідей, аналітичних записок, довідок, фрагментів звітів, не 

регламентованих терміном укладання і змістом. 

Розв'язування задач інформаційно-довідкового обслуговування сприяє 

підвищенню гнучкості ІС управління. За сучасних умов великого значення 

набувають задачі поглибленого економічного аналізу, які дають змогу детально 

вивчити суть явищ, виявити закономірності та тенденції економічного й 

соціального розвитку об'єкта управління. Для розв'язування таких задач 
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використовується розвинений апарат математичних методів й економіко-

математичних моделей, що відображають різні економічні процеси в 

народному господарстві та його галузях, різні інформаційні аспекти 

управління. 

Технологічну основу розв'язування задач поглибленого економічного 

аналізу становить сукупність пакетів прикладних програм, орієнтованих на 

реалізацію економіко-математичних моделей в автоматизації управління, у 

рамках побудови економіко-математичного забезпечення АІС на основі 

концепцій банку моделей аналізу і прогнозування господарських процесів. Банк 

моделей - це багаторівневий комплекс математичних, економіко-математичних, 

економіко-статистичних моделей. Економіко-математичні моделі є 

специфічними для ринкової економіки. Це моделі: теорії фірми, маркетингу, 

вільної конкуренції, індикативного планування. 

Необхідною умовою застосування економіко-математичних моделей для 

розв'язування задач управління є забезпеченість реалізації моделей потрібною 

інформацією. 

Розглянемо докладніше принципи формування та функціонування 

інформаційних систем у фінансово-кредитних установах на прикладі 

інформаційних систем, що застосовуються в банках. 

Під інфраструктурою інформаційної системи розуміють сукупність, 

співвідношення і змістовне наповнення окремих складових процесу 

автоматизації банківських технологій - інформаційного забезпечення, 

технічного оснащення, програмних засобів, системи зв'язку і комунікації 

(внутрішньої і зовнішньої), системи безпеки, захисту й надійності. 

Внутрішньомашинне забезпечення - це відображення даних на машинних 

носіях у вигляді різноманітних за змістом та за призначенням, спеціальним 

способом організованих масивів (файлів), баз даних та їх інформаційних 

зв'язків [2]. 

За системного пiдходу структурні складові управління такі:  

1. Керуюча система, або суб’єкт управління (СУ); 
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2. Керована частина, або об’єкт управління (ОУ);  

3.Інформацiйна система (IС), через яку, власне, i відбувається зв’язок між 

СУ та ОУ. 

IС - неодмінна складова у процесі органiзацiї управління - містить у собі 

такі основні частини: 

1) сукупність економічних даних на вiдповiдних носіях, організованих 

певним способом; 

2) методи, способи, технiчнi засоби й технологiї збирання, обробки, 

зберігання, пересилання iнформацiї та її надання користувачам. 

Залежно від застосовуваних технічних засобів обробки iнформацiї 

розрізняють ручні, механiзованi та, у разі використання автоматiв, насамперед 

ЕОМ, автоматизованi ІС (АIС). 

Зауважимо, що в АІС не вся iнформацiя (з огляду на складність її 

структуризацiї та формалiзованого подання) обробляється на ЕОМ. Частка 

оброблюваної на ЕОМ iнформацiї становить вiд 10 до 50% усiєї iнформацiї IС 

залежно вiд типу економiчного об’єкта. 

Вiд рівня організації IС, застосовуваних методів i засобів, а також від 

технології обробки інформації істотно залежить функціонування об’єкта в 

цiлому. Істотно, але не цілком. Адже бувало й так, що в комерційному банку 

(КБ) автоматизація ІС досягала високого рiвня, але попри це банк збанкрутував. 

Для банківських установ велике значення має продуктивнiсть АIС, її 

здатнiсть швидко переробляти iнформацiю, вiдстежувати змiни на об’єктi, у 

навколишньому середовищі та максимально їх ураховувати. Адже затримка з 

обробкою таких даних може коштувати дуже дорого. Наприклад, 

невраховування нових вимог, постанов, вказівок i та.iн. для банку щонайменше 

може призвести до штрафних санкцій. 

Потрiбно також зважати на те, що об’єкти й процеси, якими керують, а 

також i сама система управління (керування) можуть бути складними i 

територiальнорозподiленими. Так, якщо йдеться про банкiвськi установи та 

їхню дiяльнiсть, то в разі окремого комерцiйного банку або вiддiлення, котре 
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територiально й органiзацiйно зосереджене в одному мiсцi, створення його АIС 

вимагатиме пiдходу й технологiй обробки даних, відмінних від тих, що 

застосовуються, тоді коли банк являє собою сукупність вiддiлень або фiлiй, якi 

територiально розмiщенi в рiзних мiсцях регiону. 

У першому разі банк розглядається як один об’єкт, як єдине цiле, де 

практично немає проблеми передавання та приймання первинних даних. 

У другому разі структура АIС складніша, застосовуються iншi технологiї 

обробки даних. Тут можливі проблеми збору та передавання даних із вiддiлень 

до головної контори. Відповідно АIС буде багаторiвневою системою, причому 

проблеми збирання, передавання й обробки даних вельми складні як з 

технiчного, так i з органiзацiйного боку [4]. 

Для фiнансово-кредитних установ, i для банкiвських насамперед, 

важливою особливiстю є те, що об’єкт управління - керована частина, або 

основне їх «виробництво» - також пов’язане з виробленням i переробкою 

iнформацiї. Адже основою дiяльностi таких установ є, по сутi, робота з 

iнформацiєю, яка часто стає i предметом i продуктом працi не лише 

відповідних iнформацiйних систем, а й установи в цiлому. 

Справді, хоча банки й проводять операцiї з готiвкою, але переважна 

більшість розрахункiв у них здійснюється в безготiвковiйформi. Готiвковi 

грошi (за нормальної роботи економiки) становлять 5-10% суми загального 

грошового обiгу. Проведення безготiвкових розрахункiв означає, що грошей у 

явному виглядi, у «натурi» немає, iснують лише записи про грошовi кошти та 

операцiї з ними на вiдповiдних носіях, тобто є iнформацiя, яка за певних умов 

може матерiалiзуватися. Те саме стосується й iнших фiнансово-кредитних 

установ - податкових, фiнансових тощо. 

Отже, у фiнансово-кредитних установах автоматизацiя «основного 

виробництва» зводиться до автоматизацiї операцiй обробки даних вiдповiдних 

документiв, тобто до обробки iнформацiї. Цим такі установи істотно 

відрізняються вад промислових підприємств, де автоматизація основного 

виробництва являє собою автоматизацію процесів обробки матерiальних 
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потокiв, а отже, створення АIС тут означає автоматизацiю iнформацiйних 

процесiв, пов’язаних iз основним виробництвом, а не самого виробництва. 

Аналогiчна специфiка (коли основне виробництво полягає в обробці не 

матерiальних потокiв, а потокiв iнформацiї) притаманна й iншим органiзацiям. 

Наприклад, проектним iнститутам, конструкторським бюро тощо, де iснують як 

системи автоматизацiї проектування (САПР), так i АIС у виглядi АСУ [4]. 

На сучасному етапі створення та розвитку інформаційних систем у 

фінансових установах функціональна частина проектується у вигляді 

сукупності автоматизованих робочих місць користувачів. Якщо брати до уваги 

банківську діяльність, то всі операції зв'язані єдиною технологією, що 

зумовлена специфікою операцій, спеціалізацією підрозділів і працівників та їх 

посадовими обов'язками. Саме технологічний ланцюг визначає набір АРМ 

банку та їх кількість. 

В банківських установах левова частка вхідної інформації - це документи 

або операції з клієнтурою. Тому як правило створюється АРМ операціоніста 

для автоматизації роботи працівників операційного відділу. В залежності від 

розподілу доступу та повноважень він може забезпечувати роботу 

операціоніста, контролера, економіста та бухгалтера. Відповідно в операційній 

касі створюється АРМ касира, що забезпечує роботу видаткової та прибуткової, 

вечірньої кас. Загалом всі АРМ банківської системи, що направлені на 

здійснення банківських операцій утворюють програмний комплекс - 

операційний день банку (ОДБ), що функціонує в операційний час банку і перш 

за все призначений для швидкого, сервісного та якісного обслуговування 

клієнтури [1]. 

Оскільки банкiвськi послуги мають переважно iнформацiйний характер, то 

сфера банкiвських послуг i обробка iнформацiї - це по сутi одне й те саме. 

Отже, досягти ефективності, безпечності та зручності банкiвських послуг 

можна лише на базі застосування сучасної електронної технiки та засобiв 

передавання даних. Те саме стосується й переважної більшості iнших ФКУ. 
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Зауважимо, що в банках доводиться також вирішувати питання, пов’язані з 

управлiнням грошовими ресурсами і самими банкiвськими установами. 

Відповідні задачі ще недостатньо автоматизованi, причому ступінь 

автоматизацiї АСУу i АСОВ у АIСФКУ нині різний - вищий у АСОВ i нижчий 

у АСУу. Крім того, розв’язування завдань управління на промислових 

пiдприємствах автоматизоване значно вище, ніж в АIС ФКУ. Тобто широке 

застосування у фiнансово-кредитних установах ЕОМ, i насамперед 

персональних комп’ютерів, забезпечується здебільшого завдяки автоматизацiї 

основного виробництва. 

Слід також узяти до уваги, що банки надають своїм клiєнтам численні 

різноманітні послуги. Скажімо, у США налiчується нині не менш як 155 

окремих видiв банкiвських послуг, котрі так чи iнакше пов’язанi з 

перемащенням i розподілом грошових засобів. Тому банкiвськi автоматизованi 

iнформацiйнi системи (БАIС) або, як їх ще називають, електроннi банкiвськi 

системи (ЕБС) - це системи, якi виконують переказування (переміщення) 

грошей, а також реєструють і аналiзують iнформацiю про цi операції з 

використанням комп’ютерiв i сучасних засобiв зв’язку. 

Банкiвськi АIС вiдрiзняютьсявiд решти таких систем ще й тим, що 

використовувана в них iнформацiя має бути надiйно захищена, а вони самi 

повиннi мати пiдвищену «живучiсть» i безвiдмовнiсть у роботi [4]. 

Сучасні системи показників банківської діяльності, тобто здійснення 

фінансово-кредитних послуг та фінансово-кредитної діяльності, відображають 

обліково-касовий, кредитний, депозитний, бухгалтерський, нормативний, 

законодавчий, фондовий, інвестиційний та інші аспекти функціонування банка 

та інших фінансово-кредитних установ. 

Саме процес автоматизації реалізується у Комплексній інформаційній 

системі (далі – КІС) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг України (далі – Нацкомфінпослуг України). Ця 

система призначена автоматизувати ділові процеси та процеси управлінської 

діяльності посадових осіб і фахівців Нацкомфінпослуг України, вдосконалити 
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та підвищити продуктивність, оперативність підготовки і прийняття ними 

якісних та обґрунтованих рішень, а саме [9]: 

− оперативне забезпечення достовірною інформацією та матеріалами, які 

містять довідкову, аналітичну, прогнозну, рекомендаційну та іншу інформацію; 

− формування звітів, що вміщують оперативну інформацію, яка надходить 

від суб’єктів регулювання, органів державної влади, засобів масової інформації, 

з інших джерел;  

− проведення аналізу, прогнозування різних розрізів та аспектів надання 

фінансових послуг, результати яких подаються на розгляд посадовим особам 

Нацкомфінпослуг України i за їхнім дорученням – керівникам інших 

підрозділів; 

− розробки і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг, 

формування узагальнень i пропозицій з цих питань; 

Сучасна автоматизована фінансово-кредитна інформаційна система дає 

можливість одержувати інформацію у вигляді друкованих документів, 

екранних форм на машинних носіях; вона може бути надана у текстовому, 

табличному і графічному вигляді. 

Для характеристики руху інформації використовується таке поняття, як 

інформаційні потоки. 

В умовах внутрішньо машинного інформаційного забезпечення 

формується інформаційне середовище для задоволення різних професійних 

потреб користувачів. Це середовище об'єднує усі види спеціально організованої 

на машинних носіях інформації для сприймання, передачі та обробки 

технічними засобами. Інформація подається у вигляді файлів (масивів), баз 

даних. 

Внутрішньомашинне інформаційне середовище повинне відповідати таким 

вимогам: 

1. можливість:  

а) експорту (імпорту) даних у текстовому вигляді та у форматах баз даних,  
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б) обміну даними з електронними таблицями, текстовими редакторами,  

в) відправлення експортованого документа електронною поштою; 

2. реалізація в режимі реального масштабу часу, за якого зміни в даних, 

внесені одним користувачем, відразу є доступними іншим користувачам 

інформаційної системи; 

3. безпека банківської інформації; 

4. збереження цілісності в разі відмови обладнання. Таке можливо за 

наявності відповідного обладнання для дублювання інформації сервера бази 

даних. 

Надання банківських послуг на основі комп'ютерних систем здійснюється 

на трьох рівнях: 

1) банківські послуги з використанням автоматів-касирів, пластикових 

карток і систем розрахунків у торгових точках, а також послуги, пов'язані з 

обробкою і збереженням грошових документів; 

2) грошові операції та їх контроль; 

3) розрахунково-касові центри (автоматичні розрахункові палати, утворені 

кількома банками для прискорення взаєморозрахунків). 

До апаратних засобів обробки фінансово-кредитної інформації належать: 

засоби обчислювальної техніки; устаткування локальних обчислювальних 

мереж; засоби телекомунікації і зв'язку; устаткування для автоматизації 

різноманітних банківських послуг: автомати-касири, термінали торгової 

системи, пластикові картки і т. ін. 

Важливим елементом внутрішньо машинного інформаційного 

забезпечення є програмне забезпечення. Нижче сформульовано найважливіші 

вимоги до програмного забезпечення автоматизованої банківської системи. 

1. Базові засоби повинні підтримувати доступ до великих обсягів даних, 

що постійно зростають, без втрати продуктивності. 

2. Наявність у спектрі базових засобів мережних функцій. 

3. База даних системи має бути забезпечена, а це можливе за таких умов: 
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а) гнучка, багаторівнева і надійна регламентація повноважень користувача, 

цінність банківської інформації; 

б) наявність засобів підтримки зберігання й несуперечливості інформації, 

які дають можливість здійснювати контроль зв'язків між ними, а також уводити 

і модифікувати дані в режимі трансакції - набору операцій, що забезпечують 

підтримку узгодженості даних; 

в) наявність багатофункціональних процедур архівації, відновлення й 

контролю даних для забезпечення їх збереження у разі програмних і апаратних 

збоїв. 

4. Необхідно мати режим розв'язування великої кількості задач з 

одночасним доступом до даних багатьох користувачів та одночасним 

виконанням численних дій з цими даними. Крім цього, базові програмні засоби 

повинні надавати можливість запускати автономні, фонові процеси, відчужені 

від робочого місця оператора. Фонові процеси можуть стосуватися виконання 

попередньої обробки даних (документів), що надійшли по телеканалу, 

формування звітів, виконання проводок за обробленими документами і т ін. 

Фонові процеси забезпечують виконання складних операцій, що потребують 

тривалих і взаємозалежних дій. 

5. Функціональний набір повинен бути достатнім для того, щоб 

порівнювати різноманітні, функціональні можливості між собою. Однією з 

основних відмінностей щодо цього можна вважати наявність модулів 

внутрішньої бухгалтерії, цінних паперів, міжбанківського обміну. Деякі 

функціональні відмінності мають нестабільний характер. Усі функції 

банківської установи можна розділити на два класи: обов'язкові і додаткові. До 

перших належать ті, що відповідають напрямкам діяльності будь-якого 

комерційного банку, другі залежать від специфікації банку. 

6. Інтегрованість банківських процесів підвищує рівень управління банку. 

7. Широкі можливості системи пов'язані з її конфігурованістю, тобто з її 

можливістю набувати форм (мінімальної з подальшим уведенням додаткових 

модулів). 
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8. Відкритість програмного забезпечення передбачає наявність засобів для 

його розвитку й модифікації. Потреба внесення змін виникає досить часто, а 

залучати до цієї справи розроблювачів не завжди бажано. 

9. Настроюваність є важливою умовою адаптації до технології конкретного 

банку. Необхідність у ній виникає в момент установки або в разі технологічних 

змін у банку. У цьому випадку настроюваність межує з відкритістю. 

Настроюваність передбачає: 

а) регламентацію прав користувачів; 

б) конферування робочих місць; 

в) визначення набору процедур на час відкриття й закриття операційного 

дня. 

Процес створення інформаційних технологій фінансово-кредитної 

установи складається з певних стадій: передпроектної, проектної, 

упровадження, функціонування системи. У свою чергу, кожна стадія 

передбачає ряд етапів, що стосуються упорядкування документації з 

відображенням результатів діяльності банківської установи. 

На передпроектній стадії створення інформаційної технології формуються 

вимоги, вивчається об'єкт проектування, розробляється і вибирається варіант 

концепції системи; готується і затверджується техніко-економічне 

обґрунтування та технічне завдання відповідно до теми. 

На другій стадії (проектній) розробляється технічний проект: здійснюється 

пошук найбільш раціональних проектних рішень, створюються й описуються 

всі компоненти системи. На етапі робочого проектування виконується 

доопрацювання програм, коригування структур баз даних, розробляється 

документація на постачання й установку технічних засобів. 

Стадія запровадження системи передбачає встановлення, експлуатацію, 

завантаження баз даних, програм, проведення випробувань, навчання 

персоналу, а стадія експлуатації - супровід програмних засобів усього проекту, 

підтримка технічних засобів, оперативне обслуговування й адміністрування баз 

даних [6]. 



152 

Особлива роль у процесі створення АБС відводиться постановці задачі. 

Трудомісткість і вартість постановки задач становить 70-80 % усіх витрат на 

прикладне програмування. 

Для постановки задачі використовуються дані, необхідні і достатні для 

повного уявлення про її логічну й інформаційну сутність. Такою інформацією 

володіє економіст, який шукає розв'язок цієї задачі в умовах ручної роботи або 

з використанням комп'ютера. 

У процесі опису постановки задачі звертається увага на її об'ємно-часові 

характеристики, які відображають обсяги вхідної і вихідної інформації 

(кількість документів, рядків, знаків, оброблюваних за одиницю часу), часові 

особливості надходження, обробки і видачі інформації. 

Найважливішим моментом постановки задачі є перевірка точності і 

повноти назв усіх інформаційних одиниць і їх сукупностей. Для кількісних і 

вартісних реквізитів вказується одиниця виміру. Для кожного документа 

вказуються заголовок, дата і його назва. Для кожного виду інформації 

будується таблиця, в якій зазначаються: найменування елемента інформації 

(реквізиту), його ідентифікатора, максимальної розрядності. 

Рівень автоматизації системи визначають як кількісний показник. Для 

даної задачі представимо метод, згідно з яким рівень автоматизації 

підраховується окремо:  

1. для введення;  

2. виведення;  

3. передачі;  

4. пере-опрацювання інформації. 

Рівень автоматизації визначається як відношення обсягів інформації, що 

проходять за одиницю часу через автоматизовані канали та пристрої, до 

загального обсягу інформації за той же час (обсяги інформації для пристроїв 

введення, виведення та її передачі визначаються кількістю символів - двійкових 

чи десяткових, а для пристроїв переопрацювання інформації - числом 

обчислювальних дій) [7]. 
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Висновки. Отже створення та функціонування інформаційних систем у 
фінансових установах засноване на загальних принципах системності, 
розвитку, сумісності, уніфікації та ефективності. Сьогодні не існує чітко 
виділених складових частин чи компонентів ІС. Загалом це залежить від 
розробника системи та проблем які вона призначена вирішувати. Однак на 
загальному рівні можна виділити в будь-якій системі дві частини 
функціональну та забезпечувальну. В свою чергу частини можуть складатися з 
підсистем програмних комплексів, АРМів. Процес створення та 
функціонування інформаційних систем проходить в співпраці розробника і 
замовника та згідно зі стандартами поділяється на стадії до проектну, проекту, 
впровадження та експлуатації. Кожна стадія призводить до появи відповідних 
проектних, робочих, технічних, технологічних документів та обґрунтувань. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ 

У статті узагальнено значення інформаційних систем з формування звітності 

про результати діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Надано практичні 

рекомендації побудови ефективного програмного забезпечення формування 

звітності про результати діяльності підприємств роздрібної торгівлі на 

основі принципів і методів в ході сучасної автоматизації. 

Ключові слова: інформаційна система, автоматизація, інформатизація, 

роздрібна торгівля, звітність про результати діяльності підприємства. 

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що у 

даний час, у великих містах України, невпинно зростає мережа великих 

магазинів роздрібної торгівлі які успішно функціонують. Сьогодні, коли 

основну частку у роздрібній торгівлі становлять приватні підприємства, 

основною їх орієнтацією є отримання прибутку, у цих умовах закономірною є 

їх гостра  боротьба за захоплення ринкового простору та значне ускладнення 

організаційних структур. Головними елементами їх конкурентоздатності і 

прибутковості є великий асортимент товарів, якість товарів і порівняно не 

високі ціни. У багатьох випадках ціни нижчі за середні, по відповідних 

категоріях товарів. Сучасні інформаційні системи надають можливість 



155 

обробляти значну кількість інформації, взаємодіяти з підрозділами 

підприємства, збільшувати швидкість і якість обслуговування клієнтів. Тому 

перехід на нові форми організації торгівлі повинен супроводжуватись 

збільшенням надійності обліку й контролю. Але, незважаючи на окреслені 

потреби, сучасна автоматизація звітності про результати діяльності 

підприємства роздрібної торгівлі є доволі обмеженою та, як наслідок, здатна 

лише зменшити трудомісткість облікових робіт та дещо спростити такий їх 

етап, як узагальнення. 

Мета дослідження.  Зважаючи на викладене вище, метою статті є 

дослідження значення інформаційних систем автоматизації звітності про 

результати діяльності підприємства роздрібної торгівлі та розробка практичних 

рекомендацій щодо їх використання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування і 

використання інформаційних систем автоматизації звітності про результати 

діяльності підприємства роздрібної торгівлі розглянуто в працях як 

вітчизняних, так і зарубіжних економістів, зокрема: Берези А.М., Мниха Є.В., 

Брадула О.М., Назаренка В.М., Решитова Р.С., Сопка В.В., Завгороднього В.П., 

Твердохлєба Н.Г. та інших. Аналіз наявних наукових публікацій звертає увагу 

на недостатню теоретичну розробленість питань автоматизації обліку у 

площині підприємств роздрібної торгівлі. Не приділено достатньої уваги і 

загальним питанням з автоматизації облікових робіт, так, практично немає 

сучасних наукових розробок з цього питання.  

Виклад основного матеріалу. Інформаційний процес у широкому смислі – 

це процеси одержання, збереження, перетворення, представлення і передачі 

інформації, узяті зокрема або в сукупності. Зміст і характер інформаційного 

процесу визначається інформаційною системою, в якій він протікає. 

Автоматизована інформаційна система (АІС) являє собою інструмент, що 

дозволяє відбирати інформаційні ресурси і реалізовувати інформаційні 

процеси. Основу АІС складає ЕОМ з наявною операційною системою (ОС), 

системою управління базами даних (СУБД), прикладні програми та мережі. 

Інформаційна система є середовищем, складовими елементами якої є 
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комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, 

різного роду технічні й програмні засоби зв'язку тощо. Реалізація функцій 

інформаційної системи неможлива без використання орієнтованої на неї 

інформаційної технології [2].  

Ефект від автоматизації облікової роботи на підприємствах будь-якої 

сфери економічної діяльності є відчутним. Для цього необхідна комп'ютерна 

система, яка може відстежити рух кожної одиниці товару на усьому шляху від 

постачальника до покупця. Вона має відповідати вимогам комплексної 

автоматизації бізнес-діяльності торгівельних підприємств, таких її ділянок як: 

складський та бухгалтерський облік; фінансово-економічний аналіз; управління 

господарськими операціями (рух запасів); облік кадрів і договірних робіт тощо. 

Для таких систем джерелом інформації є спеціалізоване обладнання: 

електронні контрольно-касові апарати (ЕККА), РOS-термінали, сканери штрих-

кодів, електронні ваги і т.д. Але в основі автоматизованої системи лежить 

спеціальний програмний продукт для автоматизації торгівельних операцій, що 

базується на системі автоматизованого бухгалтерського обліку [4]. 

ІС формування звітності про результати діяльності підприємств повинні 

відповідати споживчим якостям: функціональна повнота, своєчасність, 

функціональна надійність, адаптивна надійність, економічна ефективність, 

можливість інтеграції з електронним документообігом [3] (рис. 1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Споживчі якості інформаційної системи  
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Функціональна повнота – це властивість інформаційної системи, яка 

характеризує рівень автоматизації управлінських робіт.  

Своєчасність є властивістю інформаційної системи, що характеризує 

можливість одержання апаратом керівництва необхідної інформації.  

Функціональна надійність – це властивість інформаційної системи 

виконувати свої функції з обробки даних. Вона являє собою сукупність 

надійності програмного, інформаційного та технічного забезпечення. 

Адаптивна надійність – це властивість інформаційної системи виконувати 

свої функції, якщо вони змінюються в межах умов розвитку системи керування 

об’єкта, впродовж заданого проміжку часу. 

Економічна ефективність інформаційної системи виявляється в поліпшенні 

економічних результатів функціонування об’єкта внаслідок впровадження 

інформаційної системи.  

Можливість інтеграції з електронним документообігом – реалізація 

функції документообігу в системі чи можливість інтеграції із зовнішньою 

системою документообігу [6, с. 16].  
Тому при застосуванні інформаційних систем формування звітності про 

результати діяльності підприємства повинні дотримуватись таких принципів 

систематизації інформаційних потоків: забезпечення повноти й достовірності 

обліку всіх сторін господарської діяльності; мінімізація інформаційного шуму й 

обмеження інформаційного надлишку тільки вимогами надійності; 

забезпечення безперервного зв'язку між зовнішньою і внутрішньою інформацією 

та прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії управління [3]. 

Для автоматизації найкращими на сьогодні є корпоративні інформаційні 

системи, широке програмне різноманіття яких, дозволить керівництву 

роздрібних підприємств зробити найбільш оптимальний вибір програмного 

продукту за відношенням: ціни, функціональності, надійності, зручності 

користування та ін. (критерії вибору визначаються в залежності від фінансових 

можливостей та побажань об’єкта господарювання). Серед програмних типів 

корпоративних інформаційних систем можна виділити розробки групи 

Західних країн, країн СНГ та вітчизняні розробки [5]. 
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Існують два підходи обрання інформаційних систем для автоматизації 
звітності [6].  

Перший – обирати окремі модулі програми по мірі необхідності.  
Другий – придбання одразу функціонально-повний пакет програм  

(є найбільш розповсюдженим). 
До першої групи відносяться програмні продукти які спершу створювались 

для комплексної автоматизації торговельних операцій і управління 
підприємством. 

До другої групи відносяться програмні продукти які відомі і 
розповсюджені. Цей клас найбільш чисельний. До них можна віднести модуль 
«1 С:Торгівля», системи «1С:Підприємство»; модуль «Склад – Торговий 
склад», системи «Парус»; модуль «Торгівля», системи «Галактика» та інші. 

 Серед Західних розробок найбільш відомими є: Baan ERP, Oracle 
Application Axapta 4.0,  SyteLine, mySAP Business Suite, Maconomy, MFG/PRO, 
MicrosoftDynamics AX/NAV, iScala, Oracle E-Business Suite та ін. Ці 
корпоративні системи мають високу надійність при використанні (імовірність 
програмних збоїв, помилок та несанкціонованого доступу до конфіденційних 
даних практично дорівнює нулю), при впровадженні програмних продуктів 
надається можливість кваліфікованого сервісного обслуговування та 
автоматичного оновлення програмного продукту через Інтернет мережу. 
Недоліками даних програмних розробок є потреба у встановлені значної 
кількості додаткових засобів управління, висока вартість впровадження та 
обслуговування. Програмні продукти Microsoft Dynamics AX/NAV та Oracle E-
Business Suite дуже важко  адаптувати до законодавства України [7]. 

Серед розробок країни СНД популярними є Галактика та Моноліт SQL, 
впровадження та обслуговування яких має нижчу (порівняно з Західними 
розробками) вартість, яка, додатково, може бути знижена за рахунок 
замовлення та інсталяції версії з обмеженою функціональністю (це може бути 
корисним для роздрібних підприємств середнього розміру). Програми мають 
порівняно високу надійність (рідко дають збої при користуванні та дозволяють 
обмежити доступ до конфіденційних даних), мають простий дебагер, а тому 
досить легко переналагоджуються та модернізуються [7]. 
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Вітчизняні розробки можна класифікувати на дві підгрупи, в залежності 

від вартості впровадження, обслуговування та надійності: 1) СВІТ, РАДЖА, 

Триплан, ІС-ПРО, SIReD Підприємство - найбільше підходять для невеликих 

торговельних підприємств. Вартість їх впровадження є низькою, проте 

недоліками є: можливість збоїв та помилок при роботі, обмежена 

функціональність та відсутність можливостей до переналагодження; 

2) BS Integrator, DeloPro, GrossBee XXI, КУБ-4, СФЕРА/5, Віртуоз, КУБ-4, КАІ. 

У цій групі є програмні аналоги з достатньо високою функціональністю, 

гнучкістю модулів (що надає можливості до їх швидкого переналагодження та 

швидкої модернізації), надійністю при експлуатації та помірною вартістю 

впровадження. Такі програмні розробки можуть підійти для роздрібних 

підприємств великого та середнього розміру [8]. 

Кожна з окреслених програмних розробок відрізняється особливостями 

інтерфейсного подання.  

Для повноцінного обліку звітності інформаційна система повинна 

виконувати такі основні функції [3]: 

- автоматизація стандартних операцій: реєстрація надходження товару від 

постачальників, внутрішнє переміщення (склад - торговий зал), зчитування 

списку позицій товарів проданих через ЕККА, переоцінка товарів, списання 

товару (порча, бій, інші), повернення постачальнику, повернення від покупця, 

продаж по безготівковому розрахунку, переоблік; 

- ведення довідників товарів, складів і торгових залів, постачальників, 

покупців (за безготівковим розрахунком), матеріально - відповідальних осіб; 

- надання інформації: про поточні залишки товарів, залишки на довільну 

дату, дані про терміни реалізації (для продуктів харчування), історію руху 

товару, про документи; 

- отримання відомостей: оборотно-сальдова (по підприємству, по 

підрозділах, по постачальниках), товарний звіт, порівняльна (за результатами 

переобліку); 

- отримання фінансової та податкової звітності. 
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Для  підвищення ефективності автоматизації звітності найбільш доцільним 
є [1-4]: 

1) використання корпоративних інформаційних системи, широке 
програмне різноманіття яких, дозволяє керівництву роздрібних підприємств 
зробити найбільш оптимальний вибір програмного продукту; 

2) використання лише ліцензованих продуктів, що пройшли широку 
апробацію та користуються попитом на ринку інформаційних технологій; 

3) проведення обов’язкового попереднього навчання персоналу основам 
роботи з програмним продуктам, що впроваджується; 

4) здійснення конкретизації вимог та пропозицій з автоматизації звітності. 
Висновки. Такий підхід дозволить досягти очікуваного ефекту від 

автоматизації звітності про результати діяльності підприємств та забезпечить їх 
ефективну організацію, коректну роботу програмного забезпечення та 
відсутність проблем з комп’ютерною грамотністю персоналу облікової служби.  

Впровадження автоматизованих інформаційних систем безумовно вимагає 
відповідних затрат, на сам перед фінансових. Але, у кінцевому рахунку, дасть 
можливість зниження комерційних витрат підприємства, за рахунок чого 
можливо знизити продажну ціну, збільшити оборотність асортименту, його 
якість і в кінцевому рахунку вивести підприємство в число стабільних, 
впевнених суб'єктів ринку.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Перспективним напрямом ефективного управління малим бізнесом є 

впровадження автоматизованих інформаційних технологій в фінансово-

господарську діяльність, які дозволяють значно підвищити 

конкурентоспроможність підприємства та оптимізувати ресурси. 

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційна система, малий бізнес, 

конкурентоспроможність, ефективність управління 

В даний час про розвиток малого бізнесу в Україні говорять дуже багато, 

але реальних зрушень, щоб допомогти цій галузі економіки розвиватися – не 

передбачається. Адже малі підприємства забезпечують засобами для існування 

значну частину населення, і сприяють стабілізації обстановки в суспільстві. 
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Сьогодні малий бізнес в Україні можна сміливо назвати органічною частиною 

структури економіки. Він збільшує кількість робочих місць, встановлює 

власний асортимент товару і цінову політику. 

Актуальність обраної теми обумовлено тим, що впровадження 

інформаційних технологій у підприємства малого бізнесу здатне забезпечити 

його конкурентоспроможність, а, отже, здатність зайняти більш вигідну 

позицію на ринку, що постійно змінюється та формується під впливом 

різноманітних факторів.  

Фундаментальні дослідження проблем малого бізнесу в Україні 

відображено в наукових працях видатних українських та іноземних економістів 

і науковців. Таких як Горфинкель В., Бутка М., Галана Н., Герасимчук З., 

Гоголь Т., Кішака В., Чернюк Л., Шкарлета С. та інші.  

Теоретичні й практичні аспекти використання та розвитку інформаційних 

технологій знайшли своє відображення в роботах таких закордонних і 

вітчизняних вчених, як: Іл’яшенко С.М., Штейнбах К., Еттингер Е., Зодерквіст 

Я., Михайлов І., Чорний А. І., Гиляревский Р. С., Єршов А. П., Глушков В. М. 

Засновником інформаційних технологій в Україні та колишньому Радянському 

Союзі вважається В.М.Глушков. Е. Еттингер розробив схему розвитку 

інформаційного бізнесу, в основу якої покладена комп'ютеризація різних сфер 

економіки [7]. 

Метою статті є розгляд питань ефективності та  доцільності впровадження  

інформаційних технологій на підприємствах малого бізнесу. 

З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає прозорість світу, 

швидкість і обсяги передачі інформації між елементами світової системи, 

з’являється ще один інтегруючий фактор. Сучасні інформаційні технології 

увібрали в себе лавиноподібні досягнення електроніки, а також математики, 

філософії, психології та економіки. У результаті, утворений життєздатний 

гібрид ознаменував революційний стрибок в історії інформаційних технологій, 

яка налічує сотні тисяч років [6]. 
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Для того, щоб зрозуміти роль та значення інформаційних технологій в 

підприємствах малого бізнесу, необхідно надати визначення.  

За державним стандартом (ДСТУ 2226–93. Автоматизовані системи. 

Терміни та визначення. Державні стандарти України), інформаційна технологія 

– це технологічний процес, предметом перероблення й результатом якого є 

інформація [1]. 

На думку Яновського А.М., інформаційна технологія – це сукупність 

методів, виробничих і програмно-технічних засобів, об’єднаних у 

технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, виведення і 

поширення інформації для зниження трудомісткості процесів використання 

інформаційних ресурсів, підвищення надійності та оперативності [8]. 

Інформаційна система – це сукупність засобів збору, зберігання, передачі, 

оброблення інформації для досягнення поставленої мети у процесі 

управління[3]. 

Інформаційна технологія тісно пов’язана з інформаційними системами, 

тобто її основним середовищем. Неможливо використовувати інформаційні 

системи без знання відповідної інформаційної технології. В сучасних умовах 

функціонування підприємства при реалізації різноманітних систем в більшості 

випадків використовують інформаційні технології на базі комп’ютерних 

рішень. З появою персональних комп’ютерів інформаційні технології отримали 

новий імпульс для розвитку. Вони дозволяють налагодити швидкий і надійний 

зв'язок між елементами системи, а також допомагають системі функціонувати 

швидше та ефективніше. 

Дотепер метою впровадження інформаційних технологій на підприємствах 

малого бізнесу було тільки скорочення персоналу. В сучасних умовах це 

призводить до появи ІТ-спеціаліста, який покликаний забезпечити технічний 

супровід інформаційних систем. 

Застосування інформаційних технологій в автоматизації бухгалтерських 

процесів формує підвищені вимоги щодо кваліфікації бухгалтерів, які давно 

уже перестали бути просто обліковцями. Сучасний бухгалтер на малому 
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підприємстві повинен володіти навиками не тільки облікової роботи, але й 

достатнім обсягом знань для того, щоб виконувати обов'язки помічника 

керівника.  

В країнах Європи застосування інформаційних технологій в малому бізнесі 

сягає 80–90%. В Україні все ще існує упередження про складність та 

недоступність інформаційних технологій для невеликих підприємств.  

Економіка стає відкритою, тому все більша кількість компаній починає 

використовувати Internet для обміну інформацією та оптимізації роботи з 

клієнтами. Найпоширенішою формою присутності у мережі є створення сайту. 

Структурована інформація сайта дає змогу партнерам і клієнтам отримати 

повне уявлення про підприємство і його діяльність. Споживач одержує з 

рекламних банерів сайта і комерційних та ділових видань багато корисних 

Web-адрес, з яких можна дізнатися ціни, замовити товари. Такий спосіб 

передачі повідомлень потенційним клієнтам ефективніший за звичайні засоби 

комунікації: пошту, телефон, факс. За допомогою таких обов’язкових 

елементів, як інтерфейс або навігація, клієнт може самостійно вибрати 

необхідну для вивчення інформацію. Сайт є доповненням до рекламної 

кампанії, забезпечуючи можливість зворотного зв'язку й інтерактивної роботи з 

даними підприємства [3]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства відкрита економіка – це 

передусім інформаційна економіка. Накопичені інформаційні ресурси – ключ 

до успіху в економічній діяльності [3]. 

В рамках реалізації програм розвитку малого підприємництва постійно 

проводиться робота щодо інформаційного забезпечення суб’єктів малого 

підприємництва. На офіційних веб-сайтах облдержадміністрацій постійно 

розміщується та оновлюється актуальна інформація з питань підприємництва.  

Держпідприємництвом України запроваджено різні форми обміну 

інформацією з бізнесом за допомогою мережі Інтернет. На офіційній інтернет-

сторінці Держпідприємництва України розміщуються оперативні анонси 
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заходів, новини, проводиться опитування щодо якості надання 

адміністративних послуг, запроваджено систему електронного спілкування.  

З метою створення комфортних умов для платників податків Державною 

фіскальною службою (ДФС) впроваджено нові електронні сервіси, які дають 

можливість платникам податків за їх запитами отримати:  

–в електронному вигляді податкові накладні, які зареєстровані в Єдиному 

реєстрі податкових накладних (ЄРПН);  

–інформацію про стан електронного рахунку, суму податку на додану 

вартість, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну та про 

складові для обрахунку такої суми;  

–відомості з ЄРПН за виданими податковими накладними та розрахунками 

коригування, зареєстрованими з порушеннями граничного терміну реєстрації 

тощо.  

Також запроваджено сервіс для платників податків щодо надання Витягу з 

реєстру платників ПДВ. Витяг надсилається на адресу електронної пошти 

платника, з якої надійшов запит із зазначенням реквізитів рахунка в системі 

електронного адміністрування ПДВ.  

 У 2016 році значних успіхів досягнуло подання звітності в електронному 

вигляді. Через централізовану систему опрацьовано майже 284 млн. 

документів, надісланих платниками в електронному вигляді. Станом на 

01.01.2016 року кількість платників, які здійснили реєстрацію податкових 

накладних В Єдиному реєстрі податкових накладних становить 203,1 тис. 

платників [2]. 

Глобальна розповсюдженість розподіленого обчислювального середовища 

робить підприємства та організації вразливими. Інформаційні технології є 

одним із найбільших ризиків підприємства. Ці ризики пов’язані з можливістю 

відключення електричних, телефонних систем, вірусами, хакерськими атаками, 

недоліками операційних систем та програмного забезпечення, питаннями 

безпеки Internet-ресурсів, ризиками електронної пошти та веб-серверів. Ще 
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однією з найбільших проблем сучасного суспільства є інформаційне 

переповнення, яке, значною мірою, визначається мережею Internet як світовим 

сховищем знань, що відкриває доступ до мільйонів і мільярдів різних 

інформаційних ресурсів, незалежно від їх географічної і національної 

локалізації. Пошук та використання потрібної інформації стають все більше 

складними, трудомісткими й неефективними. Тому ці ризики обов’язково треба 

враховувати при плануванні і проектуванні інформаційних систем і технологій 

на підприємствах.  

Для малого бізнесу інформаційні технології повинні відповідати 

наступним характеристикам:  

– мінімальна вартість обладнання та програмного забезпечення;  

– максимальна простота використання;  

– гнучкість та розширюваність;  

– захист і безпека даних;  

–сумісність нової технології з уже наявним обладнанням і програмним 

забезпеченням.  

Найперспективнішим напрямом впровадження нових інформаційних 

технологій у сучасних умовах є створення і застосування в управлінні 

інформаційних систем нового покоління, які зорієнтовані на розподілену 

обробку даних, створення обчислювальних мереж, експертних систем, систем 

підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць управлінського 

персоналу [5]. 

Найдоступнішими програмними продуктами для сфери малого бізнесу на 

сьогоднішній день являються:  

1) системи управління проектами – Project Management Systems/Software;  

2) системи обліку відносин із замовниками (управління продажами) – 

Customer Relations Management;  

3) системи колективної роботи над інформацією (wiki-проекти, дискусійні 

платформи, форуми);  
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4) малі системи автоматизації документообігу та управління 

підприємствами (ERP, ECM – Enterprise Content Management, BPM – Business 

Processes Management);  

5) спеціальні замовні системи [4].  

Для кожного підприємства при виборі програмного забезпечення 

необхідно враховувати специфіку його діяльності та визначити конкретні цілі 

та задачі, вирішення яких необхідно здійснювати за допомогою комп’ютерних 

інформаційних технологій. Лише тоді можливе раціональне планування 

ефективного використання інформаційних технологій в малому бізнесі.  

Однією з переваг країн, які випереджальними темпами впроваджують 

інформаційні технології, є державна економічна політика підтримки 

розширення інформаційного суспільства. Світова економіка перетворюється на 

економіку, що базується на інформаційних технологіях. Підприємства усіх 

країн змушені діяти в нових умовах, коли конкуренція стає глобальною, 

технологічні зміни відбуваються постійно з метою збереження 

конкурентоспроможності. Керівники підприємств розуміють, що грамотно 

застосовані інформаційні системи і технології дійсно підвищують ефективність 

управління підприємством, і знаходять для цього всі ресурси [3].  

Кількість підприємств, які переходять до автоматизації бізнес-процесів і 

виходять у Web-простір, зростає. Відбуваються подальша диверсифікація ERP-

систем і розподілу праці, глобалізація бізнесу. Вирішальними чинниками у 

конкурентній боротьбі на світовому ринку у майбутньому стануть 

інтенсивність розширення функціональних можливостей інформаційних систем 

підприємств та їх адаптація до потреб клієнта; оперативність запровадження 

нових систем і технологій; їх здатність до розширення і надання послуг; 

швидкість реакції виробників у забезпеченні інтеграції бізнес-процесів на всіх 

рівнях. Саме ці чинники обумовлюють ефективність бізнес-процесів 

підприємства, а в результаті ефективність та доцільність інформаційних 

технологій, які виводять бізнес на конкурентоспроможній рівень. Таким чином, 

робота сучасного підприємства неможлива без надійної та ефективної 
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інформаційної підтримки його діяльності. Конкурентоспроможність сучасного 

бізнесу залежить від швидкості отримання, якості обробки та аналізу 

інформації, на основі якої приймаються управлінські рішення. А тому, навіть 

малий бізнес не може ефективно здійснювати свою господарську діяльність без 

використання сучасних інформаційних технологій. 
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УДК 336.71 

О.Ю. Савицький 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

В статті досліджено можливості сучасних банківських інформаційних 

систем та перспективи їх розвитку. Досліджено сутність, особливості і 

сучасний стан розвитку Інтернет-банкінгу в Україні як одного з видів 

дистанційного банківського обслуговування, з розвитком якого у банків 

з’являються великі можливості для надання інноваційних послуг, а у клієнтів – 

максимально зручний спосіб їх отримання. Надано характеристику основних 

можливостей Інтернет-банкінгу, наведені переваги і недоліки його 

використання. Розкрито чинники, що гальмують розвиток Інтернет-банкінгу в 

Україні. Розглянуто основні види послуг Інтернет-банкінгу, які надають 

вітчизняні банки, їх основні можливості. Обґрунтовано, що 

впровадження Інтернет-банкінгу є одним з найперспективнішим ринком 

банківських послуг. 

Ключові слова: банківські інформаційні системи, банк, інформаційні 

технології, системи банківських повідомлень, дистанційне банківське 

обслуговування, Інтернет-банкінг. 

Постановка проблеми. Сучасна банківська сфера України діє в умовах 

нестабільності політичного середовища і характеризується високим рівнем 

конкуренції внаслідок наявності на ринку банківських послуг значної кількості 

банків, участі іноземних капіталів, розвитку міжнародних інтеграційних 
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процесів в державі, необхідністю обслуговування клієнтів у широких 

географічних масштабах (від регіонального до міжнародного), зростання 

обсягів валютних, кредитних, фінансових розрахункових операцій, збільшення 

документообігу. Тому вітчизняні банківські установи мають впроваджувати 

сучасні інформаційні технології і новітні прийоми формування конкурентних 

переваг. Кожна банківська установа з метою зростання своєї 

конкурентоспроможності має підвищувати якість банківських продуктів, рівень 

сервісу, на основі власних ресурсних можливостей і передового досвіду 

учасників фінансових послуг. Дослідження сучасних тенденцій розвитку 

інформаційних технологій, основних напрямів модернізації інформаційної 

інфраструктури банківських установ є актуальним і важливим для формування 

їх стратегій діяльності. Тому ця тема в сучасних умовах є актуальною і 

цікавою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні аспекти 

формування банківських інформаційних систем досліджувались такими 

вченими як Антонюк В.А. [7], Єрьоміна Н.В. [1], Рогач І.Ф. [7], 

Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. [9] та ін. Проте стрімкий розвиток сучасних 

інформаційних технологій і комп’ютерних засобів обробки даних спричиняє 

необхідність систематизації наукових поглядів стосовно сутності новітніх 

банківських інформаційних систем, проведення аналізу їх можливостей. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження можливостей 

сучасних банківських інформаційних систем та технологій, систем банківських 

повідомлень, розкриття перспектив розвитку систем дистанційного 

обслуговування у вітчизняних банках. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Банківська інформаційна 

система (БІС) – це система, яка функціонує на основі комп’ютерних та інших 

технічних засобів, що забезпечують процеси збирання, реєстрації, передачі, 

оброблення, збереження та актуалізації даних для розв’язання завдань 

управління банківською діяльністю [1]. 
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Стрімкий розвиток глобальної мережі Інтернет сприяв появі нового 

напряму у банківській справі – Інтернет-банкінг, з розвитком якого у банків 

з’являються великі можливості для надання інноваційних послуг, а у клієнтів – 

максимально зручний спосіб їх отримання. 

Згідно з даними European Internet Statistics Україна входить у першу 

десятку країн Європи за кількістю користувачів Інтернету (близько 15300000 

чоловік). Близько 6,6 % українських абонентів Інтернету користуються 

Інтернет-банкінгом. Ще 20,2 % українських Інтернет-користувачів – клієнти, 

які зрідка користуються віртуальними послугами кредитних установ [6]. 

Дистанційне обслуговування клієнтів банків через Всесвітню мережу, або 

Інтернет-банкінг має як позитивні сторони (швидкість і зручність операцій), так 

і негативні (шахрайство).  

Інтернет-банкінг (англ. оnline Banking) або веббанкінг – один із видів 

дистанційного банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків 

та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-якого 

комп'ютера через Інтернет [8, c. 123]. 

В Україні законодавчо закріплено, що Інтернет-банкінг (система «клієнт – 

Інтернет – банк») є елементом дистанційного банківського обслуговування. 

Поняття дистанційного банківського обслуговування розглядається у п. 11.1. 

Постанови НБУ від 21.01.2004 р. № 22 «Про затвердження Інструкції про 

безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»: системи 

дистанційного банківського обслуговування дозволяють здійснювати 

оперативне ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обмін технологічною 

інформацією, визначеною в договорі між банком та клієнтом. Дистанційне 

обслуговування рахунку клієнт може здійснювати за допомогою систем «клієнт 

– банк», «клієнт – Інтернет – банк», «телефонний банкінг» тощо [3]. 

Надавати послуги Інтернет-банкінгу можуть не тільки банки, а й 

спеціалізовані компанії. До основних можливостей Інтернет-банкінгу слід 

віднести: 

− обмін валют; 



172 

− відкриття депозитних рахунків; 

− продаж страховок і паїв інвестиційних фондів; 

− замовлення платіжної картки; 

− перегляд залишків по рахунках; 

− оплата комунальних платежів; 

− отримання виписок про рух коштів по рахунках; 

− консультації фахівців банку в режимі on-line; 

− SMS і e-mail повідомлення про операції по рахунках; 

− грошові перекази; 

− внутрішньобанківські платежі на рахунки фізичних і юридичних осіб; 

− міжбанківські платежі в національній валюті по Україні [2]. 

Найголовніша позитивна якість Інтернет-банкінгу – це можливість 

контролювати свої рахунки з будь-якої точки світу. Головна умова – мати 

доступ в Інтернет. Друге важлива якість – швидкість і зручність. З'являється 

можливість економії часу і коштів внаслідок відсутності необхідності 

відвідувати відділення банків, стояти в чергах і т. д. 

Основною перевагою послуги є захищеність операцій. Вітчизняні банки в 

основному використовують три види захисту: за допомогою електронно-

цифрового підпису (аналог власноручного підпису на папері, який 

зашифрований числовим кодом і не може бути фальсифікований), разових 

паролів (для них зазвичай потрібно спеціальний генератор) і SMS-

підтверджень, які близькі за принципом дії до посвідчення разовими паролями. 

До позитивних якостей можна віднести також: еволюціонування послуги 

як шляхом збільшення кількості банків, які її надають, так і розширення її 

основних можливостей; низька вартість надання послуги Інтернет-банкінг (в 

межах 1-5 грн. за платіж) [5]. 

У свою чергу до недоліків дистанційного обслуговування клієнтів банків 

через Інтернет відносяться: 
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− проблема забезпечення безпеки здійснення операцій. За даними 

досліджень, незважаючи на всі заходи захисту, кожна п'ята операція, яка 

виконується клієнтами в онлайн-режимі, як і раніше залишається вразливою 

для шахраїв. Технологія фішингу (англ. Phishing) полягає в розсилці текстових 

повідомлень як би від імені фінансових інститутів з проханням підтвердити 

пароль або відіслати PIN-код, які потім використовуються із злочинною метою; 

хакери можуть перехоплювати дані з клавіатури при наборі або перенаправляти 

користувачів на підставні сайти, дуже схожі на справжні банківські; 

− вартість послуги мінімальна, але не завжди (деякі банки стягують 

регулярну абонплату); 

− деякі функції сервісу часто вимагають хороших знань комп'ютера; 

− для послуг інтернет-банкінгу теж існує таке поняття як операційний 

день (проведення операцій все ж обмежено в часі) [2, c. 226]. 

В електронних банківських послугах України можна виділити три основні 

ступені розвитку. На першому етапі відбулося створення системи «Клієнт-

банк», що включає підсистеми «Клієнт-банк» для юридичних осіб, а також 

«Домашній банкінг» для фізичних осіб. Система «Клієнт-Банк» вперше було 

використана в Україні у 1992 році. Вона дозволяє користувачу керувати 

рахунками в банку та отримувати всю поточну інформацію про рух коштів, не 

виходячи з офісу. Другим етапом було введення та використання мобільного 

банкінгу (WAP-банкінг). Третій етап характеризується появою та подальшим 

розвитком власне Інтернет-банкінгу [9]. 

На початку 2014 року було досліджено найбільш використовувані 

можливості Інтернет-банкінгу серед українських користувачів. В результаті 

виявлено, що українців найбільше цікавить перегляд залишку на їх рахунку, 

оплата комунальних послуг, послуг мобільного зв’язку та мережі Інтернет, 

отримання інформації про всі відкриті рахунки і банківські продукти тощо. Це 

дозволило банкам сконцентрувати увагу на затребуваних послугах та обрати 

відповідний вектор діяльності маркетингового відділу [8]. 

Сьогодні неможливо уявити функціонування банківських установ без 
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використання сучасних інформаційних технологій та, зокрема глобальних 
комп’ютерних мереж, у тому числі й Інтернет. З впровадженням інтернет-
банкінгу банки можуть значно збільшити клієнтську базу і знизити витрати на 
персонал і мережу філій. 

Разом з цим існує ряд чинників, які гальмують розвиток Інтернет-банкінгу 
в Україні: 

–обмеженість доступу до мережі Інтернет; 
–відсутність навичок користування; 
–низький рівень захисту інформації в даній сфері; 
–недостатня законодавча та нормативна база. 
Розвитку Інтернет-банкінгу в Україні властиві такі ознаки: 
1) наявність Web-сторінки у кожного регіонального відділення, абсолютна 

більшість банків буде працювати із системами типу «Клієнт-банк»; 
2) активна співпраця банків з Інтернет-магазинами; створення специфічної 

платіжної системи за участі альянсу найбільших банків, яка буде обслуговувати 
тільки Інтернет-торгівлю; широке розповсюдження такого носія електронних 
грошей як смарт-карти; 

3) поява специфічних фінансових інститутів, які об'єднають технічні 
можливості усіх фінансових установ, Інтернет-провайдерів тощо, і, не 
виключено, зможуть конкурувати у сфері електронних банківських послуг із 
традиційними банківськими установами. 

В українських банках, які впровадили Інтернет-банкінг, переважають такі 
види Інтернет-послуг: запит залишків за рахунком; грошові перекази; 
отримання виписок за рахунками; виставлення і сплата рахунків; оформлення 
депозиту; конвертація валюти; додаткові послуги по платіжним карткам. 

Увесь цей спектр послуг представлений в ПриватБанку, ОщадБанку та 
КредіАгрікольБанку. Їм належить 90 % ринку дистанційних послуг, які 
дозволяють здійснювати будь-які платежі за бажанням клієнта. Райффайзен 
Банк Аваль, Укрсоцбанк, Укрсиббанку, ОТП-банк та інші пропонують 
обмежений пакет Інтернет-послуг (перевірка стану карткового й інших 
рахунків, отримання виписок із рахунків, блокування операцій за 
карткою) (табл. 1). 
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Таблиця 1  
Послуги Інтернет-банкінгу вітчизняних банків 

Назва банку Система Інтернет-
банкінгу в Україні Можливості 

Креді Агріколь  i-Bank − отримувати інформацію про залишки коштів 
− самостійно формувати / експортувати виписки по рахунках

Банк  

− здійснювати платежі в національній валюті за довільними 
реквізитами 

− поповнювати депозити та погашати кредити 
− переказувати кошти в іноземній валюті між власними рахунками в 

банку 
− самостійно налаштовувати шаблони та регулярні платежі 
− мати дистанційний доступ до корпоративних карток 
− онлайн замовляти додаткові картки

Приватбанк Приват24 
- перевіряти стан рахунку;
- поповнювати мобільний телефон; 
- робити перекази; 
- сплачувати комунальні платежі і багато інших послуг; 

Райффайзен 
Банк Аваль 

Райффайзен 
Онлайн 

- переглядати баланси рахунків, відкритих вами в райффайзен банку 
аваль 

- формувати виписки по рахунках 
- здійснювати перекази коштів між власними рахунками 
- виконувати платежі на користь третіх осіб 
- легко і зручно поповнювати депозити і погашати кредити 
- переказувати кошти з карти райффайзен банку аваль на карту будь-

якого банку України 
- блокувати або розблокувати свою платіжну карту 
- знайти найближчого відділення або банкомат банку на карті 
- дізнатися актуальні курси валют 
- здійснити миттєве поповнення мобільного рахунку 
- звернутися до інформаційних центрів банку 

ОщадБанк Ощад 24/7 

- сплачувати комунальні послуги та переказувати кошти за довільними 
реквізитами по Україні; 

- поповнювати рахунки мобільних телефонів, СDМА-зв'язку та ІР-
телефонії; 

- отримувати інформацію про залишок коштів на рахунках в Ощадбанку, 
відслідковувати зарахування та списання коштів з власних рахунків; 

- переглядати історію проведених операцій; 
- переказувати кошти з картки на картку (між власними картковими 

рахунками); 
- переказувати кошти на власні поточні, депозитні та кредитні рахунки; 
- підключати та відключати SMS-банкінг; 
- знаходити відділення, банкомати та платіжні термінали за допомогою G

Укрсиббанк Star24 

- відкриття депозитів та накопичувальних рахунків; 
- зміна лімітів на операції з картками; 
- платежі за комунальні послуги; 
- перекази коштів між власними рахунками; 
- поповнення депозитів; 
- платежі за кредити.

Укрсоцб
анк 

UniCredit 
Mobile 

- переглядати баланс та історію операцій за рахунками, депозитами 
та картками; 

- здійснювати перекази між своїми картками чи рахунками, а також 
на картку чи рахунок іншого українського банку, з поточного рахунку, або 
картки на вільні реквізити; 

- керувати та поповнювати свої строкові депозити; 
- швидко знаходити найближчий банкомат чи відділення UniCredit 

Bank; 
- завжди мати під рукою актуальні курси валют. 

ОТП 
Банк OTP online 

- доступ до інформації по поточних/ депозитних/кредитних рахунках в 
режимі 24/7; 

- моніторинг статусів операцій та відправлених документів; 
- архів усіх відправлених платіжних доручень; 
- платежі в національній та іноземних валютах; 
- доручення на купівлю/ продаж/розподіл іноземної валюти; 
- щоденні курси обміну валют НБУ; 
- виписки за рахунками;
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Використання Інтернет-банкінгу в Україні має певні проблеми, основними 

з яких є: незначне користування Інтернет-банкінгом, забезпечення безпечної 

роботи в системі, можливість затримки платежів, збої в роботі системи, 

відсутність необхідної нормативної бази та неможливість здійснити 

оподаткування через Інтернет. 

Щодо сьогодення, то 2016 рік не став революційним в області інтернет-

банкінгу. І нічого дивного в цьому немає. Етап ажіотажного завоювання ринку 

цією системою дистанційного обслуговування пройдено, перші необхідні 

сервіси створені і впроваджені, технології передачі даних теж знаходяться в 

стадії постреволюційного відпочинку (швидкісний мобільний інтернет 3G 

запущений і його сьогодні цілком достатньо для еволюційного розвитку, а 

найближчий скачок ще не скоро). 

Стараннями розробників, банків і маркетологів у споживачів склалося 

більш-менш чітке уявлення про те, якою ця послуга повинна бути. Іншими 

словами, український інтернет-банкінг затих в очікуванні свого Стіва Джобса, 

який перевернув би уявлення про цю послугу. 

Ось в цій еволюційної парадигмi досить неспішно і розвивався Інтернет-

банкінг в 2016 році. І все ж, ряди новаторів в цьому році стали поповнюватися 

банками другої хвилі. Усвідомлення того, що ця послуга відноситься до 

розряду «must have», підштовхує до впровадження Інтернет-банкінгу і в 

середніх і малих банках, що пережили «оздоровлення фінансової системи». 

Запуск послуги відбувається за одним і тим же сценарієм: стандартна стартова 

web- версія -> просунута web- версія -> впровадження мобільних додатків ». 

Відмінність «стандартної» від «просунутої» версії полягає в кількості 

сервісів. Мобільні додатки як і раніше тяжіють до двох основних операційних 

систем - Android і iOS, хоча вже почали з'являтися додатки під Windows і навіть 

додатки для «розумних годинників». Але два останніх використовуються 

банками, швидше, в іміджевих цілях. Поки банки працюють не над 

революційними змінами, а над вдосконаленням існуючих систем. 
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2016 рік ознаменувався активним запуском P2P переказів і збільшенням 

кількості платіжних сервісів для оплати комунальних та інших рахунків (за 

інтернет, ТВ, мобільний зв'язок і т. і.). У цьому напрямку, безумовно, рух 

продовжиться і далі, так як ці сервіси користувач любить, вони зручні, 

зрозумілі і прості, та й, чого гріха таїти, саме вони приносять поки основний 

дохід банкам від експлуатації системи (непрямий дохід рахувати навчилися ще 

далеко не всi). Основою їх розвитку будуть залишатися платіжні карти, тому 

що саме цей платіжний інструмент найбільш зручний для клієнтiв. 

В 2017 році в тренді буде інтеграція систем інтернет-банкінгу з 

платіжними системами і державними сервісами, а також спроби використання 

систем геопозицiонування (GPS). З'являться перші боязкі спроби аналізу 

поведінки клієнта. А там, можливо, з урахуванням розвитку електронних 

грошей в Україні прийде час чогось глобального. Але навряд чи воно буде 

нести в собі ознаки революції. Це й на краще. Гроші поспіху і шуму не 

люблять, в тому числі електронні. 

Основною тенденцією 2016 року в розвитку Інтернет-банкінгу є зростання 

популярності мобільних платежів за допомогою смартфону – так, за даними 

дослідження MasterCard, за допомогою смартфону готові оплачувати товари і 

послуги 72% опитаних українців, тоді як у Західній Європі показник такої 

готовності складає лише 37%, а в Центральній та Східній Європі - 57%. 

Вочевидь, з огляду на це основними новинками цього року стали розвиток 

мобільних додатків та їх функціоналу, подальше спрощення процесу 

підключення до он-лайн банкінгу та використання для платежів новітніх 

технологій – наприклад, соціальні боти Facebook Messenger. 

 Ще одним важливим кроком для розвитку онлайн-банкінгу стала 

підтримка Національним банком єдиного стандарту електронної дистанційної 

ідентифікації клієнтів BankID, який на сьогодні надає можливість отримувати 

адміністративні послуги від держави, а в перспективі, за умови доопрацювання 

нормативної бази, дасть змогу отримувати всі банківські послуги без візиту до 

відділення банку. 
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Із світових тенденцій варто відзначити використання технології blockchain 
у банківських операціях – у цьому році британський банк Barlcays та один з 
ізраїльських стартапів вже здійснили першу в світі торгову транзакцію на 100 
тисяч доларів  на основі цієї технології. Операція, яка зазвичай займає від 7 до 
10 днів, завдяки blockchain була проведена менше, ніж за 4 години.  

Окрім того, світовим трендом є перехід до біометричної авторизації 
платежів – так, Японія з 1 жовтня вже розпочала тестувати безготівкові платежі 
з біометричною аутентифікацією для іноземних туристів - платформу 
Omotenashi (в перекладі – «гостинність»). У системі, розробленій компаніями 
Dai Nippon Printing Co і Deloitte Tohmatsu Consulting, туристи можуть 
реєструвати відбитки пальців, дані кредитної картки та інші персональні дані, 
аби потім здійснювати безготівкові платежі за покупки, обід, проживання та 
інші сервіси одним дотиком пальця. Третьою тенденцією є розвиток p2p-
кредитування – незважаючи на певні ризики, такі системи стають популярними 
і присутні навіть в Україні.  

2016 рік не став визначним для розвитку інтернет-банкінгу і пройшов 
досить спокійно. На жаль, жодна з вітчизняних фінансових установ не надала 
будь-яких gamechander-ів. З одного боку, банки націлені на роздрібну модель і 
чітко усвідомлюють необхідність інвестицій в канал дистанційного 
обслуговування клієнтів, який в стратегічному напрямку життєво важливий. 
Однак, з іншого боку, з урахуванням дефіциту ліквідності банківської системи, 
одна вкладена гривня в дистанційні сервіси прямо сьогодні приносить менше 
результату, ніж одна вкладена гривня в офф-лайн канали. Тому, розвиток 
інтернет-банків йде не дуже високими темпами. 

Якщо говорити про функціональні зміни, що приводяться банками, або 
тренди, в яких розвивалися інтернет-банки, то можна виділити наступне: 

− все більше банків рекомендує своїм клієнтам відкривати депозити 
дистанційно, пропонуючи за це додатковий бонус до базової відсоткової 
ставки, яка діє в відділенні. Це вигідно як клієнту, так і банку. Прогнозую, що 
такі депозитні модулі будуть розвиватися, щоб максимально спростити процес 
відкриття вкладу для роздрібного клієнта; 
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− банки працюють над підвищенням зручності проведення 
комунальних платежів, розширюючи перелік послуг і покращуючи 
призначений для користувача інтерфейс. 

Зараз важко здивувати користувача звичайними переказами. Навіть 
відкриття депозитів - те, що ще 3-5 років тому було новинкою, тепер входить до 
числа «маст-хев». Зараз актуальним є мобільний додаток, мобільна версія 
сайту, покращення юзабіліті та дизайну, впровадження безконтактних платежів, 
інтеграція з соціальними мережами, QR-кодами, фінансові порадники. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розвиток та впровадження 
сучасних інформаційних технологій в проведенні банківських бізнес-процесів, 
інформаційних банківських систем і відповідної реорганізації функціональної 
та організаційної структур дозволить реалізувати основні цілі банківського 
менеджменту – підвищити ефективність та якість обслуговування клієнтів, 
зменшити собівартість послуг, централізувати функції підтримки бізнесів, 
оптимізувати інформаційні потоки, облік і формування звітності, що зрештою 
забезпечить прозорість і ефективність управління банком. Розвиток систем 
дистанційного обслуговування, та зокрема Інтернет-банкінгу, дозволить: для 
клієнтів – підвищити рівень обслуговування за рахунок зручного сервісу, для 
банків – залучити нових клієнтів, збільшити кількість наданих послуг, знизити 
їх вартість, для держави – збільшити обсяг безготівкового грошового обігу. 

Подальші дослідження пов’язані з розробкою комплексних стратегій 
впровадження систем дистанційного обслуговування. 
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ПІДПРИЄМСТВ  

У статті досліджено сутність понять електронної комерції, її структуру, 

завдання, функції та особливості використання. Описано основні моделі 

електронної комерції та їх інструменти впровадження в сфері 

агропромислового комплексу. 
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У зв’язку із стрімким технологічним розвитком, формуванням нового 

інформаційного суспільства та популяризації глобальної мережі, значна 

частина бізнес-процесів стає електронною і переміщується в online-середовище. 

Сьогодні для бізнесу головним є своєчасний обмін інформацією між своєю 

цільовою аудиторією та можливість максимально швидко задовольняти її 

потреби, саме тому такого широкого застосування набула система електронної 

комерції, адже використовуючи її підхід можливо забезпечити виконання цих 

та інших завдань, здійснювати контроль в реальному часі, проводити 

безконтактні комерційні операції і зробити процес купівлі-продажу 

максимально ефективним. 

Поняття «електронна комерція» включає всі фінансові та торгові 

транзакції, які проводяться за допомогою комп’ютерних мереж, та бізнес-

процеси, пов’язані з проведенням цих транзакцій [1]. 

Одним із ключових завдань електронної комерції є модернізація основного 

механізму торгівлі між виробником та споживачем, що передбачає зміну форм 

ділових угод, укладання яких здійснюється електронними способом замість 

фізичного обміну або безпосереднього фізичного контакту. 

Електронна комерція – важлива складова сучасного бізнесу, яка в 

широкому розумінні означає здійснення торгівельних операцій за допомогою 

мережі Інтернет. Всесвітня мережа, за рахунок свого динамічного розвитку, 

залучає  у свій потік все нові галузі народного господарства, а тому розгляд 

цього питання для сільськогосподарських виробників набуває особливого 

сенсу. 

В умовах сьогодення сільськогосподарські виробники стикнулись із 

проблемою вибору стратегій ефективного функціонування в ринкових умовах. 

За рахунок структурних перетворень, що відбулись в підсумку 

реформування аграрного сектору економіки, перед аграріями виникла 

необхідність пошуку не тільки нових інструментів підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції, а й нових ринків її збуту. 
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Швидке зростання рівня інформаційно-технічного забезпечення 

агропромислового комплексу, що спостерігається останніми роками, здатне 

стимулювати дотримання належних умов для інноваційного розвитку АПК з 

метою його інтеграції до світової економічної системи, зокрема за рахунок 

нових інвестицій в сферу електронної комерції. 

Адже саме цей найпопулярніший засіб ведення електронного бізнесу є 

гарантованим чинником забезпечення інтеграційних і конкурентних переваг. 

Багато зарубіжних та вітчизняних вчених займались дослідженнями 

електронної комерції та особливостями її застосування в агропромисловому 

секторі економіки - Ф. Дулі, Ф. Котлер, Дж. Хендерсон, Р. Мюлер, А Войчак,  

А. Павленко, А. Юрасов та інші.  

Однак, сучасні економічні умови потребують більш інтенсивного вивчення 

питань пов’язаних із функціонування електронної комерції та її інструментів у 

сільськогосподарських бізнес-формуваннях. 

Метою даної статті є дослідження та аналіз інструментів впровадження 

однієї із форм електронної комерції B2B – торгівельних майданчиків, 

використання яких зведе нанівець фактори фізичної віддаленості, зроблять 

торгівлю відкритою і стандартизованою, працюватимуть 24 години на добу, 7 

днів на тиждень. Таким чином, підвищать загальний рівень обслуговування в 

порівнянні з існуючими способами ведення комерційної діяльності, що, в 

кінцевому розрахунку, призведе до зменшення вартості і збільшення 

прибутковості виробників сільськогосподарської продукції. 

Форми, засоби і методи ведення бізнесу в глобальних мережах за три 

останніх десятиліття сформували вагому частину економіки – цифрову, яку 

частіше називають електронною комерцією. 

Електронна комерція включає: 

- Електронний обмін інформацією (Electronics Data Interchange, EDI); 

- Електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS); 

- Електронну торгівлю (E-Trade); 

- Електронні гроші (E-Cash); 
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- Електронний маркетинг (E-Marketing);  

- Електронний банкінг (E-Banking); 

- Електронні страхові послуги (E-Insurance).  

- Тощо.  

Основними перевагами використання електронної комерції є:  

- оперативність отримання інформації; 

- зниження невиробничих витрат (торгівельних, на рекламу тощо); 

- скорочення циклу виробництва і продажу за відсутності потреб у 

повторному підтвердженні інформації та зменшені помилок при введені даних;  

- зниження затрат на обмін інформацією за рахунок здешевлення засобів 

телекомунікації;  

- спрощення системи контролю відділів закупівель і продажів; 

- відкритість компаній до споживачів [2]. 

Електронну комерцію класифікують за об’єктами і суб’єктами, за місцем 

системи на підприємстві, за ступенем новизни діяльності або за послугами, що 

надаються системою.  

Виділяють 4 основні групи суб’єктів електронної комерції:  

- споживачі (С-consumer), або фізичні особи;  

- бізнесові організації (В-business);  

- державні органи (G-government, інколи A-administration); 

- фінансові установи.  

Суб’єкти електронної комерції під час взаємозв’язку між собою 

утворюють відповідні моделі, а саме: 

- B2B (бізнес – бізнесу);   

- B2G (бізнес – державі);   

- G2B (держава – бізнесу);  

- B2C (бізнес – клієнту); 

- C2C (клієнт – клієнту) [3]. 

Однією із найпоширеніших моделей, що знайшла своє місце у всіх сферах 

економіки, є B2B.  
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B2B (business-to-business, бізнес – бізнесу) – електронна модель ведення 
бізнесу, що означає обмін товарами, послугами або інформацією (чи їхній 
продаж) між компаніями і не включає в цей процес кінцевого фізичного 
споживача товару чи послуги [4]. Перш за все B2B орієнтована на 
промисловість та оптову торгівлю. 

За останні роки темпи розвитку моделі B2B значно зростають, а ніж у 
інших моделей. Це відбувається завдяки збільшенню не лише потенціалу чи 
обсягів ринку, а й завдяки зацікавленні все більшої кількості великих бізнес-
партнерів та фінансових структур. 

Основними   перевагами  моделі електронної комерції B2B є: 
- максимальна оптимізація бізнес-процесів взаємодіючих підприємств 

через ефективний механізм створення вагомої додаткової вартості; 
- прискорення бізнес-процесів; 
- створення прозорої інформаційної структури компанії, що сприяє 

становленню позитивного іміджу та підвищенню довіри до неї; 
- багатоланкова інформатизація бізнес-процесів; 
- «прозорість» компанії для державних регулюючих органів; 
- значне зниження витрат виходу на ринок для нових компаній; 
- збільшення охоплення ринку вже існуючими компаніями; 
- створення умов нормальної конкуренції; 
- зниження числа посередників у ланцюжку поставок; 
- високий рівень безпеки мереж [5]. 
До недоліків моделі B2B можна віднести високу ціну інтеграції до 

закритих бізнес-мереж, що ускладнює доступ до них малих та середніх фірм, 
які часто є основними постачальниками для великих підприємств. Але даний 
недолік суттєвий лише при використанні глобальних торгівельних майданчиків. 

Для B2B виділяють наступні бізнес-моделі: 
- електронні постачальники (E-procurement) – обслуговування підприємств 

з високою оперативністю оформлення та реалізації замовлень; 
- електронні платформи співробітництва (Collaboration platforms) – 

обслуговування середнього та малого бізнесу в якості посередника у наданні 
комплексу послуг B2B; 
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- інформаційні брокери (E-brokers) – послуги у забезпеченні достовірною 

бізнес інформацією; 

- аналогічні до моделі В2С – E-maіl, електронні дилери, E-payment systems 

[6]. 

До складу моделі B2B входять безліч систем, що призначені підвищувати 

ефективність взаємодії між компаніями на ринку. 

Системи B2B – це апаратно-програмні комплекси, що дозволяють 

підтримувати бізнес-відносини між підприємствами, перш за все, в області 

збуту і матеріально-технічного обслуговування. 

До систем B2B належать: 

- інформаційний сайт (сайт-візитівка): містить інформацію про галузь, 

компанії, що входять до неї, стан ринку, галузеві стандарти; 

- корпоративний портал компанії: призначений для спілкування з 

партнерами і контрагентами, містить інформацію про компанію, персонал, 

керівництво, продукцію, опис послуг; 

- корпоративні сервіси служб закупівель і постачання: шукають 

постачальників, одержують комерційні пропозиції, здійснюють електронні 

платежі; 

- Інтернет-магазин: призначений для збуту продукції, може бути 

вбудований в корпоративний портал; 

- брокерські сайти: посередники між покупцями і продавцями; 

- електронні торгові майданчики (ЕТМ): призначені для організації 

Інтернет-діяльності фахівців, служби збуту і постачання. 

З метою обізнаності широкого кола учасників аграрного рину щодо 

комерційних пропозицій надзвичайно важливою для підприємств є розробка 

власних інформаційних сайтів чи корпоративних порталів. Основні 

інструменти створення інформаційних та корпоративних сайтів вже давно 

вивчені і успішно використовуються. Їх асортимент достатньо широкий і 

здатний задовольнити всі потреби ринку. 
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Варто зазначити, що найбільш розповсюдженою формою електронної 

комерції в агарній сфері є Інтернет-магазини та електронні торгові майданчики. 

Вони стають все більш популярними в Україні. 

Електронний торговий майданчик – це віртуальне середовище, в якому 

відбуваються операції між продавцем і покупцем та здійснюється проведення 

фінансово-торгівельних операцій в режимі реального часу.  

Електронні торгівельні майданчики можна розділити на дві великі групи – 

вертикальні і горизонтальні. Перші функціонують в певних галузях, наприклад, 

сільському господарстві. Другі спеціалізуються на окремих функціях або 

потребах бізнесу різних галузей. 

За ознакою створення і приналежності торговельні майданчики можна 

розділити на три наступних категорії: 

1. Майданчики, що створюються покупцями, коли одна або декілька 

великих компаній створюють свої електронні торгові майданчики для 

залучення безлічі компаній-постачальників. 

2. Майданчики, що створюються продавцями, коли поряд з великими 

покупцями великі продавці також грають активну роль у формуванні 

торгівельних майданчиків. 

3. Майданчики, що створюються третьою стороною. Цей тип 

торгівельних майданчиків покликаний звести покупців і продавців один з 

одним. Зазвичай вони створюються тими, хто добре орієнтується в даному 

секторі бізнесу і процесах, що відбуваються  в ньому. 

Основні організаційні моделі торгівельних майданчиків можна розділити 

на три групи сайтів: каталоги, аукціони і біржі. 

1. Сайти-каталоги об’єднують окремі каталоги безлічі постачальників 

і пропонують їх для ознайомлення цільовим  групам покупців. 

2. Сайти-аукціони пропонують продавцям місце, де можна 

розпродавати  товарні  запаси. В Україні аукціони з продажу 

сільськогосподарської продукції проводяться здебільшого  на сайтах великих 

товарних бірж. 
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3. Сайти-біржі – це анонімні торгівельні майданчики, що дозволяють 

виробникам здійснювати купівлю-продаж товарів на ринку негайного 

постачання і платежу. Ціна на біржі регулюється попитом і пропозицією, 

внаслідок чого схильна до сильних змін. Джерелами доходу для бірж головним 

чином служать комісії за трансакції і членські внески учасників. 

Вибір інструментів створення електронних торгівельних майданчиків 

залежить від вибору місця їх розміщення. 

Електронні торгівельні майданчики можуть розміщуватись як в складі 

глобальних або тематичних торгівельних платформ, так і окремо, у вигляді 

динамічного веб-сервісу. 

При виборі розміщення майданчика на вже створеній торгівельній 

платформі потрібно пам’ятати, що його функціонал буде обмежений 

можливостями обраної платформи, без можливості розширеної інтеграції під 

необхідні для бізнесу вимоги. 

На відміну від платформ, створення торгівельного майданчика на основі 

динамічного веб-сервісу дозволяє не обмежувати себе у виборі функціоналу і 

адаптувати його практично під будь-які потреби як ринку, так і бізнесу в 

цілому. 

Досить зручною та достатньо вживаною є технологія створення 

торгівельних майданчиків на основі динамічного веб-сервісу за допомогою 

використання або інтеграції існуючих CMS. 

CMS (Content Management System) – програмне забезпечення для 

організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи в 

окремих комп'ютерних мережах [7]. 

Існують тисячі доступних CMS-систем. Завдяки їх функціональності, 

широкому вмісту інструментів та технічних засобів, ці системи можливо 

впроваджувати в різних компаніях. Розглянемо найпопулярніші з них, що 

використовуються при створенні електронних торгівельних майданчиків. 

Однією із найпопулярніших та широко використовуваних CMS є система 

«Wordpress». 
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CMS «WordPress» – програмний продукт з відкритим вихідним кодом, що 

наділений широким спектром можливостей, функцій та доповнень для 

створення як корпоративних порталів, так і комерційних Інтернет-проектів. 

До складу CMS «WordPress» входять безліч доповнень та плагінів. Одним 

із найважливіших доповнень, що використовується при створенні Інтернет-

магазинів та торгівельних майданчиків є плагін «WooCommerce». 

Плагін «WooCommerce» - безкоштовний плагін для електронної комерції з 

відкритим вихідним кодом, за допомогою якого можна здійснювати продажі та 

контролювати замовлення. Розроблений для гнучкої інтеграції з CMS-системою 

«WordPress», плагін «WooCommerce» - це улюблене в усьому світі рішення, яке 

забезпечує повний контроль над процесом торгівлі для власників магазинів, і 

адміністраторів електронних комерційних систем. 

Завдяки широким можливостям синхронізації з обліковими та платіжними 

електронними системами, плагін «WooCommerce» наразі забезпечує 

функціонування 30% всіх онлайн-магазинів - більше ніж будь-яка інша 

платформа. 

Розглянемо особливості плагіну «Woocommerce»: 

− доступ до платіжним шлюзів; 

− гео-локація (автоматичне включення розрахунку суми податку, 

розрахунок суми доставки і регіональне обмеження з продажу); 

− управління запасами товару; 

− відстеження залишків товарів на складі; 

− інвентаризація залишків; 

− коди і купони на знижку; 

− акаунти для клієнтів; 

− опціонний гостьовий контроль; 

− відгуки про продукт, включаючи клієнтську підтримку; 

− базова звітність та аналітика; 

− мобільний доступ і адміністрування; 
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Організація роботи з плагіном «WooCommerce» дозволяє автоматично 

формувати ордери, визначати різні способи доставки і навіть відстежувати 

залишки продукту на складі і проводити його повну інвентаризацію. В цей же 

час доступні основні звіти за всіма параметрами, їх можна переглянути на 

панелі приладів. Також можливо інтегрувати додаток з Google Analytics. Що 

дасть змогу більш широко здійснювати моніторинг необхідних показників. 

Плагін «WooCommerce» систематично і оперативно виводить всі звіти, в 

реальному часі показує кількість товару, цінову політику, податки тощо.  

Розповсюджується на умовах загальної публічної ліцензії GNU (General 

Public License). 

Не менш популярною, а ніж CMS «WordPress», є система Інтернет-торгівлі 

«OpenCart». 

E-commerce platform «OpenCart», орієнтована на створення Інтернет-

магазинів, розміщення в них товарів з різними варіантами доставки і оплати. 

CMS «OpenCart» може бути встановлено на будь який веб-сервер. Навколо 

«OpenCart» сформована велика спільнота (понад 46000 учасників), завдяки якій 

створено понад 8500 безкоштовних розширень у вигляді додаткових модулів. 

Найвагомішими перевагами OpenCart над іншими системами є сучасна 

MVC-архітектура, підвищена швидкість роботи, vQmod, багатофункціональна 

адміністративна панель управління контентом, та менше споживання серверних 

ресурсів. 

У вересні 2014 року «OpenCart» став найпопулярнішим рішенням для 

Інтернет-комерції в Китаї, а за станом на серпень 2015 року на «OpenCart» 

працювало 6,42% всіх Інтернет-магазинів світу. За цим показником «OpenCart» 

став третім в світі, відставши тільки від WooCommerce і Magento. 

Технічні переваги «OpenCart»: 

− код відповідає основним принципам шаблону Model-View-

Controller, який дозволяє проводити роботи різної складності незалежно одна 

від одної; 
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− порівняно з конкурентами має кращі показники швидкості і несе 

менше навантаження на сервер; 

− підтримка багатьох сучасних браузерів; 

− вбудована багатомовність, доступна українська мова; 

− необмежена кількість категорій і товарів; 

− підтримка шаблонів, модулів і доповнень; 

− підтримка одного і більше магазинів; 

− підтримка фізичних і віртуальних (з можливістю завантаження) 

товарів; 

− легкість резервного копіювання і відновлення бази даних; 

− статистика товарів, замовлень і продажів; 

− підтримка валют і курсів; 

− реєстрація покупців; 

− усі замовлення зберігаються в базі даних для ефективного пошуку 

історії покупок; 

− клієнти можуть переглядати історію і статус своїх замовлень; 

− тимчасовий кошик для гостей і постійний для зареєстрованих 

клієнтів; 

− швидкий і зручний інструмент пошуку; 

− підтримка SSL (Secure Sockets Layer); 

− клієнт може мати декілька адрес доставки в персональній адресній 

книзі; 

− система оплати і доставки; 

− підтримка багатьох типів платежів (чеки, платіжні доручення); 

− підтримка багатьох платіжних систем за допомогою модулів 

(PayPal, Webmoney, Приват24 та інших); 

− налаштування методів оплати для різних регіонів; 

− розрахунок доставки на базі ваги і ціни товару та зони доставки; 

− безліч модулів розрахунку доставки; 
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− розрахунок податків з урахуванням регіону; 

− перелік функціоналу постійно розвивається. 

CMS «OpenCart» добре зарекомендував себе в комерційному секторі, як 

надійна і недорога в обслуговуванні система електронної торгівлі, з 

підтримкою розрахунку всіх найвідоміших систем електронної оплати. 

Таким чином, проведене дослідження дало змогу оцінити переваги та 

недоліки ведення електронної комерції для сільськогосподарських підприємств. 

Узагальнено зміст понять електронної комерції, її класифікацію, завдання та 

функції.  

Досліджено та проаналізовано інструменти впровадження однієї із 

основних форм електронної комерції B2B, що викликала неабияке зацікавлення 

серед виробників сільськогосподарської продукції. 

Підсумовуючий вищесказане, можемо зробити висновок, що сектор 

електронної торгівлі демонструє вражаючі темпи зростання, які в найближчі 

роки збережуться. Це обумовлюється зростаючим в суспільстві розумінням 

переваг електронної торгівлі, наявністю досить розвиненої інформаційної 

інфраструктури, а також значною підтримкою з боку держави, яку вона надає 

для розвитку електронної торгівлі. 

Більшість компаній вже ознайомились із можливостями, перевагами та 

недоліками інструментів ведення електронної комерції, але вони, найчастіше, 

недооцінюють труднощів їх впровадження. Творці майданчиків повинні чітко 

розуміти, які потреби своїх потенційних клієнтів вони зможуть задовольнити, 

які переваги в порівнянні з традиційними методами торгівлі вони можуть 

надати користувачам, наскільки самі користувачі готові адаптуватися до нових 

технологій ведення бізнесу. 
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ 

Сьогоднішній розвиток ринкової економіки вимагає все новіших підходів до 

активізації продажу товарів, тому все актуальнішим стає використання 

маркетингових технологій маніпулятивного впливу, простіше 

нейромаркетингу, для підвищення конкурентоспроможності продукції на 

ринку. 

Ключові слова: маркетингові технології, нейромаркетинг, вплив на споживачів 

Існує багато неоднозначних трактувань такого підходу та різноманітні, 

іноді хибні, твердження. В статті для розв’язання даної проблеми варто 

визначити сутність, завдання та принципи нейромаркетингу та застосування 

основних технологій маніпулятивного впливу на практиці. Мета статті – 
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показати, що використання нейромаркетингових технологій маніпулятивного 

впливу при створенні комерційних пропозицій, це найпотужніший механізм 

впливу на клієнта.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз маркетингових технологій 

маніпулятивного впливу в більшості досліджують психологи або 

нейромаркетологи. Узагальнення досліджень С. В. Алаєва, К. Веркман,                 

Д.Я. Райгородської, Дж. Сівулкі, Є. Л. Доценко, І. В. Грошева,                

О. А. Феофанова, Д. В. Ольшанського, В. Г. Зазикіна, Ю. Кан, В.Н. Наумов, 

О.Д. Бойко, А.А. Копейко та інших авторів свідчить про те, що в умовах 

стрімкого розвитку ринкової економіки в сучасному суспільстві все частіше 

спостерігається використання маніпулятивних технологій саме в рекламі. 

Виклад матеріалу. На сьогоднішній день у суспільстві конкурентні 

переваги базуються на традиційних підходах і на розгляді ситуації у площині 

«сегмент – місце – вартість». Це в свою чергу призводить до ускладнення 

розуміння з боку споживачів відмінних переваг компаній, адже всі вони 

пропонують однаковий набір прийомів і методів, не застосовуючи великий 

потенціал навколишнього світу та нейрофізіологічні процеси споживачів. 

Термін «нейромаркетинг» з’явився у лексиконі спеціалістів із брендингу 

на початку другого тисячоліття, а потім почав часто використовуватись в 

кругах науковців. Науковці неоднозначно трактують поняття нейромаркетингу. 

Ю. Кан, В.Н. Наумов стверджують, що нейромаркетинг – це потужний 

механізм маніпулювання людьми на рівні їх підсвідомості, використання якого 

є незаконним. О.Д. Бойко вважає, що  нейромаркетинг – це комплекс прийомів 

та методів, що формується на перетині економічної теорії, нейробіології, 

психології та медицини [1, с. 348)]. У свою чергу, А.А. Копейко в своїй 

науковій праці «Нейромаркетинг як механізм маніпулювання споживачем» дає 

визначення, нейромаркетинг – це новий напрям комерційних досліджень, 

предметом якого є вивчення неусвідомлених сенсорних, когнітивних і 

емоційних реакцій людини на певні стимули [2]. 

Нейромаркетинг – це новітній комплекс нейроприйомів, нейрометодів та 
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неротехнологій, який допомагає встановлювати комунікаційний зв'язок між 
підприємством та споживчою аудиторією на рівні підсвідомості та активізувати 
купівлю товарів та послуг. 

Як засвідчував Кан Е.Ю. в своїй праці, Гарвардські психологи у 1990-х 
роках працювали над розробкою нової теорії маркетингу – нейромаркетингу. 
Принцип теорії полягав у тому, що основна частина (90%) мислячої діяльності 
людини, у тому числі й емоції, здійснюються на підсвідомість та практично не 
можуть контролюватись свідомістю [3]. 

Найвідомішу технологію нейромаркетингу розробив Дж. Залтмен (Gerry 
Zaltman) у кінці 1990-х рр., він запатентував її під назвою ZMET (Zaltman 
Metaphor Elicitatio Method), що перекладається як метод вилучення метафор 
Залтмена. Суть технології зводиться до аналізу підсвідомості людини за 
допомогою наборів спеціально підібраних картинок, які викликають 
позитивний емоційний відгук і активізують приховані образи-метафор, що 
стимулюють купівлю товарів. На таких образах і формують графічні колажі, які 
закладаються в основу рекламних роликів.  ZMET швидко набула популярності 
серед сотень великих фірм-замовників, наприклад, Coca-Cola, Nestle, General 
Motors, Proctor & Gamble і т.д. [4]. 

Дж. Зальтмен розробив тривимірну піраміду в рамках якої розглядаються 
будь-які питання. Розглядаючи проблему з точки зору тіла, потрібно 
враховувати підставу, що виражається в розумі, мозку, суспільстві. А якщо 
розглядати цю ж проблему з точки зору розуму, необхідно враховувати інші 
складові піраміди – мозок, тіло, суспільство. Для кращого розуміння 
розглянемо інтерпретацію піраміди з точки зору «лійки», крізь яку проходять ті 
чи інші сигнали-подразники, що викликають вчинки й рішення (рис. 1). 

 
Рис. 1. Тривимірна піраміда Дж. Зальтмена 
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Таким, чином ви самі можете переконатись як працює примітивний  

нейромаркетинг, коли в тексті статті описувалась тривимірна піраміда 

Зальтмена, то вона не відображалась як певна закономірність дій, а при 

зображенні цієї моделі людині легше сприймати написану інформацію і 

відповідно легше інтерпретувати її в дії, чого ми і намагаємось досягти 

застосовуючи рекламу.  

Вплив нейромаркетингу на організм людини досліджували і на основі 

техніки ФМРТ, техніка за своїми ключовими ідеями схожа на ZMET і також 

використовує спеціально підібрані картинки й фотографії. Відмінність 

технології в тому, що реакція обстежуваних клієнтів на пред’явлені образи 

встановлюється не бесідою психологів, а безпосереднім скануванням і аналізом 

ділянок мозку, які при цьому активізуються [5]. Застосування такої технології 

вимагає великого технічного обладнання, розшифровувати дані набагато 

складніше, але водночас це найточніші результати, бо досліджується не 

свідомість споживача, а його підсвідома реакція. 

Цікаво, що при вивченні позитивних і негативних реакцій мозку на ті чи 

інші образи, нейромаркетологів абсолютно не цікавить усвідомлена реакція 

людини, тобто подобається йому власне реклама чи ні, оскільки головне тут 

інше – встановити, наскільки реклама ефективна в підсвідомій стимуляції 

купівлі конкретного товару та/або у встановлені більшої лояльності до бренда. 

Різновидом нейромаркетингу є візуальний мерчендайзинг (вплив за допомогою 

кольору і зображень), звуковий дизайн і аромомаркетинг. Відомий 

маркетинговий консультант М. Ліндстром впевнений, що сенсорний маркетинг 

допомагає виробити у людини умовний рефлекс: почув певну музику, відчув 

запах або побачив поєднання кольорів – виникли чіткі асоціації з певним 

брендом. Він стверджує, що в битві за споживача перемогу здобуде той, хто 

буде ефективно використовувати всі наші п’ять органів чуття: зір, слух, нюх, 

дотик, смак [6, с. 130]. 

При створенні комерційної пропозиції використовуються всі органи чуття і 
не важливо чи вона друкується на папері чи надсилається в електронному 
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вигляді. Якщо це друкований екземпляр, то прораховують товщину паперу, 
якість чорнил, тиснення зображення, ароматизація сторінок – все це взаємодіє 
на слух (шелестіння сторінок), нюх (запах сторінок, ароматизовані чи лише 
запах чорнил), дотик (текстура паперу, тиснення зображення і тексту), зір 
(яскравість, насиченість зображень і колір самої сторінки, легкість читання 
тексту з сторінки), а смак формується в залежності від інших подразників.  

В кожної нації є загально прийняті символи, які сформувались протягом 
тисячоліть і при перегляді викликають в людини певний спектр емоцій. Самі ці 
символи відшуковують спеціалісти і застосовують їх рекламуванні, наприклад, 
посмішка дитини викликає більше позитивних емоцій, ніж посмішка дорослої 
людини.  

Також варто зауважити, що при використанні емоційних зображень 
пов’язаних з продуктом можна досягти вищу нейронну активність, ніж при 
зображенні простого продукту. Підвищена нейронна активність передбачає 
більш інтенсивну обробку подразника в мозку клієнта. Встановлено, що 
емоційні посилання споживачі сприймають краще, ніж раціональні. На 
практиці це означає, що використані емоційні подразники впливають на 
поведінку споживачів при купівлі продукції. Вважається, що покупець швидше 
зацікавиться комерційною пропозицією з позитивним емоційним посиланням 
(наприклад, любов, радість, сила тощо), ніж суто раціональною. 

Якщо це так, то клієнта можна вести по комерційній пропозиції. Як по 
логічній послідовності дій, коли в клієнта ще не виникло питання, але воно 
очевидне і тому ви даєте на нього відповідь. Прикладом може бути покупка 
бренду в магазинах США та доставка заказу вам в руки. Логічно припустити, 
що якщо споживач вирішив спробувати, щось купити із-за кордону, то він 
перше пошукає відгуки про те чи це вигідно, потім буде шукати магазин і лише 
після вибраної речі буде думати як купити її і яким чином її доставити додому. 
На кожному етапі є тисячі питань і ви можете дати на них відповідь, 
використавши зображення як додаткове стимулювання за допомогою 
правильного використання емоційних образів. І немає нічого поганого в тому, 
що частина покупців буде йти у заданому напрямку, відчуваючи при цьому 
деякий скепсис [7, с. 308]. 
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При створенні комерційної пропозиції для конкретного клієнта потрібно 

досконало зрозуміти чим займається клієнт, яку частку ринку займає, хто 

конкуренти та максимально знати продукцію по SWOT-аналізу. Всі ці дані 

потрібні для того, щоб краще зрозуміти клієнта та його потреби і в результаті 

максимально задовольнити потреби в нашій продукції. Наступним шагом буде 

прописати структуру комерційної пропозиції відповідно до мети, яку ми 

ставимо перед собою. Головним правилом залишається подавати інформацію з 

погляду необхідності для клієнта, а не з погляду нашої компанії. Для того, щоб 

поступово переконати клієнта погодитись на нашу пропозицію, потрібно 

враховувати такі категорії як стать, вік, посаду і відповідно до цього 

сегментування прописувати текст та вибирати візуалізацію образів.  

При написанні тексту перше формується нариси, вони є максимально 

розширені і мають великий обсяг, пізніше текст скорочується до мінімуму слів і 

речень, а зміст доповнюється зображенням (рис. 2). 

 
Рис. 2. Скорочення тексту за допомогою піктограм 

 

Як бачимо на рис. 1 будова сторінки вистроєна по діагоналі з лівого кута 

до правого, перше подається велике зображення за допомогою якою 

фокусується увага на середині сторінки. Відповідно по середині сторінки 

зібрана вся необхідна інформація, вона згрупована по логіці дій та подана у 

вигляді інфографіки. Інфографіка – вид подання інформації для кращого 

розуміння складних процесів за допомогою спрощеного тексту та картинок. 
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Логотип компанії розміщений у нижньому правому кутку, це зроблено для 

того, щоб логотип не кидався в очі, бо метою є нагадування про компанію, а не 

акцентування на ній уваги. 

Відомо, що людина при перегляді сторінки перше орієнтує свою увагу на 

лівій частині, так як з цієї сторони починає читати і тому краще її запам’ятовує, 

а інформація, яка знаходиться дальше запам’ятовується гірше. Тому, щоб 

зорієнтувати мозок краще опрацьовувати інформацію, яка розміщена по 

середині сторінки, з лівого боку було розміщено велику не сфокусовану 

картинку, таким чином мозок автоматично фокусується на тексті та зображенні, 

яке розміщено на білому полотні і краще опрацьовує цю частину інформації. 

При створенні електронної комерційної пропозиції додається 

програмування сторінок. Пропозиція створюється таким чином, щоб при 

кожному перегортанні сторінки відображався звук перегортання. Таким чином 

при електронному створенні пропозиції в нас є більший функціонал для впливу 

на органи чуття людини.  

Висновки. Нейромаркетинг як технологія маніпулятивного впливу, тільки 

починає розвиватись, але вже активно використовується великими компаніями 

при просуванні продукції. Основним механізмом впливу є вплив різними 

засобами на п’ять чуттів людини формуючи емоційний стимул до покупки 

продукції. При застосуванні візуального нейромаркетингу потрібно знати як 

правильно верстати сторінку, щоб отримати бажаний ефект. Не правильне 

розташування картинок і тексту може призвести до негативного результату. 

Маркетологи в науці нейромаркетингу вбачають майбутнє всього маркетингу. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ 

І КОНТРОЛЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

У статті обґрунтовано основні завдання автоматизації інформаційного 

обліку і контролю реалізації продукції. Визначено передумови та результати, а 

зокрема основні переваги та недоліки інформаційних систем обліку і контролю 

реалізації продукції. 

Ключові слова: інформаційна система обліку, системний підхід, реалізація 

продукції, проектування інформаційних систем, контроль. 

Впровадження інформаційних систем вимагає пошуку зважених підходів 

до організації бухгалтерського обліку та формує новітні вимоги до професійних 

якостей бухгалтерських фахівців. В облікового працівника можуть виникнути 
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проблеми щодо роботи з первинними документами в умовах автоматизації зі 

збереженням вимог до достовірності та юридичної повноцінності відображення 

фактів господарської діяльності, запобігання спотворення, знищення чи 

фальсифікації інформації в електронних сховищах даних. Змінюються також 

способи та методи проведення внутрішнього та зовнішнього контролю. 

Будь-яке підприємство намагається досягти максимальної ефективності 

своєї діяльності. Однак з розвитком підприємств та зростанням масштабу їх 

функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору 

накопичення та оброблення необхідної інформації. Проблема оцінки 

можливостей та впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку 

на сьогодні залишається досить актуальною, оскільки з їх впровадженням праця 

стає більш творчою, спрямованою на організацію та вдосконалення обліку.  

Особливий внесок у розв’язання теоретичних і методологічних питань 

формування розвитку автоматизованої системи інформаційного обліку зробили 

такі видатні вчені: І. О. Белебеха, Ф. Ф. Бутинець, Р. М. Захарченко,                

С. В. Івахненков, М. В. Карамушка, Т. Г. Кірюшатова, М. М. Коцупатрий,                

М. Ф. Огійчук, В. Є. Ходаков та інші. Наукові теоретичні та практичні розробки 

цієї проблеми є досить актуальними. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування використання 

інформаційних систем обліку і контролю реалізації продукції, а також 

узагальнення особливостей, впровадження та переваг їх використання на 

підприємстві.  

Інформаційна система обліку (ІСО) – це сукупність інформації, апаратно-

програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, 

методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, 

оброблення, нагромадження та оброблення інформації для підготовки та 

прийняття ефективних управлінських рішень [1]. 

У сучасній концепції організації інформаційних систем у різних 

предметних сферах виокремлюють дві частини: забезпечувальну й 

функціональну. Кожна з них у свою чергу складається з підсистем. 
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Забезпечувальна частина ІС охоплює підсистеми, що реалізують технологію 

автоматизованого оброблення інформації. Склад цих підсистем однорідний у 

різних інформаційних системах і відповідно до Державного стандарту охоплює: 

інформаційне, технічне, програмне, математичне, організаційне, 

правове забезпечення, інформаційне забезпечення. Інформація формується в 

результаті оброблення даних і є важливим елементом комп'ютерних 

інформаційних систем [2]. 

В основі інформаційної системи бухгалтерського обліку 

лежать розв'язання облікових задач, об'єднаних у комплекси, які виконують 

окремі ділянки обліку. Комплекс задач характеризується визначеним 

економічним змістом, веденням затверджених синтетичних рахунків, 

первинними й зведеними документами, взаємопов'язаними алгоритмами 

розрахунків, а також методичними матеріалами й нормативними документами 

конкретної ділянки обліку [6]. 

Інформаційна система бухгалтерського обліку традиційно охоплює такі 

підсистеми [1]: 

− облік основних засобів та нематеріальних активів; 

− облік матеріальних цінностей; 

− облік праці та заробітної плати; 

− облік готової продукції та її реалізації; 

− облік фінансово-розрахункових операцій; 

− облік витрат на виробництво; 

− зведений облік та складання звітності. 

У теорії та практиці створення інформаційних систем виокремлюють три 

підходи: локальний, глобальний і системний. 

Суть локального підходу полягає в тому, що інформаційні системи 

створюють послідовним нарощуванням задач. Проект щодо його повноти 

взагалі не розглядається,  втрачається можливість науково обґрунтувати вибір і 

оцінити напрями розвитку інформаційної системи, комплекс технічних засобів, 

а також побудувати її модель [2]. 
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Переваги: відносно швидка віддача, наочність задач, розроблення 

невеликими «замкнутими» групами, простота керування системи. 

Недоліки: не можна забезпечити організацію комплексів задач, 

дублювання, постійну перебудову програм та організацію задач. Це 

дискредитує ідеї створення інформаційної системи. 

За глобального підходу розробляють проект, а потім запроваджують його. 

Як правило, це приводить до морального старіння проекту ще до його 

впровадження. 

Системний (комплексний) підхід до створення інформаційної системи – це 

комплексне вивчення економічного об'єкта як одного цілого з представленням 

його частин як цілеспрямованих систем і вивчення цих систем та 

взаємовідносин між ними [6]. 

Проектування інформаційних систем – це тривалий, трудомісткий і 

динамічний процес, в якому на різних етапах беруть участь фахівці різних 

напрямів і кваліфікацій. 

Проектування має ціль – забезпечити ефективне функціонування АІС і 

взаємодію автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) зі спеціалістами, 

які використовують у сфері діяльності конкретного об'єкта обчислювальну 

техніку й розвинуті засоби комунікації для виконання своїх професійних 

завдань і прийняття управлінських рішень. Тільки якісне проектування 

забезпечить створення такої системи, яка зможе функціо-

нувати при постійномувдосконаленні її технічних, програмних, інформаційних 

складових і яка зможе розширювати спектр управлінських рішень, що 

реалізуються, і об'єктів взаємодії [1]. 

У процесі проектування вдосконалюються як організація основної 

діяльності економічного об'єкта, так і організація управлінських процедур. 

Проектування АІС потребує розробки єдиних теоретичних засад, 

методичних підходів до їх створення і функціонування, без чого неможлива 

взаємодія різних економічних об'єктів, їх функціонування у складному 

багаторівневому комплексі. 
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Основними поняттями, що характеризують кінцевий результат 

виробництва на підприємстві, є готова продукція, товари (роботи, послуги), 

відвантажена та реалізована продукція [3].  

За діючими положеннями, готовою продукцією вважається продукція, яка 

пройшла всі стадії оброблення, приймання, укомплектовування за умовами 

договорів із замовниками та відповідає технічним вимогам і стандартам. 

Номенклатура готової продукції визначає показники обсягу діяльності 

підприємства, тому треба забезпечити точний облік готової, відвантаженої та 

реалізованої продукції. На підприємствах готова продукція обліковується в 

місцях її зберігання (складах). У бухгалтерському обліку виокремлюють також 

товари закуплені (вироби й продукти інших підприємств для наступного 

продажу без оброблення та перероблення на даному підприємстві) та товари 

відвантажені (вироби та продукти, видані зі складу, які знаходяться в дорозі або 

на відповідальному зберіганні в одержувача, за договором або іншою угодою 

право власності на них не переходить до одержувача в момент відвантаження). 

У процесі розв’язання задач обліку відвантаженої (відпущеної) продукції 

відбувається формування даних у натуральному та вартісному вираженні про 

відвантаження продукції в розрізі покупців, асортименту, договорів; про 

виконання робіт і послуг; про залишки товарів, а також даних для зведеного 

обліку та складання звітності та прийняття управлінських  

рішень. Продукція підприємства вважається реалізованою тільки після 

надходження грошей на рахунок у банк [4]. 

Задачі обліку готової продукції та її реалізації інформаційно пов’язані з 

задачами суміжних ділянок обліку, а також із задачами управлінської 

інформаційної системи підприємства в цілому. 

Для розв’язання задач з обліку готової продукції використовується 

інформація про [3]:  

- відпуск на сторону покупних напівфабрикатів, товарів і матеріальних        

цінностей (облік виробничих запасів);  

- фактичну собівартість товарної продукції (облік витрат на виробництво);  
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- оплачені банком розрахункові документи та про витрати на збут (облік 

фінансово-розрахункових операцій);  

- нормативну, планову інформацію, дані про постачання за договорами 

(управлінська інформаційна система підприємства); реалізацію основних 

засобів (облік основних засобів та нематеріальних активів). 

Організація та методологія обліку готової продукції та її реалізації 

регламентується відповідними нормативними документами, чинними в Україні: 

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»; План 

рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ; 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»; Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»; 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»; Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Затрати»; Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку; Положення про порядок 

реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних із продажем 

товарів; Порядок ведення Книги придбання товарів (робіт, послуг); Порядок 

ведення Книги продажу товарів (робіт, послуг); інші нормативні документи. 

Висновки. Таким чином, вибір стратегії автоматизації і розвитку системи є 

відповідальним кроком. У сучасних умовах господарювання необхідно 

орієнтуватися на істотні переваги, що можуть бути спрямовані на ефективне 

вирішення конкретних поточних завдань та не забувати про існуючі загрози. 

Так, при досягненні бажаного результату автоматизація бухгалтерського обліку 

підприємства дозволить: користуватися базою даних, що відображає всю 

необхідну інформацію щодо діяльності підприємства; чітко розмежувати 

доступ до інформації для будь-якого співробітника; формувати повну і 

достовірну звітність щодо діяльності підприємства; оперативно отримувати 

інформацію для подальшого її опрацювання керівництвом з метою прийняття 

більш зважених та обґрунтованих управлінських рішень; підвищити 

ефективність роботи підприємства в цілому. Ця тематика потребує подальшого 

дослідження й обґрунтування, адже в умовах сучасного інформаційного 
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суспільства у фахівців є можливість опанувати нові знання і брати активну 

участь у реформуванні економічних систем підприємств. Саме впровадження 

інформаційних систем і технологій в обліку підприємств може у результаті не 

лише призвести до зниження витрат на здійснення інформаційного обміну 

даними, підвищення оперативності інформаційної системи та запобігання 

втратам від помилок у звітності, а й стати наслідком, що спрямований на 

вдосконалення організації обліку. 
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ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

У статті здійснено огляд стану ринку інформаційних систем ведення обліку 

та управління підприємством в Україні. Проведено порівняльний аналіз 

основних інформаційних систем обліку на українських підприємствах. Оцінено 

стан використання сучасних інформаційних систем ведення обліку розрахунків 

з постачальниками на підприємствах.  

Ключові слова: інформаційні системи, програмні продукти, розрахунки з 

постачальниками, системи: «Парус», «Галактика», «Oracle Application». 

Для будь-якого господарюючого суб’єкта важливою є проблема 

своєчасності проведення розрахунків з постачальниками і підрядниками за 

товарно-матеріальні цінності та виконані роботи. Порушення строків 

погашення зобов’язань призводить до їх накопичення та знецінення грошових 

коштів для кредиторів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств. 

Тому досить актуальною та навіть обов’язковою умовою досягнення 

контрольованості процесу розрахунків з постачальниками і підрядниками є 

автоматизація їх обліку, яка сприяє  зниженню собівартості продукції, 

підвищенню рентабельності виробництва (робіт, послуг), виявленню та 

використанню внутрішньогосподарчих резервів, попередженню перевитрат та 

зловживань.  

На сьогодні проблематика формування інформаційних систем і технологій 

обліку підприємств зумовлює значний інтерес серед науковців та практиків. 

Зокрема питання впровадження інформаційних систем для автоматизації 

основних процесів підприємства досліджували такі науковці, як:                

М.М. Бенько,О.О. Волинець, Я.А. Гончарук, С.О. Левицька, С.М. Івахненков, 

О.А. Шатохіна, Е.Л. Шуремов, В.Д. Шківр та інші.  
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Мета і завдання дослідження – проаналізувати та порівняти наявні 

інформаційні системи ведення обліку розрахунків з постачальниками; 

окреслити  вимоги суб'єктів господарювання до інформаційних систем і 

технологій в обліку розрахунків з постачальниками та оцінити їх переваги та 

недоліки для підприємств різних типів. 

Сучасний стан ринку інформаційних систем (ІС) в Україні представлений 

різноманітними автоматизованими системами бухгалтерського обліку, з яких 

найбільш поширені та адаптовані до вітчизняної практики подано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Ринок програмних продуктів ведення обліку в Україні [7, с. 112] 

 

Зауважимо, що кількість різновидів таких систем постійно збільшується, а 

діапазон функціональних характеристик розширюється.  

Отже, перед кожним підприємством, яке бажає комп'ютеризувати облік 

загалом та розрахунки з постачальниками зокрема, стоїть проблема 

правильного вибору програмного забезпечення, оскільки воно є досить 

дорогим.  

Загальними критеріями вибору програмного забезпечення щодо 

підприємств різних типів є: 

− функціональна повнота;  

− принцип адаптації до особливостей облікової роботи;  

− можливість  інтеграції  з  діловими   програмними   забезпеченнями   

власних  

розробок або інших виробників тощо [11, с. 255]. 

Саме від вибору ІС обліку залежить не тільки ефективність та 

№ 
з/п 

Програмний продукт Розробник 

1 ERP система BSI Бізнес сервіс (Україна) 

2 ABD інформаційна система "ИНЕК" (Україна) 
3 ERP Марка Компанія Марка (Україна) 
4 Віртуозо Компанія Марка (Україна) 
5 Конекто Конекто (Україна) 
6 Б52 Студія Плюс (Україна) 
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оперативність управління суб'єктом господарювання, а й раціональне 

використання коштів. Тому, поза сумнівом,  потрібно оцінювати наявні ІС 

підтримки обліку, які забезпечували б ефективний внутрішній менеджмент 

відповідною аналітичною інформацією, з одного боку, та були максимально 

доступними для різних підприємств – з іншого [10, с. 310]. 

Система «Парус» призначена для малих і середніх підприємств різної 

галузевої приналежності (торгівля, сфера послуг, елементарне виробництво, 

реклама і ЗМІ, громадське харчування, туризм, іноземні компанії тощо) 

[6, с. 76].  

Модуль «Парус-Бухгалтерія» забезпечує: формування повної інформації 

про фінансово-господарської діяльності, для потреб внутрішніх та зовнішніх 

користувачів та контрагентів; реєстрацію первинних документів, які є 

підставою для обліку розрахунків з постачальниками, зберігання та 

переміщення грошових коштів; ведення обліку розрахунків з постачальниками. 

У цьому модулі реалізовані облікові регістри для обліку всіх видів первинних 

документів та облікової інформації, ведення яких передбачено нормативними 

документами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку. 

Будучи одним з лідерів на українському ринку інформаційних технологій, 

корпорація Парус пропонує сьогодні нове рішення – Парус-On-line. Це 

подальший розвиток комплексної системи автоматизації фінансово-

господарської діяльності, що дозволяє розсунути межі інформаційної системи 

за межі одного офісу або підприємства, а також дає змогу організувати бізнес 

таким чином,  щоб у базі даних компанії постачальники самостійно реєстрували 

свої пропозиції з матеріальних ресурсів, а споживачі – свої замовлення на 

готову продукцію. 

 Тобто, за допомогою стандартного Web-браузеру кожен користувач 

працює тільки з тою інформацією і тільки з тими бізнес-функціями, які 

відповідають його правам доступу [4, с. 260]. 

Незважаючи на достатню функціональність, головним недоліком 

платформи  «Парус – Бухгалтерія»  є те, що при веденні бухгалтерського обліку 

витрат на якість не має можливості здійснення аналітичних характеристик 
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бухгалтерського рахунку (субконто), не створюючи зайвих аналітичних 

рахунків,  але даний елемент   заміняється деталізацією синтетичного рахунку 

бухгалтерського обліку за допомогою аналітичних рахунків [3, с. 62].   

Система «Галактика» – комплексна система автоматизації управління 

підприємством. Система має широкі функціональні можливості і є основою 

єдиного інформаційного простору підприємства. Даний програмний продукт 

орієнтований на автоматизацію вирішення завдань, що виникають на всіх 

стадіях управлінського циклу. 

Особливості системи «Галактика»: 

–широкі функціональні можливості, можливість вибору замовником тих 

функцій, які йому необхідні; 

–масштабованість; 

–можливість швидкого впровадження системи «Галактика» як фахівцями 

«Галактики» та її партнерів, так і фахівцями замовника; 

–можливість вести звітність згідно з міжнародними стандартами обліку 

(IAS, GAAP) і національним стандартам (РСБО); 

–краще для замовника поєднання «ціна / якість» [2, с. 210]. 

В цілому ІС «Галактика» включає п’ять контурів управління: фінансовий 

контур, контур бухгалтерського обліку, контур логістики, контур управління 

персоналом і контур системного адміністрування; чотирнадцяти модулів і 

пошуково аналітичної системи [4, с. 33]. 

Пакет бізнес-додатків Oracle Applications – це 55 інтегрованих програмних 

модулів, кожний з яких представляє повністю функціональні рішення в області 

управління кадрами, фінансами, виробництвом, матеріально-технічним 

постачанням і збутом. 

Найважливішими додатками системи Oracle Applications є: 

–Програми для управління фінансами: фінансовий аналізатор, основні 

засоби, головна книга, кредитори, дебітори, закупівлі. 

–Програми для управління матеріальними потоками (постачання та збут): 

планування матеріальних потоків, планування виробництва, управління 

матеріальними запасами, планування постачальників [8, с. 369].. 
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Для правильного та обґрунтованого вибору кожним підприємством  

програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського порівняємо 

проаналізовані програмні продукти за їх основними ознаками (табл.2). 

 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика інформаційних систем ведення обліку 

 [9, с. 71] 

№ 
з/п 

Порівняльна 
ознака 

 

Інформаційна система 
«Парус-

Підприємство» 
«Галактика» «Oracle 

Application» 
1 Клас програми Управлінські системи 
2 Призначення Для ведення бухгалтерського обліку 
3 Група 

споживачів 
Бухгалтерія Бухгалтерія, управлінці

4 Об’єкт обліку Малі та середні 
підприємства різних 
форм власності

Великі підприємства, багатогалузеві 
корпорації 

5 Спосіб реалізації 
облікових 
функцій щодо 
розрахунків з 
постачальниками 
та підрядниками 

Облік контрагентів 
ведеться адресно, 
розподіляючи їх по 

структурних 
підрозділах і фахівцям 

підприємства, з 
автоматичним записом 
у хроніку взаємних 

контрактів

Формування 
реєстру 

виконавчих 
договорів, 
формування 
платіжних 

документів за 
документом-
підставою.

Ведення операцій 
проводиться за 
шаблонами 

6 Комплексність 
виконання 
функцій 

вузькоспеціалізована Інтегрована програма 

7 Архітектура 
системи 

двохрівнева Двох- і 
трьохрівнева 

двохрівнева 

8 Складність 
впровадження 

до 3 місяців Поетапне,      4 
міс. і більше 

Поетапне, 
складне, 
9-12міс. 

9 Вартість 200-500 дол. 15-30 тис. дол. 100 тис -1 млн. 
дол. 

 Як видно з таблиці 2 інформаційні системи «1С: Підприємство», «Парус», 

«Галактика» та «Oracle Application» мають багато спільних рис, проте кожна з 

зазначених програм має свої підходи до організації та ведення обліку 

розрахунків з постачальниками та підрядниками. 
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У всіх зазначених програм єдина мета – спростити роботу бухгалтера 

шляхом її автоматизації, зокрема і автоматизувати розрахунки з 

постачальниками, проте спектр їх можливостей дещо відрізняється (табл.3).   

 

Таблиця 3 

Порівняльна характеристика функцій інформаційних систем ведення 

обліку [6, с. 75] 
 
№ 
з/п 

 
Функції 

Інформаційна система 
«Парус-

Підприємство» 
«Галактика» 

1. Синтетичний облік + + 
2. Багаторівневий 

аналітичний облік + + 

3. Мультивалютний 
облік + + 

4. Шаблони типових 
операцій + + 

5. Підготовка 
первинних документів + + 

6. Стандартні форми 
звітності, які відповідають 
чинному законодавству 

+ + 

7. Створення звітів за 
довільні періоди + + 

8. Зміна правил 
побудови довільних звітів - - 

9. Ведення обліку по 
декількох підприємствах - - 

10. Наявність детальної 
довідкової системи + + 

11. Підтримка з боку 
розробника + + 

 

На основі порівняльної характеристики, наведеної в таблиці 3, видно, що 

програмний продукт компанії «1С: Підприємство» має ширші можливості 

здійснення обліку, ведення та контролю розрахунків з постачальниками. 

Узагальнюючи проведений аналітичний огляд та порівняльний аналіз 

інформаційних систем ведення обліку загалом та розрахунків з постачальників 

зокрема, були виявлені їх переваги та недоліки, представлені в таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Переваги та недоліки інформаційних систем ведення обліку  [3, с. 64] 
Інформаційна 

система 
ведення обліку 

Переваги Недоліки 

Галактика 

− дозволяє модифікувати вже 
підготовлені розробниками шаблони 
аналітичних таблиць і створювати 
власні. 

− не зовсім зручний графічний 
редактор;  
− відносно висока вартість і 
складність системи. 

Парус-
підприємство 

− комплексність; 
− готові рішення та гнучке 
настроювання; 
− інтеграція з Місrоsoft Office; 
− мультивалютність; 
− можливість аналізу облікових 
даних 
− розмежування доступу і функцій; 
− інформаційне забезпечення  
користувачів. 

− зайва кількість вікон; 
− нераціональна схема розбивки 
вікон на зони і порядок заповнення 
інформації по зонам; 
− не враховується такі вимоги, як 
необхідність розбивки великих 
груп інформації на більш дрібні. 

Oracle 
Application 

− стандартизована багаторівнева 
архітектура;  
− тісна інтеграція з реляційними, 
багатовимірними, XML-та іншими 
структурами;  
− можливості створення і 
публікації звітності різних форматів;
− швидкий перехід від 
впровадження до використання. 

− незручний інтерфейс в 
інструментах адміністрування;  
− система підказок обмежена і 
громіздка;  
− галузева обмеженість; 
− відставання від спеціалізованих 
постачальників у сфері інновацій 
(інтеграція з офісом). 

 

Отже, ми на загальному рівні розглянули організацію облікового процесу 

розрахунків з постачальниками з точки зору різних інформаційних систем, 

зокрема проаналізували та порівняли такі програмні продукти як 

«1С:Підприємство», «Парус», «Галактика» та «Oracle Application».  

Перелічені інформаційні системи в цілому забезпечують гнучкість процесу 

обліку розрахунків із постачальниками й підрядниками, надають можливості 

для аналізу проведених розрахунків під час прийняття оптимальних 

управлінських рішень. Адже, саме ефективна організація розрахунків активно 

сприяє зміцненню договірної дисципліни; підвищенню відповідальності 

підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення платежів за всіма 

зобов’язаннями. 
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На основі здійсненої порівняльної характеристики можна зробити 

висновок, що в усіх зазначених програм єдина мета – спростити роботу 

бухгалтера шляхом її автоматизації, зокрема і автоматизувати розрахунки з 

постачальниками, проте підходи до організації даної частини обліку є 

абсолютно різними. 

За результатами проведених досліджень можна дійти висновку, що 

найбільш ефективною інформаційною системою обліку розрахунків з 

постачальниками для малих та середніх  підприємств є «1С: Підприємство», 

тому що даний програмний продукт має досить високий рівень контролю за 

здійснюваними операціями з постачальниками. Також не менш важливою 

перевагою є ціна програми, яка є в межах доступності саме для малих та 

середніх підприємств.  

Таким чином, для автоматизації бухгалтерського обліку розрахунків з 

постачальниками  можна використовувати будь-яку з перелічених 

інформаційних  

систем. Кожна з них має свої переваги та недоліки, але за допомогою 

даних  інформаційних систем бухгалтер отримує вичерпну інформацію про 

стан обліку розрахунків з постачальниками для прийняття управлінських 

рішень та, за потреби, для передачі отриманих даних в суміжні сфери обліку. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА АВТОМОБІЛІВ 

Перед тим як придбати транспортний засіб, потрібно обов’язково зробити 
його ідентифікаційну експертизу, аби забезпечити себе від неякісного товару. 
Ідентифікаційна експертиза автомобіля дозволяє визначити відповідність 
транспортного засобу нормативно-технічній документації його виробника; 
визначити рік виготовлення автомобіля та його складників; установити тип, 
модель та версію транспортного засобу; визначити його комплектність та 
укомплектованість; установити тип кузову та інші показники автомобіля. 
Ключові слова: автомобіль, ідентифікаційна експертиза, оцінка автомобіля. 

Попит на вітчизняні легкові автомобілі поступається попиту на автомобілі 
іноземного виробництва, оскільки останні представлені на автомобільному 
ринку у широкому асортименті, володіють високими споживчими та 
технічними характеристиками і якістю, що відповідає ціні. Саме тому, 
автомобілі іноземного виробництва займають 85% в Україні, а вітчизняні – 15% 
відповідно. 

Вагомим і неоднозначним чинником розвитку внутрішнього ринку 
автомобілів є приєднання України до СОТ. Більшість попередніх оцінок, які 
здійснювали експерти, припускала, що СОТ матиме дуже негативний вплив на 
обсяги виробництва вітчизняних автомобілів і, відповідно, частки їхнього 
ринку. Значною мірою така позиція була обумовлена вимогою СОТ щодо 
зниження ввізного мита на автомобілі. Проте поступова лібералізація доступу 
на вітчизняний автомобільний ринок не стимулювала розвиток вітчизняної 
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автомобілебудівної галузі. Її технічна відсталість від провідних конкурентів 
залишається доволі значною, що й демонструє значна частка імпорту у 
структурі вітчизняного споживання. З 2011 року до 2016-го частка продажу на 
території України автомобілів, вироблених в Україні, скоротилася з 38,8% до 
15% [1]. 

Проте експерти та аналітики дають більш оптимістичні прогнози ринку 
автомобілів в Україні на 2017 рік. Так, в першому кварталі 2017 року вже було 
помітне зростання купівельної спроможності громадян. До кінця року 
зростання продажів повинно прискориться, хоча на даний показник впливає ще 
й курс валют. Якщо гривня залишиться на колишньому рівні, то в 2017 році 
варто очікувати різкого стрибка продажів нових автомобілів. 

Слід зазначити і те, що нове законодавство та відміна мит на товари з ЄС 
можуть позитивно позначитися на автомобільному ринку. Очікується істотне 
зниження цін як на нові машини, так і на старі автомобілі. Вторинний ринок 
автомобілів 2017 року в Україні оживає завдяки зниженню мита, а прогноз для 
нього на наступний рік є дуже оптимістичним. Багато українців зможуть 
придбати вживану машину за прийнятною вартістю [1]. 

Співвідношення обсягу імпорту та експорту легкових автомобілів в 
Україні (в тисячах доларів США) наведено на рис. 1. 
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Рис.1. Співвідношення обсягу імпорту та експорту легкових автомобілів в 
Україні (в тисячах доларів США) 
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Провідними країнами-експортерами колісних транспортних засобів є: 

- Німеччина; 

- США; 

- Російська Федерація [3]. 

Головними вимогами при купівлі автомобілю є його органолептичні та 

фізико-хімічні показники. Автомобіль повинен мати гарний зовнішній вигляд, 

відповідний стан внутрішніх елементів, стійкість до зовнішнього середовища та 

справність усіх робочих частин. 

Транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, можуть 

ідентифікуватися митними органами. Ідентифікація здійснюється шляхом 

накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних 

пристроїв, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого 

маркування, ідентифікаційних знаків, складання опису  транспортних засобів, 

використання товаросупровідної документації тощо. 

Кожен автомобіль повинен пройти процедуру ідентифікації, перш ніж він 

буде експлуатуватись людиною. В результаті проведення огляду автомобіля 

визначаються ідентифікаційні ознаки транспортного засобу, його 

комплектність і укомплектованість, технічний стан, величина пробігу за 

одометром та інші показники, необхідні для виконання ідентифікаційної 

оцінки.  

Під час процедури ідентифікації транспортного засобу оцінювач повинен: 

- перевірити відповідність ідентифікаційних даних автомобіля записам у 

наданих документах; 

- перевірити укомплектованість автомобіля, установити комплектність, 

наявність додаткового обладнання; 

- установити пробіг за одометром; 

- зафіксувати інформативні ознаки раніше виконаного відновлювального 

ремонту транспортного засобу; 
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- установити характер і обсяги пошкоджень на момент огляду та інші 

ознаки, які характеризують технічний стан автомобіля, з обов’язковою їх 

фіксацією за допомогою фотографування [2]. 

Ідентифікаційними ознаками транспортного засобу є: тип, марка, модель 

(модифікація), виробник, країна-імпортер (для транспортного засобу 

іноземного виробництва, що ввозиться на митну територію України), колір 

кузова (кабіни - для вантажних автомобілів, платформи - для причепів, рами, 

паливного бака та оперення – для мототехніки), рік виготовлення, номери 

двигуна, кузова, шасі (рами), ідентифікаційний номер транспортного засобу, 

реєстраційний номер транспортного засобу, відмітки про дату заміни номерних 

складників [3]. 

Процедура перевірки відповідності номера кузова (шасі) записам у 

свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) транспортного засобу є 

обов’язковою. Наявність усіх складових автомобіля, які передбачені 

виробником фіксується в Акті огляду, Протоколі огляду або в іншому 

подібному документі.  

Форма таких документів довільна, вони розроблюються в оціночних або 

експертних фірмах [3]. 

Нами проведена ідентифікаційна експертиза автомобіля на прикладі такої 

марки транспортного засобу - OPEL ASTRA J. 

Оцінка автомобіля передбачає урахування технічних, технологічних 

характеристик та особливостей об'єкта оцінки, умов його експлуатації, 

обслуговування та зберігання, технічного стану на підставі відповідної 

технічної, довідкової, облікової документації та обстежень [3]. 

Під ідентифікаційною експертизою транспортного засобу розуміється 

визначення типу, моделі, версії, року його виготовлення, комплектності, 

укомплектованості, робочого об’єму двигуна та інших технічних характеристик 

на основі даних виробника автомобіля [2]. 
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Визначальним при цьому є ідентифікаційний номер VIN. Ідентифікаційний 

номер являє собою літерно-цифрове позначення, що складається із 17 знаків, 

умовно поділених на 3 частини. 

У автомобіля OPEL ASTRA J VIN-код розташований під капотом, на рамці 

радіатора і має такий вигляд - W0LPЕ6DB7F2133454. 

Перші три символи VIN-коду вказують на географічну зону та країну 

походження автомобіля: 

- 4GD - США (Opel Sintra 2.2); 

- SKF - Великобританія; 

- VN1 - Франція; 

- VSX - Іспанія (Opel Corsa); 

- W0L - Німеччина; 

- Y6D - Україна. 

OPEL ASTRA J має три перші символи  W0L, що вказує на те, що 

автомобіль вироблено в Німеччині. 

В символах з 4 по 9 цифру зашифрована модель автомобіля. Четвертий 

знак Р – вказує платформу автомобіля. Наступний символ означає 

комплектацію автомобіля: 

- C - Basis (Essentia), 

- D - Enjoy, 

- E - Cosmo, 

- F - Sport. 

У даному випадку комплектація автомобіля під літерою Е - Cosmo. 

Шостий символ вказує на тип кузову: 

- 2 - хечбек 3-дверний, 

- 5 - седан, 

- 6 - хечбек 5-дверний, 

- 8 - універсал. 

Досліджуваний OPEL ASTRA J має такий тип кузову, як хечбек 5-дверний. 
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Наступний символ VIN-коду вказує на засоби безпеки, які були 

використані при виготовлені автомобілю: 

- D - Ремені с переднатягувачами, фронтальні й бокові подушки безпеки 

(4 шт.), 

- E - Ремені з переднатягувачами, фронтальні, бокові та віконні подушки 

безпеки (6 шт.). 

Оскільки досліджуваний автомобіль має сьомий символ у VIN-коді «D», то 

це вказує на те, що він забезпечений такими засобами безпеки як ремені з 

переднатягувачами та чотири фронтальні та бокові подушки безпеки. 

Наступний символ вказує на тип двигуна. Автомобіль OPEL ASTRA J 

забезпечений двигуном на 1,4 літри, що працює на бензині. Дев’ятий символ є 

кодом перевірки кожного автомобіля. Наступний символ VIN-коду вказує на 

рік випуску автомобіля, він також може позначатись буквою. В нашому 

випадку, автомобіль 2015 року випуску.  11 символ означає  завод OPEL, на 

якому здійснювалась зборка автомобіля: 

- 2 - Німеччина; 

- 3 - Росія; 

- 8 - Британія; 

- G - Польща. 

Зборка досліджуваного автомобіля, згідно цифри 2, відбувалась у 

Німеччині.  

Останні символи означають серійний номер автомобіля, що відраховується 

від початку модельного року. 

У разі механічних і корозійних пошкоджень, знищення VIN-коду, 

номерних табличок, номера двигуна КТЗ установлення типу, моделі, версії, 

року виготовлення, робочого об'єму двигуна за VIN-кодом, а також визначення 

вартості КТЗ та його складників проводяться після відповідного експертного 

дослідження (експертизи) зазначених номерів на предмет їх автентичності [3]. 

Крім VIN-коду, для ідентифікаційної експертизи автомобіля ураховують 

інформацію маркування таких складників і систем транспортного засобу: 
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- автомобільне скло; 

- пневматичні шини; 

- гальмові колодки та гальмові системи; 

- системи і складники автомобіля, що пов’язані з роботою двигуна; 

- фари та інші зовнішні світлові прилади, прилади для контролю за 

робочими процесами використання транспортного засобу [2]. 

Для ідентифікаційної оцінки досліджуваного автомобіля, крім візуального 

обстеження, потрібно надати оцінювачеві технічний паспорт, для можливості 

заповнення вихідних даних (табл.1). 

Таблиця 1 

Дані технічного паспорту 

Тип КТЗ                          Легковий автомобіль 

Марка, модель, модифікація КТЗ   OPEL ASTRA J 

Номер шасі W0LPЕ6DB7F2133454 

Реєстраційний номер              СА1220ВТ 

Робочий об'єм  двигуна, куб.см 1398 

Рік випуску (згідно зі свідоцтвом  про 
реєстрацію) 

2015 

Повна маса. Кг 1810 

Маса без навантаження, кг. 910 

Тип двигуна Бензин 

Колір Білий 

Свідоцтво про реєстрацію         АВС 046897 

Дата видачі свідоцтва  про реєстрацію       20 квітня2015 року 

Прийнята дата виготовлення КТЗ   2015 

Дата оцінки                      14 квітня 2017 року 

Власник Іванов Іван Іванович 

 

Ідентифікаційна експертиза автомобіля проводиться на основі візуального 

та інженерно-технічного обстеження окремих вузлів та агрегатів транспортного 
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засобу. Особлива увага приділялася наявності пошкоджень, корозійних 

деформацій, розривів, підтікання мастила та послаблень з’єднань, 

комплектності вузлів та агрегатів об’єктів оцінки, які впливають на 

експлуатаційні характеристики та міцність. 

За наданими документами та візуальним обстеженням досліджуваного 

автомобіля можна визначити, що транспортний засіб OPEL ASTRA J відповідає 

даним технічного паспорту та ідентифікаційного обстеження.  

Отже, ідентифікаційна експертиза автомобіля передбачає розгляд та 

вирішення важливих питань при визначенні справності транспортного засобу та 

його відповідності нормативним вимогам. Завдяки ідентифікаційним ознакам 

автомобіля, можливо установити тип, модель та версію транспортного засобу; 

його придатність до використання; виробника та відповідно вартість 

автомобіля. З плином часу відбувається потужний розвиток виробництва 

автомобілів, а тому, дуже важливою складовою при купівлі такого 

транспортного засобу є його ідентифікаційна експертиза, яка допоможе 

визначити чи відповідає даний автомобіль усім правовим вимогам.  
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МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

Проаналізовано стан ринку молочної промисловості в Україні. Виокремлені 

основні проблеми молочної галузі України, запропоновані шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: молоко, молочна промисловість, ринок молока, закупівля 

молока. 

Молочна галузь є однією з провідних у структурі промисловості України. 

Перспективи її розвитку та функціонування завжди є актуальними, оскільки 

молочні продукти є особливо цінними і незамінними продуктами в раціоні 

людини. Щороку в країні поступово зменшується виробництво молочної 

продукції в господарствах населення, неузгоджена цінова політика, проблеми з 

реалізацією, а також зменшенням поголів’я корів – всі ці проблеми потребують 

постійного моніторингу та кроків щодо їх вирішення.  

Проблематика даної статті попередньо розглядалася у роботах таких 

вчених, як: А.С. Пономаренко, Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко,                

Г.С. Федосєєва, А.О. Бовкун, М.І. Бутенко, Я.Ю. Стецюк, В.М. Ціхановська,           

Ю. Кернасюк та ін.  

Метою статті є дослідження ринку молочної промисловості України, 

визначення основних чинників, які впливають на розвиток даного сегменту 

ринку. 

Ринок молока та молочних продуктів є одним із сегментів, що формує 

продовольчу безпеку країни та забезпечує населення таким важливим 

продуктом харчування як молоко. 

Ринок молока та молочних продуктів можна поділити на дві складові. 
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Ознакою, за якою відбувається розподіл є належність продавців до певної 

сфери агропромислового комплексу. Відповідно до цього розподілу виділяють 

два ринки молока: 

- первинний ринок молока та молокопродуктів, де продавцями виступають 

безпосередньо сільськогосподарські підприємства та підсобні господарства; 

- вторинний ринок молока та молокопродуктів, де продавцями є переробні 

господарства, а також посередники різних ринків [3]. 

Виробництво молочної сировини в Україні забезпечують великотоварні 

підприємства і дрібнотоварний сектор, а саме – спеціалізовані промислово-

переробні підприємства та фермерські господарства і підсобні господарства 

населення. Однак, основними товаровиробниками молока нині залишаються 

господарства населення: їх частка становить 80,5% загального обсягу 

виробленого молока всіма господарствами. 

Переробкою молока в Україні займається більше 300 підприємств. Майже 

80% ринку контролює 50 заводів, значна частина яких входить до складу 

великих холдингів. Зважаючи на теперішнє становище в країні, вплив 

холдингів посилився, оскільки більша частина дрібних та середніх підприємств 

змушені були покинути ринок. В цілому фактично десять компаній утримують 

60,3% ринку. Решту ринку розподіляють між собою дрібні компанії та одиничні 

молокопереробні заводи [1]. 

Сьогодні виробництво молока та молочної продукції в Україні стало 

невід’ємною складовою забезпечення національної продовольчої безпеки і 

підтримки соціально незахищених верств населення, а також основним 

джерелом добробуту та зайнятості мешканців сільської місцевості.  

За останніми даними Державної служби статистики спостерігається 

зниження поголів’я корів в Україні (табл.1). Так, у 2015 р. у господарствах 

населення утримувалося близько 2166 тис. голів поголів’я корів, у 2016 році ця 

цифра зменшилась - 2107 тис. голів, тобто на 2,7%. Таке зниження могло 

відбутись через формування низької закупівельної ціни на молоко. Істотну роль 

зіграла заборона експорту українських молокопродуктів в Росію, так і 

загальносвітове падіння цін на молочну продукцію [4] .  
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Таблиця 1 

Поголів’я корів в Україні у 2015-2016 рр. 
Поголів’я корів 2015 р. 2016 р. 

- у сільськогосподарських підприємствах 554,9 528,0 

- у господарствах населення 1882,3 1747,2 

 

У господарствах сільськогосподарських підприємств поголів’я корів 

зменшилось на 4,8%, а у господарствах населення – на 7,2%, порівняно з 

попереднім роком. Якщо на наступні роки динаміка скорочення поголів’я 

тварин збережеться, то нинішня структура виробництва також може зазнати 

змін.  

Попри складну економічну ситуацію у 2016 році молочна галузь зберегла 

певну динаміку зростання. У господарствах всіх категорій виробництво молока 

становило 11230,5 тис. т, що на 0,4% більше порівняно з аналогічним періодом 

2015 року. Водночас, якщо окремо розглядати індустріальний сектор і 

дрібнотоварний, то зростання виробництва молока на 4,1% відбулося передусім 

в сільськогосподарських підприємствах, тоді як у господарствах населення 

обсяги скоротилися на 0,7% (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Виробництво молока в Україні у 2016 році, тис. т 
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Станом на 2016 рік в Україні майже 76,3% всього молока продовжують 

виробляти господарства населення, тоді як решта надходить від аграрних 

підприємств. Водночас, порівняно з минулими роками, в секторі селянських 

господарств населення спостерігається зниження їх питомої ваги у загальному 

обсязі виробництві молока. Зокрема, якщо в 2015 р. їх частка у виробництві 

становила 80,3%, то в 2016-му знизилася до 76,3%. Щодо показників цього 

року, то тенденція скорочення частки виробництва молока господарствами 

населення зберігається і в першому кварталі 2017 року (табл. 2) [5]. 

Таблиця 2 

Співвідношення закупівлі молока по секторах виробництва, % 
Сектор виробництва Питома вага секторів виробництва 2016 р./ 

2015 р. 2015 2016 

сільськогосподарські підприємства 58,9 62,4 105,9 

населення 32,7 28,0 85,6 

інші 8,4 9,6 114,3 

Разом 100 100 - 

 

Це свідчить, насамперед, про підвищення виробництва в секторі 
сільгосппідприємств, що є позитивною динамікою, адже сільгосподарські 
підприємства є краще оснащеними і можуть забезпечити виробництво молока 
більш високої якості аніж господарства населення, де люди часто неспроможні 
забезпечити належне виконання санітарних норм виробництва молока. 

Основним ринком збуту молока і молочних продуктів в Україні 
традиційно є внутрішній продовольчий ринок та експорт. Одним з основних 
каналів збуту молока є переробні підприємства, що закуповували 2015 року 
близько 42% усієї виробленої в країні сировини. Основні проблеми, які 
стримують поступальний розвиток молочної промисловості, безпосередньо 
пов’язані зі скороченням сировинної бази та низькою якістю продукції, що 
постачається на переробку. Причина полягає у незабезпеченні умов утримання 
корів, що призводить до виникнення захворювань тварин, а також відсутності 
первинної обробки (охолодження) молока в більшості приватних селянських 
господарствах і багатьох сільськогосподарських підприємствах [2]. 
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Розглянемо структуру закупівель молока у 2015-2016 рр. (табл. 3) [5]. 

Як показано в табл. 3, у 2016 році якість закупленого молока покращується 

– потроху зростає частка молока екстра та вищого ґатунку, та знижується 

частка молока 1-го та 2-го ґатунку. Нажаль, частка неґатункового молока все 

ще незмінна. 

Таблиця 3 

Структура закупівель молока у 2015-2016 рр., % 
Ґатунок молока 2015 р. 2016 р. 
Екстра 6,9 7,0 
Вищий  22,7 25,9 
Перший 36,3 36,4 
Другий 32,5 29,3 
Неґатункове 1,5 1,5 
Всього 100,0 100,0 

 

Розглянувши якість закупівель молока від сільськогосподарських 

підприємств, варто відмітити відсутність негатункового молока та зростання 

частки вищого ґатунку в 2016 р (табл. 4).  

Це говорить про підвищення стандартів якості виробництва молока на 

сільгосппідприємствах, що є дуже позитивним, адже українські виробники 

прагнуть вийти на європейські ринки, а для цього їх продукція повинна 

відповідати європейським стандартам якості. 

Таблиця 4 

Структура закупівель молока, що постачається сільськогосподарськими 

підприємствами, % 
Ґатунок молока 2015 р. 2016 р. 

Екстра ґатунок 10,8 10,2 

Вищий ґатунок 35,2 37,5 

Перший ґатунок 50,2 48,3 

Другий ґатунок  3,7 4,0 

Неґатункове  0,1 - 

Всього 100,0 100,0 

 



228 

Щодо закупівель від населення, то тут за рік відбулися погіршення якості 

закупленого молока – збільшилася частка молока 2 ґатунку та неґатункового, та 

зменшилася частка молока вищого та першого ґатунку (табл. 5).  

У структурі закупівель молока від населення найбільшу питому вагу має 

молоко другого та першого ґатунку. Нажаль, в даній структурі 2016 року, як і в 

2015 р., відсутнє молоко екстра ґатунку, а питома вага вищого ґатунку 

становила лише 0,1%. 

Таблиця 5 

Структура закупівель молока, що постачається населенням, % 
Ґатунок молока 2015 р. 2016 р. 

Екстра ґатунок - - 

Вищий ґатунок 0,3 0,1 

Перший ґатунок 11,5 9,7 

Другий ґатунок  84,4 85,6 

Неґатункове  3,8 4,6 

Всього 100,0 100,0 

 

Що ж до структури закупівель від сільськогосподарських підприємств, то 

найбільшу частку у 2015 році займали молоко першого (50,2%) та вищого 

(35,2%) ґатунку (табл. 4). Найменшу частку в цій структурі займало 

неґатункове молоко – 0,1%, проте, як бачимо, за даними 2016 року відбулись 

позитивні зміни – молока даної якості вже немає в структурі закупівель молока 

від сільськогосподарських підприємств. Оскільки сільськогосподарські 

підприємства поставляють більш високоякісну молочну сировину, більшість 

якої вищого та першого ґатунків. У господарствах населення ж молочна 

сировина переважно другого ґатунку. Взявши до уваги, що у 2016 році 

виробництво молока господарствами населення скоротилося, а 

сільськогосподарськими підприємствами, навпаки, дещо зросло, можна з 

впевненістю сказати, що позитивні зміни в структурі закупівель молока в 2016 

році відбулися завдяки якості молочної сировини сільськогосподарських 

підприємств [5]. 



229 

Отже, виробництво молока в Україні можна і необхідно зробити 

прибутковим та конкурентоспроможним видом агробізнесу. Але цей процес 

вимагає багато часу та зусиль і потребує значних інвестиційних витрат. 

Насамперед, необхідно вкласти кошти в реконструкцію приміщень ферм та 

якісне покращення породного складу молочного стада. Інвестування 

потребують і доїльні системи та обладнання, яке допоможе модернізувати й 

оновити годівлю тварин. Низька якість молочної сировини в секторі приватних 

господарств населення впливає на її закупівельну ціну, що зумовлює 

вищезгадані проблеми. Тому необхідно спрямувати зусилля на підвищення 

якості молока шляхом придбання та використання сучасного доїльного та 

холодильного обладнання. Вважаємо, що перспективи галузі багато в чому 

залежатимуть від того, наскільки реально сьогодні можна вибудувати 

партнерські відносини між усіма учасниками ринку. Такі відносини дозволять 

через механізм еквівалентного ціноутворення створити необхідні економічні 

умови для збільшення поголів’я молочних корів. Але для того, щоб побудувати 

в Україні конкурентоспроможну модель, необхідно створити умови для 

формування оптимального співвідношення частки приватних господарств 

населення, сімейних ферм і спеціалізованих великотоварних господарств. Це 

забезпечить зниження собівартості молока і підвищення ціни за рахунок вищої 

якості продукції. Отже, одним з пріоритетних питань подальшого розвитку 

вітчизняного молочного скотарства є якість молочної сировини, адже від цього 

залежать ринки збуту готової продукції. 
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ХАРЧУВАННЯ РИНКУ УКРАЇНИ 

В статті розглянуто стан забезпеченості України продуктами дитячого 

харчування, проаналізовано асортимент та обсяги виробництва цієї продукції 

вітчизняними виробниками а також асортимент і обсяги імпорту. 

Проаналізовано основні проблеми галузі. 

Ключові слова: дитяче харчування, дитячі молочні суміші,  

Ринок продукції дитячого харчування характеризується стійкою 

тенденцією до зростання. Змінюється стиль життя, спостерігається висока 

жіноча зайнятість. А, отже, збільшується потреба у готових продуктах для 

дитячого харчування – високоякісних, безпечних та зручних. Вітчизняний 

виробник не повністю забезпечує потреби ринку у продукції дитячого 

харчування. Вагому частку у забезпеченні потреб вітчизняного споживача 

становить імпорт цієї продукції. Це особливо стосується таких категорій: дитячі 

молочні суміші, соки та пюре. Повністю імпортується консервована продукція 

на м’ясній та рибній основі.  
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Мета статті - проаналізувати стан забезпеченості вітчизняного ринку 

продуктами дитячого харчування власного виробництва та імпортованими та 

розглянути проблеми, які стоять на шляху розвитку галузі.  

Останніми роками на ринку дитячого харчування в Україні спостерігалася 

певна позитивна динаміка: по-перше, збільшився попит на продукцію за 

рахунок погіршення здоров’я жінок, які змушені заміняти грудне молоко 

молочними сумішами; по-друге, зросла зайнятість жінок, а, відповідно, і 

потреба у готових продуктах дитячого харчування; по-третє, зростає інтерес до 

продукції вітчизняного виробництва внаслідок валютних коливань та 

нестабільності економіки. В умовах жорсткого державного регулювання 

діяльності вітчизняних виробників та дистриб’юторів продукції українських 

виробників при формуванні ринку дитячого харчування України відбувається 

обмеження рівня рентабельності та торгівельної націнки. Це стримує товарорух 

продуктів дитячого харчування, а, отже, і розвиток індустрії дитячого 

харчування, оскільки власники супермаркетів та спеціалізованих дитячих 

магазинів не зацікавлені в реалізації вітчизняних продуктів дитячого 

харчування у зв’язку з обмеженнями на встановлення рівні торгівельної 

націнки, в той час коли на імпортні продукти торгівельні заклади мають право 

самостійно на власний розсуд встановлювати розміри націнок та отримувати 

більший прибуток.  

Щодо споживачів, то характерним є зосередження основних груп 

споживачів (молоді сім’ї з дітьми) у великих містах-мільйонниках: Київ, 

Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровськ і т. д. Тобто щільність як дорослого 

населення, так і основної групи споживачів дитячого харчування – немовлят, та 

дітей дошкільного віку у мегаполісах вища. Усі ці фактори призводять не лише 

до концентрації населення, а й до високої конкуренції молока для дитячого 

харчування. Так, за перші 6 місяців 2016 р. обсяги виробництва збільшилися на 

10% порівняно з аналогічним періодом минулого року [2].  

Для вирішення проблеми забезпечення дітей повноцінними продуктами 

харчування відповідної якості, стимулювання вітчизняного виробництва 
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протягом останніх років прийнято низку законодавчо-нормативних актів. 

Однак, ці нормативно-правові документи не стимулюють розвиток 

промисловості дитячого харчування, що негативно впливає на діяльність 

вітчизняних підприємств.  

Для підтримання вітчизняного виробництва діє норма Податкового 

кодексу України (розділ III «Податок на прибуток підприємств»), яка 

передбачає звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від продажу на 

митній території України продуктів дитячого харчування власного 

виробництва. 

При вирішенні проблеми виробництва дитячого харчування на 

державному рівні у 1996 році впроваджена Національна програма «Діти 

України». Згідно з цим нормативно-правовим документом висувалися завдання 

щодо модернізації наявних виробничих потужностей та освоєння нових 

технологій виробництва продуктів дитячого харчування. Проте частина заходів 

через відсутність їх належного фінансування залишалася нереалізованою.  

На діяльність підприємств дитячого харчування впливає несвоєчасна 

виплата коштів з державного бюджету за екологічно чисту сировину, механізм 

виплати яких визначений Порядком використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для розвитку тваринництва, який затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 року № 282. Згідно з 

цим Порядком бюджетні кошти спрямовуються для надання 

сільськогосподарським підприємствам дотацій за екологічно чисте молоко 

власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для 

виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі. Бюджетна 

дотація надається тим сільськогосподарським підприємствам, які здійснюють 

господарську діяльність на території, якій надано статус спеціальної 

сировинної зони для виробництва сільськогосподарської продукції, що 

відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до виготовлення продуктів дитячого 

харчування та мають відповідний сертифікат якості. Перелік молокопереробних 

підприємств надає Міністерство аграрної політики та продовольства.  
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Найпоширенішим видом харчової продукції для дітей у 2015 році було 
молоко оброблене рідке. Воно займало понад 50% від загального обсягу 
виробництва. Майже рівні частки склали продукти кисломолочні для дитячого 
харчування та дитяче харчування на молочній основі сухе (14% та 12%). Соки 
дитячі та сир кисломолочний і вироби з нього охопили відповідно майже 8% та 
7% ринку. Найменші частки на ринку займають дитячі плодоовочеві та 
фруктові консерви (4,8%) та дитяче харчування на борошняній основі (1,3%). 
Це дає можливість зробити висновок про недостатні обсяги виробництва цієї 
продукції для задоволення потреб споживачів-дітей.  

Аналіз співвідношення власного виробництва і споживання показав, що 
Україна впродовж останніх років не забезпечує внутрішнє споживання дитячих 
харчових продуктів за рахунок власного виробництва, задовольняючи потреби 
українських дітей у продуктах харчування лише на 45–65%. Тенденції, що 
склалися в імпорті харчових продуктів для дітей, показали, що імпорт щорічно 
зростав у середньому на 30%, і у 2016 році відбулося падіння обсягів імпорту 
порівняно з попереднім роком на 37% [1]. Таке скорочення обсягів імпорту 
відбулося в основному за рахунок зменшення ввезення овочів гомогенізованих 
(75,2%), гомогенізованих готових продуктів (65,1%) та гомогенізованих 
складених харчових продуктів (45,4%).  

Найбільшими імпортерами дитячих продуктів харчування на українському 
ринку є виробники таких відомих світових марок: Nutricia (Нідерланди), Nestle 
(Швейцарія), Heinz (Німеччина), HiPP (Німеччина, Австрія), 
DrogaKolinskaTMBeby (Словенія), HeinzRemediaLTD (Ізраїль), Semper 
(Швеція), Humana (Німеччина), Hame (Чехія), Frutek (Словенія), Bebivita 
(Угорщина), FrieslandFoods (Нідерланди), НЭННИ (Нова Зеландія). Дослідники 
вказують, що 80 % існуючих на ринку продуктів харчування для дітей належать 
зарубіжним виробникам.  

Найбільшу частку серед імпортної продукції (55–72%) займають продукти 
дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі (сухі адаптовані 
суміші і каші на молочній та без молочній основі). Серед імпортних продуктів 
дитячого харчування вагому частку займають фруктові та овочеві пюре                 
(16–31%).  
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Ринок дитячих м’ясних, овочево-м’ясних та рибних консервів повністю 

належить імпортним виробникам, частка якого у загальному імпорті продуктів 

дитячого харчування коливалася протягом 2015–2016 рр. в межах 11–14%. У 

2016 році найбільшу частку займали виробники Чехії (34,4%), 

Угорщини(15,0%), Швеції(12,5%), Німеччини (9,3%), Фінляндії (9,1%). В 

асортиментному портфелі імпортної продукції дитячого харчування можна 

виділити також злакові каші із суміші вівсяних, пшеничних, ячмінних 

пластівців NordiC (Фінляндія), Bruggen (Німеччина), дитяче печиво з різними 

смаками Heinz (Італія), HiPP (Швейцарія); чайні трав’яні напої (ромашковий, 

липовий, фенхелевий тощо) Beby, Bebivita, Milupa AG, Humana, Fridrichsdorf 

(Німеччина).  

Доцільно визначити, що частина імпортної продукції небезпечна для 

здоров’я споживачів, оскільки не завжди відповідає високій якості. Це 

пояснюється тим, що вона підлягає перевірці лише на етапі ввезення на 

територію України або безпосередньому продажу споживачам. За оцінками 

фахівців, значна частина дитячих продуктів харчування ввозиться нелегально й 

напівлегально, що свідчить про відсутність належного контролю навіть на етапі 

їх ввезення. За словами учасників ринку, всього 4–5 компаній, що постачають 

продукцію преміум-класу, ввозять її легально, інші використовують незаконні 

шляхи. Крім того, значна кількість дитячого харчування за посередництвом 

благодійних фондів та релігійних організацій ввозиться як гуманітарна 

допомога, що не завжди гарантує високу якість продукції і прозорість поставок. 

Отже, безконтрольне потрапляння на український ринок неякісних товарів для 

дітей завдає шкоди здоров’ю ще не сформованому організму через вміст у 

вказаній продукції ароматизаторів, емульгаторів, консервантів, барвників та 

інших заборонених компонентів. У той же час всі етапи процесу виготовлення 

вітчизняних продуктів-від виробництва сировини та її переробки до 

безпосереднього отримання готової продукції і пакування-проходять жорсткий 

контроль якості. Аналіз експорту продуктів дитячого харчування, свідчить про 

те, що його обсяги у 2016 році знизилися майже на 1/3 у натуральному 
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вираженні порівняно з 2015 роком та на 5,1% в грошовому вираженні [1]. Таке 

скорочення відбулося в основному за рахунок зменшення експорту 

гомогенізованих складених харчових продуктів – 100%, гомогенізованих 

готових продуктів – 52,6% та овочів гомогенізованих – 43,5%. В товарній 

структурі експорту перевага надається продуктам дитячого харчування, 

розфасованим для роздрібної торгівлі (зокрема сухим молочним сумішам та 

кашам на молочній і безмолочній основі – 70,3%) та гомогенізованим готовим 

продуктам (29,6%). Зниження обсягів експорту продуктів дитячого харчування 

обумовлені відсутністю його виробництва в достатній кількості.  

  Вважається, що вітчизняним підприємствам необхідно впроваджувати 

нові технології та відновлювати виробництво цих продуктів,що дозволить їм не 

тільки задовольняти потреби українських споживачів, а й розширити експортні 

можливості та зміцнити свої позиції на міжнародному ринку. Проведений 

аналіз стану ринку вітчизняних продуктів харчування для дітей дозволяє 

стверджувати про вузький асортимент цих продуктів,що обмежує можливості 

задоволення потреб дітей у продуктах харчування. Споживачам пропонується 

не більше 150 товарних позицій, в той час, коли іноземні виробники 

пропонують близько 550. Вимоги споживачів та конкуренція з боку іноземних 

виробників вимагають від вітчизняних виробників розширювати 

асортиментний ряд конкурентоспроможної продукції.  

Ринок дитячого харчування можна умовно поділити на такі сегменти:  

- ринок продуктів харчування для дітей віком від народження до одного 

року - ринок продуктів харчування для дітей віком від одного до трьох років; 

-ринок дитячих сумішей початкових,  

- ринок дитячих сумішей для подальшого годування,  

- ринок продуктів прикорму, 

- ринок напоїв та бутильованої води.  

Для дослідження ринку продуктів харчування для дітей виділяємо такі 

сегменти:  

- ринок сухих молочних сумішей та каш; 
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- ринок рідких і пастоподібних молочних та кисломолочних продуктів;  

- ринок соків, плодоовочевих і фруктових консервів;  

- ринок чайних, фіточайних напоїв та питної води.  

Сухі молочні суміші – один із технологічно складних продуктів дитячого 

харчування. І хоча в Україні спостерігається нарощення виробництва цієї 

продукції, проте її обсяги поки що не задовольняють потреби. Підприємства 

підвищують обсяги виробництва традиційних видів продукції та налагоджують 

випуск нових видів,які відповідають вимогам повноцінного та раціонального 

харчування. Перспективними планами розвитку є розширення асортименту 

дитячих швидкорозчинних каш з фруктовими та овочевими наповнювачами. 

Виробництво кисломолочних продуктів і рідких та пастоподібних молочних 

продуктів здійснюється у Дніпропетровській області (ПАТ «Комбінат 

Придніпровський» – дитяче вітамінізоване молоко, вершки, кефір                 

ТМ «Злагода»), Одеській області (Балтське ТОВ «Аттіс-Т» – дитяче молоко                

ТМ «Ласуня»), Вінницькій області (ТОВ «Люстдорф» – молоко дитяче ТМ              

«На здоровье», молоко вітамінізоване, збагачене кальцієм, і молочні напої ТМ 

«Тотоша», Київській області (ПАТ «Вімм-Біль-Данн Україна» – молоко дитяче 

ТМ «Агула») та м. Києві (ТОВ «Фірма Фавор»; ПАТ «Галактон» – молоко, 

кисломолочні продукти та пасти сиркові з наповнювачами ТМ «Тема»; ПАТ 

«Завод дитячого харчування Салюс» – рідкі молочні та кисломолочні суміші, 

молоко, кефір, напій кефірний та біойогурти ТМ «Вітамінна абетка», 

кисломолочні продукти «Наріне» та «Лактіум»).  

Протягом останніх років спостерігається постійне розширення 

асортименту рідких та пастоподібних молочних і кисломолочних продуктів. 

Ринок соків, плодоовочевих та фруктових консервів зазнав змін. За останні 

роки обсяг виробництва плодоовочевих і фруктових консервів та соків 

коливається в межах 6000–2000 тонн. Продукція ринку чайних, фіточайних 

напоїв та питної води виготовляється австрійсько-українським підприємством 

«Хіпп-Ужгород» ГмбХ (с. Кібляри Ужгородського району Закарпатської 

області), яка має в Карпатах свої плантації лікарських рослин.  
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Виробництво питної дитячої негазованої води в Україні здійснюють ТОВ 

«AКВА-ЕКО» – «ЕКОНяня» (м. Трускавець, Львівська область), ТОВ «Еконія» 

– ТМ «Малятко» та ТМ «Аквуля» (м. Золотоноша Черкаської області), ТОВ 

«Ріо-кола» –ТМ «Bebivita», ТМ «Агула», ТМ «Remedia» (м. Ужгород). У 

найближчому майбутньому ТОВ «Еконія» планує першим освоїти ринок 

м’ясних, рибних та овочево-м’ясних консервів для дітей, що дозволить 

витіснити з українського ринку зарубіжних товаровиробників і поступово 

завоювати ринки інших країн.  

Проведений аналіз ринку продуктів дитячого харчування дозволив 

визначити основні чинники, які впливають на рівень попиту покупців на ці 

продукти харчування: чисельність народжених немовлят, якість та ціна 

продукції, різноманітність асортименту наявних на ринку товарів, рівень 

доходу покупців-батьків, довіра до торгової марки, обсяг внутрішнього 

виробництва продукції та обсяг імпорту. Проведене дослідження ситуації на 

ринку продуктів дитячого харчування дає можливість виділити основні 

проблеми, які негативно впливають на діяльність вітчизняних підприємств:  

- посилення інтервенції з боку іноземних виробників;  

- неефективна система державного регулювання, яка передбачає 

несвоєчасну виплату дотацій за екологічно чисту сировину;  

- обмеження рентабельності виробництва і продажу продукції;  

- загальна нестабільність національної економіки;  

- дефіцит екологічно чистої сировини тощо.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНЬЯКІВ В 

УКРАЇНІ 
Проаналізовано стан ринку коньяків в Україні, визначені лідери вітчизняного 
коньячного ринку, досліджено імпорт та експорт коньяків. Виокремлені 
основні проблеми коньячної галузі України, запропоновані шляхи їх вирішення. 
Ключові слова: коньяк, ринок, марка, експорт, імпорт, коньячний спирт. 

Коньяком у світовій торгівлі може називатися міцний алкогольний напій, 
отриманий подвійною дистиляцією білих виноградних вин з виноградів сортів 
Уні Блан, Фоль-Бланш, Коломбар, зібраних у жовтні машинним способом у 
регіонах департаменту Шаранта (Франція), у центрі якого розташоване місто 
Коньяк [1]. Згідно з чинним законодавством про контрольовані найменування 
за походженням міцні напої зі спирту, одержані дистиляцією виноградних вин, 
але виготовлені в інших районах Франції або інших країнах, не можуть 
випускатися під назвою «коньяк». У різних країнах напої типу коньяк 
називають по різному: віньяк, бренді, арманьяк. В Україні та деяких інших 
країнах найменування «коньяк» збереглося для міцних виноградних напоїв, які 
використовуються на внутрішньому ринку. На даний час назва «коньяк» 
практично втратила свою географічну приналежність і сприймається як тип 
напою. 
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Сегмент коньяків в галузі алкогольних напоїв сьогодні в Україні є одним з 

найбільш динамічних. Рентабельність підприємницької галузі є однією з 

найвищих, і темпи приросту виробництва з кожним роком збільшуються. 

Українські виробники алкогольних напоїв довели, що вони є 

конкурентоспроможними: зменшується обсяг імпорту та споживання 

закордонних коньяків, які замінюються на українські товари, а гостра 

конкуренція всередині галузі, лише сприяє покращенню якості продукції, 

розробці нових маркетингових стратегій тощо. Тому дослідження ринку 

коньяків та виявлення проблеми на ньому є дуже актуальним.  

Останнім часом у вітчизняних і міжнародних наукових виданнях з’явилось 

ряд публікацій, які здебільшого аналізують позитивні результати та негативні 

наслідки щодо вступу України до СОТ та інвестиційні процеси в різних галузях 

економіки. Різні аспекти розвитку і дослідження виробництва лікеро-горілчаної 

галузі України.  

Основними українськими виробниками коньяків є ПрАТ «Одеський 

коньячний завод» (ТМ «Шустов», ТМ «ОКЗ») – 27%, ПАТ АПФ «Таврія» – 

20%, ОП «Ужгородський коньячний завод» (ТМ «Тиса») – 17%, ПрАТ 

«Коктебель» (ТМ «Коктебель») – 8%, ПрАТ «Зелений гай» (ТМ «Грінвіч») – 

12%, ПрАТ «Алеф-Виналь» (ТМ «Жан-Жак) – 9% та ін. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура виробництва коньяку в Україні [3] 
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Лідером продажу коньяку на внутрішньому ринку України є Одеський 

коньячний завод. Одеський коньячний завод (холдинг Global Spirits) випускає 

унікальну лінійку з трьох марочних коньяків: це знаменитий 10-річний 

«Ювілейний», популярна «Аркадія» віком 8 років і легендарна «Чайка» 6-річної 

витримки. Аналогів цим напоям немає в Україні - вони мають свій унікальний 

стиль, а за смаковими характеристиками не поступаються французьким. При 

цьому ціна найстарішого – «Ювілейного» коньяку – складає близько 150 

гривень. У Франції ціни на коньяки такого класу стартують від декількох 

сотень євро. 

Важливо, що марочні коньяки Одеського коньячного заводу 

виготовляються виключно з коньячних спиртів, що дистилюються на 

підприємстві. Цех дистиляції обладнаний шістнадцятьма шарантськими 

аламбіками – такого розмаху виробництва немає навіть на історичній 

батьківщині коньяку у Франції. 

Одеський коньячний завод має найбільший в Європі запас якісних 

коньячних спиртів різних поколінь: молодих, старих і навіть дуже старих, віком 

до п'ятдесяти років. На відміну від примітивного боттлерства (розливу 

закуплених коньячних спиртів в суміші з водою і колером по пляшках), повний 

цикл виробництва дозволяє випускати справжній коньяк – високої якості, з 

багатим смаком і складним ароматом.  

У 2016 році обсяг імпорту коньяку в Україні зменшився в натуральному 

вираженні більше, ніж у два рази в порівнянні з 2015 роком [2].  

За підсумками 2016 року в Україну надійшло 217,6 тис. дал коньяку 

іноземного виробництва (-52,5%, рік-до-року) на суму 298 млн грн. У 

грошовому вираженні обсяг імпорту коньяку знизився всього на 22% через 

зростання імпортних цін на готову продукцію [2]. 

Четвірка країн-лідерів з постачання коньяку в Україну не змінилася в 

порівнянні з 2015 роком. Основними країнами-постачальниками коньяку в 

Україну в 2016 році були Грузія, Вірменія, Молдова і Франція. Сумарна частка 

цих чотирьох країн в загальному обсязі імпорту коньяку в Україні в 
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натуральному вираженні склала 86,4% [2]. Слід зазначити, що Вірменія, 

Молдова і Франція збільшили свої частки на ринку коньяку України в 2015 

році, а Грузія − зменшила. Так, за результатами 2016 року частка грузинського 

коньяку на ринку України склала 50,2% в порівнянні з 70% роком раніше [4]. 

Найбільш популярними торговими марками імпортного коньяку на ринку 

України в 2016 році були «Старий Кахеті», «Асканелі», «Прошанский 

коньячний завод», «Арарат», «Louis du Conte». 

На відміну від динаміки обсягів імпорту, обсяги експорту коньяку в 2016 

році збільшилися в порівнянні з 2015. У 2016 році українські виробники 

експортували 300 тис. дал коньяку, що на 12,4% перевищує обсяг експорту 

2015 року. У грошовому вираженні обсяг експортних поставок склав 163,6 млн 

грн. (+ 16,8%) [2]. 

У 2016-му році географія постачання коньяку українського виробництва не 

змінилася в порівнянні з 2015 роком. Основною країною-імпортером 

українського коньяку залишається Росія − більше 90% аналізованої продукції 

Україна експортує в Росію. У першу п'ятірку країн-одержувачів коньяку з 

України входять також Литва, Казахстан, Азербайджан та Ізраїль. Лідером 

серед компаній-експортерів коньяку в Україні є Одеський коньячний завод. 

Український ринок коньяку характеризується перенасиченістю продукції із 

стійкою позитивною динамікою експорту. Проте на позитивний розвиток 

вітчизняного ринку коньяків впливають ускладнюючі проблеми, серед яких 

відсутність законодавчо регламентованих чітких показників якості й 

безпечності для ідентифікації коньяків [3]. 

Сьогодні в основі проблем ринку коньяків лежить відсутність гармонізації 

на рівні складових технічного регулювання виробництва коньяків, 

стандартизації та оцінювання відповідності. Гармонізація ускладнюється 

відсутністю єдиних підходів між найбільш перспективними товарами з точки 

зору інтеграції європейських економічних співробітництв. Для вирішення 

проблеми доцільно працювати в одному з напрямків гармонізації вітчизняної 

бази нормативної документації з аналогічною документацією країн ЄС. 
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Найближчим часом у нашій країні з’явиться ще один національний 

продукт, який визнаватиме увесь світ − «український коньяк». Такі 

переконання висловлюють в асоціації виробників алкоголю «СОВАТ». Наразі 

головним національним продуктом України вважається горілка. Втім, за 

словами фахівців, вітчизняна коньячна галузь, попри запровадження нових 

технологій, зберегла традиційну рецептуру коньяків, тому останні мають 

високу якість і претендують на світове визнання. Сьогодні близько 90% 

вітчизняних коньяків припадає на напої до 5 років витримки, решту складають 

елітні коньяки. 

Основними проблемами коньячної галузі України на сьогоднішній день 

залишається підвищення акцизу, нестача сировини, боротьба з фальсифікатом 

та неефективне державне регулювання галузі. 

Урядом України внесені поправки у законодавство щодо обмеження норм 

використання імпорту коньячних спиртів в коньяки України, що позитивно 

вплине на розвиток коньячної галузі і вина, а також підніме імідж і якість 

коньяків України. Таким чином, згідно з прийнятим рішенням, з 01.01.2017 

року допустима частка вмісту імпортних коньячних спиртів досягне 80%, а з 

01.01.2018 року вона буде знижена до 70%, з 01.01.2019 – до 60%, а з 01.01.2020 

р. знизиться до 50%. Таким чином, при виготовленні коньяку, виробники 

будуть змушені використовувати не менше 20% дистильованих українських 

коньячних спиртів [4]. 

Щодо забезпечення сировиною, то основною проблемою українських 

виноградників є відсутність елітних, стійких до несприятливих кліматичних 

умов сортів винограду. Адже українська селекція винограду була орієнтована 

на виведення нових сортів, у результаті чого більшість нинішніх виноградників 

виявилися залежними від кліматичних умов. Тому основним вирішенням цієї 

проблеми для українських виробників є створення власної сировинної бази. У 

минулому році в Україні було закладено близько 200 га винограду більш 

стійких французьких сортів. Крім цього, закладені «італійські» та «іспанські» 

виноградники. Виробники приступили до самостійного формування сировинної 
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бази, щоб максимально захистити себе від кліматичних «капризів» уже 

протягом найближчих декількох років. До реалізації комплексної програми 

«Виноградники» приступило ПрАТ «Коктебель»; інвестують у розвиток 

виноградників ПрАТ «Алеф-Виналь»; «Винний Будинок Логос» щорічно 

закладає близько 200 га нових виноградників. 

Однією з основних проблем сучасної коньячної галузі України є ухилення 

від сплати податків. Так, на сьогодні найбільш поширеними схемами тіньової 

діяльності юридичних і фізичних осіб є: 

- використання підроблених марок акцизного збору, які друкуються на 

вітчизняних підприємствах поліграфічної промисловості, виготовляються за 

допомогою множувально-копіювальної техніки або ввозяться контрабандою з-

за кордону;  

- використання отриманих марок акцизного збору не за призначенням. 

Марки на продукцію з меншою ставкою акцизного збору застосовуються для 

продукції, що має більш високі розміри податків; 

- неправомірне завищення цін на давальницьку сировину з боку фірм-

реалізаторів, яку вони передають лікеро-горілчаній галузі харчової 

промисловості. У подальшому, отримавши товар за заводськими цінами, фірма-

реалізатор уже має значний запас у собівартості продукції. Знизивши ціну 

нижче заводської, фірма все одно отримує доход, який виникає із раніше 

зробленої націнки на давальницьку сировину, матеріали та ін.;  

- застосування підприємством марок акцизного збору, що були отримані 

іншою господарською структурою;  

- продаж товару за посередництвом «фіктивної» фірми за угодою 

консигнації, коли розрахунки проводяться в міру того, як реалізується 

продукція. Товар продається «фіктивною» фірмою, після чого вона зникає, не 

оплативши податки до бюджету. Відтак продавець відображає цю фірму у 

своєму бухгалтерському обліку як боржника;  
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- сплата сум акцизного збору та ПДВ шляхом взаємних заліків, зустрічних 

зобов'язань, векселями, в тому числі казначейськими, та в інших формах, які не 

передбачають здійснення таких платежів коштами. 

Щодо фальсифікату, то поки що вітчизняний виробник, який дотримується 

законодавства, аби захиститися від підробок, покладає найбільші надії на різні 

голограми, термополіграфію тощо. Наразі це подекуди спрацьовує, але фахівці 

вважають, що боротьба за потенційного споживача між виробниками і 

фальсифікаторами щодо запровадження і підробки щораз нових засобів захисту 

себе практично вичерпала, адже подекуди захист у структурі собівартості 

споживчих товарів займає до 30%. Не дають ефекту і заходи з інформування 

покупця − йому просто набридає розбиратися у тонкощах систем захисту. 

Значно простіше відмовитися від купівлі товарів зі скомпрометованою 

торговою маркою. Втім, сьогодні існують способи, що можуть досить надійно 

захистити товар від підробки, принаймні у перший час. Так, досить ефективним 

і недорогим вважається краплеструменеве маркування товару. В Україні 

сьогодні таке маркування запровадило підприємство «Таврія» з Нової Каховки. 

Найбільш ефективним, практично стовідсотковим захистом продукції від 

фальсифікату є створення мережі фірмових магазинів, а також реалізація товару 

виключно через офіційних дистрибуторів. 

Отже, головними проблемами коньячної галузі  України є нестійке та 

недосконале державне регулювання цієї галузі, повільний процес гармонізації 

державного законодавства до світових норм та супутні їм  проблеми великого 

тіньового ринку, засилля фальсифікату та контрафактної продукції, загострення 

сировинної проблеми. Кожна з цих проблем має бути предметом подальших 

наукових та економічних досліджень, що становитиме основу для формування 

ефективного соціально-економічного механізму управління цією 

бюджетноформуючою галуззю економіки України. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОГЛЯД РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ 

В статті вивчено стан ринку морозива в Україні, виявлено основні тенденції 

та особливості, проаналізовано показники виробництва, експорту, імпорту за 

ряд років, досліджено переваги споживачів. 

Ключові слова: морозиво, ринок морозива, виробництво, експорт, імпорт, 

споживчі переваги. 

Ринок морозива є одним з найбільш розвинених сегментів харчової 

промисловості України, але не є продуктом першої необхідності, тому його 

можна віднести до категорії імпульсних купівель. Специфіка продукції 

обумовлює сезонний попит на неї - більшість продукції споживається в теплі 

місяці року (травень-серпень), коли, слідом за зростаючим попитом, виробники 

збільшують обсяги виробництва. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що дослідженню 

проблемних питань щодо стану та розвитку ринку молока і молочної продукції, 

зокрема морозива, та пошуку шляхів їх вирішення присвячені праці В.Г. 

Андрійчука, В.І. Бойка, П.С. Березівського, В.Н. Зимовця, М.П. Коржинського, 

Ю.М. Макаренка, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, М.В. Федьковича, О. 

Хринюк, А. Чухліб, О.В Шкільова, О.М. Шпичака та інших вітчизняних 

науковців, Та, незважаючи на існуючі дослідження, слід відзначити 

недостатність вивчення сучасних тенденцій та особливостей розвитку ринку 

морозива в Україні. 

Мета дослідження – огляд сучасного стану ринку морозива в Україні і 

визначення основних тенденцій та особливостей, які найближчим часом 

домінуватимуть на ньому. 

Морозиво - це заморожений молочний продукт з вмістом різних смакових 

добавок. В Україні виробляється понад 1000 різновидів даної продукції. 

Основними його видами є молочне, вершкове, пломбір, сорбет, фруктовий лід 

(заморожений сік). 

Ринок морозива в Україні, як і решта продовольчих сегментів, 

скорочується. Така тенденція, за даними компанії Pro-Consulting [6], 

спостерігається вже котрий рік поспіль. Останнього разу ринок показував 

позитивну динаміку у 2012 році, коли зріс на 7,5%, до 106,2 тис. т, проте вже 

2013 року показники зменшилися на 6,1%, до 109,9 тис. т; у 2014 - 93,7, тобто 

місткість ринку скоротилась на 7,1%; у 2015 - зменшення ще на 9,4% і 

становили 84,9 тис. т, що в грошовому вираженні складає 152,8 млн. доларів. 

Проте слід зазначити, що в І кварталі 2016 року порівняно з І кварталом 2015 

року спостерігалося збільшення виробництва з 8,5 тис. т до 10,7, або на 25,9% 

[9]. У 2016 році в натуральному вираженні ринок морозива склав 90 251 т або в 

грошовому - 116 млн. 171,5 тис. доларів США [5]. 

Скорочення ринку обсягів морозива стосується, перш за все, великих 
промислових виробників, адже саме на них припадають практично всі обсяги 
виробництва. Близько 80% усього морозива в Україні виготовляють шість 
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виробників: ПАТ «Житомирський маслозавод», м. Житомир (ТМ «Рудь»),                
АТ «Хладопром», м. Харків, ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «Лімо»), 
ТОВ «Три ведмеді», м. Бердичів (ТМ «Три ведмеді»), ТОВ «Ласунка»,                
м. Дніпро (ТМ «Ласунка») та Підприємство об’єднання громадян «Асоціація 
підтримки вітчизняного товаровиробника (ПОГ АПВТ) «Фірма Ласка»,                
м. Кропивницький (ТМ «Ласка»).  

До десятки лідерів ринку також належать ПрАТ «Геркулес», м. Донецьк 
(ТМ «Геркулес»), ТОВ «Ажур Фроузен Фуд», м. Київ (ТМ «Ажур»), ТОВ 
«Тірас», м. Ізмаїл (ТМ «Мозаїка»), ПАТ «Винтер», м. Донецьк (ТМ «Винтер»). 
Тож статистику із зменшення обсягів ринку склали передусім компанії-лідери, 
тоді як ситуація у малих та середніх виробників відрізняється лише в 
конкретних цифрах. 

Тенденції в усіх сегментах ринку морозива схожі. Проте сегмент малого й 
середнього бізнесу на ринку морозива України – не заповнений. Це означає, що 
місця вистачить не просто багатьом, а всім охочим. 

Як серед промислових виробників можна нарахувати з десяток лідерів, так 
і серед менших компаній знайдеться не більше десятка таких, які працюють 
досить давно й більш-менш успішно. 

Особливості роботи малого й середнього бізнесу полягають у досить 
високому порозі входу й дорожнечі продукції. Конкурувати з великими 
виробниками важко через цінову політику. Малі компанії виготовляють 
морозиво з натуральних інгредієнтів, використовують дорогі складові, що 
робить такий продукт дорожчим за масовий. Що стосується конкуренції малих 
та середніх компаній, то вона відсутня. Через те, що виробників у цьому 
сегменті надзвичайно мало, конкурувати немає з ким. Поки покупець, перш за 
все, голосує за морозиво гаманцем, тому надає перевагу дешевшому масовому 
продукту.  

З іншого боку, в Україні почала формуватися нова культура споживання 
морозива, з’являється прошарок споживачів, які на перше місце ставлять якість 
і смак, а не ціну. Такі покупці цікавляться не лише якісним магазинним 
морозивом, але й м’яким та джелато, що продаються на вагу. Тобто саме тими 
видами морозива, які пропонує малий та середній бізнес [6]. 
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Серед виробників у 2016 році, як і минулого року, перше місце займала 

Житомирська область, обсяги виробництва якої склали 27 460 т. В області 

основним виробником морозива є компанія «Рудь». Якщо продовжити оцінку 

вітчизняних лідерів за обсягами виробництва, то на другому місці Львівська 

область – 17 066 т. На третьому місці - Дніпропетровська область, обсяги 

виробництва якої склали 16 084 т, а це в основному ТОВ «Ласунка». Гарні 

результати демонструє Кіровоградська область – 11 893 т, лідером області є 

ПОГ АПВТ «Фірма Ласка». Стабільний рівень обсягів виробництва показує 

Харківська область – 9 221 т, основний виробник якої - компанія «Хладопром». 

Регіональна структура виробництва морозива в Україні у 2016 році 

наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Регіональна структура виробництва морозива в Україні у 2016 році [9] 

 

Якщо аналізувати галузь морозива в цілому, то слід зазначити, що 2016 

році наростили обсяги виробництва по відношенню до 2015 року 8 регіонів. Це 

такі основні виробники: ПОГ АПВТ «Фірма Ласка» - 128%, ТОВ «Ласунка» - 

116, ПАТ «Житомирський маслозавод» - 103%. 

Крім того, показники скорочення ринку морозива майже ідентичні 

показникам роздрібного товарообігу. За даними Держстату, у першому півріччі 

2015 року обіг роздрібної торгівлі знизився на 24,6% порівняно з першим 

півріччям 2014-го. В цілому за підсумками 2015 року падіння обсягів 

роздрібної торгівлі склало 20,7% [6] 

Очевидно, що морозиво не стало винятковим товаром – з таким самим 
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завзяттям українці економили на всіх інших товарах, включаючи продукти. У 

2015 році спостерігалося скорочення продажу морозива у порівнянні з 

аналогічним періодом попереднього року на 20-25%, при цьому в цілому по 

ринку продаж зменшився в середньому на 25-30% [6]. Головна причина такої 

тенденції – загальне скорочення споживчого попиту в країні. Все більше 

покупців переходять на морозиво низького цінового сегменту або зовсім 

відмовляються від споживання цього продукту. 

Подорожчання – типова тенденція для усього ринку харчових продуктів, 

тож морозиво не стало винятком. Незважаючи на те, що переважна більшість 

складових для холодного десерту виробляється в Україні, подорожчали всі 

інгредієнти. Якщо 2015 року якісне молоко коштувало близько 10 грн. за літр, 

то зараз – більше 16 грн. за літр. Подорожчали також цукор, який 

використовують усі виробники, та сухе молоко, яким послуговуються 

промислові виробники. До того ж частину інгредієнтів, такі, як шоколад 

(какао), горіхова паста чи горіхи, виробники змушені закуповувати за 

кордоном. За даними учасників ринку, у сезоні-2016 морозиво подорожчало на 

10-20% порівняно з минулим сезоном [1].  

Динаміка експорту морозива з України має позитивну тенденцію. Обсяги 

експорту зростають з кожним роком: у 2011 р. експорт збільшився на 0,2 тис. т, 

або на 10% порівняно з попереднім роком, а в 2012 р. збільшився на 12% і 

склав 2,7 тис. т. За результатами 2013 року експорт морозива склав 3,01 тис. т, 

що на 2,2% більше в порівнянні за минулий рік. У 2014 р. обсяг експорту 

морозива з України склав 3,1 тис. т у натуральному вираженні і 81,2 млн. грн. в 

грошовому [4].  

Згідно даних Державної фіскальної служби за січень-травень 2016 обсяги 

експорту морозива та інших видів харчового льоду зросли на 16% порівняно з 

аналогічним періодом 2015 року. Обсяги реалізації даної продукції за кордон 

становили 1,8 тис. т, що на 0,3 тис. т більше, ніж за перші п’ять місяців 2015. В 

грошовому вимірі експорт морозива та інших видів харчового льоду зріс на 360 

тис. дол. США та склав 3,6 млн. дол. США у 2016 році [3]. 
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Понад половини експорту морозива здійснило ТОВ «Ласунка». Його 

частка в експорті солодкого десерту склала 56%. На другому місці з часткою 

24% знаходиться ПАТ «Житомирський маслозавод». Замикає трійку лідерів 

виробник холодного десерту ПОГ АПВТ «Фірма Ласка» з питомою вагою 14% [3]. 

За весь 2016 рік було експортовано 4,46 тис. т морозива на суму 8771,1 тис. 

дол. США [2]. 

Найбільшим зовнішнім ринком збуту українського морозива залишається 

Росія. Її частка становить 41% від всіх експортних поставок [8]. На другому і 

третьому місці рейтингу перебувають Молдова та Ізраїль, які мають в структурі 

експорту 26% і 21% відповідно [2]. 

Обсяги імпорту досліджуваної продукції на український ринок протягом 

останніх 5 років не перевищують 1 тис. т. Але за цей період обсяги поставок 

зросли в 1,6 разів - з 0,32 тис. т в 2009 р до 0,82 за підсумками 2013. Крім того, 

в 2014 р. обсяг імпорту морозива в Україну знизився на 57% в натуральному 

вираженні і на 26 - в грошовому, відповідно і частка імпорту в обсязі ринку 

знизилася до 0,4% [3].  

У 2016 році було ввезено морозива 101,2 т на суму 473,9 тис. дол. США [2]. 

Основною причиною цього є зниження купівельної спроможності в 

Україні - рівень заробітної плати скоротився, інфляція збільшилася. 

Динаміка імпорту за останні 5 років показує постійне зниження його 

обсягів. Це пов'язано з тим, що на імпорт морозива накладене високе мито і 

ввозити солодкий продукт в Україну дуже невигідно.  

Румунія залишається безумовним лідером в імпорті морозива на 

український ринок. З цієї країни надійшло 63,9 т продукції на суму 222,0 тис. 

дол. США; на другому місці – Італія із кількістю 19,7 т на суму 93,3 тис. дол. 

США; на третьому – Чехія (9,2 т на суму 77,3 тис. дол. США); на четвертому – 

Німеччина із кількістю 8,1 т на суму 75,2 тис. дол. США [2]. 

Основний клієнт невеликих виробників морозива – кафе й ресторани, 

рідше – приватні покупці. Потреби клієнтів різняться суттєво. Наприклад, 

ресторани зазвичай беруть обмежений набір видів: ванільне, шоколадне, 
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фісташкове. На це є кілька причин. Ванільне морозиво – це необхідність, бо 

воно часто є обов’язковим додатком до таких страв, як яблучний штрудель чи 

банановий спліт. Ще 2-3 смаки ресторан може мати для різноманітності. 

Тримати ж у ресторані спеціальну морозильну камеру з великим асортиментом 

морозива ресторану невигідно, на це немає особливого попиту. 

Інша справа кафе, де різноманітні смаки морозива доречні. З іншого боку, 

такі заклади зазвичай мають більш демократичну цінову політику, ніж 

ресторани, тому не кожному з них якісне морозиво буде по кишені.  

Тож виходить, що ніша якісного «домашнього» морозива хоч і вільна, 

проте зайняти своє місце в ній непросто. Залишаються покупці з середнім 

рівнем достатку і вище. Для них головними критеріями вибору є якість і 

асортимент. До того ж, за даними компанії Pro-Consulting, кожен українець 

щороку з’їдає в середньому лише 2 кг морозива, тоді як європеєць – до 10 кг, а 

американець – 23,5 кг [6]. І хоча мова не йде про те, щоб наздогнати й 

перегнати ці регіони, проте очевидно - український ринок має нерозкритий 

потенціал і йому є куди зростати за кількісними і якісними показниками. 

Ключовими факторами вибору морозива споживачами є смакові якості 

продукту (15,3%), ціна (13,5%) і досвід споживання (12,9%) [3]. Також покупці 

звертають увагу на назву морозива, його упаковку, склад та інше.  

Морозиво - явно виражений сезонний продукт. Сезонність виробництва 

морозива чітко простежується - пікові обсяги припадають на період березень-

серпень. При цьому в жовтні-січні завантаження виробничих потужностей 

операторів може знижуватися до 10-30% [3].  

Частота купівель морозива для кожного споживача індивідуальна, однак 

приблизно дві третини споживачів в «сезон» купують морозиво 1-3 рази на 

тиждень і лише 11% споживають його кожен день. За оцінками експертів, 

збільшився продаж морозива низького цінового сегмента, частка якого зросла 

до 50%. У передкризовий період його частка почала скорочуватися за рахунок 

просування продукції преміум- і середнього цінових сегментів. Близько 40% 

всього морозива в Україні можна віднести до середнього цінового сегменту і 
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всього 10% - до «преміум». Найбільш популярними торговими марками 

морозива, виділеними споживачами, були «Рудь», «Три ведмеді», «Ласунка», 

«Геркулес», «Ажур». Лідерами в категорії «сімейне морозиво» є ТМ «Рудь», 

«Три ведмеді»,«Геркулес» [7]. З іншого боку, на українському ринку 

відмічається тенденція зростання споживання морозива середнього і високого 

цінових сегментів.  

Таким чином, ускладнення політичної та економічної ситуації в Україні 

буде відображатися на всіх галузях промисловості ще декілька років. Тому не 

варто очікувати зростання ринку морозива в середньостроковій перспективі. 

На ринку спостерігається зростання середньо- і високоцінового сегментів. 

Головною проблемою для виробників морозива є низька платоспроможність 

більшої частини населення, а це означає, що малозабезпечені покупці змушені 

купувати низькоякісне морозиво або взагалі відмовлятися від споживання 

даного продукту.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ: ТВЕРДІ СИРИ 

У статті розглянуто основні тенденції розробки сучасних твердих сирів 

функціонального призначення та критерії їх оцінки, значення твердих 

функціональних сирів для харчування людини і збереження її здоров’я  

Ключові слова: функціональні тверді сири, пробіотики, пребіотики, 

синбіотики, штами бактерій 

З огляду на екологічну ситуацію в Україні та світі, збільшення частоти 

захворювань, зростає актуальність розробки функціональних продуктів 

харчування як стратегічного напрямку розвитку харчової промисловості. 

Функціональні продукти одержують за інноваційними технологіями і 

розглядають як складний немедикаментозний комплекс, що відповідає 

фізіологічним потребам організму людини та має яскраво виражені лікувальні, 

профілактичні або оздоровчі властивості [1]. 
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Про- та синбіотичні продукти позиціонуються як такі, що мають оздоровчі та 

лікувально-профілактичні властивості. Наявність доведеного корисного впливу на 

організм людини, пов’язаного з ідентифікованим компонентом харчового 

продукту є обов’язковою умовою впровадження його як функціонального на 

ринок країн ЄС, що стало одним із чинників уповільнення зростання обсягів 

європейського ринку таких продуктів. У Китаї, Японії та більшості країн Азії 

наявність про біотичних штамів робить можливим позиціонувати продукт як 

функціональний. 

Великий внесок у розробку наукових основ підвищення харчової та 

біологічної цінності молочних продуктів та організацію їх виробництва внесли 

вітчизняні й закордонні вчені [1-5]. 

Метою статті є дослідження якісних характеристик пробіотиків, що 

використовуються при виробництві твердих сирів функціонального 

призначення; визначення пріоритетних напрямків та перспектив розвитку 

виробництва продуктів цієї категорії.  

Результати досліджень. Молочні продукти, зокрема тверді сири, є 

важливою складовою ринку продуктів функціонального призначення, які в 

Україні і країнах Європи складають близько 65 % від його загальної ємкості. 

Понад 80 % ринку молочних продуктів функціонального призначення 

представлено продуктами з про- та/або пребіотиками, 8 % – продуктами з БАР, 

близько 12 % складають інші продукти. Перша група найбільш динамічно 

розвивається і постійно поповнюється новими продуктами, оскільки на 

дисбактеріоз в Україні, за статистичними даними, хворіє 65 - 75 % населення.  

Аналіз цієї групи продуктів свідчить про те, що у більшості випадків їх 

пробіотичний вплив обумовлений регламентованою кількістю лактобактерій, 

тоді як кількість життєздатних клітин  біфідобактерій у продуктах часто не 

відповідає вимогам нормативних документів, що знижує їх функціональний 

вплив на організм людини. В сучасних умовах необхідність розширення 

асортиментного ряду молочних продуктів функціонального призначення 

диктується демографічною ситуацією в Україні (частка людей похилого віку у 
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загальній структурі населення складає 20,5 %, за прогнозами Інституту 

геронтології АМН України до 2050 року вона зросте до 38,1 %), збільшенням 

кількості людей із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом 

(до 24,5 та 3,8 %, відповідно), поширенням вторинних імунодефіцитних станів, 

ускладнених дисбіотичними порушеннями шлунково-кишкового тракту, у 

половини населення країни [2]. 

За функціональними властивостям тверді сири можна об’єднати в такі 

групи (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Групи функціональних твердих сирів 

Такі категорії функціональних продуктів харчування на молочній основі, як 

геродієтичні, діабетичні без додавання замінників цукру, продукти з 

підвищеними імуномодулюючими, антиоксидантними, сорбційними 

властивостями тощо на споживчому ринку України не представлені, або 

Функціональні тверді сири 

Збагачені: 

- з додаванням властивих компонентів (мінеральних речовин, вітамінів); 

- з додаванням невластивих компонентів (амінокислот жіночого молока, модифікованих 
жирних кислот). 

Із зміненим хімічним складом: 

- зі зменшеним вмістом лактози; 

- з відсутністю лактози; 

- з частково гідролізованим казеїном; 

Підвищеної біологічної та фізіологічної цінності 

З додаванням компонентів, які мають виражений оздоровчий або лікувальний 
ефект: 

- пробіотики; 

- пребіотики; 

- синбіотики. 
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представлені дуже слабо, що обумовлено відсутністю науково обґрунтованих та 

клінічно підтверджених технологій їх виробництва. Розробка нового 

асортименту науково обґрунтованих технологій молочних продуктів 

функціонального призначення, збагачених комплексами пробіотичних культур 

лакто- та/або біфідо-  бактерій, біологічно активними речовинами, 

пребіотиками є актуальним для України на сучасному етапі завданням і 

потребує вирішення.  

За останні два десятиріччя науково підтверджено особливу роль молочних 

ферментованих продуктів в  оздоровленні людей, представлено аргументовані 

докази лікувальних  властивостей кисломолочних продуктів, засвідчено, що 

вони сприяють поліпшенню травлення лактози, конкурентному витісненню 

патогенів  з кишечника, підвищенню стійкості організму до інфекцій, 

попередженню онкозахворювань, зниженню рівня холестерину в організмі 

людини.  

Серед представників нормальної мікрофлори людини особливе місце 

займають лакто- та біфідобактерії, саме їм належить провідна роль у 

підтриманні та нормалізації мікробіоценозу  ишечника, неспецифічній 

резистентності  організму, покращенні білкового та мінерального обміну. Це 

визнані  класичні пробіотики. Кількість справжніх пробіотиків у світі з 

доведеним клінічним підтвердженням не така вже й значна (табл.1).  

Таблиця 1 

Найбільш відомі бактеріальні штами пробіотиків 
Бактеріальні штами Виробник 

Lactobacillis  casei штам  Shirota Yakult, Японія 

Lactobacillis  casei DN 114 Danone, Франція 

Lactobacillus  GG Boston, Америка 

Lactobacillus acidophilus (NCFB 1478) Rhodia, Франція 

Lactobacillus  acidophilus  LA1 Nestle, Швейцарія 

Bifidobacterium  bifidum Campina, Нідерланди 

Найбільш досліджені такі культури, як: Lactobacillus acidophilus (NCFB 

1478), Lactobacillis casei штам Shirota, Lactobacillus acidophilus LA1, 
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Lactobacillus GG, Lactobacillis casei Danon. Вони використовуються не  тільки  

як  фармацевтичні препарати, а й біологічно активні компоненти у  молочних  

функціональних продуктах. Такі функціональні продукти можуть бути  як  

рідкими – це молочний продукт Yakult (Японія) з використанням Lactobacillis 

casei штам Shirota, Actimel (Франція) з використанням Lactobacillis casei  Danon, 

Vitamel (Нідерланди)  з використанням Bifidobacterium bifidum, так  і  сухими 

молочними продуктами – Bacilac (Бельгія) з використанням Lactobacillus 

acidophilus, Bififlor (Нідерланди) з використанням Bifidobacterium bifidum та 

інші. Найпопулярніші  пробіотики,  зареєстрованих  в  Україні представлено у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Пробіотики, зареєстровані в Україні 
І покоління  
Монокомпонентні  препарати  
 (містять  один  штам бактерій  
(біфідобактерій,  
лактобактерій та ін.) 

Лактобактерин (суха речовина), Україна 
Біфідумбактерин (суха речовина) 
Біо-Гая (краплі) 
Колібактерин (суха речовина), Україна 
А-Бактерин (суха речовина), Україна 

ІІ покоління  
Полікомпонентні (антагоністи, що 
самостійно елімінуються з  
організму.  Складаються  зі  спорових бацил 
та  дріжджеподібних  грибів) 

Біфіформ-бебі (каплі), Данія  
Лінекс (капсули), Словенія 
Біфіформ (капсули), Данія  
Біфікол (флакони), Україна 

ІІІ покоління  
Комбіновані (симбіотики)   
 (містять кілька штамів бактерій. Бактерії, що 
входять  до  його  складу  можуть  
відноситись  до  одного  або  різних  видів  та 
посилюють  дію  один  одного)  

Лактовіт форте (капсули), Великобританія 
Лацидофіл (капсули), Україна 
Біфіформ дитячий (порошок)  
Лактив-ратіофарм  (капсули,  порошок,  
флакони), Італія  
Біфіформ комплекс (таблетки), Данія 

IV  покоління   
Рекомбінантні   (синбіотики  –  комбінація 
пробіотичного  і  пребіотичного  
компоненту)   

Субалін (суха речовина), Україна 
Хілак, хілак-форте (каплі), Германія 

V  покоління   
Самоелімінуючі  –  (рекомбінантні  або 
генно-інженерні пробіотики створені на 
основі генно-інженерних штамів 
мікроорганізмів, їх структурних компонентів 
та метаболітів, мають задані характеристики) 

Бактисубтіл (капсули), Югославія 
Ентерожерміна (питні ампули), Франція 
Біоспорин (суха речовина), Росія  
Ентерол (суха речовина), Франція 
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З огляду на надзвичайну актуальність виникає необхідність пошуку 

власних перспективних штамів-пробіотиків (еубактерій) та створення за їх  

участі заквашувальних препаратів для функціональних молочних  продуктів.  

Позитивна дія пробіотичних бактерій на макроорганізм обумовлена  їхніми 

біологічними властивостями, а саме: ферментативною та  антагоністичною 

активністю, здатністю до адгезії на епітеліальних  клітинах  кишечника, 

здатністю нормалізувати вміст холестерину. Наявність саме цих властивостей є 

обов’язковою умовою та критерієм відбору пробіотичних мікроорганізмів. 

Селекцію таких мікроорганізмів для промислового застосування здійснювали 

не тільки за певними функціональними властивостями. При виробництві 

ферментованих  продуктів  із залученням  пробіотичних  бактерій слід 

враховувати фактори, що впливають на здатність бактерій до виживання і 

збереження активності у продукті до надходження до шлунково-кишкового 

тракту. Основними серед них є:  

1) фізіологічний стан пробіотичного організму (в якій фазі росту, 

логарифмічній чи стаціонарній, знаходиться культура);  

2) фізичні параметри зберігання продукту (наприклад, температура);  

3) хімічний склад продукту, до якого вносять пробіотик (наприклад, склад 

кислот, вміст доступних вуглеводів, джерел азоту, склад мінеральних 

компонентів, рН та вміст кисню);   

4) можлива взаємодія пробіотиків з іншими заквашувальними 

мікроорганізмами (наприклад, антагонізм чи синергізм).   

Розробка та випуск твердих сирів функціонального призначення для різних 

категорій населення сприятиме оздоровленню нації та збільшенню тривалості 

життя. 

Розробка технологій виробництва твердих сирів функціонального 

призначення зараз актуальна, як ніколи. Молочні продукти функціонального 

призеначення сприяють оздоровленню і зміцненню організму. Першочерговою 

задачею науковців-харчовиків є створення функціональних продуктів 

профілактичного призначення, а задачею держави популяризація їх серед 

населення, поряд з пропагандою здорового способу життя. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку галузі птахівництва в 

Україні та наведено статистичний аналіз динаміки поголів'я, виробництва 

м'яса птиці економічної ефективності реалізації, розглянуто перспективи 

розвитку експорту. 

Ключові слова: птахівництво, продукція галузі птахівництва, квота, бройлери, 

конкурентоспроможність. 
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На сьогодні купівельна платоспроможність населення України знизилась і 

продукти тваринництва стали менш доступними, а птахівництво – це 

швидкодозріваюча галузь тваринництва, яка вигідна і для виробника. Ціни на 

продукти галузі птахівництва більш доступні, тому що окупність корму для 

птахів вища ніж в інших галузях тваринництва. Результат – собівартість птиці 

найнижча, а значить продукти птахівництва більш доступніші.  

Метою статті є дослідження ринку продукції птахівництва, оцінка 

тенденцій його розвитку та особливості функціонування в Україні.  

Птахівництво в Україні важлива галузь сільського господарства та 

економічно вигідна. Сільськогосподарська птиця відзначається скороспілістю, 

високою плодючістю, швидким ростом і продуктивністю, тому птахівництво 

має хороші умови для подальшого розвитку і виробництва 

конкурентоспроможної продукції. М’ясо курей, гусей, качок, індиків, продукти 

їх переробки, а також яйця – це цінні харчові продукти для населення. Воно 

відрізняється від м’яса худоби більшим вмістом повноцінних білків. В м’ясі 

птиці від 16 до 25% білка, м’ясо індиків за вмістом білку (24,7%) переважає усі 

види м’яса тварин та птиці. М’ясо птиці багато на незамінні амінокислоти, 

містить глютамінову кислоту, вітаміни В1, В2, Р.Слід відзначити, що в м’ясному 

птахівництві для одержання 1т м’яса потрібно у 12 разів менше часу, ніж у 

скотарстві, i у 8 разів менше, ніж у свинарстві [1]. 

Птахівництво – єдина галузь тваринництва, яка протягом останніх років 

стабільно утримувала зростаючу динаміку виробництва.  

Поголів’я птиці всіх видів в Україні, починаючи з 2012 року до 2016 року 

постійно збільшувалось, при цьому можна побачити (рис. 1.), що тенденція до 

зростання поголів’я птиці в сільськогосподарських підприємствах – з 25 млн. 

голів у 2012 році до 132 млн. голів у 2016 році. На кінець 2014 року поголів’я в 

сільськогосподарських підприємствах складало 122 млн. голів, і за минулий рік 

воно зменшилось до 118 млн. гол. 
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Рис. 1. Поголів’я птиці всіх видів в Україні (млн. голів) 

 
За 7 місяців 2016 року поголів’я птиці всіх видів у сільськогосподарських 

підприємствах скоротилося до 104,9 млн. голів, тобто майже на 13 млн. голів із 

початку року. 

Якщо попереднє зменшення кількості поголів’я було обумовлено 

знищенням значної кількості поголів’я птиці в Донецькій та Луганській 

областях, то тенденції цього року чітко пов’язані з економічною ситуацією в 

Україні. Втрати виробничих потужностей у Луганській та Донецькій областях, 

АР Крим, де вироблялося більше 40 тис. т м’яса бройлерів щороку, вдалося 

компенсувати за рахунок збільшення виробництва на інших підприємствах. 

Промислове виробництво м’яса бройлерів у минулому році показало зростаючу 

динаміку, хоч і не значну. За 2015 рік вироблено 1155 тис. т м’яса птиці в 

забійній фазі, що на 10 тис. т менше, ніж у минулому році. З них 975 тис. т 

м’яса птиці було вироблено в сільгосппідприємствах, що відповідає показникам 

2014 року. При цьому виробництво м’яса бройлерів промисловими 

підприємствами склало 907 тис. т, що на 16,4 тис. т або 2% більше, ніж у 2014 

році. 

За 7 місяців поточного року вироблено 581 тис. тонн м’яса птиці, що на 5% 

більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основна частка у 



262 

виробництві м’яса птиці припадає на бройлерів, це пояснюється селекцією і 

технологічною породою бройлерів, що дозволяє досягати високої 

продуктивності птиці. Завдяки сучасним технологіям утримання, селекції, 

глибокому вивченню саме цієї галузі дає змогу успішно розвивати бройлерне 

птахівництво в Україні. 

У 2015 році, найбільше підвищення виробництва продемонстрували 

підприємства ПАТ «Миронівський хлібопродукт», виробництво в яких 

збільшилось майже на 42 тис. тонн. Компанія і надалі залишається найбільшим 

виробником в Україні із часткою ринку 60%. Далі йдуть: ТОВ «Комплекс Агро- 

марс» (12%), який значно зменшив виробництво (–21 тис. тонн), ТОВ «ПК 

«Дніпровський» (5%), корпорація «Агро-Овен» і ПАТ «Володимир-Волинська 

ПФ(6%) 

Споживання м’яса птиці зросло із 13,9 кг на душу населення в 2005 році до 

майже 24,8 кг у 2014 році. У 2016 році споживання зменшилось до 24,2 кг, що 

обумовлено зменшенням виробництва, хоча це зниження і найменше серед усіх 

видів м’яса. 

Попит на м’ясо птиці залишатиметься стабільним, оскільки м’ясо птиці 

найдешевше серед інших видів м’яса [2]. Ціна на продукцію птахівництва буде 

залежати від зміни основних факторів, які на це впливають – купівельна 

спроможність населення, інфляція, курс національної валюти, обсяги експорту 

та виробництва 

Основні виробники м’яса птиці на ринку України. В Україні діють такі 

зразкові, високотехнічні, потужні птахівничі підприємства з виробництва м‘яса 

птиці як ПАТ – Миронівський хлібопродукт, ТОВ – Комплекс Агромарс. 

Сегмент МХП птахівництва включає 5 бройлерних птахофабрик і 2 

птахофабрики з розведення батьківського поголів'я та виробництва 

інкубаційного яйця. У 2013 р. на підприємстві було вироблено 377 млн. шт 

інкубаційних яєць. Конверсія корму для виробництва 1 кг. курятини склала 

менше 2 кг. зерна. На 5 птахофабриках МХП було вироблено 473 тис. т 

курятини, із якої 123 тис. т було продано на експорт по напрямках: СНД, країни 

Митного Союзу, Близького Сходу, Азії, Африки.  
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З липня 2013 р. три підприємства холдингу отримали єврономери. У 
жовтні почалися перші поставки курятини і фу-агра в країни ЄС. Експортні 
операції з продажу курятини склали близько 28% від загального об‘єму 
продажів курятини. У 2015 р. компанія МХП наростила обсяг виробництва 
курятини в основному за рахунок збільшення потужності виробництва на 
Вінницькій птахофабриці. За перше півріччя 2015 року обсяг зріс на 4% до 
278,4 тис. т. При цьому ціна м‘яса птиці виросла на 58% до 26,65 грн/кг. За цей 
період внутрішні продажі курятини впали на 2% в основному за рахунок 
падіння обсягів продажів у Луганській і Донецькій областях. Експортні продажі 
курятини зросли на 47% у другому кварталі 2015 і на 15% за перше півріччя. 
Експорт склав 66,0 тис. тонн, що склало 25,6% загальних продажів компанії. 
Експорт в ЄС склав 18% від загального експорту м'яса птиці компанії, тоді як 
Азія, Близький Схід і Африка оцінюються як ринки з високим потенціалом 
самою компанією.  

Продукція ПАТ «Миронівський хлібопродукт» реалізується під торговими 
марками – Наша Ряба (охолоджена курятина), Легко! (заморожені 
напівфабрикати), Дружба народів, Бащинський, Сертифікований Ангус (елітна 
охолоджена яловичина), – Фуа Гра (охолоджена і заморожена гусятина і фуа-
гра) [3]. 

Згідно зі статистичними даними Українського клубу аграрного бізнесу 
(УКАБ), тільки з січня по липень 2016 роки кількість виробництво м'яса курки 
виросло на 4,5% і досягло рівня 643,7 тис. тонн. Основний приріст дали великі 
виробники, але в сільських господарствах також намітилася тенденція до 
зростання. За даними УКАБ населення справило 98,5 тис. тонн, що на 0,8% 
більше, ніж за аналогічний період 2015 року. За фактом, після закриття РФ 
кордону для українського м'яса показники виробництва і експорту відповідають 
докризового рівня 2013 року. 

Таких показників вдалося досягти, за рахунок своєчасно переорієнтації 
бізнесу. Знаючи непередбачуваність ринку РФ, виробники заздалегідь стали 
шукати виходи на ринки Азії, Африки та Близького Сходу, за перше півріччя 
2016 року у експорт в цих напрямках пішло 50,7 тис. тонн, 20,7 тис. І 19,5 тис. 
тонн відповідно. 
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Україна постійно працює над розширенням ринків збуту продукції 

вітчизняного птахівництва. Зокрема, відповідно до рішення генерального 

директорату САНКО, Україну включено до списку країн, які можуть 

імпортувати продукцію птахівництва до країн Європейського Союзу.  

На сьогоднішній день для нас встановлені квоти в розмірі 16 тис. т для 

охолодженого і 20 тис. т мороженого м'яса. Що стосується першої позиції, то її 

вибрали ще в першому кварталі, а ось морожена продукція на ринках ЄС не 

користується попитом. Підприємці скаржаться, що наявні квоти несправедливо 

занижені, і вони могли б щорічно експортувати в ЄС близько 100 тис. т 

продукції. Деякі з них для подолання квот вже вклали гроші в будівництво 

власних цехів з переробки в Європі [4]. Таким чином, завдяки розвитку 

вітчизняного птахівництва та подальшому нарощенню його показників, буде не 

лише забезпечена потреба внутрішнього споживчого ринку, а й сформовано 

значний експортний потенціал. 

Таким чином, птиця характеризується швидким дозріванням та чудовою 

харчовою цінністю, вмістом повноцінних білків та вітамінів. Птахівництво 

досить ефективна економічна галузь, але динаміки зростання поголів’я в 

сільськогосподарських підприємствах ми побачити не можемо. Причиною 

цьому є економічна ситуація в Україні. але трохи позитивна динаміка 

спостерігається в обсягах виробництва м’яса бройлерів. Економічна ситуація 

вплинула на великі підприємства в галузі птахівництва, одні зменшили об’єми 

свого виробництва, інші – навпаки. На сьогодні лідером на українському ринку 

є підприємство ПАТ «Миронівський хлібопродукт», який виробив 473 тис. т 

курятини, із якої 123 тис. т було продано на експорт по напрямках: СНД, країни 

Митного Союзу, Близького Сходу, Азії, Африки. Отже, дана галузь 

тваринництва в Україні  розвивається і має хороші перспективи. 
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В статті розглянуто деякі аспекти проведення ідентифікаційної експертизи 

механічних олівців, визначено основні вимоги до механічних олівців, розроблено 

процедуру проведення та здійснення товарознавчої експертизи механічних 

олівців. 

Ключові слова: експертиза, товарознавча експертиза, ідентифікаційна 

експертиза, механічні олівці, ідентифікація механічних олівців. 

В Україні існує державна система контролю якості, безпеки товарів і 

захисту прав споживачів. Проте через розбалансування економіки відбувається 

суттєве зниження їх обсягів або ж і повне припинення виробництва. За рахунок 

значного імпорту більшості товарів вітчизняний ринок насичений 

низькоякісною і недоброякісною продукцією. Для об'єктивного оцінювання 

якості вітчизняних та імпортних товарів потрібні спеціалізовані організації з 

експертизи товарів, які можуть зробити компетентний висновок про якість 

партії товарів, що закуповуються, визначити їх вартість, походження, 

конкурентоспроможність тощо. В зв’язку з цим питання товарознавчої 

експертизи товарів набувають особливої актуальності. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблеми експертизи 

товарів в Україні вивчали наступні вітчизняні та закордонні вчені: Байдакова 

Л.І., Дубініна А.А., Дудла А.А., Зельніченко О.І., Коваленко Р.В., Коломієць 

Т.М., Омельченко Н.М., Родіонов І.А., Романов О.А., Сорокін С.В., Уткін Н.В. 

та ін. Однак питання експертизи механічних олівців не висвітлені зовсім. 

Метою даної статті є визначення основних вимог до механічних олівців, 

розробка процедури проведення та здійснення товарознавчої експертизи 

механічних олівців. 

Ідентифікація – це один із різновидів товарознавчої експертизи. 

Ідентифікація механічних олівців - це встановлення відповідності 

найменування виробу, типу конструктивного виконання, діаметра стрижня, 

способу висунення пишучого стрижня, кольору графіту з інформацією, 

вказаною на упаковці і в нормативній документації, а також відповідність 

маркування вимогам стандартів. 

Ідентифікаційна експертиза механічних олівців проводиться з метою 

встановлення відповідності визначеному переліку ознак, наведених в 

нормативно-технічній документації. Для досягнення цієї мети можуть 

ставитися такі завдання: 

- до якої асортиментної групи належить даний товар; 

- до якого виду конструктивного виконання відноситься даний товар; 

- встановлення кольору графіту у виробі; 

- визначення лінійних розмірів стрижня; 

- встановлення способу висунення стрижня; 

- встановлення країни-виробника або фірми; 

- встановлення відповідності даного товару якісним характеристикам; 

- до якої марки відноситься даний товар; 

- чи є даний товар безпечним. 

Ідентифікацію механічних олівців здійснюють органолептичним, 

вимірювальним та техніко-механічним методами. 
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Нами було розроблено процедуру проведення товарознавчої експертизи 

кулькових ручок (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи проведення товарознавчої експертизи механічних олівців 

Вибір критеріїв експертизи: 

зусилля утримування стрижня механізмом олівця від зсуву; зусилля 
утримування стрижня механізмом олівця від випадання; висування стрижня 
під дією власної ваги; величину подачі пишучого стрижня; відсутність зазору 
між металевим утримувачем і кришкою; міцність на вигин; якість клейових 
з'єднань корпусних деталей; встановлений ресурс олівця і утримувача 

Визначення мети експертизи – встановлення 
відповідності показникам та визначення коду за УКТ ЗЕД 

Товаросупровідні до-
кументи, марковання, 
договори, накладні, 
сертифікати відповід-
ності, свідоцтво про 
якість, сертифікати 

походження 

Нормативні документи: 

ГОСТ 19445-93 Механические карандаши. Часть 1. Класси-
фикация, размеры, технические требования и испытания 

ГОСТ 50249-92 Механические карандаши. Часть 2. Черные 
грифели. Классификация и размеры 

Визначення засобів експертизи 

Вимірювальний: зусилля 
утримування стрижня механізмом 

олівця від зсуву; зусилля 
утримування стрижня механізмом 
олівця від випадання; висування 
стрижня під дією власної ваги; 

величину подачі пишучого стрижня; 
відсутність зазору між металевим 

утримувачем і кришкою; міцність на 
вигин; якість клейових з'єднань 
корпусних деталей; встановлений 

ресурс олівця і утримувача 

Органолептичний: 
зовнішній вигляд 

Вибір методів експертизи 

Аналітичний: аналіз 
супровідних 
документів, 
повноти 

марковання 
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Розрізняють асортиментну, якісну і кількісну ідентифікацію. 

Під асортиментною ідентифікацією олівців розуміють встановлення 

приналежності даного виробу до тієї чи іншої асортиментної групи, виходячи з 

класифікаційних ознак товару. 

Олівці поділяють на 1-й і 2-й класи. 

За твердістю грифеля олівці підрозділяють: 

- на Т (Н) - твердий, 

- М (В) - м'який, 

- НВ (ТМ) - середньої твердості.  

За видом олівці підрозділяють: 

1) на МК1 - із висуванням пишучого стрижня під дією власної ваги; 

2) МК2 - із примусовим висуванням пишучого стрижня. 

Олівці виду МК2 повинні виготовлятися у двох виконаннях: 

1 - з висуванням пишучого стрижня на довільну величину; 

2 - з висуванням пишучого стрижня на дозовану величину. 

Умовне позначення олівців повинно складатися з 10 знаків: перші 3-и 

знаки - позначення виду олівця, 4-й знак - позначення виконання, 5-й знак - 

позначення класу, 6-8 знаки - позначення моделі за системою підприємства-

виробника, 9-10 знаки - позначення модифікації за системою підприємства-

виробника, а також позначення технічних умов. Наприклад, олівець МК2 1 1 

196 01 - олівець виду МК2, виконання 1, класу 1, моделі 196, модифікації 01. 

Під якісною ідентифікацією олівців розуміють відповідність партії 

механічних олівців вимогам нормативної документації (ГОСТ 19445-93, ) [3], 

ГОСТ 50249-92 [4] і вимогам безпеки. 

Партією олівців вважають олівці однієї моделі, однієї модифікації, 

оформлені одним документом. Перевірку зовнішнього вигляду проводять 

візуально, порівнянням із зразком-еталоном. 

Якість олівців залежить від наступних показників: 

1. Зусилля утримування стрижня механізмом олівця від зсуву. 

2. Зусилля утримування стрижня механізмом олівця від випадання. 
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3. Висування стрижня під дією власної ваги. 

4. Величину подачі пишучого стрижня. 

5. Відсутність зазору між металевим утримувачем і кришкою. 

6. Міцність на вигин. 

7. Якість клейових з'єднань корпусних деталей. 

8. Встановлений ресурс олівця і утримувача. 

Зусилля утримування стрижня механізмом олівця від зсуву в корпусі 

перевіряють на вагах. Тривалість програми навантаження від 10 до 15 с. 

Зразки повинні бути укомплектовані стрижнями, які мають ступінь 

твердості ТМ (чорнографітовими) або 2М (кольоровими). Стрижень повинен 

виступати на величину не менше п'яти діаметрів стрижня. 

Пишучий стрижень в робочому положенні не повинен зміщуватися в 

корпус під дією зусилля: 

2,9 Н - в олівцях зі стрижнем діаметром 1-1,2 мм; 

4,9 Н - в олівцях з кольоровим стрижнем діаметром понад 1,2 мм; 

7,35 Н - в олівцях з чорнографітовим і стрижнем діаметром понад 1,3 мм. 

Зусилля утримування стрижня механізмом олівця від випадання 

перевіряють підвішуванням до стрижня вантажу масою 0,01 кг (0,098 Н). 

Тривалість одного випробування від 10 од 15 с, при цьому стрижень не повинен 

випадати. 

Висування стрижня під дією власної ваги перевіряють в олівцях типу МК1 

натисканням на кнопку механізму висування. При цьому олівець повинен бути 

повернений стрижнем вниз. 

Величину подачі пишучого стрижня перевіряють універсальним 

вимірювальним інструментом. Стрижень повинен висуватися на величину не 

менше діаметра стрижня. 

Відсутність зазору між металевим утримувачем і кришкою або корпусом 

слід перевіряти триразовим відведенням кінця утримувача на 4 мм від корпусу, 

після чого лист паперу формату 11 за ГОСТ 6656-76 [2] поміщають між кінцем 

утримувача і корпусом. При цьому лист не повинен випадати. 
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Міцність на вигин слід перевіряти на приладі, що забезпечує прикладання 

до олівця статичного навантаження 50,0 Н уздовж корпусу. Тривалість 

навантаження 10-15 с. Міцність на вигин повинна бути не менше 50 Н. 

Якість клейових з'єднань корпусних деталей слід перевіряти на приладі, 

що забезпечує прикладання до випробовуваних складальних механізмів 

статичного осьового зусилля 50,0 Н і обертаючого моменту 1,0 Нм, при цьому 

не повинно спостерігатися зміщення деталей відносно одна одної. Тривалість 

навантаження 10-15 с. 

Встановлений ресурс олівця і утримувача слід перевіряти на приладі, що 

забезпечує роботу механізму відповідно до вимог експлуатації (табл. 1). 

Таблиця 1 

Встановлений ресурс олівця і утримувача 
Клас Вид Виконання Встановлений ресурс 

олівця 
Встановлений ресурс 
утримувача 

1 МК1 - 16599 (16000) 17000 (16000) 
МК2 1 450 (400) 

2 5500 (5000) 
2 МК1 - 6500 (6000) 8000 (7500) 

МК2 1 250 (200) 
2 3500 (3000) 

 

Під кількісною ідентифікацією олівців розуміють встановлення 

відповідності фактичної наявності товару даним, що містяться в транспортних, 

супровідних і / або розрахункових документах, відповідність лінійних розмірів 

вимогам стандартів, а також відповідність комплектації олівця даним, 

зазначеним на упаковці. 

Упаковують механічні олівці для транспортування в коробки і пачки, які 

укладають в ящики масою брутто до 30 кг або 50 кг. 

Кількість олівців в наборах повинна відповідати даним, зазначеним на 

упаковці. 

Лінійні розміри перевіряються універсальним вимірювальним 

інструментом, за методиками, зазначеними вище. 

Олівець повинен комплектуватися чорнографітовими пишучими 
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стрижнями діаметром 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 2,2; 3,0; 6,0 мм і 

кольоровими стрижнями діаметром 1,2; 2,2; 3,0; 6,0 мм, виготовленими 

відповідно до стандартів на олівці конкретних моделей. 

До олівців повинна прикладатися експлуатаційна документація відповідно 

до вимог ГОСТ 2.601-95 [1]. 

Допускається до олівців класу 2 не прикладати експлуатаційну 

документацію. 

Ідентифікація маркування олівців - це встановлення відповідності даних, 

зазначених на олівці, упаковці і даних в супровідних документах вимогам 

стандартів. 

На зовнішній поверхні олівця наносять товарний знак підприємства-

виробника і роздрібну ціну. Допускається наносити ціну тільки на 

індивідуальній тарі або в паспорті. 

На індивідуальній тарі вказують: 

- найменування або товарний знак підприємства-виробника; 

- номер олівця за прейскурантом або артикул, роздрібну ціну; 

- для олівців вищої категорії якості - знак якості, присвоєний в 

установленому порядку; 

- умовне позначення олівця за класифікаційними ознаками. Олівці повинні 

бути покладені в коробки або пачки, заклеєні і обклеєні контрольною стрічкою. 

На коробках і пачках вказують: 

- найменування або товарний знак підприємства-виробника; 

- умовне позначення олівця за класифікаційними ознаками; 

- кількість олівців у коробці або пачці; 

- номер олівця за прейскурантом або артикул, роздрібну ціну; 

- номер партії; 

- колір пасти; 

- штамп технічного контролю; 

- місяць і рік випуску; 

- умови транспортування і зберігання; 
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- для олівців вищої категорії якості - знак якості, присвоєний в 
установленому порядку. 

Крім цих даних на транспортній тарі вказують попереджувальні знаки 
«Обережно, крихке!», «Боїться вогкості». 

Гарантійний термін експлуатації - 12 міс. 
Ідентифікація торгової марки олівців - це встановлення автентичності 

олівця або приналежності олівця до однієї з провідних торгових марок (Parker, 
Omas, Cross, Visconti, Cartier, Waterman, Montblanc, Montegrappa, Aurora). 
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Побутові електромашини (ЕПМ), до яких належать і прилади та машини 

для прасування, зокрема праски, мають велике значення в нашому житті, тому 

що зменшують навантаження на виконання трудомістких операцій, 

заощаджують час та покращують гігієну праці. 

Зростання обсягу виробництва технічно складних ЕПМ, ускладнення і 

розширення їх асортименту стимулюють виховання естетичних смаків і 

підвищення технічних знань населення для користування цими приладами.   

На сучасному етапі найбільш гостро стоїть завдання формування 

асортименту технічно складних ЕПМ, які відповідали б функціональним, 

ергономічним, естетичним і екологічним вимогам й були економні. 

Актуальність даної проблеми зумовлює збільшення досліджень в цій галузі [1, 

2, 3]. Незважаючи на це, до останнього часу ще не створені науково 

обґрунтовані методи формування асортименту, що потребує поглибленого 

вивчення теоретичних засад асортименту і ринку. Відсутність науково 

обгpунтованої теорії асортименту значною мірою утруднює проведення 

конкретних робіт і досліджень, направлених на розв'язання практичних завдань 

оптимізації асортименту груп товарів.  

ЕПМ складаються з широкого асортименту виробів, які використовуються 

для ведення домашнього господарства, прання, прибирання, зберігання 

продуктів, механізації кухонних та господарських робіт тощо. 

На даний час на ринку побутової техніки закінчується переоцінка 

цінностей. Так, якщо у 95-х роках перевагу віддавали аудіо- і відеотехніці, то 

тепер пріоритетними стають електропобутові товари. Багато фірм, які 

торгували радіо- і телеапаратурою, змушені включати у свій асортимент і 

електропобутові машини.   

Прискорений розвиток електротехніки є одним із наслідків науково-

технічного прогресу. Під його впливом асортимент ЕПМ змінюється в таких 

основних напрямках:  

 - створення на базі вдосконалених технічних засад машин з принципово 

новими споживними властивостями; 
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- зміна традиційних машин на новітній технічній основі, яка надає їм нові 

споживні властивості або суттєво покращує існуючі; 

- створення багатофункціональних і комбінованих машин; 

- створення комплексів побутового електротехнічного обладнання. 

Поява нових технічних принципів, нових технологічних процесів, 

створення нових пристроїв, у свою чергу, викликає до життя необхідність зміни 

існуючих електроприладів і машин і розробки різноманітних комбінованих і 

багатофункціональних приладів.   

Праска відноситься до тієї категорії побутової техніки, обійтися без якої 

наразі просто неможливо. За важливістю і необхідністю в побуті вона може 

сміливо змагатися з холодильником, плитою і пральною машиною, залишивши 

далеко позаду явних аутсайдерів - фен, тостер, міксер і т. п. 

Сьогодні, коли ринок побутової техніки заповнений величезною кількістю 

товарів, зробити правильний вибір праски досить непросто. Потрібно добре 

знати її споживні властивості. 

Метою даної статті є аналіз споживних властивостей та асортименту 

електричних прасок, що були реалізовані в магазині Фокстрот ТОВ «Сав-

Дістрибьюшн» м. Вінниці. 

Основними вимогами, яким повинна відповідати хороша праска, є: 

а) потужність (для побутового використання зазвичай 1,5-2-2,5 кВт цілком 

достатньо, оскільки більш потужний прилад буде занадто сильно 

навантажувати мережу і може легко зіпсувати делікатну тканину); 

б) кількість отворів на підошві (чим більше, тим краще - мінімум 50, але 

краще близько 100, тому що від цього залежить якість відпарювання); 

в) вага (важлива золота середина: занадто легкою праскою буде складно 

розгладити, наприклад, льон або якісь щільні тканини, а від занадто важкої рука 

може швидко втомитися); 

г) резервуар для води (він повинен бути досить прозорим, щоб можна було 

легко контролювати кількість води, що залишилася для відпарювання, і досить 

об'ємним, щоб не було необхідності часто відключати праску в процесі 

відпарювання для доливання); 
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д) шнур живлення (повинен бути термостійким і достатньої довжини - 

оптимально 2-2,5-3 м, щоб не було обмежень в рухах, крім того, дуже зручно, 

коли є шарнірне кріплення на 360° і місце на намотування); 

е) додаткові можливості: 

- вертикальне відпарювання (можливість відпрасувати одяг прямо на 

вішалці або штори, не знімаючи з карнизу); 

- паровий удар (подача пари подвійної потужності натисканням кнопки); 

- самоочищення (видалення накипу всередині приладу) може виконуватися 

натисканням спеціальної кнопки, автоматично при включенні функції 

«турбопара»; в деяких випадках до комплекту входить знімний противапняний 

стрижень, який потрібно періодично чистити; 

- система «крапля стоп» (drip stop), яка буде корисною при прасуванні з 

парою на не надто високих температурах, щоб виключити потрапляння крапель 

води з отворів для пари на тканину; 

- захист від пожежі - функція, за рахунок якої прилад автоматично 

відключається від електроживлення після того, як ним перестали користуватися 

(через 30 с при горизонтальному положенні підошви або 8 хвилин при 

вертикальному); 

є) матеріал підошви, який заслуговує на особливу увагу. 

Нами здійснено аналіз споживних властивостей та асортименту 

електричних прасок, що були реалізовані в магазині Фокстрот ТОВ «Сав-

Дістрибьюшн» м. Вінниці. 

У досліджуваний період в дане підприємство надходили праски 14 

торгових марок. Це - Panasonic (6 моделей), Rolsen (4 моделі),  Tefal, Scarlett (по 

3 моделі), Atlanta, Vitek, Akira (по 2 моделі) і по одній моделі марок Bosch, 

Philips, Siemens, Moulinex, Rowentа, Bomann та Unit. 

Праски, що реалізуються в досліджуваному підприємстві, мають 

потужність 1200 Вт (Panasonic, Rolsen), 1400 (Akira), 1600 (Rolsen), 1800 

(Panasonic, Scarlett, Moulinex, Atlanta), 1900 (Rowenta), 2000 (Scarlett, Bomann), 

2150 (Panasonic), 2200 (Scarlett, Rolsen, Atlanta, Vitek, Unit), 2300 (Tefal), 2400 

Вт (Tefal, Panasonic, Bosch, Philips, Vitek, Siemens). 
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Ці праски мають нагрівальні елементи - підошви з алюмінієвою основою, з 
основою із неіржавіючої сталі, комбінованою основою з різним видом 
покриття. 

Так, праски Tefal мають підошви Ultragliss Diffusion (матеріал Durilium) з 
емальованим покриттям, які володіють чудовим ковзанням, легкістю очищення 
і високим опором до подряпин. Форма підошви закруглена донизу. 

Підошви Ultragliss Diffusion мають отвори різного діаметру: мікроотвори у 
фронтальній частині - для розгладження самих важкодоступних місць; 
мікроотвори в центральній частині - для рівномірного розподілу пари; великі 
отвори в бічній і центральній частинах - для суперпотужного парозволоження 
при прасуванні щільних тканин.  

У прасок торгової марки Philips підошва – Careeza, яка має багатошаровий 
склад, а основа - алюміній. У підошві 87 отворів для подавання пари.  

Праски торгової марки Atlanta забезпечені алюмінієвою підошвою з 
додатковим покриттям із обпаленою особливим методом кераміки, що істотно 
підвищило експлуатаційні якості моделей. Алюміній - легкий і недорогий 
матеріал, відмінно проводить тепло, завдяки чому підошва нагрівається і 
вистигає дуже швидко. Кераміка забезпечує легке ковзання по будь-якому типу 
тканини, але при цьому досить крихка і потребує акуратного поводження. 

Підошви прасок Panasonic виконані із неіржавіючої сталі з антипригарним, 
титановим, нікельованим покриттям або без нього. Форма підошви - сферична 
типу Round Ride збільшеного розміру. З її допомогою можна уникнути складок 
під час прасування тканини, при цьому праска ковзає набагато швидше і 
вправніше, а тканина не зминається і не витягується. Підошва з антипригарним 
покриттям не прилипає навіть до синтетичних тканин. Нікелеві і титанові 
покриття надають підошві підвищену міцність і довговічність. 

Моделі прасок Bosch мають плоску поверхню підошви «Granit glissee» з 
неіржавіючої сталі, покритої надтвердою емаллю, що забезпечує абсолютну 
стійкість проти утворення подряпин і сколів. Комбінація матеріалів забезпечує 
ідеальне ковзання, у тому числі і по синтетиці. Крім того, бічні грані підошви 
захищає додаткова кромка, що приймає на себе легкі поштовхи і удари. 
Ковзання практично безшумне.  
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Праски Siemens також мають підошву «Granit glissee». Основа підошви - 

алюміній, який є прекрасним провідником тепла, тому підошва нагрівається за 

лічені секунди. А поверхня із спеціально обробленої неіржавіючої сталі 

утримує отримане тепло, яке рівномірно розподіляється по поверхні підошви. 

При прасуванні між нагрівальним елементом і підошвою у прасок цих торгових 

марок утворюється спеціальний повітряний прошарок Air System - для ще 

більш рівномірного розподілу тепла підошви, що необхідно при прасуванні 

делікатних тканин.  

Праски Moulinex мають підошву Perfect Point (неіржавіюча сталь з 

покриттям). Підошва з неіржавіючої сталі дуже міцна і довговічна, але має 

невисокий коефіцієнт ковзання. 

У прасок Unit спеціальне покриття підошви Diamond Ray, яке дозоляє 

розгладжувати складки навіть на делікатних тканинах. 

Підошви з неіржавіючої сталі торгових марок Scarlett, Vitek, Bomann і 

Akira захищені від випадкових подряпин, а завдяки поліруванню мають 

хороший коефіцієнт ковзання. Витягнутий носик підошов допоможе 

розгладити важкодоступні місця.  

Підошви прасок Rolsen теж із неіржавіючої сталі мають спеціальний 

жолобок уздовж всієї довжини, який допомагає розгладити тканину поряд з 

кнопками і ґудзиками, не завдаючи шкоди підошві. У цих прасок є 

термостабілізуючий прошарок, який допомагає утримувати стабільну 

температуру протягом необхідного часу. 

Особлива комбінація з неіржавіючої сталі і алюмінію зробила підошву 

прасок Rowenta Inox стійкою до будь-яких подряпин, а також забезпечила 

високий ступінь прасування. Спеціальний жолобок по всій довжині підошви у 

цих прасок створює умови для зручного і безпечного прасування тканини біля 

ґудзиків і кнопок.  

Всі моделі прасок, що реалізовувалися у магазині Фокстрот ТОВ «Сав-

Дістрибьюшн», мають три режими роботи – прасування з розбризкуванням 

води, сухе прасування і відпарювання.  
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Для прибирання складок зі щільних тканин користуються відпарюванням і 

паровим ударом. Функція парового удару полягає у могутньому одноразовому 

викиду пари, який допомагає впоратися навіть з пересушеними і сильно 

зім'ятими речами.  

Функція подавання вертикальної пари дозволяє легко відпрасувати речі, 

які незручно розташовувати на прасувальній дошці.  

Тонші тканини вимагають особливо дбайливого відношення, тому їх 

рекомендується прасувати в режимі сухого прасування, при необхідності злегка 

зволожуючи за допомогою спрея (функція розбризкування води, якою 

володіють всі праски у магазині Фокстрот ТОВ «Сав-Дістрибьюшн»).  

У прасок Tefal передбачене автоматичне встановлення сили пари і 

температури підошви залежно від вибраного типу тканини. Сила парового 

удару - 100 г/хв. 

Праски торгової марки Panasonic обладнані аналогічними засобами для 

сухого прасування і відпарювання. Вони можуть працювати у режимі легкого 

або стандартного відпарювання. Крім цього вони володіють паровим ударом 

системи Jet-Of-Steam. 

У моделей прасок Vitek немає звичного температурного регулятора під 

ручкою. Він замінений двома кнопками вибору, розташованими на ручці 

праски, під час натискання на які на РК-дисплеї, який знаходиться перед 

кнопками перемикання, відображається назва тканини. Залежно від вибору 

потрібна температура і потужність подавання пари встановлюються 

автоматично. Праски мають чотири температурні режими для прасування 

різних типів тканин, два режими постійного подавання пари, а також режим 

вертикального відпарювання, за допомогою якого легко розгладжуються 

піджаки прямо на вішалці або штори, що висять на карнизі. Продуктивність 

вбудованого парогенератора - 45 г/хв., що дозволяє розгладити складки різної 

складності на будь-якому типі тканини. У режимі відпарювання пара, що 

виробляється парогенератором, глибоко проникає у волокна тканини, швидко 

розпрямляючи їх. 



279 

Праски Philips мають потужне постійне подавання пари і дуже сильний 

паровий удар, крім того, моделі забезпечені паровим носиком Steam Тiр, який 

розроблений фахівцями компанії спеціально для легкого розгладження таких 

складних місць, як коміри, кишені або отвори між ґудзиками.  

Ще одна важлива перевага цих прасок полягає в тому, що у камері для 

паротворення є два відділення - одне для постійного подавання пари, інше - для 

парового удару. Таке рішення дозволяє постійно підтримувати високу 

потужність парового удару, завдяки чому навіть найдавніші складки 

розгладжуються без особливих зусиль.  

Праски Bosch, Siemens, Rowenta, Moulinex, Akira, Rolsen мають 

вертикальне подавання пари в режимі парового удару; регульоване постійне 

подавання пари до 25-30 г/хв.; розпилювач; паровий удар 75-85 г/хв. У прасок 

торгової марки Bosch 3-ступінчасте регулювання парового подавання.  

У прасок Atlanta, Scarlett, Unit, Bomann також існує можливість 

регулювання сили подавання постійної пари, парового удару і функції 

розбризкування води, що забезпечує ефективне прасування будь-яких типів 

тканин.  

Праски Tefal мають механічне керування, яке забезпечує 8 автоматичних 

режимів роботи, плавне регулювання температури, 6-ступінчасте регулювання 

подавання пари, повзункові перемикачі.  

Праски Panasonic також мають механічне керування з 5-рівневим 

парорегулятором, плавним регулюванням температури і кнопками розпилювача 

та парового удару. Вони мають світловий індикатор, який горить до тих пір, 

поки температура підошви не досягне заданого рівня. 

У прасок Vitek електронне регулювання температури. Рідкокристалічний 

дисплей дає змогу вибирати 7-м типів тканин. У наявності світловий індикатор 

порожнього резервуару. Прилад також подає звуковий сигнал при досягненні 

заданої температури, відключенні, а також недостатньої кількості води у 

резервуарі. 
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Праски Scarlett, Atlanta мають механічне регулювання температури, 

терморегулятор, регулювання парового подавання, індикатор нагрівання 

праски. Парове подавання і функція розбризкування активуються за допомогою 

кнопок, регулювання подавання пари проводиться за допомогою повзункового 

перемикача. 

У прасок Philips, Bosch, Akira, Rolsen, Bomann плавне регулювання 

температури, ступінчасте регулювання подавання пари. У моделей марки Bosch 

є два світлових індикатори: у верхній частині ручки і внизу. Індикатор, 

розташований знизу, відповідає за ступінь нагрівання праски і її готовності до 

роботи, а верхній - сигналізує про автовідключення.  

Парові праски Siemens обладнані регулятором подавання пари і мають 

плавне регулювання температури. Два світлових індикатори сигналізують про 

автовідключення (на ручці праски), і на корпусі приладу про готовність праски 

до роботи.  

Праски торгових марок Moulinex, Rowenta, Unit мають поворотний 

термостат і регулятор подавання пари.  

Протикраплинна система у прасок необхідна під час прасування 

делікатних тканин, тому що під час прасування при низькій температурі вода не 

встигає перетворитися в пару, і окремі краплі можуть потрапити на тканину, 

залишаючи при цьому на ній непривабливі розводи. Спеціальний клапан у 

вигляді металевої пластини при низькій температурі вигинається, 

перекриваючи доступ води назовні. Ця система ще має назву «крапля-стоп» або 

«анти-крапля». Такими системами забезпечені праски всіх представлених 

торгових марок, крім Rolsen і Atlanta. 

Для безпечнішої експлуатації прилади оснащені функцією автоматичного 

відключення. Праски торгової марки Philips оснащені системою автоматичного 

відключення. Світловий індикатор попереджує про режим активації цієї 

функції. 

Система автоматичного відключення «Out-Shut-off» із світлодіодним 

індикатором присутня у моделях марок Siemens і Bosch та Rolsen RN3563, 



281 

Rolsen RN5455. Вона функціонує у трьох випадках. Якщо праска стоїть або 

лежить на боці, то він вимикається автоматично вже через 30 секунд, що 

виключає можливість спалаху. Якщо ж праска нерухомо стоїть у 

вертикальному положенні, то автоматика вимикає його через 8 хвилин. Таку ж 

функцію має модель Panasonic NI-U755XR. 

Моделі марок Unit і модель Tefal FV 9247 оснащені електронним 

автовідключенням. Якщо праска стоїть вертикально, вона відключається через 

8 хвилин, якщо лежить на прасувальній дошці - через 30 секунд.  

Праска моделі Atlanta 495 безпечна у використанні, оскільки оснащена 

функцією автоматичного відключення. Якщо випадково залишити прилад 

включеним без уваги на декілька хвилин, спрацює блокування, і він 

відключиться. Інша модель марки Atlanta, що реалізується у магазині Фокстрот 

ТОВ «Сав-Дістрибьюшн», автовідключення не має. 

Прилади торгової марки Vitek відключаються автоматично.  

Інші моделі прасок марок Scarlett, Panasonic, Rowenta, Moulinex, Tefal, 

Akira, Rolsen, Bomann не мають системи автовідключення.  

Водопровідна вода насичена кальцієм та іншими хімічними елементами. 

Вони шкідливі не тільки для організму людини, але й праски. При перетворенні 

води у пару з часом на внутрішній поверхні приладу утворюється накип, який 

може привести до зменшення терміну служби. Тому праски оснащені 

системами захисту від накипу, які дозволяють підтримувати внутрішню 

поверхню праски у хорошому стані. 

Праски марки Rolsen захищені від утворення накипу на внутрішній 

поверхні завдяки наявності противапняного стрижня. Стрижень від накипу 

очищає воду самостійно, непомітно збираючи на себе непотрібні домішки з 

води.  

Щоб парова камера не засмічувалася, всередину прасок марок Tefal, Philips 

вбудована інтегрована система захисту від накипу Anti-Calc Plus. Особливий 

хімічний компонент розщеплює вапно, що міститься у воді, і не дозволяє йому 

накопичуватися в паровій камері, що у результаті значно продовжує термін 

служби приладу. У наявності є змінний противапняковий стрижень.  
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У прасок марок Panasonic, Moulinex, Bosch та Siemens є інтегрований 

вбудований картридж для захисту від накипу «Anti-Calc system». Система від 

накипу Anti-Calc працює протягом всього терміну служби прасок. Вона 

нейтралізує вапно, що міститься у водопровідній воді. 

Праски марки Vitek мають систему захисту від накипу. Вона запобігає 

утворенню вапняного нальоту у випарній камері праски і всередині резервуару. 

Для пом'якшення води використовується спеціальний знімний картридж, 

розрахований на 10 л, після відробітку даного ресурсу його доведеться 

замінити. 

Праски марок Rowenta, Unit, Akira, Bomann, Scarlett також оснащені 

системою запобігання утворення накипу. 

Праски марки Atlanta не мають системи захисту від накипу. 

Наскільки б не була досконала система від накипу, від води поганої якості 

може все-таки утворитися накип. Тому у прасок передбачений режим 

самоочищення. 

У прасок торгової марки Panasonic присутня механічна система 

самоочищення. При включенні функції самоочищення могутній струмінь пари і 

води промиває резервуар і видаляє мінеральні осідання із стінок парової камери 

і отворів у підошві, тим самим продовжуючи загальний термін служби приладу. 

У прасок торгової марки Scarlett при використанні функції самоочищення 

могутній струмінь пари буквально вимиває накопичений накип і бруд в 

резервуарі.  

У моделей торгової марки Rolsen передбачений режим самоочищення, в 

якому в сильно нагріту праску подається вода, і перегріта пара «збиває» накип з 

внутрішньої поверхні, добре вичищаючи її.  

Системами самоочищення також оснащені праски торгових марок Philips, 

Tefal, Vitek, Atlanta, Moulinex, Rowenta, Bomann, Akira. 

У прасок торгових марок Bosch, Unit і Siemens, крім того, передбачена 

додаткова механічна система самоочищення клапана подавання води.  

У моделі Atlanta ATH 493 функція самоочищення відсутня. 
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У прасок марки Tefal присутня система Aquaspeed для заливання води та 
резервуари місткістю 300 або 350 мл. Резервуари для води у прасок марок 
Philips, Panasonic, Bosch, Siemens, Atlanta, Scarlett, Akira, Bomann можуть бути 
на 300 і 350 мл. Резервуари прасок марок Rowenta, Moulinex мають об’єм 280 
мл. Вони виконані з напівпрозорого пластика, щоб було зручно контролювати 
рівень води, що залишилася в ньому. Кришка отвору резервуару щільно 
прилягає до корпусу, не допускаючи випадкового протікання. 

Праски марки Vitek мають резервуари для води місткістю 300 та 430 мл. 
Яскраве підсвічування резервуару допомагає контролювати рівень води. Коли 
вода в місткості закінчується, спалахує світловий індикатор на корпусі або на 
дисплеї блимає відповідний символ, що показує про необхідність залити воду.  

Праски марки Rolsen мають резервуари для води місткістю 150 мл. Отвір 
резервуару розташований вертикально щодо підошви і не має захисного 
клапана. Таке положення не дає воді проливатися назовні при маневруванні 
приладом і в той же час робить дуже зручним доливання води.  

У прасок марки Unit резервуар для води місткістю 400 мл. Клапан, що 
закриває отвір резервуару, знаходиться під потрібним кутом для оптимального 
заливання води. 

Ергономічні ручки прасок марок Philips, Rowenta, Moulinex, Scarlett, Vitek, 
Tefal, Bomann, Atlanta, Akira та Unit з м'яким покриттям або із спеціальною 
прогумованою вставкою. Завдяки цьому праска не ковзає в руці, а додаткові 
гумові ніжки підвищують стійкість приладу у вертикальному положенні. 

Моделі торгової марки Bosch мають м'яку двокомпонентну ручка «Soft-
Touch» і кільце терморегулятора з гумовою накладкою «Soft-Touch».   

У прасок марки Panasonic прогумовані наклейки на ручці і задньому торці 
також запобігають ковзанню праски у руці і підвищують стійкість приладу у 
вертикальному положенні. 

Моделі прасок торгової марки Tefal додатково оснащені насадкою Textile 
Care, яка усуває ризик пропалювання тканини, зводить до мінімуму можливість 
появи на одязі лиснючих ділянок.  

Праски торгових марок Rolsen, Scarlett, Akira i Atlanta мають гарантійний 
термін 1 рік. Праски інших марок – 2 роки. 
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Таким чином, всі праски, представлені у магазині Фокстрот ТОВ «Сав-

Дістрибьюшн», володіють комплексом споживних властивостей, які в повній 

мірі можуть задовольнити сучасні вимоги споживачів.  
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Досліджена ситуація будівельних матеріалів на ринку України і окремо в 

Вінницькій області. Висвітлені експортно-імпортні операції на ринку 

санітарно-технічних виробів із кераміки. 

Ключові слова: промисловість, будівельні матеріали, індекси виробництва, 

санітарно-технічні вироби, імпорт, експорт. 

Обсяги виробництва будівельних матеріалів є індикаторами стану 

економіки країни, а експортно-імпортні операції окремих видів будівельних 

матеріалів відображають ситуацію певних підгалузей будівельної галузі. Саме 

тому дослідження з теми є актуальними. 
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Сучасна промисловість будівельних матеріалів є складною галуззю, яка 

нараховує більше двадцяти самостійних підгалузей:  

- виробництву цементу; 

- виробництво сухих будівельних сумішей; 

- виробництво вапняних, гіпсових і місцевих в'язких матеріалів і виробів з 

них; 

- виробництво бетонних і збірних залізобетонних конструкцій і виробів; 

- виробництво стінових матеріалів будівельної кераміки; 

- виробництво азбестових і азбестоцементних виробів; 

- виробництво полімерних будівельних матеріалів; 

- виробництво м'яких покрівельних і гідроізоляційних матеріалів; 

- виробництво облицювальних матеріалів і виробів з природного каменю; 

- виробництво пористих заповнювачів; 

- виробництво теплоізоляційних матеріалів; 

- виробництво нерудних будівельних матеріалів; 

- виробництво санітарно-технічних виробів; 

- виробництво опалювальних систем; 

- склоробне виробництво; 

- деревообробне виробництво; 

- виробництво лакофарбових матеріалів; 

- інші підгалузі. 

Індекси виробництва окремих видів будівельних матеріалів за 2011-2016 

рр. наведені в табл. 1 [2]. 

Дані таблиці свідчать про негативну тенденцію з 2011-2015 рр. за 

представленими групами будівельних матеріалів, крім цегли та черепиці. Але в 

2016 році індекси виробництва суттєво зросли по всіх позиціях. 

Рівень розвитку будівельній галузі є одним із індикаторів динаміки та 

стабільності економіки в цілому, що базується в основному на використанні 

новітніх технологій та виробництві високоякісних сучасних будівельних 

матеріалів. 
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Таблиця 1 

Індекси виробництва основних будівельних матеріалів 
Групи будівельних 
матеріалів 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Будівельний 
матеріал із глини 

117,6 95,6 96,4 92,6 91,3 103,8 

Керамічна плитка 116,4 102,9 94,5 86,3 88,5 101,1 
Цегла, черепиця 119,5 84,2 100 103,9 95,5 107,5 
Цемент, вапно, 
гіпсові суміші 

105,6 94,4 94,9 92,3 93,1 107,2 

Вироби із бетону, 
гіпсу, цементу. 

122,6 91,6 96,3 94,1 99,2 113,8 

 

Нами проаналізовано виробництво будівельних матеріалів у Вінницькій 
області. 

У 2015 році на Вінниччині прийнято в експлуатацію 391,4 тис.м2 загальної 
площі житла, що на 36,1% більше, ніж у попередньому році, а саме: в міських 
поселеннях введено в експлуатацію 251,6 тис.м2 загального обсягу житла, а у 
сільській місцевості – 139,8 тис.м2. 

За підсумками роботи підприємств області у 2015 році спостерігалось 
коливання обсягів виробництва у більшості видів економічної діяльності, які 
пов’язані з випуском будівельних матеріалів. Так, на 20,1% менше ніж торік, 
випущено продукції в добувній промисловості та розробленні кар’єрів, на 8,1% 
– у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції. Тоді, як на 
підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з неї, крім меблі 
зафіксовано зростання обсягів виробництва на 4,9%. 

Перевищено обсяги 2014 року у випуску блоків та цегли з цементу та 
бетону або каменю штучного на – 48,3%, конструкцій збірних будівельних з 
чавуну та сталі – на 41,2%, розчинів бетонних, готових для використання – на 
31,6%, брусків, планок та фризів для паркетного покриття підлоги 
профільованих – на 22,6%, деревини, вздовж розпиляної чи розколотої 
завтовшки більше 6 мм – 19,0%, сумішей асфальтових для дорожнього 
покриття – на 16,1%, споруд збірних з деревини – на 3,5%, цегли керамічної 
невогнетривкої будівельної на – 0,6%. На 42,3% та 10,5%, відповідно, зросло 
виробництво вікон, дверей, їх рам та порогів з металів чорних та з пластмас, 
разом з тим, аналогічної продукції з деревини зменшено на 56,3%. 
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В той же час, скорочено випуск наступних видів будівельної продукції: 

елементів конструкцій збірних для житлового чи цивільного будівництва – на 

15,6%, вапна гашеного і негашеного – на 22,8%, каменю декоративного і 

будівельного зменшено на – 53,1%. У порівнянні з 2014 роком кар’єри області 

зменшили виробництво щебеню, гранул та каменю дробленого та видобування 

граніту, пісковику і каменю декоративного чи будівельного іншого на 23,0% та 

11,8%, відповідно. 

У І півріччі 2016 року індекс промислового виробництва у обробленні 

деревини та виробництві виробів з деревини, крім меблів перевищили рівень 

відповідного періоду попереднього року на 26,5%, у виробництві іншої 

неметалевої мінеральної продукції – на 14,1%. Падіння виробництва 

спостерігається у добувній промисловості та розробленні кар’єрів, де обсяги 

виробництва не досягли рівня січня–червня 2015 року на 21,9%. 

У січні–червні 2016 року виробництво гранул, гальки, гравію, щебеню і 

каменю дробленого на 21,8% не досягло рівня відповідного періоду 

попереднього року, граніту необробленого або начорно обробленого – на 

96,5%, видобуток каоліну та глин каолінових зменшився на 12,3%. Також, 

зменшено випуск розчинів бетонних, готових для використання на 16,5%, цегли 

керамічної невогнетривкої будівельної – на 9,3%. 

В той же час, спостерігається зростання виробництва окремих видів 

будівельних матеріалів. Так, зокрема, в 2,9 раза більше, ніж у січні–червні 2015 

року вироблено вікон та дверей з пластмас, в 1,5 раза – елементів конструкцій 

збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, вікон та 

дверей з деревини – на 50,2%, пиломатеріалів – на 22,0%, на 12,6% – плитки, 

плит, черепиці. 

Протягом 2010-2015 рр. зростають обсяги реалізації будівельних 

матеріалів через роздрібну мережу із 10424,3 млн. грн. у 2010 р. до 17963,5 млн. 

грн. у 2015 р., що складає 172,3% (рис. 1). 
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Рис. 1. Обсяги реалізації будівельних матеріалів через роздрібну мережу 

за період 2010-2015 рр., млн. грн. 

 

За результатами трьох місяців 2016 р. український ринок будівельних робіт 

виріс на +1,9%, а ринок будівельних матеріалів на +7,6% порівняно з 

аналогічним періодом 2015 року. Загальна тенденція ринку – перехід ринку 

будівельної індустрії України у фазу росту. За оцінками фахівців обсяг 

виконаних будівельних робіт за січень-березень 2016 р. склав у сумовому 

виразі 9,96 млрд. грн. (+1,9%) у порівнянні до 2015 р., за рахунок: (-3,4%) 

житлового будівництва, (+4,1%) комерційного будівництва, (+4,9%) 

інфраструктурного будівництв. Обсяг виконаних будівельних робіт за 2015 р. 

склав у сумовому виразі 56 млрд. грн. (-15,0%) у порівнянні до 2014 р., за 

рахунок: (-4,0%) житлового будівництва, (-18,0%) комерційного будівництва,  

(-19,0%) інфраструктурного будівництва. 

У березні 2016 р. обсяги збуту будівельних матеріалів на ринку України 

склали 2,8 млн. т (+33,0% порівняно до лютого 2016 р.). Вироблено 2,73 млн. т 

(+34,0% до лютого 2016 р.). Аналіз ринку будівельних матеріалів в Україні за 

17 основними сегментами показав, що для 59,0% сегментів спостерігається 

позитивна динаміка [3]. 
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В структурі виробництва будівельних матеріалів вагоме місце займає 

виробництво санітарно-технічних виробів, до яких відносяться раковини, 

умивальники, консолі раковин, ванни, біде, унітази, зливні бачки, пісуари та 

аналогічні вироби з кераміки. 

Ванна й санвузол стають місцем, де знімають стрес. Щороку велика 

кількість пересічних покупців стали більше цікавитися красивими й 

практичними новинками ринку санітарної техніки. Українська культура 

ставлення до ванної кімнати долає певні перешкоди і незабаром наблизиться до 

європейських норм. 

Поступово ванна кімната перестає бути просто кутком гігієни, вона стає 

затишним і просторим приміщенням, де людина може розслабитися, тому 

обладнання ванни потребує продуманих рішень. Абсолютна гармонія сучасної 

функціональності й привабливої естетики – це вимоги, що висуваються 

сьогодні до найінтимнішої, поряд з спальнею, кімнати будинку. 

Сучасний ринок пропонує широкий асортимент виробів, який потребує 

детального вивчення. 

Відбуваються певні зміни і в регіональному ринку. Уперше фахівці 

зауважують зміщення торгівлі сантехнікою з Києва в міста-мільйонники: 

Харків, Дніпропетровськ, Донецьк. Посилилася тенденція переносити активну 

торгівлю до середніх та невеликих міст і навіть селищ, що зумовлено 

активізацією ремонтних робіт та індивідуальних будівель. Помітне 

пожвавлення продаж стало помітним для підприємців. Вітчизняні санітарно-

технічні вироби розбирають дуже швидко. 

Досить швидкий розвиток українського ринку приваблює і іноземних 

виробників. В останні роки декілька європейських, зокрема, німецьких фірм 

відкрили свої представництва. Насамперед в Україну прийшли виробники 

недорогої сантехніки – єгипетські, індонезійські фірми, болгари. 

На вітчизняний ринок вийшли кілька китайських фірм, які представляли 

продукцію середньої (і за ціною, і за якістю) категорії. 
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Значну частку продажу на українському рикну сантехніки займають чехи. 
Однак, чеську сантехніку потіснила на ринку, з одного боку, дорожча й краща 
іспанська, а з іншого – дешевша китайська. Взагалі китайська, а також 
російська й вітчизняна сантехніки суттєво зміцнили свої позиції на рику 
завдяки активізації попиту в регіонах. 

На ринку з’являються нові види сантехнічного обладнання різноманітного 
за формою, розмірами, дизайном, кольором, компактністю. 

Згідно Українському класифікатору товарів ЗЕД відносяться ХІІІ класу і 
мають код 6910 100000 «Керамічні вироби»: раковини, умивальники, консолі 
раковин, ванни, біде, унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні вироби з 
кераміки-фарфору, або код 6910 900000 якщо виготовлені із інших керамічних 
мас. 

Сумарний обсяг імпорту та експорту вказаних товарів наведений в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Сумарний обсяг імпорту та експорту санітарно-технічних виробів із 

кераміки за кодом 6910 (тис. дол. США) 
Назва товару Роки 

2014 2015 2016 
імпорт експорт імпорт експорт імпорт експорт 

Раковини, умивальники, ван-
ни, унітази тощо, з кераміки 

11890 39482 6857 30214 8950 20571 

 
Дані, наведені в таблиці показують, що експорт сантехнічних виробів з 

України більше ніж в 3 рази перевищує експорт. 
Також ми можемо бачити негативну тенденцію до спаду як імпорту так і 

експорту. 
Так, в 2014 році імпорт вказаних товарів становив 11890 тис. дол., в 2015 

році знизився до 6857, але в 2016 році відбулося збільшення до 8950 тис. дол. 
Аналогічна ситуація відбувається і з експортом. При чому там тенденція є 

більш негативною. Так, експорт раковин, умивальників, ванн, унітазів з 
кераміки в 2014 році становив 39482 тис. дол., в 2015 році експорт знизився до 
30214, а в 2016 році до 20571 тис. дол. 
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Отже, ситуація на ринку будівельних матеріалів в Україні 

характеризується збільшенням обсягів виробництва. Спостерігається стійкі 

динаміки зростання експорту санітарно-технічних виробів над імпортом. 

Перспективи подальших досліджень повинні бути спрямовані на встановлення 

якісних показників, які характеризують стан ринку окремих підгалузей 

будівельних матеріалів. 
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За останні роки значно зріс інтерес споживачів до натуральних харчових 

продуктів, оскільки вони є важливими чинниками забезпечення здоров’я. Серед 

продуктів, які традиційно є на столі кожної української родини – вершкове 

масло. Проте, виробництво цього виду продукції має ряд проблем та потребує 

суттєвої уваги. 
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В ході дослідження аналітиками були розраховані основні показники 

ринку вершкового масла - обсяг ринку, виробництво, експорт, імпорт, ціни, а 

також враховані статистичні дані по спред солодковершковий рослинний, паст 

масляних.  

У 2015 році обсяг виробництва масла вершкового в Україні склав 100,9 

тис. т, що на 11,4% менше в порівнянні з 2014 роком. На початку 2016 року 

тенденції 2015 року збереглися - за 2 міс. 2016 року українські виробники 

вершкового масла зменшили свої обсяги виробництва на 6,1% у порівнянні з 

аналогічним періодом 2015 року. Обсяг виробництва української олії в січні - 

лютому 2016 року склав 12,4 тис. т. Таке падіння виробництва вершкового 

масла в країні обумовлено зниженням внутрішнього попиту на продукцію, а 

також зростанням цін на сировину.[4]  

Слід відзначити той факт, що і обсяг виробництва спредів вершково 

рослинних також демонструє негативну динаміку. Так, в 2015 році обсяг їх 

виробництва скоротився на 31,8% (з 49 тис. т в 2014 до 33 тис. т в 2015). 

Зменшення обсягів виробництва спредів продовжилося в січні - лютому 2016 

року. Це дозволяє зробити висновок, що тенденція «заміщення вершкового 

масла спредами» слабшає.  

В Україні більш популярно масло вершкове жирністю до 85%, частка його 

в загальному обсязі виробництва складає 98,3% (січень-лютий 2016 г.).  

Для ринку вершкового масла в Україні характерна велика кількість 

компаній-виробників. Практично у всіх регіонах країни є свій завод з 

виробництва вершкового масла або спреду рослинного.  

ТОП-10 компаній-виробників вершкового масла (без урахування спредів 

рослинних) займають 60,8% від загального обсягу виробництва вершкового 

масла (рис1.) 

1. Група компаній «Альміра» з часткою 17,5% (січень-лют. 2016 р);  

2. Група «Терра Фуд» - 15,5%;  

3. Вінницький молочний завод «Рошен» - 6,8%;  

4. Фірма «Люстдорф» - 5,8%;  

5. Старокостянтинівський молочний завод - 4,4%.  
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Рис.1. Загальний обсяг виробництва вершкового масла 

 

Потрібно відмітити, що вершкове масло в Україні дешевшає. Попит і ціни 

на вершкове масло в Україні падають швидше збільшення його виробництва. І 

хоча така ситуація прогнозувалася давно, ринок не очікував, що падіння буде 

таким швидким. Так, за місяць вершкове масло в країні подешевшало на 20%. 

На думку ринкових аналітиків масло буде дешевшати і далі, до тих пір, 

поки воно не стане цікавим для імпортерів. Зараз західні трейдери говорять, що 

українське масло (82%) має коштувати близько 2400 USD/т. [3] Продавці ще 

психологічно не готові віддавати товар за такою ціною і намагаються знайти 

покупців на пострадянському просторі. Зараз утримувати ціни навіть такими 

вельми складно – бажаючих здійснити експорт в СНД багато, ринок маленький.  

Навіть з урахуванням досить високої внутрішньої ціни минулого місяця 

експорт вершкового масла зріс майже до 500 т. Незважаючи на падіння цін 

зовнішнього попиту, за словами фахівців, експорт масла буде далі швидко і 

помітно зростати. У більшості виробників немає необхідних фінансових коштів 

для роботи на склад [5]. 

Поряд з тим існує інша проблема – фальсифікація вершкового масла. Якщо 

кілька років тому вершкове масло фальшували рослинними оліями, то тепер це 

робиться невідомими жирами низької вартості та якості. Наприклад, це може 

бути неякісний риб’ячий, тюленячий та інші жири 
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Незважаючи на великий вибір та високу ціну, купити справжнє вершкове 

масло - завдання не з легких. Як свідчать численні дослідження, протягом 

останніх років, за час дії мораторію на перевірку бізнесу, якість цього продукту 

першої необхідності значно погіршилась. Більше того, якщо ще кілька років 

тому масло фальшували рослинними оліями, то тепер це робиться невідомими 

жирами низької вартості та якості [3]. Здебільшого ці інгредієнти зустрічаються 

в копіях продукції відомих торгових марок та акційних товарах. Цікаво, що на 

більшості пачках дешевого акційного масла зазначається, що воно виготовлене 

за ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове». Цей документ не дозволяє додавати в 

масло нічого окрім коров’ячого молока та продуктів його переробки. Таким 

чином, солодковершкове масло мають виробляти тільки з натуральних 

пастеризованих вершків.  

Водночас є ще ДСТУ 4445:2005 «Спреди та суміші жирові». Цей стандарт 

дозволяє виробникам виготовляти продукцію з коров’ячого молока або 

продуктів його перероблення, рослинних жирів чи жирових композицій з них з 

можливим додаванням харчових добавок, наповнювачів та вітамінів. 

Державний стандарт розрізняє чотири види спредів: солодковершковий, 

кисловершковий, солоний та з наповнювачами [4]. 

Спреди та жирові суміші призначені для безпосереднього вживання в їжу, 

кулінарних цілей, використання на підприємствах ресторанного господарства 

та у харчовій промисловості.  

Щоб унеможливити фальшування вершкового масла, ДСТУ забороняє у 

назві спредів та жирових сумішей вживати слово «масло». Виробникам 

дозволяється виготовляти продукцію із вмістом рослинних жирів, і називається 

вона спред чи жирові суміші, проте їм вигідніше виготовляти фальсифікат. 

Адже якщо виробляти спред, то необхідно дотримуватись чітко прописаних у 

стандарті вимог до інгредієнтів. Загалом навіть у лабораторії нелегко визначити 

фальсифікат. Замість молочного жиру в продукцію додають неякісний 

риб’ячий, тюленячий та інші жири. Це робиться для того, аби в процесі 

дослідження їх було складно виявити, адже деякі методи перевірки на 
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фальшування орієнтовані на пошук в маслі саме рослинних жирів, які 

підміняють риб’ячим. Аби його визначити, необхідно  використовувати інші 

методики [1]. 

Результати експертизи засвідчили, що 16 зразків - це не що інше, як 

підробка, виготовлена з немолочних жирів невідомого походження [2]. Серед 

них масло таких торгових марок: «Рихальське» 73,0%, Pastoral 72,5%, «Веселий 

ласунчик» 73,0%, «МолПром» 72,8%, «Полтавський смак» 73,0%, 

«Богодухівський молзавод» 73,0%, «Всесмак» 73,0%, «Молочне диво» 73, 0%, 

«Вологодське» 83,5%, «Вершковий рай» 82,5%, «Красноградське» 73,0%, 

«Вершкова долина» 72,0%, Milken,73,0%, «Бутербродне» 70,0%, «Моліка» 

73,0% (рис. 2.) та ТОВ «Діада Д».  

 
Рис.2. Результати експертизи: підробка 

 

Дослідження показали, що наступні виробники виготовляють справді 

якісну продукцію: «Ферма» 73,0%, «Бродівське» 73,0%, «Ружа» 73,0%, «Нова 

Троя» 73,0%, «Простоквашино» 72,6%, «Вологодське» 82,5%, «Кухарочка» 

72,5%, «Новокаховський завод плавлених сирів» та President 82,0%» (рис. 3). 
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Рис. 3. Якісна продукція 

 

Зрозуміло, що виробник, який займається фальшуванням для виготовлення 

такої продукції, закуповує дешеві й неякісні інгредієнти. В даному випадку 

йдеться про рослинні гідрогенізовані жири. Це специфічний вид ненасичених 

штучних жирів. Для їх виготовлення беруться рідкі рослинні олії, піддаються 

процесу гідрогенізації і таким чином перетворюються на тверді жири. Вони 

мають спотворену молекулярну структуру, не характерну для природних 

сполук, тому, вбудовуючись у клітини, порушують їх метаболізм. Часте 

споживання гідрогенізованих жирів може спровокувати такі хвороби як 

атеросклероз, інфаркт, ішемічна хвороба, діабет, гормональні збої, ожиріння 

тощо [2].  

Кількість немолочного жиру у фальсифікованому продукті може доходити 

до 100%. А ще кілька років тому фальшувальники дозволяли собі додавати не 

більше 50%. Так відбувається тому, що немає дієвого механізму притягнення до 

відповідальності фальсифікаторів. Опосередковано сприяє шахраям і мораторій 

на перевірки бізнесу. Проте, на думку експертів, навіть якби перевірки й були, 

вони б навряд чи кардинально щось змінили. А все тому, що штрафи за 

виготовляння фальсифікату не йдуть в жодне порівняння з прибутками, які 

підприємці отримують від його продажу.  
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Сфальшовану продукцію багато нечесних виробників запаковують в 

обгортку, візуально дуже схожу на упаковку великих виробників. Таким чином, 

людина часто купує імітацію. Така хитрість дає змогу нечесним підприємцям 

отримувати непоганий зиск, адже вони реалізують свою продукцію, не 

витрачаючись на рекламу. А споживачі розуміють, що купили щось не те, вже 

вдома, після того, як скуштували масло. Проте повертати його в магазин ніхто 

не буде, оскільки неуважність не є приводом для повернення товару [3]. 

Раніше дієтологи твердили, що масло містить підвищену кількість 

холестерину, сьогодні цей міф спростовано наукою. Тому масло не може бути 

дешевим, оскільки використовується якісна сировина. Сьогодні наші 

виробники мають всі можливості виготовляти справді якісне масло. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЧАЮ В М. ВІННИЦІ 
Проведено аналіз ринку чаю у м. Вінниці.  Виявлено особливості поведінки 
споживачів чаю, оцінки попиту на нього, прогнозування тенденцій подальшого 
розвитку чайного ринку, виявлено споживчі переваги та уподобання. 
Дослідження проводились із залученням торговельних працівників ТОВ «Обрій-
Вінниця» м. Вінниця 
Ключові слова: ринок, споживач, чай, торговельні марки, респонденти 

З розвитком споживчих ринків і зростанням доходів споживачі стають 
дедалі вимогливішими при виборі товарів. У цій ситуації виробникам і 
торговельним підприємствам продукції стає усе важче передбачати реакцію 
споживача на різноманітні властивості і характеристики товару. Щоб краще 
зрозуміти побажання споживача і його уподобання, фахівці торговельних 
підприємств проводять ринкові дослідження, застосовуючи при цьому великий 
арсенал засобів та інструментів. Серед ринків продовольства стабільність і 
стійку динаміку зростання демонструє ринок чаю. 

Метою дослідження є виявлення особливостей поведінки споживачів чаю, 
оцінка попиту на нього, прогнозування тенденцій подальшого розвитку чайного 
ринку, виявлення споживчих переваг і уподобань. 

Україну, зазвичай, не відносять до «чайних країн», таких, як Англія (3 кг 
чаю в рік на душу населення) або як Росія (близько 1 кг). В Україні споживання 
чаю на 1 особу за рік знаходиться в межах 0,3-0,4 кг, що ставить її в один ряд з 
такими країнами як Німеччина, Франція і США. Така ситуація зумовлена 
географічним положенням, кліматичними умовами і національними 
традиціями, відповідно до яких у нашій країні населення віддає перевагу 
фруктовим напоям (компоти, узвари та ін.). 

На внутрішнє споживання, як відмічають експерти, також суттєво 
впливають регіональні особливості. Наприклад, чай більше споживають в 
індустріальних центрах, а також у східних і південних областях, які 
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перебувають під впливом чайних традицій Білорусії. У західному регіоні 
споживання чаю нижче через вплив європейських кавових традицій. 

Вінницька область входить до складу центрального регіону, і споживання 
чаю її населенням знаходиться на рівні 0,5-0,6 кг в рік на одну особу. У 
торговельних закладах міст і сіл області представлено широкий спектр ґатунків 
і видів цього популярного напою, що створює на ринку конкуренцію між 
торговими посередниками, які представлені, в першу чергу, мережами 
супермаркетів. 

Результати опитаних респондентів за віковим співвідношенням 
представимо на рис. 1. 

34%

23%20%

23%

до 25 років 25-35 років

 
Рис. 1. Вікова структура респондентів 

 

Результати диференціації опитаних респондентів за їх доходом 

представлено на рис. 2.  

 

5% 20%

10%

60%

5%
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2000-3200 грн. понад 3200 грн.
 

Рис. 2. Структурування споживачів за доходом 
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При виборі споживачами торгової марки (бренду) чаю першість належать 

продукції фірми «Lipton» (29%), Ahmad (15%) i Greenfield (15%) (рис.3). 
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Рис. 3. Результати вибору торгової марки, % 

 
Пріоритетність при виборі чаю споживачі віддають пакетованому чаю 

(53%), середньолистовому (23%), дрібнолистовому (13%), крупнолистовому 
(7%) та у гранулах (4%). Чай у паперовій упаковці купують 34% споживачів, у 
жерстяних банках 10% і ваговий чай купують 3% респондентів. Необхідно 
зауважити, що найчастіше споживачі купують елітні чаї, так би мовити «чай на 
вагу», ексклюзивні сорти чаю з Нігерії, Китаю або Цейлону, причому вартість 
деяких з них досягає 500$ за 1 кг. 

Дослідження уподобань споживачів і чинників, на які вони зважають, 
дозволило зробити наступні висновки. У першу чергу споживачі звертають 
увагу на смак напою. Другим за важливістю фактором є наявність реклами на 
телебаченні, у пресі, на транспорті та ін. 

Далі, серед найбільш значущих чинників, знаходяться ціна та бренд, під 
яким реалізується чай, поради друзів, продавців та дизайн упаковки. Виявилося, 
що країна, в якій вирощується чай, і країна, в якій фасується продукт, 
практично не мають значення для споживачів. 
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Більшість з них (90%) завжди знають заздалегідь, якої торгової марки чай 

вони бажають придбати, і лише 20% роблять свій вибір під час купівлі у 

супермаркеті та ін.. Більшість споживачів (60%) не поспішають купувати чай 

іншої торгової марки у випадку відсутності у продажу улюбленого бренду - 

вони розпочнуть його пошуки в інших торговельних підприємствах, близько 

третини опитаних придбають аналогічний чай іншої торгової марки, 8% 

придбають першу ліпшу марку і лише 2% відкладуть покупку. 

Найчастіше чай купують у гіпер- та супермаркетах (40%), магазинах 

продовольчих товарів (20%) і на ринку (6%). За періодичністю купівель 60% 

опитаних купують чай приблизно 1 раз у місяць, 30% – 2-3 рази на місяць, 10% 

– 1 раз на тиждень і 5% купують чай не частіше ніж 1-3 рази на рік. 

На думку споживачів м. Вінниці найбільш привабливою країною в якості 

виробника чаю є Велика Британія (Англія). Серед опитаних - 58% вважають, 

що «справжній англійський чай» Lipton вирощується на Британських островах, 

хоча там відбувається лише його фасування. Далі за привабливістю для жителів 

нашого міста, як країни де вирощується чай, є Індія (15%), Росія (11%), Цейлон 

(9%), Індонезія (4%) і Китай (3%). До країн, в яких вирощується чай, значна 

кількість споживачів помилково відносять і Росію.  

Стає очевидним, що більшість споживачів ототожнюють процеси 

вирощування і фасування чаю. Так, наприклад, практично усі покупці, які 

віддають перевагу «Майскому чаю» (Росія) вважають, що він там і 

вирощується, хоча насправді дана компанія, яка користується заслуженим 

авторитетом, тільки фасує чайний лист. Серед споживачів, які надають 

перевагу чаю з Китаю, найбільшою популярністю користується саме чорний 

чай оскільки, як не дивно, у Китаї споживається, в основному чай зелений. 

Китайці, взагалі, називають чорний чай «чаєподібним напоєм», хоча різниця 

між цими двома продуктами полягає тільки в технології обробки щойно 

зібраного листя. 

Таким чином, дослідження уподобань споживачів чаю та чинників, які 
впливають на процеси його споживання, свідчать, що на нього зберігається 
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стабільний попит. Значна частка населення м. Вінниці споживає його 
регулярно, у кількості, яка перевищує середні показники по країні. Для тих 
торговельних підприємств, які постійно мають його в асортименті, можна 
надати такі рекомендації для підвищення обсягів збуту: 

1. Постійно проводити маркетингово-рекламні заходи, що сприятимуть 
просуванню продукції (розміщення реклами, POS-матеріалів у торгових залах, 
семплінг - тобто тестування продукції у торговельному залі супермаркету                
та ін.). 

2. Проведення конкурсів, вручення подарунків за придбаний товар, 
проведення «Днів відкритих дверей» та ін. 

3. Упровадження консультаційних послуг у торгових залах, професійна 
підготовка персоналу, відстеження уподобань і поведінки споживачів, їх реакції 
на маркетингові заходи. 

4. Розширення мережі спеціалізованих магазинів і закладів громадського 
харчування, на базі яких проводити заходи, що сприяють просуванню 
продукту. 

5. Максимальну увагу приділяти кожному споживачу, щоб зробити його 
постійним клієнтом. 

Перспективним напрямом подальших дослідження є проведення 
комплексної ідентифікаційної оцінки чаю (зокрема зеленого байхового) для 
встановлення ґатунку за органолептичними та фізико-хімічними показниками, 
що є ідентифікаційними критеріями. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБА 

ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

У статті розглянуто стан хлібопекарського ринку України, проаналізовано 

структуру ринку за асортиментом продукції, вивчено та оцінено показники 

збору основних сільськогосподарських показників та показники виробництва 

хліба та хлібобулочних виробів. Проаналізовано стан конкуренції в даній галузі. 

Визначення основні причини зниження кількості виробництва та збільшення 

фактичного споживання хліба.  

Ключові слова:  виробництво хліба, хлібобулочні вироби, обсяги виробництва, 

фактичне споживання. 

На сьогоднішній день Україна ставить перед собою ціль – стати  

економічно розвинутою країною, здійснюючи кардинальні зміни та реформи 

насамперед економічних  та соціальних сфер. Однією з головних завдань цього 

економічного зростання є реорганізація та перетворення усіх галузей та сфер 

національного господарства. Харчова промисловість, зокрема ринок хліба та 

хлібобулочних виробів, займає не останнє місце серед найважливіших галузей 

національної економіки України, тому що вона не тільки виробляє продукцію 

для задоволення потреб споживачів, а й забезпечує добробут населення та 

наповнення бюджету, який, у свою чергу, сприяє розвитку економіки країни. У 

зв’язку з цим дослідження виробництва хліба та хлібобулочних виробів в 

Україні та визначення перспектив  розвитку даної галузі є актуальним. 

Питання розвитку хлібопекарської галузі України постійно досліджували в 

своїх працях вітчизняні й зарубіжні науковці такі, як О.М. Васильченко,                

ОА. Опря, М.М. Перелигін, М.В. Нетяжук, В.І. Дробот, О.В. Шубравська,                

М.М. Білоусова та ін. Окремо потрібно відмітити праці Л.І. Карнаушенка,              

Ю.Л. Труші, С. Петрухи, М.П. Сичевського, Л.М. Чернелевського, сферою 
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досліджень яких є стан виробничо-господарської діяльності хлібопекарських 

підприємств України. Разом з тим проблемні питання та визначення перспектив 

розвитку харчової промисловості України, а також пошук нових підходів до 

подолання кризового стану галузі залишаються недостатньо вивченими й 

потребують поглибленого дослідження, що особливо актуально в сучасних 

умовах.  

Зазначимо, що в умовах посилення світової конкуренції та стрімкого 

зростання економічних держав важливу, навіть ключову, роль відіграє її 

промисловий розвиток, хоча промисловість України, на жаль, характеризується 

низькими показниками інноваційної активності підприємств та низькими 

фінансовими результатами їх операційної діяльності. 

Специфіка хлібопекарського ринку України полягає в тому, що він на 

99,9% представлений продукцією вітчизняного виробництва. Національна 

хлібопекарська галузь працює в режимі натурального господарства: 

виробництво дорівнює споживанню. Хлібопекарська галузь є високо 

конкурентною: сьогодні в хлібопекарській галузі України працює близько 400 

великих хлібозаводів, близько 500 невеликих підприємства та понад 1000 міні-

пекарень [4].  

Асортимент хлібобулочних виробів, які виробляються українськими 

підприємствами, налічує понад 1000 найменувань. Він збільшується щороку в 

межах конкурентної боротьби за споживача, при цьому використовуються 

сучасні технології із застосуванням різних смакових добавок, наповнювачів 

тощо. Структура ринку 2015р. за асортиментом продукції має такий вигляд: 

хліб пшеничний (38,6% від загального обсягу ринку), хліб житньо-пшеничний і 

пшенично-житній (30,3%), вироби булочні (21,0%), вироби булочні здобні 

(4,9%), інші (5,2%) [5]. 

За даними органів статистики [7] в Україні у 2016 році збір основних 

сільськогосподарських культур становив 65951,5 тис. т, що на 5825,7 тис. т 

більше аналогічного показника 2015 року. За період з 2010 до 2016 року збір 

основних сільськогосподарських культур зріс з 46028,3 до 65951,5 тис. т, тобто 

на 19923,2 тис. т. (рис. 1) [1, 2].  
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Рис. 1. Валовий збір основних сільськогосподарських культур в 2010-

2016 рр., тис. т 

Не зважаючи на це, за даними Статистичного щорічника України за 2016 

рік [1], виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні у 2016 році 

становило 1123 тис. т, що на 684 тис. т менше аналогічного показника 2010 

року. За період з 2010 до 2016 року показник виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів скоротився з 1807 до 1123 тис. т. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Виробництво хліба і хлібобулочних виробів в 2010-2016 рр., тис. т 

 

Детальніше розглянемо скорочення кількості виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів у 2011 та 2015 роках за категоріями (рис. 3). Це 
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дозволить зрозуміти динаміку виробництва для певних категорій населення за 

їх вподобаннями.  

 

Рис. 3. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів у 2011-2015 рр., тис. т 

 
Спостерігаємо одночасне зменшення кількості виробництва кожного виду 

хлібобулочних виробів, крім хлібу житнього(даний показник збільшився на 
24,1%), що свідчить про скорочення споживання хліба населенням України в 
результаті зростання їхніх доходів та демографічних факторів. Також ці зміни 
можна пояснити тим, що з кожним роком все більше продукції виготовляється 
невеликими підприємствами, результати виробництва яких не враховують 
державні органи статистики.  

Детальніше розглянемо розподіл головних виробників хліба та 
хлібобулочних виробів в Україні:   

- 72% всього хліба і хлібобулочних виробів виготовляють хлібозаводи, 
котрі знаходяться у великих містах та районних центрах (приблизно 400);  

- 6% хліба виготовляють хлібозаводи, які раніше входили до системи 
Укоопсоюз. Їхня кількість становить біля 500. Зазвичай, такі підприємства 
мають невелику потужність і орієнтуються на населення із прилеглих сіл;  
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- 1,5% хліба виробляє частина хлібозаводів, котрі входять до 

Укрпродсоюзу;  

- 20% від кількості всього хліба і хлібобулочних виробів випікають окремі 

приватні, невеликі пекарні юридичних та фізичних осіб [5].  

Інформація про кількість хлібозаводів слід брати до уваги при здійсненні 

аналізу стану конкуренції в даній галузі. Конкуренція має найбільший вплив на 

проходження окремим капіталом стадії впровадження. Конкуренція 

утворюється в результаті зіткнення інтересів в сфері обміну товарами та 

продуктами на ринку. Врешті-решт, інтенсивність конкуренції на даному ринку 

визначає способи доступу до споживача.  

Конкуренція на ринку хліба в Україні досить інтенсивна і головна 

боротьба відбувається між великими підприємствами та міні-пекарнями. 

Особливістю ринку хліба є місцевий характер завдяки нетривалому терміну 

зберігання продукції. Тому, велика увага спрямовується на місцевих 

конкурентів. Досягнути перемоги на ринку намагаються як завдяки боротьбі за 

вже існуючі ніші, так і шляхом виробництва нової продукції. 

Також однією з основних причин зниження кількості виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів можна вважати скорочення чисельності населення 

України – станом на 1 грудня 2016 року кількість населення України, за даними 

Держстату, становила 42 млн. 760 тис. осіб і зменшилася в порівнянні з 

аналогічною датою 2011 року на 3 млн. 18 тис. осіб; зміни в раціоні харчування 

населення України – надання споживачами переваги на інші продукти 

харчування; збільшення кількості випеченого хліба на хлібопекарних 

підприємствах, які не звітують про кількості перед органами статистики (сюди 

належать міні-пекарні та супермаркети, які випікають хліб та хлібобулочні 

вироби під власними торговими марками.  

Виробники хлібобулочних виробів пропонують споживачам широкий 

спектр різноманітних товарів, які відрізняються між собою за  якісними 

показниками. Залежно від того, який товар пропонується ринку, 

установлюється й політика ціноутворення на нього. Так, для соціальних сортів 

хліба підприємства будуть орієнтуватися на політику втримання ринку, а для 
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нових сортів з поліпшеними смаковими і якісними показниками, здобних 

виробів і хлібобулочних виробів — будуть намагатися максимізувати прибуток, 

рівень, якого буде обмежуватися тільки купівельною спроможністю населення 

й готовністю споживача заплатити певну суму грошей за запропоновані вироби. 

У розрізі регіонів України за даними 2015 року найбільше хлібопекарської 

продукції виробляється у Дніпропетровській (167,925 тис. т), Київській(113,132 

тис. т) та Харківській(92,608 тис. т) областях. Найменшу частку виробництва 

хліба та хлібобулочних виробів займає Тернопільська (10,028 тис. т) та 

Луганська область(11,675 тис. т) (рис. 4) [5].  

 
 

Рис. 4. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів за регіонами 

України в 2015 р 
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Ситуація зі статистичними даними є досить складною, оскільки реальні 

дані по випуску хлібопекарської продукції є дещо іншими. Якщо провести 

розрахунок випуску продукції на основі мінімального споживчого кошика 

(Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів 

харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних 

соціальних і демографічних груп населення» від 14 квітня 2000 р. № 656), де 

норма споживання на одну особу становить 101 кг на рік, то в 2016 р. обсяг 

виробництва хліба і хлібобулочної продукції становив би 4319 тис. т, однак, 

згідно зі статистичними даними, він є на рівні 1123 тис. т (табл. 1) [3].  

 

Таблиця 1 

Показники виробництва і фактичного споживання хліба та 

хлібобулочної продукції в Україні за 2011-2016 рр. 
Рік Виробниц-

тво хліба, 
тис. т 

Чисельність 
населення, 
тис. осіб 

Виробництво 
продукції на 1 
особу, кг на рік 

Споживання 
продукції за 
нормою, тис. т 

Відхилення, % 
(споживання над 
виробництвом) 

2011 1763,5 45779 39 4624 61,9 
2012 1686,0 45633 37 4609 63,4 
2013 1531,0 45553 34 4601 66,0 
2014 1357,0 45426 30 4588 70,4 
2015 1205,5 42929 28 4336 72,2 
2016 1123 42760 26 4319 74 

 

Зважаючи на те, що продукція хлібопекарських підприємств є 

стратегічною, ринок хліба і хлібобулочних виробів має бути регульованим і 

прогнозованим. Отже, діяльність хлібопекарських підприємств має бути 

контрольованою із боку держави, звітні дані таких підприємств мають бути 

реальними. Однак для виходу хлібопекарських підприємств із тіньового бізнесу 

необхідно зменшити податковий тягар. 

Зниження кількості виробництва хліба також характеризується причиною 

зменшення купівельної спроможності громадян, що призводить до 

самостійного випікання хліба в домашніх умовах.  

Однією з суттєвих причин зменшення попиту на хліб є подорожчання та 
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зниження якості хлібопродукції. Технічний стан підприємств, зношування 

основних фондів в кінцевому підсумку значно впливає на якість та ціну. 

Сировина займає найважливіше місце в формуванні не лише ціни, а і якості 

готової продукції. На теперішній час агроресурси України не забезпечують 

сировиною належної якості українських виробників хлібопекарської 

промисловості, тим самим виробники вимушені шукати сировину гарної якості, 

що суттєво відображається на формування ціни.  

За результатами проведеного дослідження можна виокремити наступні 

проблеми у процесі діяльності хлібозаводів України:  

- відсутність контролю на ринку зерна і борошна (збільшення цін на 

борошно);  

- збільшення обсягів «тіньового» випуску хліба і хлібобулочної продукції;  

- подорожання палива й електроенергії (якщо ціни на хлібобулочні вироби 

стримуються адміністративно, тоді починає знижуватися рентабельності 

хлібозаводів і малих хлібопекарських підприємств);  

- невідповідність якості борошна вимогам хлібопекарського виробництва, 

внаслідок чого знижується якість хліба і хлібобулочних виробів;  

- відсутність фінансування та єдиної скоординованої політики в питаннях 

виробництва вітчизняного хлібопекарського обладнання;  

- створення сприятливих економіко-політичних умов для залучення як 

іноземних, так і вітчизняних інвесторів, застосування як вже давно відомих, так 

і нових форм кредитування виробництва тощо.  

Дослідивши стан хлібопекарської галузі можна точно сказати, що вона 

знаходиться в стані кризи та потребує негайних змін та реорганізації. 

Зауважимо, що основними проблемами, які стали причиною кризи є структурні 

зміни у споживанні, висока частка зносу устаткування та застарілість 

обладнання підприємств даного ринку. Основним алгоритмом виходу галузі із 

кризового стану є: задоволення потреб споживачів якісною хлібобулочною 

продукцією промислового виготовлення за прийнятними цінами.  Забезпечення 

ефективної діяльності хлібопекарських підприємств можливе тільки за умов 

спільних зусиль цих підприємств та держави в цілому. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЗАСОБІВ ДЛЯ ГІГІЄНИ 

У роботі наведено аналіз основних тенденцій розвитку асортименту засобів 

для гігієни на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах; визначено основні 

споживчі переваги у засобах для гігієни. 

Ключові слова: асортимент, споживачі, ринок, стратегії, потреби, 

асортиментна політика, чинники, підприємства 

У сучасних умовах, коли оновлення продукції відбувається досить швидко, 

важливо ще більше приділити увагу дослідженню споживчих потреб. Сучасний 

розвиток України ставить перед фахівцями проблему забезпечення населення 

товарами особистого призначення високої якості, що можливо тільки при 

проведенні експертизи, яка є бар’єром на шляху неякісної, фальсифікованої та 
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небезпечної для здоров’я людини продукції. За даними статистики, вісім 

відсотків досліджених проб продукції особистого призначення, які ввозяться в 

Україну, не відповідають вимогам стандартів. Вітчизняні виробники також 

послабили увагу до проблеми якості. Тому експертиза якості даної групи 

товарів є актуальним питанням сьогодення.  

Вивчення соціальних аспектів конкурентоспроможності товарів у 

парфумерно-косметичній галузі завжди є актуальним і затребуваним для 

виробників, постачальників і роздрібних мереж. Проблеми затребуваності 

засобів особистої гігієни на парфумерно-косметичному ринку, здатності 

приносити прибутки виробникам і аптечним закладам досліджувались                

З.М. Мнушко [5], А.С. Немченко, М.М. Слободянюком [7-9] та іншими 

науковцями, але результати вивчення споживацької цінності засобів для гігієни 

на сьогодні не висвітлені в повному обсязі [1-10]. 

Метою статті аналіз основних тенденцій розвитку асортименту засобів для 

гігієни на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах. Визначено основні 

споживчі переваги у засобах для гігієни. 

Особливістю сучасної індустрії виробництва товарів народного 

споживання є практично безмежні можливості створення нових або 

модифікованих видів товарів, починаючи від найнеобхідніших, наприклад 

засобів для гігієни. Для зростання виробництва, підвищення його ефективності, 

розширення можливостей більш повного задоволення попиту населення в 

умовах конкурентного ринку виникає необхідність активного впливу на 

процеси розвитку особистих потреб та попиту населення. Завдання полягає не 

тільки в тому, щоб сприяти задоволенню існуючих потреб, але й у тому, щоб 

цілеспрямовано формувати ці потреби [3].  

У сучасних умовах розвитку конкурентного ринку в Україні й орієнтації 

ефективної діяльності більшості підприємств на сучасні потреби споживачів 

найбільшої важливості набуває вивчення споживчих потреб, які останнім часом 

постійно змінюються та стають більш вибірковими. Разом із підвищенням 

вимог покупців до товару, який вони придбають, виникає необхідність у 

постійному дослідженні споживчих потреб та визначенні типології споживачів.  
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Особливе місце дослідження потреб споживачів посідає на ринку тих 

товарів народного споживання, які розвиваються в умовах жорсткої 

конкуренції, мають короткий життєвий цикл існування на ринку та за умови 

постійної пропозиції модифікованих товарів та товарів-новинок. Саме до таких 

умов розвитку відносять ринок засобів для гігієни в Україні [6]. 

На внутрішньому ринку досліджуваних товарів пропонується достатньо 

широкий асортимент. За наявності такої різноманітності пропонованого товару 

споживач має бути досить поінформований для того, щоб зробити необхідний 

та правильний власний вибір. З точки зору маркетингу заходи з формування 

попиту та стимулювання продажу полягають у тому, щоб довести до 

потенційного споживача інформацію про існування товару, повідомити його 

про потреби, які цим товаром задовольняються, представити докази відносно 

якості задоволення цих потреб, максимально знизити недовіру, для чого 

сповістити про гарантії захисту інтересів покупця [4].  

За допомогою проведення цілеспрямованих заходів позиціонування у 

свідомості покупця формується «образ товару», який відіграє головну роль у 

прийнятті рішень про покупку. 

Зміна тенденцій розвитку потреб на засоби для гігієни тісно пов'язана із 

багатьма чинниками, передусім такими як збільшення уваги до власного 

здоров’я, потенційне старіння населення у світі, потреба в індивідуальності 

засобу для гігієни, можливість здійснення вибору, вирішення проблеми 

власного іміджу та зовнішності. Структура експорту засобів для гігієни 

наведена на рис.1. 

Вітчизняні підприємства торгівлі, як основний засіб просування своєї 

продукції використовують мерчандайзинг у роздрібній мережі, що передбачає 

поряд із цими заходами застосування реклами (листівки, постери, наклейки) на 

місці продажу.  

Однак, значне збільшення попиту на засоби для гігієни вітчизняного 

виробництва можна обґрунтувати найважливішими для споживачів 

властивостями – низькими цінами та використанням натуральних компонентів 

у виробництві, що привертає увагу саме до вітчизняних засобів. 
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Рис. 1. Структура експорту засобів для гігієни в Україні, 2015 р. (%) [3] 

 

Наприклад, частка Харківського регіону у виробництві засобів для гігієни 

невелика, проте вона збільшується щороку. Однак необхідно зазначити, що 

Харківський регіон є промисловим районом, в якому розвиток легкої та 

побутової промисловості відбувається досить повільно. Тут відчувається значна 

нестача виробничих підприємств засобів для гігієни.  

Для дослідження споживчих переваг покупців засобів для гігієни були 

проведені комплексні маркетингові дослідження. Вибірка опитуваних склала 40 

респондентів. Метою проведення дослідження було визначення стану попиту 

на ринку засобів для гігієни за основними товарними групами, впливу основних 

споживчих властивостей вологих серветок, засобів для прийняття ванн і 

туалетних мил на рішення про покупку та конкурентоспроможність цих груп 

товарів вітчизняного виробництва. За результатами проведених маркетингових 

досліджень можна зробити висновки, що інформованість споживачів про ринок 

мийних косметико-гігієнічних засобів невелика.  

У більшості випадків споживач отримує інформацію лише через 

телевізійну рекламу, а тому у його пізнанні зберігається інформація тільки про 

ту невелику кількість пропонованих на ринку засобів для гігієни, яка 

рекламується на телебаченні [10]. Частину такої інформації про вітчизняні 

вироби споживач одержує безпосередньо в місці придбання товарів цієї групи. 

Згідно з результатами опитування інформацію про засоби для гігієни одержує 
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через телевізійну рекламу 61% опитаних, 18% респондентів одержують 

інформацію про товар через коло знайомих, 11% респондентів – через журнали 

та газети і 10% респондентів – безпосередньо у місці придбання (рис. 2).  

 
Рис. 2. Структура джерел отримання інформації про засоби для гігієни, (%) 

 

Найбільш важливими характеристиками визначено кондиціонуючий ефект 

(6,8 бали), мийну та піноутворювальну здатність (5,7 балів), дизайн та зручність 

упаковки (4,9 бали), профілактичний ефект (4,3 бали).  

За результатами опитування, щодо купівлі мийних засобів для гігієни нами 

виявлено, що ці споживачі мають бажання користуватися вологими серветками 

та туалетним милом, які призначені для їх власного типу волосся або шкіри. 

Проте бажання не завжди співпадають із реальним, кінцевим рішенням про 

покупку.  

Згідно із цими результатами можна зробити висновок, що споживач почав 

більш пильно піклуватись про здоров'я власного волосся та шкіри й безпечність 

засобу для гігієни, яким він користується. За ціновою ознакою із 100 опитаних 

67% користуються вологими серветками, туалетним милом та засобами для 

ванн переважно середньої ціни (8-14 грн. за 200…300 мл), 11% респондентів 

користуються засобами для гігієни переважно низької ціни та 3% опитаних 

користуються іноді мийними засобами високої ціни (від 16 грн. і більше за 250 

мл). Купівля мила туалетного схиляється вбік середньої цінової категорії. Якщо 

спочатку попит на нього зростав тільки завдяки низькій ціні, то зараз цінується 

також натуральна основа виготовлення та натуральні складові компоненти й 

домішки. 
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Таким чином, в результаті проведеного дослідження були виявлені 

переваги та недоліки вологих серветок, засобів для ванн і туалетного мила 

вітчизняного виробництва. На думку споживачів, позитивними були названі 

такі показники, як натуральність складових компонентів, мийна здатність, 

профілактичний та лікувальний ефекти, співвідношення «якість-ціна». 

Проаналізувавши дані опитування, можна зробити висновок, що на ринку 

Вінницької області завдяки зміні деяких споживчих переваг 

конкурентоспроможність засобів для гігієни призначення вітчизняного 

виробництва поступово зростає за все більшою кількістю параметрів та міцно 

закріплює свої позиції на внутрішньому ринку. Товарний асортимент 

вітчизняного виробництва на сучасному етапі складає на регіональному ринку 

окремий сегмент, який динамічно збільшує свою частку ринку та стає все більш 

системним і стійким.  

Проте поки що конкуренція відбувається саме серед вітчизняних 

виробників цих товарів, а також серед деяких імпортованих товарів із Польщі, 

Болгарії та Туреччини. Причиною стійкості цього сегмента є низька 

платоспроможність українського населення. Під час дослідження споживчих 

переваг серед покупців засобів для гігієни виявлено, що інформованість 

споживачів про ринок цих засобів є незначною. Чітко простежується головна 

тенденція: переважна більшість покупців користуються засобами для гігієни 

імпортного виробництва, що виготовлені на основі поверхнево-активних 

речовин (ПАР), хоча бажають користуватися засобами з натуральним складом 

та домішками, які містять товари вітчизняного виробництва. 
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В статті розглянуто ринок синтетичних мийних засобів в Україні, експортно-

імпортні операції та основні виробники. Для проведення митної експертизи 

запропоновано критерії та методи. На прикладі пральних порошків різних 

виробників проведено митну експертизу та проаналізовано її результати. 

Ключові слова: синтетичні мийні засоби, пральні порошки, митна експертиза, 

якість, критерії, експорт, імпорт. 

На фоні загальної кризової ситуації ринок синтетичних мийних засобів 

(СМЗ) розвивається в умовах, коли пропозиція товарів значно перевищує 

попит, а за асортиментною структурою є навіть надлишковим, і все це при 

практично повній відсутності сировини для вітчизняного виробника мийних 

засобів [1]. Синтетичні пральні засоби є предметами першої необхідності для 

населення. Сьогодні даний ринок значною мірою заповнений імпортними 

товарами, але для вітчизняного товаровиробника існують перспективи за 

рахунок зменшення собiвартостi та законодавчої протекцiонiстської політики.  

Потреби населення щодо традиційного виду мийних засобів - пральних 

порошків - в основному сформовано. Ними користуються 87 % споживачів. 

Пасти і рідкі СМЗ у своєму господарстві використовує 11 % споживачів (рідких) 

і тільки 2 % - пастоподібних мийних засобів [2], тому митна експертиза проведена 

на прикладі пральних порошків. 

Пральні порошки займають найбільшу частку на ринку і налічують значну 

кількість найменувань, тому їх експертиза є актуальною, виходячи з 

необхідності визначення якісних параметрів та ідентифікації даного виду 

товарів при митному контролі та митному оформленні.  

Метою досліджень є проведення митної експертизи синтетичних мийних 

засобів. Об’єктом досліджень були синтетичні мийні засоби, які набули 

широкої популярності і є незамінними у побуті. 
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Аналіз ринку СМЗ показав, що за останні 5 років обсяг закупівлі іноземних 

синтетичних мийних засобів, у тому числі пральних порошків знизився 

приблизно на 125 млн. дол. США (44,6%). У той же час експорт до 2014р. 

щороку підвищувався, а у період 2014-2015рр. знизився на 40 млн. дол. (54%) 

(рис. 1) [3].  

 
Рис. 1. Динаміка експортно-імпортних операцій СМЗ в 2011-2015рр., тис. 

дол. США 

 

Така ситуація є наслідком економічної кризи та складної політичної 

ситуації в країні. 

Аналізуючи імпорт пральних порошків в період 2011-2015 рр., слід зазначити, 

що більша частка до 2015р. припадала на Росію, в 2015 р. імпорт з Росії 

зменшився до 10%, в той час як збільшилась частка Польщі та Німеччини (рис. 

2) [3].  

 
Рис. 2. Динаміка імпорту СМЗ в 2011-2015рр. за основними країнами-

контрагентами, тис. дол. США 
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Стосовно експорту пральних порошків у 2011-2015рр. можна 

стверджувати, що найбільша частка припадає на Росію (55-68%). Постійними 

партнерами в експортних операціях були Німеччина, Казахстан, Польща та 

Білорусь.  

Основними компонентами сучасних пральних порошків є поверхнево-

активні речовини, лужні добавки, хімічні підбілювачі та ферменти, тобто 

речовини, що руйнують забруднення і видаляють їх із тканини [4]. Тому для 

проведення митної експертизи пральних порошків було запропоновано 

показники та методи, що дають змогу однозначно їх ідентифікувати (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники та методи для проведення митної експертизи пральних 

порошків 
Критерії та показники Методи Засоби
Зовнішній вигляд Органолептич-

ний 
ДСТУ 2972:2010 Засоби мийні синтетичні 
порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та 
методи випробування 

Мийна здатність Вимірювальний ДСТУ 2665-94 Засоби миючі синтетичні. 
Метод визначення миючої здатності

Хімічна вибілювальна 
здатність 

Вимірювальний ГОСТ 22567.11-82 Средства моющие 
синтетические. Метод определения 
отбеливающей способности 

Показник концентрації 
водних іонів 

Вимірювальний ДСТУ 2207.1 Засоби миючі синтетичні і 
речовини поверхнево-активні. Методи 
визначення концентрації водневих іонів 

Масова частка пилу Вимірювальний ДСТУ 2972:2010 Засоби мийні синтетичні 
порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та 
методи випробування 

Масова частка фосфа-
тів у перерахунку на 
Р2О5 

Вимірювальний ГОСТ 22567.7-87 Средства моющие 
синтетические. Метод определения массовой 
доли фосфорнокислых солей 

Піноутворювальна 
здатність 

Вимірювальний ДСТУ 2972:2010 

Зольність бавовняної 
тканини після 25 циклів 
прання 

Вимірювальний ДСТУ ISO 4312:2005 Речовини поверхнево-
активні. Оцінювання окремих видів дій під 
час прання. Методи аналізу та випробування 
чистого контрольного зразка бавовняної 
тканини

Біологічний розклад 
ПАР 

Вимірювальний ДСТУ 2161:2010 Засоби мийні синтетичні 
порошкоподібні. Метод визначання 
здатності до біологічного розкладання 
аніонних поверхнево-активних речовин

Маркування Органолептичний ДСТУ 2972:2010 
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Здійснюють митну експертизу з метою вирішення задач митної справи, що 

мають фіскальний, контрольний, економічний, захисний, правоохоронний та 

статистичний характер [5]. 

Ідентифікація пральних порошків при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності полягає у визначенні кодів згідно з УКТ ЗЕД у відповідності з 

характеристиками та встановлення складу. Митну експертизу починають з 

визначення критеріїв ідентифікації, котрі обираються залежно від мети 

експертизи.  

Зовнішній вигляд не лише найдоступніший і найбільш розповсюджений, 

але й один з найбільш значимих критеріїв ідентифікації. Саме з цього 

показника починається ідентифікація при митному контролі. А при виявленні 

невідповідності визначення інших критеріїв недоцільні. Однак, зовнішній 

вигляд, як критерій ідентифікації, не може бути ступенем достатньої 

надійності, оскільки фальсифікація товарів найчастіше відбувається шляхом 

підробки зовнішніх ознак.  

Запах теж не є надійним критерієм ідентифікації пральних порошків. Так, 

при використанні ароматичних композицій важко виявити підробку за запахом. 

Тобто, органолептичні показники – найбільш доступні, прості, але недостатньо 

достовірні. Саме тому вони не можуть бути єдиними критеріями ідентифікації і 

мають доповнюватись фізико-хімічними показниками, які відрізняються 

більшим ступенем вірогідності та об’єктивності.  

До критеріїв, які дають можливість встановити відповідність прального 

порошку задекларованому, можна віднести конкретний тип ПАР, якщо не 

вказано, що це поверхнево-активні композиції. З іншого боку, такий показник 

як концентрація іонів водню (рН), частіше всього не є показником ідентифікації 

внаслідок того, що майже всі мийні засоби для прання випускаються 

універсальними і цей показник для різних засобів майже не відрізняється. 

Як критерії ідентифікації доцільно використовувати такі показники, як 

мийна здатність, відбілююча здатність, піноутворююча здатність.  
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У діючих стандартах, ТУ та інших нормативних документах подібні 

критерії на конкретні види пральних порошків, як правило, відсутні. При 

експертизі для встановлення відповідності товару задекларованому та коду 

згідно з УКТ ЗЕД доцільно використовувати комплекс методів – від 

аналітичних (аналіз документів) до експрес-методів і фізико-хімічних.  

Для  проведення митної експертизи було обрано пральні порошки різних 

виробників, які мають однакове призначення та відрізняються ціною і складом. 

Об’єкти митної експертизи наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Об’єкти для проведення митної експертизи 
Зовнішній 
вигляд 

Характеристика зразка 

Зразок 1 

Пральний порошок Ariel Аutomat  гірське джерело 
Виробник: ТОВ "Проктер енд Гембл Менюфекчурінг Україна" 
Для всіх типів тканин (крім вовни та шовку)  
 Склад: 5% і більше, але менше 15%: аніонні ПАР, кисневмісний відбілювач; 
менше 5%: катіонні ПАР; неіоногенні ПАР, фосфати, фосфонати, 
полікарбоксилати, мило, цеоліти; оптичні відбілювачі, ензими, віддушка. 

Зразок 2 

Пральний порошок Persil Golor Аutomat "Brilliance"; виробник: ТОВ "Хенкель 
Польща".  
Для прання білих і кольорових виробів із бавовняних, лляних, штучних, 
синтетичних волокон або їх сумішей. Склад: неіоногенні ПАР, полікарбоксилати, 
фосфонати, кисневмісний вибілювач, аніонні ПАР, ензими, оптичний вибілювач, 
аромат, лінаоол, бензілсаліцилат, гексилкорічний альдегід. 

Зразок 3 

Концентрований пральний порошок SA8™ Premium 
Виробник: Accеss Business Group LLC (CША) 
Застосування: використовувати для прання білих і кольорових тканин.  
Склад:  карбонат натрію; лаурет, натрій пербората, цитрат натрію; сульфонат 
сополімер, сіль натрієва); поліакрилат натрію; диметикон; 
субтілізін; діоксид титану.  

Зразок 4 

Пральний порошок  «Лотос М»; виробник: ЗАТ "Вінницябитхім" 
Призначений для замочування і прання виробів з бавовняних, лляних, 
синтетичних і змішаних волокон. Склад:  поверхнево-активні речовини, 
комплексоутворювачі, силікат натрію, сульфат і карбонат натрію, піногасник, 
віддушка. 

Зразок 5 

Пральний порошок ТМ Milwa; виробник Schladitz-Milwa GmbH (Німеччина) 
Абсолютно нешкідливий гіпоалергенний склад, який добре підходить для прання 
дитячої білизни. 
Порошок відноситься до безфосфатних. 
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Для дослідження було обрано 5 зразків пральних порошків різних торгових 

марок, які реалізуються на ринку України та переміщуються через митний 

кордон. Склад порошків майже ідентичний: без вмісту абразивних порошків та 

фосфатів, містять аніонні та неіоногенні поверхнево-активні речовини, 

допоміжні речовини (карбонати, силікати, натрію, лимонні, молочні кислоти, 

алкілсульфати жирних кисло, хлориди натрію, запашні речовини, ферменти); 

вся порошки – універсальні, розфасовані в поліетиленові мішки по 2,475 кг 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Результати митної експертизи пральних порошків 

Критерії та показники Зразок №1 Зразок №2 Зразок 
№3 

Зразок №4 Зразок №5 

Фірма-виробник ТОВ 
«Проктер 
енд Гембл  
Україна» 

ТОВ 
«Хенкель 
Польща» 

Accеss 
Business 
Group 
LLC 

ЗАТ 
«Вінниця-
побутхім» 

Schladitz-
Milwa 
GmbH 
 

Зовнішній вигляд порошок порошок порошо
к 

порошок порошок 

Мийна здатність 95 87 90 85 98 
Хімічна вибілювальна 
здатність 

86 90 89 82 93 

Показник концентрації водних 
іонів 

10,2 10,5 9,8 10,1 9,5 

Масова частка пилу 2,1 2,5 2,8 3,2 1,4 
Масова частка  фосфатів у 
перерахунку на Р2О5 

17,0 30,0 16,0 19,0 3,0 

Піноутворювальна здатність 16,0 18,0 17,0 20,0 12,0 
Зольність бавовняної тканини 
після 25 циклів прання 

1,2 1,7 1,3 1,5 1,1 

Зниження міцності бавовняної 
тканини після 25 циклів 
прання 

14,0 19,0 15,0 17,0 12,0 

Біологічний розклад ПАР 88 91 92 89 98 
 

Після проведення митної експертизи пральних порошків, було виявлено, 

що такі зразки як ТМ SA8™ Premium (виробник: Accеss Business Group LLC, 

CША) та пральний порошок ТМ Milwa classic (виробник Schladitz-Milwa 

GmbH, Німеччина) повність відповідають вимогам нормативної документації; 

щодо інших зразків, то варто зазначити, що такі зразки як Persil Golor Аutomat 
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«Brilliance» (виробник: ТОВ «Хенкель Польща») та пральний порошок «Лотос 

М» (виробник: ЗАТ «Вінницяпобутхім») мали неповне маркування та значно 

перевищували масову частку  фосфатів у перерахунку на Р2О5, яка повинна 

складати не більше 17%, а у них як виявилось 30 та 19 відповідно, також у 

пральному порошку ТМ «Лотос М» значно перевищувала масова частка пилу 

та була найгірша хімічна вибілювальна здатність. 

Отже, проведена митна експертиза СМЗ на прикладі пральних порошків. 

Для її проведення було запропоновано критерії, показники та методи. 

Результати експертизи показали, що не всі досліджувані пральні порошки 

відповідають чинним в Україні нормативним документам, тому необхідно 

контролювати такий критерій як маркування та показник вмісту фосфатів, які  

повинні відповідати вимогам технічного регламенту [6]. 
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В статті розглянуто стан ринку цементу в Україні та світі. 

Охарактеризовано асортимент цементу найбільших виробників України та 

світу. Проаналізовано причини спаду виробництва та експорту цементу за 

останні п’ять років.   

Ключові слова: цемент, експорт, імпорт, цементний завод, ринок, 

зовнішньоторговельні операції. 

Цемент - це мінеральна порошкоподібна речовина, будівельний матеріал, 

узагальнена назва штучних неорганічних в'яжучих речовин, переважно 

гідравлічних. До цементу відноситься велика група гідравлічних речовин, 

головною складовою частиною яких є силікати кальцію і алюмінати кальцію, 

які утворюються в результаті випалу до спікання сировинної суміші належного 

складу [1]. Цемент одержують шляхом випалювання при високих температурах 

(900–1500оС) різноманітної сировини — гіпсу, вапняку, глини, металургійного і 

паливного шлаків, золи, шламів. До цементу належать: портландцемент, 

пуцоланові цементи, романцемент, шлакові цементи тощо. Виготовлення 

цементу – процес дорогий і енергоємний, проте на виході отримують один з 

найпопулярніших будівельних матеріалів, який використовується як 

самостійно, так і як складовий компонент інших будівельних матеріалів.  

Лідером у світовому виробництві цементу є Китай, де діють 5000 

цементних заводів, на яких працюють 1,35 млн. фахівців. Але необхідно 

зазначити, що більше 2000 підприємств (близько 40%) є збитковими. 

Індія займає друге місце за обсягом виробництва цементу в світі. В 
цементній промисловості країни здійснені роботи по технологічному 
оновленню галузі, що привело до значного збільшення масштабів виробництва. 
На крупних підприємствах країни виробляється 85% цементу, їх потужність 
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більше 1 млн. тонн на рік. В країні працюють 124 великих підприємства і 365 
міні-заводів. Більшість цементних підприємств знаходяться поблизу від джерел 
сировини і енергії, тому близько 50% цементу виробляється в південних 
районах Індії. 

США – найбільший світовий імпортер цементу. Обсяг виробництва 
будівельних матеріалів США складає близько 75 млрд. дол. США, у тому числі 
60% припадає на цемент і бетон. Більшість потужностей по виробництву 
цементу в країні належать зарубіжним компаніям «Holcim» (Швейцарія), 
«Сеtех» (Мексика), «BuzziUnicem» (Італія) та «Lafarge» (Франція). 
Промисловість будівельних матеріалів країни представлена 120 цементними 
компаніями, сотнями місцевих виробників піску і гравію, тисячами виробників 
бетону [2]. 

Цементна сировина досить широко розповсюджена на території України. В 
останні десятиріччя не тільки значно зросла кількість цементних комбінатів, 
але й якість сировини (значно збільшилась частка високоякісних сортів 
цементу). На території України утворились п’ять великих зон виробництва 
цементу: південно-східна (Донецька обл.), західна (Рівненська, Івано-
Франківська, Львівська і Хмельницька області) та південна (Миколаївська 
обл.). 

В Україні на ринку цементу здійснюють діяльність 13 виробників, 
фактично діє 8, таких як: суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами 
контролю з «Heidelbergcement group» (ФРН): ПАТ «Хайдельберг цемент 
Україна» (колишні ВАТ «Кривий Ріг цемент» та ВАТ «Дніпроцемент», ВАТ 
«Донцемент»); суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю з 
«Dyckerhoff AG» (ФРН): ПАТ «Волинь-Цемент», ПАТ «ЮГ цемент»; суб’єкти 
господарювання, пов’язані відносинами контролю з холдингом  «Євроцемент 
груп» (Росія): ПАТ «Євроцемент Україна» (колишні ВАТ «КЦЗ «Пушка», ВАТ 
«Балцем»); ВАТ «Миколаївцемент» (м. Миколаїв,  Львівська обл.); ВАТ 
«Подільський цемент» (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.); ТОВ 
«Цемент» (м. Одеса); ВАТ «Івано-Франківськ цемент» (с. Ямниця, 
Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.); ЗАТ «Бахчисарайський комбінат 
«Будіндустрія» (м.  Бахчисарай, АР Крим) [3, 4]. 
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Варто зазначити, що протягом 2012-2016рр. спостерігається негативна 

динаміка обсягів виробництва та реалізації цементу в Україні (рис.1).  

 
Рис. 1. Динаміка виробництва цементу в 2012-2016 рр., млн. т 

 

Падіння виробництва цементу стало наслідком кризи в будівельній галузі 

країни. Так, згідно з даними Державної служби статистики, в 2015-2016рр. в 

Україні було виконано будівельних робіт на суму 11,9 млрд. грн., що на 32,6% 

менше ніж в 2014 р. [5]. 

Український ринок цементу формується в основному за рахунок продукції 

вітчизняного виробництва. За підсумками 2015-2016 рр. частка імпортної 

продукції на ринку скоротилася і склала всього 0,4%. 

За оцінкою фахівців, найбільш популярним видом цементу на 

українському ринку є портландцемент - 97,0% від загального обсягу ринку. 

Ринкова частка гідравлічного і глиноземистого цементу складає, відповідно, 

3,0%.  

Продажі українського цементу в 2016р. склали 8,14 млн. тон, що на 4,8% 

менше, ніж в минулому році. Таке падіння стало результатом загальної рецесії 

економіки країни, зокрема, скорочення виконаних будівельних робіт на 14,9%. 

Згідно з даними Асоціації «Укрцемент», в сумарному обсязі виробництва в 

2016р. на експорт припадало 4,7%, тоді як роком раніше його частка була 

втричі менше - всього 1,5% [4]. 
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Майже весь експорт цементу (99%) за останні роки здійснювало одне 

підприємство - Івано-Франківський цементно-шиферний комбінат. Основні 

поставки припадали на Молдову (42%), Білорусь (23%), Румунію (21%) та 

Угорщину (13%). 

Аналіз експортно-імпортних операцій з цементом проводився за 

статистичними даними Організації Об’єднаних Націй протягом 2012-2016 років 

[6]. Проаналізувавши статистичні дані обсягу експорту цементу з України за 

2012-2016рр. (рис. 2), слід відмітити, що найбільше експортувалось цементу в 

2013р. (на 0,17 млн. дол. США). З кожним роком експорт цементу зменшувався. 

У 2014р. експорт даного товару складав 0,009 млн. дол. США, у 2015 році – 

0,016 млн. дол. США, що на 47,0% більше ніж у 2016 році. 

 
Рис. 2. Динаміка експорту цементу з України за 2012-2016 рр. 

 

Загалом Україна експортує достатньо велику кількість цементу – 1195,25 

млн. кг вартістю 0,23 млн. дол. США. Найбільшими країнами, в які ввозився 

цемент з України за аналізовані роки є Білорусь, Республіка Молдова, Румунія 

та Угорщина. 

Згідно даних, наведених на рис. 3, найбільше експортувалось цементу в 

Білорусь (за 2012-2016рр. 486,83 млн. кг вартістю 0,031 млн. дол. США). Друге 

місце займає Республіка Молдова – 429,50 млн. кг цементу вартістю 0,012  млн. 

дол. США. Румунія займає третє місце серед топ-країн-експортерів (109,17 млн. 

кг  вартістю 0,004 млн. дол. США).  Останнє місце займає Угорщина, до якої 

ввезено 108,38 млн. кг цементу за останні 5 років. 
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Рис. 3. Динаміка експорту цементу за основними країнами-контрагентами 

в 2012-2016 рр. 

 

Проаналізовано також імпорт цементу в Україну за 2012-2016рр. Аналіз 

даних, що представлені на рис. 4 свідчить про стабільне зменшення імпорту 

цементу впродовж 2012-2015 років, проте у 2016 році імпорт цементу у 

вартісному вираженні дещо збільшився. У 2013 році порівняно з 2012р. обсяг 

імпорту цементу знизився на 18,74% (0,02 млн. дол. США). 

 

Рис.4. Обсяг імпорту цементу в Україну за 2012-2016рр. 

 

У 2014 році, обсяг імпорту цементу, що ввозився на митну територію 

України зазнала суттєвих змін (обсяг імпорту ще знизився на 0,04 млн. дол. 

США (44,5%). В порівнянні 2014 року до 2015 року обсяг імпорту ще знизився 

на 67,2%. У 2016 році обсяг імпорту цементу зріс на 0,007 млн. дол. США, 

тобто на 40,53%.  
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За останні роки найбільшим імпортером цементу в Україну став завод 

«Балцем», який належить найбільшій російській цементній групі 

«Євроцемент». Найбільшим імпортером протягом досліджуваних років 

являється Російська Федерація. Найбільша кількість цементу ввозилась у 2012 

році (1239,26 млн. кг). На другому місці серед найбільших імпортерів – 

Туреччина (за 2012-2016 роки кількість імпортованого цементу склала 241,35 

млн. кг). Третє місце займає Польща (165,29 млн. кг) цементу ввезено в Україну 

за досліджувані роки, четверте – Республіка Молдова (99,26 млн. кг), останнє 

місце займає Німеччина (5,23 млн. кг). 

Динаміка імпорту цементу у вартісному вимірі топ-країн за 2012-2016 роки 

графічно зображена на рис. 5. 

 
Рис.5. Динаміка імпорту цементу за основними країнами-контрагентами в 

2012-2016рр. 
 

Аналізуючи обсяги імпорту цементу за 2012-2016 рр., встановлено, що 

Російська Федерація незмінно залишається лідером постачання цементу в 

Україну, вартість імпорту за досліджувані роки становить 0,23 млн. дол. США.  

Щодо вартісних показників імпорту цементу за 2012-2016рр. таких країн, як 

Польща, Туреччина та Республіка Молдова, то їхні значення були майже 

однаковими і стабільними. Протягом 2012-2014 років обсяг імпорту цементу з 

Польщі коливався від 0,001 млн. дол. США до 0,003 млн. дол. США, а у 2016 

році зріс майже до 0,004 млн. дол. США. Імпорт з Туреччини та Республіки 
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Молдова протягом аналізованих років залишався майже на одному рівні. Обсяг 

імпорту цементу з Німеччини в Україну за аналізовані роки склав 0,0039 млн. 

дол. США. 

Проаналізувавши експортно-імпортні операції з цементом  за 2012-

2016рр., можна зробити висновок, що динаміка експорту та імпорту не є 

позитивною (рис. 6).  

 
Рис. 6. Експортно-імпортні операції з цементом в 2012-2016 рр. 

 

За даними рис. 6 бачимо, що обсяг імпорту цементу перевищує експорт. У 

2012 році обсяг імпорту цементу з країн світу перевищував у 7,1 разу експорт 

(різниця складала 0,09 млн. дол. США. У 2012 році обсяг експорту, навпаки, 

перевищував обсяг імпорту даного товару та складав 0,17 млн. дол. США, що 

на 0,09 млн. дол. США більше імпорту. У 2013 році обсяг імпорту цементу 

перевищував обсяг експорту майже у 2 рази. Щодо обсягу імпорту у 2014 році, 

то він склав 0,05 млн. дол. США, що на 0,04 млн. дол. США більше порівняно з 

обсягом експорту цементу. У 2015 році значення обсягів експорту та імпорту 

цементу були майже однаковими: обсяг експорту цементу – 0,0161 млн. дол. 

США, обсяг імпорту даного товару – 0,0164 млн. дол. США. Обсяг імпорту 

цементу у 2016 році перевищував обсяг експорту цього товару у 2,7 рази, тобто, 

на 0,014 млн. дол. США. 
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Отже, можна зробити висновок, що обсяг імпорту цементу за аналізовані 

роки був більший в 1,29 рази за експорт. Останні два роки експорт цементу 

продовжує падати, оскільки, цемент українського виробництва стає 

неконкурентоспроможним на зарубіжних ринках, через високу собівартість 

продукції.  

Найдинамічнішою серед компаній ТОП-5, за результатами 2016 року, 

стала компанія «Івано-Франківськ цемент». Цій компанії вдалося наростити 

обсяг виробництва на 22,3%. 

Слід зазначити, що українському виробнику цементу не доцільно будувати 

власні представництва на даний момент, а працювати через дилерів, адже вони 

вже мають налагоджені канали збуту та великий досвід роботи на ринку. 

За статистичними даними, основними імпортерами цементу в 2016 році були: 

Російська Федерація, Польща, натомість, поставки з Туреччини скоротилися та 

почалась активна співпраця з Білоруссю. Основними експортними ринками 

збуту українського цементу в 2016 році стали Білорусь, Молдова та Румунія. 

Продажі цементу в Україні за 2016р. склали 8,14 млн. тонн, що на 4,8% менше 

ніж в 2015 р. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ 
У статті проаналізовано стан ринку крупної побутової техніки в Україні, 
зокрема холодильників. Наведено ключові аспекти розвитку та актуальні 
тенденції на ринку холодильної техніки. Визначено лідерів ринку побутової 
техніки. 
Ключові слова: побутова техніка, холодильники, ринок, виробники, торговельні 
мережі, торгові марки. 

Національні особливості побуту і харчування, середній рівень життя, стан 
промисловості та її здатності втілювати задуми конструкторів в реальні вироби 
диктують споживчі і технічні характеристики побутових холодильних приладів, 
що відповідають різноманітним вимогам покупців.  

Світове виробництво харчових продуктів складає 4 млрд. тонн. Однак 25-
30% всієї отриманої продукції псується через відсутність достатніх коштів і 
недосконалості технології зберігання. На підставі аналізу норм раціонального 
харчування дослідники рекомендують обсяг холодильної та морозильної камер 
на одну людину 150-200 дм3, а обсяг холодильника для середньої сім'ї повинен 
бути 500-700 дм3, з урахуванням обсягу морозильної камери. Сучасні 
портативні термоелектричні холодильники займають 1% ринку. Їх, як правило, 
беруть з собою в дорогу. Близко 9% частки ринку займають холодильники 
абсорбційні, компактні і безшумні, а компресійні холодильники – 90% [1]. 
Останні здатні заморожувати і довго зберігати заморожені продукти. 

Український ринок холодильників у 2009-2013 рр. оцінювавася як 
перспективниий і динамічний. Активно зростав попит, на прилади середнього і 
вищого рівня цінових сегментів. У загальному, велика побутова техніка 
перетворилася в товарну категорію, яка нарівні з одягом і аксесуарами 
підпорядковується віянню моди. Експерти оцінюють ємність українського 
ринку холодильників в 1,0 млрд. дол. (2,8 млн. штук). При цьому середня ціна 
продаються в нашій країні холодильників становить 350-400 дол. [1]. 
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Цілі статті полягають в дослідженні особливостей розвитку ринку 

холдильної техніки в Україні та визначенні основних тенденцій, що існують в 

сучасних умовах. 

Проблеми розвитку ринку та тенденції щодо його змін розглядають у своїх 

наукових працях: Паламарчук В., Мазепи Т.С., Андрійчука В., Бауера Л. та ін. 

Питання безпечності та покращення технічних характеристик 

холодильників описується в роботах Н. Ачачіа, О.Б.Цветкова, І.М.Калніня. 

Сьогодні ситуацію на роздрібному ринку побутової техніки визначають 

три основних європейські виробники: Merloni, BoschSiemens, Electrolux; а 

також корейські ви-водії LG і Samsung Electronics. 

Будучи лідерами ринку, вони активно проводять стратегію сегментації в 

рамках контрольованих ринкових сегментів. найбільш загострена конкурентна 

боротьба ведеться на стиках цінових сегментів ринку: концерн Merloni прагне 

зайти в середній та верхній сегменти вбудовуваної побутової техніки (торгова 

марка Sholtes); BoschSiemens, Electrolux і навіть лідер преміум сегмента 

побутової техніки концерн Miele виводить на ринок окремі моделі (перш всього 

пральні машини і дрібну побутову техніку), що за ціновим рівнем видноситься 

до середнього цінового сегменту. Здатність виробників верхніх цінових 

сегментів поставляти на ринок продукцію, конкурентну за цінами в середньому 

ціновому сегменті, базується на стратегії інтернаціоналізації: наприклад, це 

виробництва в сегменті пральних машин Bosch-Siemens в Китаї і Україні, 

Electrolux в Італії (заводи Zanussi). Ці компанії також активно проводять 

стратегію диверсифікації. В рамках даної стратегії виробники побутової 

техніки прагнуть максимально розширити пропонований модельний ряд від 

великої побутової техніки до дрібної, освоюють (або придбавають 

виробництво) вбудованої техніки, побутових водонагрівачів і т. д., а також 

розвивають співпрацю із суміжними сферами, які використовують побутову 

техніку, перш за все, з виробниками кухонь.  

Лідером є концерн Merloni (основні торгові марки – Ariston, Indesit), 

займає середній і середньо-низький цінові сегменти, що забезпечує йому значну 

частку – до 35% – ринку побутової техніки [2]. 
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Середньо-верхній і верхній ціновий сегмент впевнено займає концерн 

Bosch-Siemens (торгові марки Bosch, Siemens; вбудована техніка – Neff, 

Gaggenau) – близько 20% всього ринку побутової техніки. Сумарний оборот 

концерну у всіх країнах за 2013 р. склав 9,1 млрд. євро [3] і 9,5 млрд. євро за 

2016 р. [4]. 

З ним змагається концерн Electrolux: загальний світовий товарообіг 9,6 

млрд. євро за 2013 р. [5], загальні продажі Electrolux і придбаної недавно GE 

Appliances становили 22,5 млрд. доларів за 2016 р. [6]. Але частка ринку 

концерну в Україні значно менша і не перевищує 10%.  

Лідером сегменту преміум єконцерн Miele. Його оборот в Україні 

перевищував 35 млн. євро в 2013 р при загальному мировом обороті 2,83 млрд. 

євро [7] і 3,22 млрд.в 2014/2015 рр. 

Виробництва концерну розташовані в Європі: 12 виробничих майданчиків, 

сім з яких знаходяться в Німеччині, а також в Австрії, Китаї, Чехії та Румунії. 

Інші європейські виробники займают сумарний відносно невеликий обсяг 

україінського ринку; деякі компанії мають відчутну частку ринку тільки в 

окремих сегментах. Так, компанія Liebherr протягом багатьох лідирує в 

сегменті холодильної техніки [8]. 

Лідерами ринку побутової техніки в низькому ціновому сегменті є 

азіатські виробники – корейські концерни: Samsung Electronics – загальний 

оборот за 2014 року згідно з даними офіційного сайту склав 305 млрд. доларів; 

LG Home Appliance – загальний оборот за 2012 р 143 млрд. доларів [7]. Обидві 

компанії з моменту виходу на український ринок міцно займали нішу крупних 

холодильників, а з кінця 90-х – недорогих пральних машин, протягом останніх 

десяти років розвивають поставки вбудованої побутової техніки. 

У наведеному переліку лідируючих брендів трійку лідерів продажів в 

основних сегментах великої побутової техніки – холодильників і пральних 

машин – утворюють Merloni (з брендами Indesit і Hotpoint Arisotn) і корейські 

виробники (лідер LG). 

Згідно даних [9], згідно з якими загальний обсяг ринку холодильної 
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побутової техніки в Україні в 2008 р склав 7,8 млрд. доларів (ріст – 10% в 

порівнянні з 2007 роком), в 2009 році ринок впав на 25% – до 5,85 млрд. 

доларів. 

У 2009 році на ринку холодильної побутової техніки стався істотний спад, 

причиною якого стало кризовий стан української економіки. Фінансова криза, 

скорочення темпів збільшення доходів населення, зростання безробіття, 

зниження обсягів іпотечного кредитування, падіння обсягів житлового 

будівництва – всі ці фактори призвели до зменшення купівельної активності 

населення. Поступова стабілізація забезпечила зростання ринку холодильників, 

але більш повільними темпами, ніж в докризовий период. 

В кінці 2014 року ринок холодильників пережив бум внаслідок падіння 

курсу гривні, що призвело до ажіотажного попиту. Закономірною реакцією 

ринку був спад в на початку 2015 р. Відповідно, через значне падіння продажів 

багато великих торгових мереж змушені закривати або зменшувати окремі 

магазини і скорочувати персонал. 

За даними компанії GfK, в перші три місяці 2015 року обсяг ринку 

побутової техники і електроніки в Україні скоротився на 16,4% в грошовому та 

46,9% у кількісному вираженні, великої побутової техніки – на 12,6% в 

грошовому та 42,8% у штучному вираженні. У той час, як великі торговельні 

мережі з продажу побутової техніки демонструють помірне падіння (на 8%), 

регіональні гравці втратили до 40% обороту у порівнянні з 2014 р. Аналітики 

прогнозують відновлення ринку на докризовий рівень лише після завершення 

АТО. 

Вітчизняних товарів на ринку холодильників реалізується втричі менше 

від загального обсягу реалізації товарів цієї групи, пов'язано, перш за все, з 

невідповідністю цієї групи товарів вимогам світових стандартів якості за доволі 

високих цін. Аналіз ринку побутових холодильників України за 2013-2016 рр. 

свідчить про значне зниження імпорту даного виду продукції на територію 

України в натуральних одиницях вимірювання, яка мала місце до 2012 р 

включно. 
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Так, в 2014 р. по відношенню до 2013 р. імпорт побутових холодильників 

знизився на 24%, а в 2015 р. в порівнянні з 2014 р. – на 17%. У 2016 р. в 

порівнянні з 2015 р. імпорт даного виду продукції скоротився на 6%. 

Але разом з тим є низка невирішених проблем, які суттєво впливають на 

якість товарів і послуг, що реалізуються. На українському ринку побутової 

електротехніки присутні понад 30 торгових марок. Однак у кожному з 

сегментів основними виступають 6-7 виробників. На ринку холодильників 50-

60%, припадає на Nord, Samsung, LG, Indesit, Beko, Snaige, Atlant [4]. 

Найбільший попит у покупців мають двокамерні холодильники, які 

займають до 80 % у загальній структурі продажу. Аналіз реалізації структури 

торгових марок за місткістю показав такі результати: холодильники з об’ємом 

250 – 400 дм3 становлять 50% обсягу продажу, до 250 дм3 – 30%,  400 – 600 дм3 

– 18% , понад 600 дм3 – 2% [9]. 

У ціновому сегменті понад 300 у.о. споживачі в основному, надають 

перевагу холодильникам виробництва закордонних фірм. Якщо побутові 

холодильники вартістю від 600 у.о. південнокорейського та європейського 

виробництва мають однаковий попит, то цінову нішу понад 1000 у.о. посідають 

тільки холодильники виробництва європейських фірм. 

Якщо розглядати структуру торговельних каналів побутової холодильної 

техніки на вітчизняному ринку, то видно, що переважна частина припадає на 

роздрібні продажі через торговельні мережі різного рівня: від національних 

мереж до роздрібних ринків. Причому основна частка ринку контролюється 

саме великими роздрібними мережами. Крім того, різко скоротилася частка 

оптових компаній. 

Зростаючим сегментом ринку є на сьогодні Інтернет-торгівля. Обсяг 

торгового сегмента побутової техніки за 2014 р склав 184 млрд. грн. і поки що 

впевнено зростає (на 41,6% в порівнянні з 2013 р.) [4]. 

Згідно з дослідженням, проведеними [9], до переліку топ-10 магазинів за 

обсягом онлайн-продажів увійшли: «Eldorado», «Comfy», «Palladium.ua», 

«ТехноТочка», «Mobilluck», «Aleco», «Moyo», «Фокстрот», «Розетка». 
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Великі гравці ринку використовують Інтернет-ресурси для збільшення 

обсягу продажів і додаткової реклами своїх структур. Лідерами ринку Інтернет-

продажів є: «Розетка», «Eldorado», «Comfy». 

Найбільш активна боротьба ведеться сьогодні за ринок роздрібної торгівлі 

побутової техніки. На українському ринку побутової техніки протягом 15 років 

відбувався активне зростання торгових роздрібних мереж. Причому 60-70% 

ринку контролювала в передкризовий період трійка великих роздрібних мереж: 

«Eldorado», «Comfy», «Фокстрот». 

В останні роки найбільш запекла боротьба розгорнулася між компаніями 

«Eldorado», «Comfy». На період 2012-2013 рр. ці компанії в сукупності 

контролювали близько 50% ринку роздрібної торгівлі в Украні. 
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Методом анкетування виявлені споживчі переваги кришталевих виробів. 
Використана типова вибірка, встановлено розподіл споживчих переваг за 
різними класифікаційними ознаками. 
Ключові слова: скло, кришталь, анкета, функціональні, ергономічні, естетичні 
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Для вдосконалення роботи промисловості і торгівлі щодо розширення 
асортименту та підвищення якості непродовольчих товарів необхідно володіти 
методами управління асортиментом і якістю у сферах виробництва та торгівлі. 
Одним з основних напрямків вирішення цього завдання – максимального 
забезпечення населення в їх потребах, є виявлення споживчих переваг 
господарських товарів [2]. 

Споживча оцінка базується на поглядах споживачів і має велике значення 
для розрахунку комплексного показника якості товару на ринку. Споживач 
пред’являє до конкретного виробу певний комплекс вимог. Саме ці вимоги і 
мають стати основою для проектування, моделювання та виробництва товарів. 

Проблемами дослідження споживних властивостей скляних виробів 
займаються такі вчені, як Порядкова З., Коломієць Т., Кисляк Н.К., Сіренко С.О. 

Однак, окремі питання, пов’язані з виявленням споживчих переваг 
кришталевих виробів, залишаються недостатньо розкритими, тому потребують 
подальшого дослідження.  

Метою цієї роботи є виявлення споживчих переваг на ринку кришталевих 
виробів. 

Одним із методів виявлення споживчих переваг виробів є анкетування. 
Використовуючи нормативну документацію, була складена анкета, в якій 
наведено орієнтовний перелік споживних властивостей кришталевих виробів 
(які, за нашою думкою, є найбільш суттєвими з точки зору покупців) [1]. 
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В ринкових дослідженнях, коли об’єктом є конкретна група товарів, 

залежно від цілі дослідження можуть бути використані наступні вибірки: 

довільна, типова або метод квот. 

Нами використана типова вибірка – опитування споживачів проводилось в 

спеціалізованих секціях магазинів. 

На запитання «Які асоціації викликає у Вас словосполучення 

«кришталевий вибір?» 64 % респондентів відповіли – краса, тонке відчуття 

прозорого матеріалу, уміле виявлення декоративних властивостей кришталю та 

висока майстерність виконання; 10 - вказали на прозорість; 14– назвали 

іскристість; 6 – відповіли, що це фужер, бокал. 

На запитання: «Ви віддаєте перевагу комплектним кришталевим виробам 

чи одиничним предметам» - 65 % віддали перевагу комплектним виробам, 35 % 

- одиничним (рис. 1). 

 
Рис. 1. Розподіл респондентів щодо комплектності  кришталевих виробів 

Більшість респондентів намагаються придбати набір кришталевих виробів 

як предметів одного фасону, що мають єдине стильове направлення та 

характеризуються організованістю об’ємно–просторової структури, тобто 

єдиним характером, розміром та підпорядкованістю елементів форми, 

ритмічним повторенням елементів, правильним кольоровим рішенням. 
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На запитання щодо способу виготовлення 48 % респондентів відповіли, що 

бажають купити пресовані кришталеві вироби, оскільки вони коштують 

дешевше, 52 % - віддають перевагу видувним виробам як більш досконалим 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Розподіл респондентів щодо способу виготовлення 

кришталевих виробів 

В спеціалізованих секціях найбільш розповсюджені вироби із кришталю 

видувного способу виробництва.  

Аналіз відповідей на запитання «Які споживні властивості кришталевих 

виробів для Вас є найбільш суттєвим, показав, що для більшості опитуваних 

естетичні властивості є найбільш важливими - 47%, 28 відповіли, що для них 

важливі функціональні та 25 % - ергономічні характеристики (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розподіл респондентів щодо споживних властивостей кришталевих 

виробів 

На запитання анкети «Відзначте, яким групам розділок декорування Ви 

віддаєте перевагу?» 34 % відповіли, що не знають, що це таке, 38 - віддають 

перевагу високим групам розділок і 28 % - низьким.  
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На запитання «Які з естетичних властивостей кришталевих виробів Вам 

подобаються найбільше?» респонденти віддали перевагу виду оздоблення (54 %). 

Друге місце займає раціональна краса та стильова єдність – 35 %. (рис. 4). 
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Рис. 4. Розподіл респондентів щодо естетичних властивостей 

кришталевих виробів 

Показник раціональної краси характеризує гармонійну єдність частин та 
цілого, органічну взаємоєдність елементів та їх узгодження. Раціональна краса 
визначає ефективність використання професійно-художніх засобів для 
створення повноцінного композиційного рішення та проявляється у: 

- гармонійності структури; 
- характері моделювання, взаємних переходах та зв’язках об’ємів; 
- підпорядкованості кольорових, графічних та мистецьких елементів 

загального рішення; 
- взаємозв’язку кольоровофактурних поєднань та їх підпорядкованості з 

композиційним рішенням. 
Стильова єдність – це художня виразність мистецьких засобів, обумовлена 

єдністю частин та цілого у кришталевих виробах. На третьому місці за 
показниками естетичних властивостей знаходиться чистота скломаси – 13 % і 
на останньому – заломлення світла. 

На запитання: «Які ергономічні властивості кришталевих виробів для Вас є 
найбільш важливими?» відповіді респондентів розподілялись наступним 
чином: безпека використання – 35 %, 17 - антропометричність,  15 % - 
очищуваність (рис. 5). 
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Рис. 5. Розподіл респондентів щодо ергономічних властивостей 

кришталевих виробів 

 

На запитання щодо забарвлення виробів респонденти надали наступні 

відповіді: 58% віддають перевагу незабарвленим виробам,  42  бажають купити 

забарвлені кришталеві вироби (рис. 6). 

 
Рис. 6. Розподіл респондентів щодо забарвлення виробів із кришталю 

 

На запитання «Яким закордонним виробам із кришталю Ви віддаєте 

перевагу?» відповіді респондентів розподілились наступним чином: 38 % 

респондентів віддають перевагу виробам із Німеччини, 23 - бажають придбати 

вироби із кришталю чеського виробництва, 19 - Польщі, 20 % - інші (рис. 7). 
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Рис. 7. Розподіл респондентів щодо країни-виробника кришталевих 

виробів 

 

Асортимент кришталевих виробів в роздрібній торгівлі задовольняє всього 

27% респондентів, 28 - не задовольняє, 45,5% респондентів вважають, що 

асортимент кришталевих виробів потребує розширення (рис. 8). 

 
Рис. 8. Розподіл респондентів щодо задоволення асортиментом 

кришталевих виробів 

 

Як правило (а це 51 % респондентів), кришталеві вироби купують в 

спеціалізованих магазинах, 35 - в універмазі і лише 14 % - на споживчих ринках 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Розподіл респондентів щодо місця купівлі кришталевих виробів 

 

Упаковка має суттєве значення для 63% респондентів, малозначуще і не 

суттєве відповідно 21 і 16% (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Розподіл респондентів щодо упаковки кришталевих виробів 

 

В опитуванні взяли участь наступні вікові категорії респондентів: 20-30 

років - 26%, 30-40 років – 34, більше сорока років – 40 %. 

За рівнем прибутку 5,2% опитаних мають високий рівень прибутків, 22 - 

середній, 72,8 % - низький. 



346 

Отже, проведене дослідження свідчить про те, що асортимент 
кришталевих виробів потребує розширення. Розширення асортименту 
кришталевих товарів потрібно здійснювати в напрямку збільшення  ввезення 
кришталевих виробів із Чехії, збільшення частки комплектних кришталевих 
виробів, вдосконалення упаковки. Потребує також вирішення і проблема 
покращення естетичних властивостей. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ ОДЯГУ В УКРАЇНІ 

У статті проаналізовано стан легкої промисловості та ринку одягу в Україні, 
розкрито його проблеми на сучасному етапі розвитку економіки, розглянуто 
можливі варіанти виходу зі складної ситуації та забезпечення подальшого 
розвитку.  
Ключові слова: легка промисловість, швейна галузь, одяг, ринок одягу, 
конкурентоспроможність.  

Сьогодні продукція текстильної промисловості, така як одяг, є не тільки 
стратегічним товаром першої необхідності для населення країн світу, але й 
засобом задоволення їх естетичних потреб і соціальної ідентифікації.  

Швейні підприємства України знаходяться украй важкому становищі. 
Вирішення сучасних проблем потребує комплексного розв‘язання як з боку 
держави, так і самих підприємств. Тому актуальним є питання аналітичної 
оцінки ринку одягу України з метою визначення розвитку швейних 
підприємств, зокрема, і легкої промисловості в цілому.  
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Питаннями оцінки економічного стану легкої промисловості, підвищення 

конкурентоспроможності швейної продукції, прогнозування подальшого 

розвитку ринку одягу займалася велика когорта вчених та практиків, серед яких 

слід відзначити роботи Азоєва Г.Л., Геєця В.М., Войнаренка М.П., Нижника 

В.М., Орлова О.О., Градова А.П.,. Гончарова Ю., Звягінцева Ю., Ромусіка Я. та 

багатьох інших. 

У 2008 р. Всесвітній економічний форум спільно з Фондом «Ефективне 

управління» вперше презентував звіт про конкурентоспроможність України. У 

звіті проаналізовано сильні та слабкі сторони конкурентоспроможності країни, 

а також надано оцінку конкурентоспроможності українських регіонів. 

У рейтингу Всесвітнього економічного форуму за 2014–2017 рр. Україна 

посіла 85-е місце серед 138 країн світу, втративши шість позиції за рік (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка змін позицій України в рейтингу за Індексом глобальної 

конкурентоспроможності [9] 
2011-2012 
роки 
142 країни 

2012-2013  
роки 
144 країни 

2013-2014  
роки 
148 країн 

2014-2015  
роки 
144 країни 

2015-2016 
роки 
140 країн 

2016-2017 
роки 
138 країн 

82 місце 73 місце 84 місце 76 місце 79 місце 85 місце 
 

Після періоду відносного покращання рейтингу в 2011–2016 рр. (82-е, 73-
тє, 84-е, 76-е і 79-е місце відповідно) країна наближається до дев’ятої десятки 
країн, де вона перебувала до цього. Як і в рейтингу за минулий рік, Україна 
знаходиться в групі латиноамериканських та африканських країн, що 
розвиваються. Нашими безпосередніми сусідами за рейтингом 
конкурентоспроможності є Гватемала і Таджикистан. 

Потужність легкої промисловості України за роки незалежності 
зменшилась у десятки разів. Сьогодні галузь складається з 17 підгалузей,що 
забезпечують близько 150 тис. робочих місць має потужний виробничий 
потенціал, здатний виробляти широкий спектр товарів широкого вживання і 
промислового призначення. Водночас легка промисловість пов'язана з багатьма 
суміжними галузями і обслуговує весь господарський комплекс країни. 
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Пріоритетність даної галузі визначається швидким обігом капіталу, 

низькою енергоємністю виробництва (1-3% валових витрат), незначним 

впливом на довкiлля та наявністю висококваліфікованих кадрів в усіх регіонах. 

Проте аналіз статистичних даних вказує на те, що саме підприємства легкої 

промисловості характеризуються найгіршими фінансовими результатами 

операційної діяльності. 

Динаміка індексів промислового виробництва легкої промисловості 

України за 2009-2016 роки представлена в табл. 2 [5]. 

Таблиця 2 

Індекси промислового виробництва легкої промисловості України у 

2009-2016 роках (у % до попереднього року) 
Показник Роки 
Індекс 
продукції 
легкої 
промисловості 
в цілому 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

74,2 
 
72,2 

108,9 
 
109,5 

107,7 
 
108,6 

94,7 
 
97,4 

93,8 
 
92,1 

93,0 
 
96,1 

92,1 
 
- 

- 
 
93,6 

 

За даними таблиці найбільшого спаду галузь зазнала до 2009 р., що 

зумовлено впливом фінансової кризи. Тобто, близько 39% підприємств даної 

галузі були збитковими, загальна сума збитків склала -598,1 млн. грн. У 2010 р. 

в галузі почала набирати обертів завдяки зростання обсягів продукції, 

інвестицій в основний капітал, кількості працівників, трішки зріс фінансовий 

результат підприємств і зменшились збитки, але збільшилась кількість 

збиткових підприємств і зменшилась рентабельність [2]. З 2011 р. до 

сьогоднішнього дня також відбуваються зменшення обсягу легкої 

промисловості та промисловості в цілому, хоча й не значними темпами. Все це 

зумовлено політичною ситуацією, фінансовою кризою та наявністю застарілих 

технологій. 

Основні причини, що перешкоджають розвитку легкої промисловості, це: 

неконтрольований імпорт та відсутність нормативної бази захисту 
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внутрішнього ринку від контрабанди товарів; втрата ринків збуту внаслідок 

згортання системи оптової торгівлі та перенесення оптового обігу на ринки; 

гостра нестача обігових коштів, відсутність середньо- і довгострокового 

кредитування на сприятливих засадах; дефіцит стратегічно важливих для галузі 

видів сировини;нестача кваліфікованих управлінців; нерівні умови роботи та 

реалізації продукції для великих промислових виробників щодо суб’єктів 

малого підприємництва; високий ступінь зношеності основних засобів 

виробництва, необхідність його модернізації та технічного покращення; 

великий сегмент споживачів з низькими доходами; проблема захисту 

українського виробника [2].  

Для більш детального дослідження стану легкої промисловості необхідно 

розглянути динаміку виробництва у розрізі основних видів продукції, зокрема 

одягу (табл. 3) [4].  

Можна стверджувати, що це відбулося, в першу чергу, в результаті впливу 

на економіку України світових кризових явищ. Упродовж 2010-2012 pоків 

ситуація в легкій промисловості дещо поліпшилася, але говорити про стале 

нарощування обсягів виробництва основних видів продукції та ефективний 

розвиток легкої промисловості ми не можемо, оскільки спостерігається значне 

коливання у динаміці досліджуваних показників.  

Також слід звернути увагу на скорочення виробництва готового одягу. Так, 

протягом 2011-2014 років (табл. 4) обсяг виробництва костюмів чоловічих та 

хлопчачих скоротився у 2,1 рази; костюмів жіночих та дівчачих - на 67,2%; 

пальт, напівпальт, накидок, плащів та ін. чоловічих – на 28,7%, жіночих - на 

65%; светрів, джемперів, пуловерів, жилетів та ін. - на 77,8%. Багато в чому це 

результат переповнення внутрішньому ринку одягу більш дешевими 

імпортними товарами, а також товарами «секонд-хенд» [3, 4].  
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Таблиця 3 

Виробництво основних видів легкої промисловості у 2010-2016 роках 
Основні види продукції           Роки   

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
Тканини, млн. м2  109  86,8  88,2  89,0  105,7  86,0  69,3  
Білизна постільна, млн шт.  12,4  9,2  11,5  11,2  10,3  8,8  8,5  
Пальта, напівпальта, накидки, плащі,
куртки теплі та вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі, тис. шт.  

 
  
376  

 
  
399  

 
  
424  

 
  
378  

  
  
362  

  
  
471  

 
  
425  

Пальта, напівпальта, накидки, плащі,
куртки теплі та вироби аналогічні жіночі
та дівчачі, тис. шт.  

 
  
2512  

 
  
1783  

 
  
1874  

 
  
1742  

  
  
1525  

  
  
1433  

 
  
1159  

Костюми чоловічі та хлопчачі, тис. шт.  1000  632  515  593  486  385  283  
Костюми жіночі та дівчачі, тис. шт.  496  318  410  325  300     
Піджаки та блейзери, куртки типу
піджаків, джемпери та вироби аналогічні
чоловічі та хлопчачі, тис. шт.  

 
  
1081  

 
  
782  

 
  
878  

 
  
806  

  
  
837  

   
  
724  

Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу
піджаків, джемпери та вироби аналогічні 
жіночі та дівчачі, тис. шт.  

 
  
2527  

 
  
2036  

 
  
1802  

 
  
1912  

  
  
1834  

   
  
1183  

Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.  1046  1340  1293  1729  1696  1401  1243  
Светри, джемпери, пуловери, жилети та
вироби аналогічні трикотажні машин-
ного чи ручного в'язання тис. шт.  

 
  
2341  

 
  
1474  

 
  
1668  

 
  
1598  

  
  
1491  

  
  
1109  

 
  
868  

Одяг верхній трикотажний, тис. шт.  4421  3119  3897  2909  3022      
Трикотаж спідній, млн шт.  22,7  16,8  22,5  28,8  27,6  27,7  18,7  
Пальта і напівпальта, шуби з хутра
натурального, тис. шт.  

 
8,6  

 
6,7  

 
7,4  

 
7,2  

  
8,4  

   

 

Дослідження проблем розвитку легкої промисловості України показує, що 

той стан, у якому знаходиться галузь, є вкрай небезпечним. Змінити скрутну 

ситуацію, в якій опинилася легка промисловість, можливо тільки за наявності 

комплексної державної стратегії розвитку.  

В Україні прибутково функціонує та нарощує обсяги виробництва велика 

кількість фабрик одягу, серед яких: «Веснянка» (трикотажний одяг та білизна), 

«Швея» (жіночі вироби і чоловічі сорочки), «Шахтерский трикотаж» (для 

білизни) та інші. Серед українців користуються популярністю товари таких 

брендів, як: Arber (чоловічі костюми), Михаил Воронин (чоловічі костюми), 

Анна Бублик, Лілія Пустовіт, Оксана Караванська, Ірина Каравай, Андре Тан 

(естрадний та повсякденний одяг) тощо. 
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Таблиця 4 

Виробництво основних видів одягу в Україні у 2011-2014 роках [4] 

Основні види одягу  Роки  
2011 2012 2013 2014 

Пальта, дощовики, на півпальта, накидки, плащі, 
анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, 
включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, 
чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 

 
 
 
547 

 
 
 
470 

 
 
 
521 

 
 
 
425 

Костюми та комплекти, крім трикотажних, чоловічі та 
хлопчачі, тис. шт. 

 
600 

 
494 

 
418 

 
283 

Пальта, дощовики, на півпальта, накидки, плащі, 
анораки, плащі та куртки вітрозахисні, куртки теплі, 
включаючи лижні та вироби подібні, крім трикотажних, 
жіночі та дівчачі, тис. шт. 

 
 
 
1912 

 
 
 
1688 

 
 
 
1476 

 
 
 
1159 

Костюми та комплекти, крім трикотажних, жіночі та 
дівчачі, тис. шт. 

 
331 

 
307 

 
198 

 
н. д. 

Сукні, крім трикотажних, жіночі та дівчачі, тис. шт. 1729 1709 1580 1243 
Одяг верхній трикотажний, млн. шт. 3,3 3,0 3,0 н. д. 
Трикотаж спідній, млн. шт. 29,0 28,2 28,8 18,7 
Светри, пуловери, карди гани, жилети та вироби 
подібні, трикотажні та в‘язані, млн. шт. 

 
1,6 

 
1,5 

 
1,2 

 
0,9 

 

Вони виготовляють продукцію, яка часто не відповідає тенденціям моди, 

однак за ціною та якістю не поступається закордонній. Проте, українські 

споживачі надають перевагу іноземному товарові (табл. 5). Для подолання цієї 

проблеми необхідне сприяння розвитку діяльності молодих дизайнерів.  

Таблиця 5   

Частка продажу одягу українського виробництва від загальної 

кількості реалізованої продукції легкої промисловості, % [4] 

Найменування  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
Одяг та білизна з тканин  23,5  19,8  18,7  16,6  15,4  10,7  
Трикотаж верхній та білизняний  16,9  16,0  12,0  9,8  12,6  10,4  

  

Українська галузь легкої промисловості має досить непоганий потенціал 

для позитивних змін за рахунок фінансового або податкового стимулювання з 

боку Уряду.  

Для того, щоб переорієнтувати українського виробника легкої 

промисловості на вітчизняний ринок та вивести з тіньової діяльності, необхідно 
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докласти велику кількість зусиль, передусім на державному рівні: створення 

матеріальних стимулів для відтворення конкурентоспроможності; забезпечення 

торговими площами шляхом введення обов'язкового квотування для 

торговельних центрів та мультибрендових магазинів щодо представлення 

певної кількості товарів національних виробників, що за досвідом західних 

ринків має бути прописано законодавчо [1].  

Вітчизняний виробник не може конкурувати з дешевою імпортною 

продукцією, якою перенасичений ринок. За оцінками Асоціації «Укрлегпром», 

ринок одягу України насичений продукцією підприємств Європи та країн 

Сходу (китайського та турецького виробництва) (рис. 1.1). Імпортерові ПДВ 

відшкодовується за кордоном, а в Україні при ввезенні продукції сплачує 

тільки 10% від вартості (за так званими «сірими» схемами). В результаті різниці 

при сплаті ПДВ оптовому торговцю вигідніше купувати імпортний, а не 

український, одяг. Митна вартість одягу є заниженою: в середньому чоловічий 

костюм можна ввезти в країну за 3,27 дол. США, жіночий костюм - 3,17 дол. 

США.  

 
Рис.1. Структура ринку одягу України за країнами виробництва продукції 

[1, 8] 

 

Основними перспективами підвищення конкурентоспроможності та 

ефективного розвитку підприємств легкої промисловості України є ефективне 

управління витратами та зниження собівартості продукції; застосування 
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міжнародної сертифікації продукції та стандартизації процесів виробництва як 

складових управління якістю; удосконалення рівня організації виробництва 

шляхом використання модернізованого устаткування та новітнього 

програмного забезпечення; впровадження сучасних технологій виробництва та 

зменшення тривалості виробничого процесу; налагодження тісних зв'язків з 

бізнес-партнерами [7].  

Можна зробити висновок про те, що підприємства як легкої 

промисловості, так і швейної потребують реабілітації на рівні держави, 

внутрішнього ринку та підприємства.  

Негативними факторами для ведення бізнесу у нашій країні визначено (в 

порядку зменшення): корупцію, політичну нестабільність, інфляцію, 

неефективну державну бюрократію, ускладнений доступ до фінансів, часту 

зміну урядів, високі податкові ставки, складність податкового законодавства, 

регулювання валютного ринку, невідповідну якість інфраструктури, 

обмежувальне регулювання ринку праці, недостатню здатність до інновацій, 

злочинність та крадіжки, погану етику робочої сили, низьку якість охорони 

здоров’я та недостатню освіченість працівників. 

Необхідно спростити оподаткування підприємств легкої промисловості, 

що приведе до зменшення неякісної продукції. На внутрішньому ринку 

необхідно врегулювати імпорт товарів легкої промисловості, що дасть змогу 

реалізовувати вітчизняні товарів.  

На рівні підприємства необхідно проводити спостереження за життєвим 

циклом товару, щоб уникнути спаду виробництва; систематично працювати над 

проектуванням нових моделей, слідкувати за тенденціями, щоб при досягненні 

зрілості виробів вчасно впровадити у виробництво нові моделі; постійно 

спрямувати діяльність підприємств на підвищення якості продукції та 

розширення асортименту відповідно до вимог ринку. А для виробництва нових 

моделей кожне підприємство повинно мати оборотні кошти, щоб не було спаду 

виробництва, що спостерігається за останній період.  
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПЕЧИВА ТА ПРЯНИКІВ В УКРАЇНІ 

Асортимент вітчизняних кондитерських виробів складає більше тисячі 

найменувань. Ринок печива та пряників як сегмент ринку борошняних 

кондитерських виробів України є інвестиційно привабливим і досить 

стабільною нішею. Забезпеченість власними сировинними ресурсами сприяє 

розвитку ринку печива та пряників в Україні. Але серйозні політичні та 

економічні потрясіння в країні не могли не позначитися і на ньому. 

Ключові слова: печиво та пряники, стан ринку, експорт, імпорт, тенденції, 

виробництво та реалізація. 

Кондитерська промисловість України розвивається високими темпами. На 

сьогоднішній день за насиченістю та широтою асортименту кондитерських 

виробів, ринок України не відрізняється від ринків європейських країн. Ринок 

кондитерських виробів дуже великий, він має близько 1000 найменувань різних 

ласощів і асортимент розширюється, налагоджуються зовнішньо – економічні 

зв`язки, підвищується якість вітчизняного виробництва. 

Метою даного дослідження є аналіз статистичних даних, задля того, щоб 

проаналізувати стан та тенденції розвитку ринку печива та пряників в Україні 

та за кордоном. 

Зростання інтересу споживачів до продуктів без консервантів і добавок, 

пропаганда здорового способу життя, збалансованого харчування впливають на 

переваги покупців при виборі кондитерських виробів. Серед усього розмаїття 

борошняних кондитерських виробів особливе місце займає виробництво печива 

та пряників. Хоча на сьогоднішній день виробництво пряників стрімкими 

темпами втрачає минулий попит на дану продукцію, адже важливим фактором 

переваги печива є їх доступність, широкий асортимент, їх використовують у 

різних програмах здорового харчування населення (вітамінізації і мінералізації, 

збільшення вмісту клітковини, білка та інших корисних компонентів) [2]. 



356 

Кондитерська галузь в Україні характеризується стабільним розвитком і 

порівняно низькою чутливістю до кризових ситуацій в економіці. Ринок печива 

та пряників в Україні є складовою частиною кондитерського ринку. Він добре 

структурований, на ньому працює велика кількість операторів, тому їх частки 

розмиті в загальному обсязі виробництва. Слід також зазначити, що на 

розвиток українського ринку печива та пряників наклала відбиток тенденція до 

здорового харчування. Споживачі стають все більш  розбірливими у своїх 

перевагах, вони приділяють більше уваги якісному складу придбаної продукції. 

На сьогодні тенденції ринку печива та пряників України можна розділити 

на три групи: по виробництву, по споживанню і по зовнішньоекономічній 

діяльності.  

Є ряд тенденцій, які безпосередньо впливають на стан ринку печива, 

однією з перших є те, що фабрики на території Донецької та Луганської 

областей, а також Автономна Республіка Крим ще кілька років не будуть 

приносити прибуток і враховуватися в українській статистиці, на другому місці 

– зростання цін на сировину, а саме на цукор та борошно, третьою тенденцією 

можна вважати зростання цін на енергоносії (зокрема на газ), який призведе до 

значного збільшення витрат, і останньою є зміна стандартів якості у зв’язку з 

підписанням угоди про асоціацію з ЄС. Виробники кондитерської продукції у 

поточному році взагалі виявилися в ще гірших умовах ніж у попередні роки. 

Подорожчання основної сировини – борошна, підсумоване з ростом цін цукру 

ставить підприємства перед фактом: підвищувати ціни чи знижувати 

рентабельність виробництва. Крім того, за останній рік дуже активізувалися 

дрібні підприємства (цехи). «Розмноженню» борошняно-кондитерських 

підприємств сприяє і порівняльна простота технології приготування. 

За тенденціями споживання виокремлюємо два основних фактори: 

загальне скорочення споживання, що є причиною зменшення доходів населення 

та ріст частки відмови від витрат на солодощі; та так зване «подвійне 

уподобання»: з одного боку населення хоче втілювати тренд здорового 

харчування, з іншого – прагнення до скорочення витрат на дану продукцію. 
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Тенденціями у зовнішньоекономічній діяльності на сьогодні є: пошук і 

розвиток перебування на нових ринках країн ЄС; пошук постачальників з 

недорогою і якісною продукцією [4]. 

За оцінками експертів, ємність ринку печива України може становити 

більше 300 тис. тон. Однак незважаючи на те, що більше 90% ринку належить 

вітчизняним виробникам і п'ята частина продукції, виробленої в Україні, 

експортується, обсяги виробництва печива перевищували 300 тис. тонн 

востаннє тільки в 2013 р., а обсяги реалізації печива на даний момент набагато 

ближче до позначки 200 тис. т. Політична нестабільність, воєнні дії, пов'язані з 

ними втрати ринків і виробничих площ, девальвація вітчизняної валюти, 

зростання цін призвели до значного падіння обсягів виробництва печива. У 

2014 р. в порівнянні з 2013 р. вони впали на 60 тис. т, в 2015 р. в порівнянні з 

2014 р. на 44 тис. т і склали 248 тис. т (рис. 1). У поточному році обсяги 

виробництва продовжують падати, але вже не настільки стрімкими темпами. 

Станом на січень-серпень 2016 року було вироблено близько 150 тис. т печива 

[1]. 

 

 
Рис. 1. Об’єми виробництва та реалізації печива 
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Український ринок печива наповнюється двома потоками: продукцією 

дуже великих підприємств, представлених практично в усіх регіонах України, і 

поставками малих виробників, відомих на невеликій території. Негативні 

наслідки війни, - економічний спад в цілому і закриття експортних ринків, 

викликали як ряд істотних перестановок в групі найбільших гравців 

українського ринку борошняних кондитерських виробів та структурі їхніх 

портфелів, так і закриття ряду дрібних підприємств. 

За оцінками експертів, ключовими гравцями українського ринку 

борошняних кондитерських виробів на даний момент є компанії Roshen, 

«Конті», Фірма «Грона», «Бісквіт-Шоколад», «КФ Ярич» і «КФ Лагода», які 

спільно утримують майже половину ринку. При цьому в 2015 р. відбулася зміна 

лідера - компанія «Конті» поступилася першим місцем корпорації Roshen. А ще 

один вітчизняний гравець - компанія «АВК», яка на початок 2014 р. займала 5-е 

місце в рейтингу найбільших гравців українського ринку борошняних 

кондитерських виробів, - не ввійшов навіть в ТОП-20. На позиціях «Конті» та 

«АВК» позначилося розташування їх виробничих площ: у «Конті» всі три 

українські кондитерські фабрики (Донецька, Костянтинівська і Горлівська) 

розташовані в зоні АТО, і компанія значно скоротила обсяги свого 

виробництва, «АВК» і зовсім була змушена зупинити свої фабрики в Луганську 

і Донецьку. Корпорація Roshen в останні роки активно розвивала власну 

фірмову мережу, що дозволило їй стати лідером ринку, але не врятувало від 

скорочення обсягів виробництва. 

За даними рейтингу GlobalTop 100 видання CandyIndustry, всі три 

виробника кондитерських виробів входять в число великих світових 

виробників. Корпорація Roshen два роки поспіль, 2014 і 2015 рр., Займає 22-е 

місце в світі, але обороти її в 2015 р. знизилися більш ніж на $ 200 млн до $ 800 

млн. KontiGroup в 2015 р. піднялася на чотири рядки, зайнявши 38-е місце. При 

цьому їй вдалося зберегти продажі на рівні 2014 р. - $ 473 млн. «АВК» знизила 

оберти на 2%, до $ 269 млн і знизилася на дві позиції, посівши 62 місце. 
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В цілому виробники печива за останні три роки зіткнулися не тільки з 

викликами зовнішньої торгівлі, але були змушені також активно боротися і за 

внутрішнього споживача, розвиваючи продуктову лінію, запускаючи новинки, 

нові види упаковки, пропонуючи ринку акційні пропозиції та ін. 

Збільшити частку на ринку вдалося гравцям, які в своєму продуктовому 

портфелі зробили ставку на «низький» ціновий сегмент: компаніям «Бісквіт-

Шоколад», «Грона» і КФ «Ярич». Наприклад, кондитерська фабрика «Ярич» в 

2014 р розширила свої дистриб'юторські можливості, збільшила частку ринку в 

сегменті простого печива на 28,5% і в результаті посіла чверть ринку в цьому 

сегменті. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» активно запускала нові асортиментні 

позиції і також збільшила частку продажів на внутрішньому ринку. Оскільки 

печиво та пряники не є продуктами першої необхідності, падіння показників 

ринку печива та пряників в Україні відбулось у 2014 і 2015 роках, і склало 

близько 20%. Крім падіння виробництва, протягом 2014-2015 років 

спостерігалося скорочення показників зовнішньої торгівлі. Більш значне 

зниження експорту дещо нівелювало падіння виробництва і в цілому призвело 

до меншого зниження обсягу ринку порівняно з обсягом виготовлення печива 

та пряників [5].  

Обсяги експорту печива в 2015 р в порівнянні з 2011-2013 рр. впали більш 

ніж в два рази в натуральному вираженні і в три рази в грошовому, і 

продовжують скорочуватися. У січні-серпні 2016 року було експортовано 24,4 

тис. тон печива на суму 27 млн дол. США, що в порівнянні з аналогічним 

періодом 2015 р. нижче на 20% в натуральному вираженні і на 24% - в 

грошовому вираженні (рис. 2) [1]. 

Настільки обтяжуючі показники пов'язані з тим, що Україна в останні роки 

стрімко втрачає обсяги продажів на ринках країн Митного союзу. Найбільшим 

ударом стало закриття російського ринку, куди щорічно надходило близько 

40% українського експорту печива (Росія ввела заборону на поставки 

української продукції у вересні 2014 р.). 
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Рис. 2. Динаміка експорту та імпорту печива в натуральному і грошовому 

вираженні 

 

Важкими складалися зовнішньоторговельні відносини і з Білоруссю, яка 

зацікавлена в розвитку власних виробництв і в обмеженні доступу на свій 

ринок українських товарів. Для досягнення своїх цілей вона відкривала все нові 

і нові методи. Так, в травні 2014 року Рада міністрів Республіки Білорусь 

прийняла постанову про ліцензування кондитерських виробів, які ввозяться з 

країн, що не входять в Митний союз, що дозволило адміністративно 

встановлювати ціни на продукцію українських виробників. У серпні 2014 року,  

після того як український уряд пригрозив ввести відповідні заходи, постанова 

втратила чинність. Але через рік (27 серпня 2015 року) Білоруссю була введена 

обов'язкова санітарно-гігієнічна експертиза імпортної продукції, що також 

принесло збитки українським виробникам. 

Щоб мінімізувати втрати від російської заборони на ввезення 

кондитерської продукції, вітчизняні виробники освоюють нові ринки і 
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розвивають торговельні відносини з уже існуючими партнерами. Наприклад, 

КФ «Ярич» почала поставляти печиво під ТМ PetitBeurre в Польщу. Фабрика 

експортує свою продукцію в Іспанію, Чехію, США, Угорщини, прагне освоїти 

інші європейські ринки, а також ринки Китаю та Австралії. «Бісквіт-шоколад» 

активно поставляє свою продукцію в США і за підсумками першої половини 

2015 року зайняла найбільшу частку в українському експорті кондитерських 

виробів в США - 17,9%. Крім того, в 2016-му році вітчизняні кондитери вперше 

відправили в ЄС продукцію з горіхами і отримали можливість наростити 

експорт в ЄС у вісім разів [1].  

В цілому, лібералізація торгівлі України з ЄС в 2014 році дозволила 

підприємствам галузі збільшити свої поставки в Латвію, Естонію, Німеччину, 

Польщу, Чехію. Розвивався експорт печива в країни Близького Сходу (Ірак, 

Лівія), Казахстан, Грузію, Азербайджан, США. Але в липні 2016 року Росія 

ввела нові санкції - повна заборона на транзит по території РФ українських 

кондитерських виробів в країни Центральної Азії - що перекриває для 

вітчизняних виробників можливість експортувати свою продукцію до 

Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та інші країни. 

Обсяги імпорту печива в 2015 р. в порівнянні з 2013 р. також знизилися 

більш ніж в три рази в натуральному і грошовому вираженні. І продовжують 

падати. У січні-серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року 

обсяги імпорту печива знизилися на 33% в натуральному вираженні і на 24% в 

грошовому вираженні і склали 1 тис. тонн / 3,3 млн дол. США (рис. 2). Як і в 

динаміці експорту, ключову роль в зниженні обсягів грають відносини з РФ і 

складна економічна ситуація в країні [3]. 

У 2016 році основну роль зіграли зовнішньоекономічні і політичні 

чинники: було зупинено ряд великих виробництв або ж підприємства не 

потрапляли в статистичні зведення, вбачався ріст вартості сировини, зниження 

купівельної спроможності населення. Такий же ряд факторів продовжує 

впливати на стан ринку і у 2017 році. 
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Відповідно до думки споживачів, незважаючи на переваги імпортної 

продукції, до яких відносяться барвиста зручна упаковка (наприклад, залізна 

коробка), відомі міжнародні бренди, незвичайні смаки, гарантія якості всіх 

партій, у вітчизняних виробників перед зарубіжними є ряд переваг. Ключовими 

з них є більш низька ціна, великий асортимент смаків, а також думка 

споживачів, згідно з яким імпортне печиво містить в собі шкідливі для здоров'я 

речовини, що подовжують термін зберігання. 

Найбільшу конкуренцію солодкого печива складають пряники і цукерки, 

однак перевагою печива є в першу чергу те, що в його склад немає необхідності 

включати велику кількість добавок, тоді як виробники цукерок часто 

здешевлюють виробництво за рахунок використання замінників масла, какао та 

інших інгредієнтів. Важливими чинниками є ціна і термін придатності 

кондитерських виробів, і вони також складаються на користь печива: воно 

дешевше в порівнянні з цукерками, а термін придатності у нього більше. 

Знижується попит на печиво, яке споживачі вважають «простим», і 

збільшується попит на «складне» печиво, наприклад з прошарками, добавками, 

посипаннями. Печиво стає більше схожим на тістечко, але за більш доступною 

ціною і з великими термінами зберігання [3]. 

Виробники шукають нові ніші для даного ринку. Актуальною вважається 

ніша так званого «офісного печива». Нерідко діловому партнерові або просто 

відвідувачеві пропонують «чашечку чаю / кави» і щось до неї. В такому 

випадку на товар накладаються певні вимоги. Печиво має «підтримувати» 

імідж фірми, бути зручним для споживання і виглядати невеликим. Зараз цей 

сектор заповнюється в основному імпортним печивом - тільки воно відповідає 

таким критеріям. Також на ринку практично вільна ніша товарів у великій 

фасовці (250-300 г) за демократичною ціною - своєрідного столового печива 

для всієї родини, розрахованого на щоденне масове споживання («їж, скільки 

хочеться»). 

В упаковці також відзначаються свої тенденції. Так, покупця приваблює 

яскрава і барвиста упаковка. Сьогодні на ринку печива України можна виділити 
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такі основні види упаковки: папір; флоупак-упаковка з поліпропіленової 

прозорої або кольорової плівки; картонна коробка; бляшана коробка; 

мінікартонні коробки з прозорим вікном; пластикове відро; комбінована 

упаковка. 

Важливо, що жирне печиво з начинкою, як правило, пакується в захисну 

плівку і картон або ж просто в плівку. Виробники прагнуть розмістити на 

упаковці візуальну інформацію про добавки, що містяться в печиві, завдаючи 

зображення горіхів, шоколаду, лимона, винограду і т.д. Це дозволяє покупцеві 

безпомилково виділити «вкусняшки» з потрібним смаком на прилавку без 

вичитування інформації про склад [2]. 

Підводячи підсумок можна зробити висновок про те, що на українському 

ринку печива зберігається зростання цін і падіння обсягів виробництва, але їх 

темпи вже не такі високі, як це спостерігалося двома роками раніше. 

Продовжують падати обороти зовнішньої торгівлі і звужуються можливості для 

експорту в ряд країн, але в той же час виробники активно освоюють нові ринки, 

працюють над отриманням сертифікатів європейського зразка, новими 

рецептурами і упаковками. Внутрішні споживачі все ще орієнтовані на 

продукцію невисокого цінового сегмента, однак при цьому не втрачають 

інтерес до того, щоб продукт був корисний для здоров'я. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

В статті розглядаються процес маркетингових досліджень, питання, які 

виникають при їх проведенні. Наведено основні етапи проведення 

маркетингових досліджень та елементи, які забезпечують процес проведення. 

В залежності від особливостей інформації, цілей дослідження, а також часу 

упередження запропоновані різні методи прогнозування.  

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, стратегія, процес, 

елементи забезпечення, маркетингова інформація. 

Маркетингові дослідження являють собою особливий канал надходження 

інформації, який забезпечує системний пошук та аналіз даних, пов’язаних з 

пропозицією товарів і послуг. Маючи такі дані, можна виробляти пропозиції з 

вирішення проблем, які стоять перед підприємствами АПК або можуть 

виникнути. Для цього у розпорядженні маркетолога має бути обширна 

інформація, класифікована за видами, джерелами, періодичністю та іншими 

ознаками. Для її збору та нагромадження застосовуються, як відомо, новітні 

технології і засоби . Висококваліфікований маркетолог не прийме рішення, 

коли має інформацію не достатню, сумнівну чи неадекватну фактам. 

Мета роботи проаналізувати маркетингову діяльність та види 

маркетингових досліджень, що здійснюються на підприємстві і запропонувати 

заходи щодо їх покращення. 

Серед українських та закордонних вчених досить вичерпно розкривають 

проблематику та сутність управління маркетинговими дослідженнями, 



365 

визначають основні етапи проведення наукових досліджень з даних питань такі 

вчені як: Д. Аакер, Т. Амблер, И. Ансофф, Г. Армстронг, І. Бойко, Г. Багієв,               

А. Войчак, С. Гаркавенко, Є. Голубков, Т. Данько, П. Дракер, П. Діксон,                

В. Захожай, Ф. Котлер, Д. Мейкенз, М. Окландер, В. Онищенко, О. Луцій,                

М. Портер, В. Полторак, Г. Рогов, А. Старостіна та інші.  

Результати досліджень. Маркетинг - це теорія і практика прийняття 

управлінських рішень щодо формування ринково-продуктової стратегії і цілей 

організації на основі аналізу факторів зовнішньо-маркетингового середовища з 

метою узгодження та реалізації економічних інтересів ринкових суб’єктів. 

Процес маркетингових досліджень повинен бути послідовним, детально 

спланованим, і постійно оновлюватись. Основні етапи процесу представлені на 

рис. 1 [1, с. 152]. 

Збирання первинних даних передбачає організацію та проведення 

спостереження, вибір форми та методів якого в маркетинговому дослідженні 

обумовлюється особливостями досліджуваного сегменту ринку. Якщо в якості 

споживачів виступають окремі особи, то для збирання даних щодо них 

найчастіше використовуються опитування, а рідше – спостереження та 

експеримент. На ринку підприємств найпоширенішими є такі методи, як 

глибинне інтерв’ю, аналіз аналогічних ситуацій та моделювання.  

Оскільки основними завданням маркетингового дослідження є отримання 

інформації, аналіз якої дозволить прийняти управлінські рішення, його 

забезпечення повинно гарантувати якість отриманих результатів, яка 

безпосередньо залежить від правильності вибору джерел вторинної інформації, 

методів збирання первинних даних, їх обробки та аналізу, що вимагає 

накопичення та систематизації існуючого досліду з метою його використання. 

Тобто, потребують узагальнення існуючі підходи до проведення маркетингових 

досліджень, з яких буде здійснюватись вибір при реалізації конкретного 

проекту, спрямованого на розв’язання чітко визначених проблем[2,c. 124]. 

Елементи забезпечення маркетингових досліджень можна представити у 

вигляді чотирьох взаємопов’язаних складових (табл.1), а саме інформаційної 

бази, інтерактивних процедур, статистичних методів та моделей.  
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Рис. 1. Основні етапи процесу маркетингових досліджень 

 

Між виділеними елементами існує взаємозв’язок, який обумовлюється 

послідовністю їх використання, оскільки за умови, що стосовно досліджуваної 

проблеми існують вторинні дані відповідної якості, відпадає потреба у 

використанні інтерактивних процедур. Крім того, вибір елементів з кожної з 

виділених підсистеми обумовлюється завданнями дослідження, оскільки від 

цього залежатимуть використовувані методи аналізу, а, відповідно, і вимоги до 

існуючої інформації та методів її збирання[3,c. 155].  

 

І етап 

Визначення цілей маркетингового дослідження 

 визначення проблем і можливостей на основі 
аналізу факторів середовища; 
 визначення альтернативних проблем; 
 встановлення меж маркетингового дослідження.

Визначення дослідницьких завдань 

 розробка пошукових питань; 
 розробка гіпотези на пошукові питання; 
 визначення джерел маркетингової інформації. 

 

ІІ етап 

ІІІ етап Оцінка цінностей маркетингової інформації 

Складання планів дослідження 

 вибір методів збирання первинної інформації; 
 розробка анкет; 
 розробка плану виробничого спостереження; 
 складання графіка та бюджету дослідження. 

 

ІV етап 

Проведення польових робіт 

 збирання маркетингової інформації; 
аналіз інформації.

V етап 

Розробка рекомендацій 

підготовка звіту.

VІ етап 

VІІ етап Презентація результатів 
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Розробка статистичного забезпечення маркетингових досліджень 

дозволяє розв’язати наступні завдання дослідження як способу проведення 

маркетингового: 

Таблиця 1 

Елементи забезпечення маркетингових досліджень 
Елемент Характеристика Призначення 
інфор-
маційна 
база 

єдина оперативна система 
зберігання та використання 
даних (на-копичення 
інформації, її систематизація 
та передача користувачам) 

дозволяє на основі попередньо зібраних да-них 
здійснювати оцінку ситуації, що склалась, 
визначати напрями дій та підвищувати 
оперативність процесу прийняття рішень, 
оскільки велика кількість інформації, 
необхідної для проведення маркетингових 
досліджень, накопичується в процесі діяльності 
підприємства та поза його межами 

інтерак-
тивні 
проце-
дури 

набір методів збирання 
первинних даних з виз-
наченням їх основних 
властивостей, видів та 
способів організації, а також 
напрямів використання 

дозволяє на підставі вже існуючого досвіду 
обрати правильний метод збору первинних 
даних в залежності від досліджуваного об’єкту 
та завдань дослідження, а також організувати 
цей процес найбільш оптимальним чином для 
отримання максимально можливого ефекту 

статис-
тичні 
методи  

сукупність статистичних 
методів зведення, групування, 
аналізу даних (дозволяють 
оцінювати ринкові процеси та 
виявляти причин-но-
наслідкові зв’язки) 

використовуються для встановлення 
взаємозв’язку та взаємозалежності між 
факторами, що впливають на маркетинговий 
процес з метою підвищення його 
результативності 

статис-
тичні 
моделі 

результати маркетингових 
досліджень у фор-мі набору 
статистичних і специфічних 
маркетингових моделей, які 
дозволяють забезпечити вибір 
оптималь-них рішень. Кожна з 
моделей складається з 
сукупності взаємопов’язаних 
змінних, що представляють 
певну, реально існуючу 
систему, процес чи результат 

використовуються при опрацюванні даних та 
сприяють прийняттю обґрунтованих 
управлінських рішень на основі вже існуючого 
та, у більшості випадків, перевіреного досвіду 
(але не обов’язково на цьому ж самому 
підприємстві): прогнозні моделі попиту та 
місткості ринку, коефіцієнти еластичності 
попиту та пропозиції, моделі розрахунку цін, 
модель методики вибору місцезнаходження, 
криві "навчання і досвіду", матриці 
маркетингової стратегії, моделі демографічної 
сегментації ринку, ефективності рекламних 
заходів, поведінки споживачів, криві життєвого 
циклу товарів тощо 

 

1. Сформувати інформаційну базу для вирішення проблем маркетингового 

дослідження відповідно до напряму його проведення з одночасним контролем її 

якості, яка визначає придатність інформації для використання у конкретному 

проекті. 
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2. Створити організаційне забезпечення проведення суцільного та 

вибіркового статистичного спостереження за об’єктами маркетингового 

дослідження на безперервній або одноразовій основі. 

3. Розробити методику статистичного аналізу досліджуваних показників 

на основі вибору статистичних методів з усієї сукупності існуючих з 

одночасним врахуванням особливостей та напрямів їх використання, в тому 

числі на основі існуючого досвіду. 

4. Відобразити за допомогою моделей існуючі зв’язки між 

досліджуваними процесами та явищами, що дозволить визначити фактори, які 

на них впливають, вивчити їх структуру та спрогнозувати зміну[4,c. 801]. 

Ефективність сегментації залежить від того, наскільки правильно будуть 

визначені принципи, критерії та методи сегментації, від яких багато в чому 

залежить вибір цільових ринків та шляхів позиціонування продукції. 

Вибираючи той або інший підхід до проведення сегментації, можна 

керуватися наступними критеріями: 

- важливість сегмента для підприємства; 

- кількісні показники (обсяг ринку, місткість даного сегмента ринку); 

- тенденції розвитку ринку; 

- доступність освоєння сегмента для підприємства; 

- прибутковість продукції; 

- захищеність від конкуренції (уже завойовані позиції, що сформували 

позитивний імідж підприємства); 

- можлива ефективність роботи на цьому сегменті у перспективі. 

Сегментація може здійснюватися на основі одного або послідовного 

застосування декількох критеріїв. Для кожного виділеного за допомогою 

певного критерію або критеріїв ринкового сегмента необхідно визначити 

профіль реакції споживачів[6,c. 144].  

При дослідженні споживчих ринків виникає потреба у визначенні 
основних характеристик споживачів, які дозволять провести сегментацію 
ринку та визначити потенційних споживачів продукції підприємства. Це 
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вимагає створення більш сучасних систем інформаційного забезпечення для 
сегментації, позиціонування та розробки інших елементів маркетингу, а 
також здійснювати моніторинг діяльності конкурентів, в тому числі 
маркетингової. Отримання такої інформації можливе тільки за умови 
організації первинного спостереження. 

Визначаючи потенціал споживчого ринку, необхідно володіти інформацією 
про кількість потенційних споживачів, їх поділ на сегменти за критеріями, що 
впливають на обсяг споживання, а також про можливий рівень споживання 
продуктів в межах кожної групи. Розрахунок реально існуючого попиту також 
потребує визначення фактично існуючого обсягу споживання. Це вимагає 
проведення вибіркових опитувань споживачів, які дозволять визначити 
перелічені вище показники.  

Проведення маркетингового дослідження вимагає побудови та 
використання системи показників, аналіз яких дозволить охарактеризувати 
кон'юнктуру сегменту ринку. Основними показниками, що дозволяють 
охарактеризувати кон’юнктуру ринку, є попит та пропозиція, співвідношення 
між ними, а також рівень цін. Оскільки перші два показника формуються 
різними суб’єктами ринку, їх визначення передбачає дослідження покупців та 
продавців, що вимагає розмежування ринку підприємств та споживчого ринку 
через притаманні їм відмінності. Пропорційність ринку можна оцінити на 
основі аналізу товарної маси, а саме товарних запасів. Крім того, вони 
дозволяють визначити напрями реалізації продукції поряд з показниками 
інфраструктури[2,c. 299].  

Кінцевою метою маркетингового дослідження є здійснення моделювання 
та прогнозування. Метою першого є представлення досліджуваних ринкових 
явищ та процесів у спрощеному вигляді, що дозволить їх описати шляхом 
визначення основних факторів впливу та моделювання взаємозв'язків між ними. 
Вибір форми і типів моделей обумовлюється особливостями та тенденціями 
досліджуваних явищ, а також специфікою даних. Більша достовірність 
отриманих прогнозів може бути забезпечена на основі спільного використання 
декількох методів з наступним визначенням зваженого значення 
досліджуваного показника.  
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Взаємозв’язок між основними методами, які використовуються для 

прогнозування в маркетингових дослідженнях представлені на рис. 2. 

Проведення маркетингового дослідження вимагає створення 

маркетингової інформаційної системи, яка складається з первинної та 

вторинної інформації щодо суб’єктів ринку та елементів маркетинг-міх, яка 

надається державними органами і приватними підприємствами та 

організаціями. Оскільки цим джерелам притаманні певні переваги та 

недоліки, тільки їх спільне використання дозволить забезпечити досягнення 

очікуваних результатів дослідження шляхом забезпечення його проведення 

надійною та точною інформацією, отриманою з мінімальними витратами 

ресурсів[5,c. 258].  

 Рис. 2. Система методів прогнозування, що використовується в 

маркетингових дослідженнях 
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Оскільки на основі спостереження отримується інформація, воно виступає 
основною стадією маркетингового дослідження, від організації та проведення 
якого залежить якість висновків, отриманих шляхом використання 
маркетингових методів аналізу отриманих даних. Отже, неправильна 
організація маркетингового спостереження робить всі наступні етапи 
дослідження зайвими та неефективними. 

Отже, отримання достовірної інформації є найскладнішим напрямком 
маркетингової діяльності. В процесі роботи служба маркетингу підприємства 
перетинається з такими проблемами. До них можна віднести передусім 
відсутність достатньо накопиченого досвіду попередніх досліджень, які не 
носять систематичного характеру. Все це вимагає використання досить 
затратних і тривалих методів дослідження. 

В багатьох випадках керівництву дуже важко переорієнтуватися на нові 
підходи в управлінні організацією і, зокрема, ринково-прибутковою стратегію. І 
лише тоді, коли продукція не знаходить свого споживача, керівництво шукає 
шляхи вирішення проблем. 

Тому потрібно шукати нові ринкові можливості, покладаючись на 
маркетингові дослідження. Саме пошук ринкових можливостей має стати 
пріоритетним напрямком діяльності підприємства. 

Список використаних джерел: 
1. Гайдоцький П.І. Основи маркетингу на підприємстві АПК / Гайдоцький 

П.І., Бузовський С.А. - К.:КНЕУ, 2007. - 316 с. 
2. Косенков С. І. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / Косенков С. І. 

— К.: Видавничий дім "Скарби", 2014. — 464с.  
3. Крикавський Є. Маркет ингові дослідження/ Крикавський С. - К.: 

Знання, 2004. – 288с. 
4. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. 

С.М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2015. - 1134 с. 
5. Мачадо Р. Маркетинг для малих підприємств/ Мачадо Р. -К.: Знання, 

2008.- 420с. 
6. Старостина А. А. Маркетинговые исследования / Старостина А. А. -М. : 

Изд. дом «Вильямс», 2016. - 258 с. 



372 

УДК 656 
Т.І. Бертман  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
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діяльності підприємства. Запропоновано вдосконалення системи логістичного 
менеджменту на підприємстві шляхом запровадження посади менеджера з 
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постачання, конкурентоспроможність. 

За сучасних умов господарювання необхідним є інструментарій 
логістичного менеджменту, його основне завдання полягає в управлінні 
логістичними потоками підприємства в межах логістичного ланцюга 
«постачання-виробництво-склад-збут». Це стосується, передусім, тих суб’єктів 
господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією руху матеріальних, 
інформаційних, фінансових та інших потоків. 

Логістичний менеджмент на підприємстві являє собою синергію основних 
управлінських функцій (організації, планування, регулювання, координації, 
контролю, обліку й аналізу) з елементарними і комплексними логістичними 
функціями для досягнення цілей логістичної системи. 

Значний внесок в дослідження аспектів вдосконалення логістичного 
менеджменту на підприємстві зробили такі вітчизняні дослідники, як Л. Л. 
Ковальська [5], Л. С. Головкова [2], К. Л. Железняк [3], та інші. Але, не 
зважаючи на значні дослідження науковців за даною тематикою це питання 
потребує подальшого аналізу. 

Питання логістичного менеджменту цікавило багатьох вчених, більшість з 
них вважає, що його сутність полягає у створенні й налагодженні таких систем 
управління потоками матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва й 
запасів готової продукції, які служили б опорою для ділової стратегії 
господарської одиниці. 



373 

 До функцій логістичного менеджменту можна віднести: 

- аналітико-дослідницькі; 

- організаційно-планові; 

- комунікаційно-стимулюючі; 

- контрольно-регулюючі. 

Традиційна організаційна структура підприємства характеризується 

розподіленням логістичних функцій. При цьому вважається, що результати 

інтегрованої діяльності можуть бути поліпшені за рахунок групування 

роз'єднаних у традиційній організації логістичних функцій у єдину 

управлінську структуру. 

В умовах сучасної ринкової економіки необхідний логістичний 

менеджмент, тобто та діяльність, яка направлена на управління всіма 

логістичними процесами в ланцюзі постачань, що координує ці процеси і 

об'єднує всі ланки ланцюга постачань в єдиний ланцюг. Логістичний 

менеджмент необхідний для зменшення логістичних витрат на всіх ланках 

ланцюга постачань і в зв'язуючих їх вузлах. У свою чергу, зниження 

логістичних витрат створює фундамент для побудови стратегії здобуття 

додаткового прибутку, а це у свою чергу сприяє до створення додаткових 

можливостей у вивченні нових методів, моделей і технологій в управлінні 

підприємством [2, с.312]. 

 На рівень та ефективність логістичного менеджменту впливає ряд 

чинників, особливе значення серед яких мають масштаб бізнесу та ступінь 

господарської самостійності підприємства.  

Як показує досвід, на малих підприємствах в сучасних умовах формується 

лише уявлення про елементи логістичного менеджменту. На середніх 

підприємствах спостерігаються дві тенденції: 

1) на середніх підприємствах так само, як і на малих формується лише 

уявлення про елементи логістичного менеджменту. Це можна пояснити тим, що 

об’єктивно управлінський потенціал середнього підприємства на даний момент 

ще не може перейти в нову якість оптимізації управління, і яке залишається 

більш традиційним, ніж логістичним; 
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2) на середніх підприємствах виявляється можливість більшої концентрації 

творчих задумів управлінського персоналу, що стимулює впровадження 

оптимізаційних заходів в управління потоковими процесами на підприємствах. 

Усвідомлення потреби у впровадженні логістичного менеджменту на 

середніх підприємствах сприяє введенню посади логіста. І все ж таки, 

логістичний менеджмент залишається на початковій стадії свого розвитку, що 

характеризується фрагментарним впровадженням логістичних заходів, 

відсутністю системного функціонування логістики на підприємстві[1, с.98]. 

Рівень управління на великих підприємствах об’єктивно зумовлює 

необхідність впровадження логістичного менеджменту. Функції управління 

поєднуються в окремі операційні блоки оптимізації, це забезпечує синергію 

основних управлінських функцій з логістичними. Зміни в управлінні 

відбиваються і в організаційних перетвореннях на підприємствах у напрямку 

виділення логістики як окремого відділу, підвищення його статусу, 

повноважень та ефективності. Однак, у разі незавершеності перетворень 

підсистема логістичного менеджменту не в змозі цілком інтегруватися в 

систему управління підприємством.  

На нашу думку, вдосконалення та підвищення ефективності логістичного 

менеджменту на підприємствах України пов’язані з використанням західного 

управлінського досвіду, носіями якого виступають відділи або асоціації 

логістики, підприємства, що спеціалізуються на наданні різноманітних 

логістичних послуг, починаючи від транспортування, вантажопереробки та 

закінчуючи консультативними послугами. На українських підприємствах 

основним стратегічним орієнтиром удосконалення логістичного менеджменту 

на підприємстві є удосконалення структури відділу логістики через 

впровадження посади менеджера з внутрішньої логістики, а його тісна 

співпраця із заступниками генерального директора будуть сприяти 

централізації та координації стратегічного управління потоковими процесами з 

метою максимізації прибутку підприємства в цілому. 
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Основними функціональними обов’язками менеджера з внутрішньої 

логістики повинні бути:  

- розробка стратегії логістичної діяльності з оптимальною мобілізацією 

фінансових, інвестиційних, матеріальних і трудових ресурсів, розробка та 

реалізація стратегії їх використання;  

- провадження реорганізації управління логістичною діяльністю 

підприємства;  

- формулювання мети та завдань, виокремлення напрямів і видів 

логістичної діяльності, вміння оптимізувати графіки проведення логістичних 

кампаній; визначення ефективної організаційної структури відділу логістики;  

- визначення відповідності стратегіям розвитку логістичної діяльності 

підприємства або організації сучасним тенденціям;  

- виявлення і врахування об’єктивних проявів кризових явищ, факторів 

середовища, прямого та опосередкованого впливу на їхню діяльність;  

- професійне та кваліфіковане управління окремими процесами 

логістичного бізнесу та функціонування логістичного підприємства на ринку;  

- використання методів оптимального управління ризиками, 

інструментами або засобами мінімізації ризиків у сфері логістичного бізнесу; 

- розробка і реалізація на практиці конкретних методів, засобів та 

інструментів управління підприємством;  

- здійснення контролю та оцінка результативності логістичної діяльності 

підприємства, а також порівняння фактичної результативності діяльності 

організації з цільовою;  

- автоматизувати аналітичні, планово-економічні та фінансові розрахунки;  

- розробка та використання оптимальних та конкурентоспроможних 

моделей аналізу та бальних систем оцінок ефективності функціонування 

логістичної системи підприємства або логістичного підрозділу компанії;  

- професійна орієнтація у сучасних логістичних інформаційно-

комунікаційних системах, оволодіння новітніми технологіями збору, обробки, 

зберігання, перетворення та розповсюдження інформації;  
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- формування системи інформаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємства;  

- створення дієвої системи комунікації з вітчизняними та зарубіжними 

партнерами, розуміння етики ділового спілкування; знаходження потенційних 

партнерів [5, с.95-96]. 

Практичними наслідками впровадження посади менеджера з внутрішньої 

логістики буде те, що вона: 

1) виступатиме джерелом формування додаткових конкурентних 

переваг підприємства;  

2) дозволить сформувати оптимальну логістичну систему;  

3) знизити рівень витрат, зокрема логістичних;  

4) сформує систему тотального контролю якості;  

5) створити інтегровану систему інформаційного забезпечення;  

6) підвищить рівень адаптованості підприємства до мінливих умов 

логістичного середовища. 

Отже, на основі викладеного вище матеріалу, можна зробити висновок, що 

вдосконалення логістичного менеджменту на підприємстві дає можливість 

оптимізувати основні логістичні процеси та підвищити результативність 

діяльності підприємства в цілому. Це можна зробити завдяки впровадженню на 

підприємство посади менеджера з внутрішньої логістики. Також, подальшого 

дослідження потребує виявлення методів та методологічної бази для 

визначення кількісних та якісних показників оцінки прийнятих рішень 

логістичного менеджменту для того, щоб досягти відповідних цілей на 

підприємстві. 
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СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В статті обґрунтовані концепції побудови маркетингової інформаційної 

системи сучасного підприємства з орієнтацією на реалізацію його 

стратегічного потенціалу.  

Ключові слова: маркетингова інформаційна система, маркетингова 

інформація, маркетингове дослідження, управлінське рішення, маркетинговий 

аналітик. 

Посилення конкуренції між суб’єктами господарювання на українському 

ринку підвищило інтерес вітчизняних наукових дослідників та практиків до 

підходів, які забезпечують ефективне функціонування підприємницьких 

структур за нових умов господарювання. Домінування маркетингової концепції 

як основи управління сучасним підприємством обумовлено низкою факторів. 

В умовах скорочення платоспроможного попиту населення в Україні 

внаслідок кризи відбувається зміна обсягів та структури споживання, 

змінюється купівельна поведінка споживачів, їх вибір стає більш раціональним 

та ретельно виваженим. Це вимагає від виробників все більшої уваги до 

інструментів управління маркетингом як на стратегічному, так і на тактичному 

рівні, адже виробникам із метою забезпечення сталих позицій на ринку 

потрібна виважена цінова політика, оптимальна асортиментна політика із 

урахуванням зміни структури споживання, потрібні більш продумані та 

цілеспрямовані маркетингові заходи із просування продукції. 

 Отже, на даний момент цілком очевидно, що основою успішної ринкової 

діяльності сучасного підприємства виступає саме маркетинг та система 

стратегічного маркетингового управління, яка охоплює всі функціональні 

сфери його діяльності. У свою чергу варто зазначити, що інформаційною 
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основою ефективної маркетингової системи підприємства є маркетингова 

інформаційно-аналітична система, яка на даний момент стає важливим 

фундаментом при прийнятті стратегічних і тактичних маркетингових рішень.  

Питання використання маркетингу в діяльності підприємства висвітлені в 

працях Гаркавенка С.С., Войчак А.В. [3], Балабанової Л.В., Прауде В.Р. [7], 

Білого О.Б., Полторак В.А. [6], Белявцева М.І. [1], Мхитаряна С. В., Бучацької 

І.О. [2],. Однак не дивлячись на велику кількість публікацій все ж недостатньо 

уваги приділено проблемі побудови маркетингових інформаційних систем 

підприємств в умовах загострення конкурентної боротьби. 

Проведене дослідження теоретико-методологічних засад стратегічного 

маркетингового управління переконливо засвідчує, що правильне та постійне 

використання повної, достовірної та якісної маркетингової інформації 

забезпечує прийняття ефективних рішень і веде до покращення діяльності 

підприємства, а це, у свою чергу, стає фундаментом для формування 

конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Водночас, необхідною 

умовою ефективного використання маркетингової інформації при прийнятті 

управлінських рішень є формування маркетингової інформаційної системи, яка 

б забезпечувала надійну обробку інформаційних потоків з метою пошуку 

шляхів покращення діяльності підприємства.  

На основі досліджень зрозуміло, що трансферт інформації між 

управлінськими рівнями підприємства, який потрібен для успішного ведення 

маркетингової діяльності та прийняття ефективних управлінських рішень, 

відбувається за допомогою сучасних інформаційних технологій та засобів 

зв'язку. Для сучасних умов характерним є застосування на підприємстві 

високоефективної системи інформації, заснованої на використанні новітніх 

технічних засобів автоматизованої обробки цифрової та текстової інформації, 

об'єднаних у єдину інформаційну систему [5, с. 31].  

Відомо, що в нинішніх умовах динамічного середовища у підприємств 

суттєво зростають вимоги до повноти, якості та своєчасності одержання й 

обробки маркетингової інформації. Під впливом даних вимог відбувається 
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тотальний перехід до використання у маркетинговій діяльності підприємств 

ефективних інформаційних та технічних засобів її обробки, що на даний 

момент виступають необхідною умовою забезпечення результативності 

управління маркетингом. Отже, вважається, що найбільш ефективним 

варіантом інформаційного забезпечення діяльності підприємств, відповідно до 

положень системного підходу, є організація інформаційних систем у 

маркетингу.  

Нині на створення, впровадження та експлуатацію інформаційних систем у 

маркетингу витрачаються величезні матеріальні, часові та трудові ресурси, які 

надалі будуть тільки зростати. Зрозуміло, що ефективність цих витрат значною 

мірою залежить від всебічності досліджень та повноти опрацювання теоретико-

методологічних основ розробки маркетингових інформаційних систем, що 

формують базис для їх практичного впровадження в маркетингову діяльність 

вітчизняних виробничих підприємств.  

У науковій літературі маркетингову інформаційну систему визначають як 

сукупність прийомів, методів, організаційних заходів і технічних засобів для 

збору, нагромадження й обробки даних, необхідних для здійснення 

маркетингової діяльності підприємства. А.В. Войчак вважає, що «маркетингова 

інформаційна система – це сукупність планових і систематизованих методів і 

процесів збору, аналізу й обробки маркетингової інформації, необхідної для 

прийняття маркетингових рішень» [3, с. 49]. 

Вчені В.Р. Прауде, О.Б. Білий називають безперервно діючу 

взаємопов’язану систему людей, обладнання та процедури збору, обробки, 

аналізу, оцінки й розподілу інформації за місцем, часом і точністю для 

прийняття рішень з питань маркетингового планування, його інструментів і 

контролю – інформаційна система маркетингу [7, с. 45]. У наведеному 

визначенні під інформаційною системою маркетингу розуміється маркетингова 

інформаційна система. 

 Ми поділяємо думку В.А. Полторак, яка стверджує що: «маркетингова 

інформаційна система, по-перше, є складовою частиною інформаційної системи 
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управління підприємства; по-друге, вона використовує зовнішні і внутрішні 

джерела інформації, чим забезпечує розвиток зв’язків з ринком; по-третє, для 

кожного підприємства маркетингова інформаційна система може перебувати на 

різних етапах розвитку: простій системі обліку даних; системі маркетингової 

звітності; системі, орієнтованій на використання різного виду розрахункових 

моделей» [6, с. 35].  

Враховуючи вищенаведені погляди на сутність маркетингової 

інформаційної системи, можемо сформувати своє тлумачення цього поняття, 

згідно із яким під маркетинговою інформаційною системою ми розуміємо 

комплексну організаційно-управлінську структуру, яка включає в себе: 

персонал, технічні засоби, методи і прийоми збору, аналізу та прогнозування 

маркетингових даних з метою прийняття оптимізованих управлінських рішень. 

Взаємопов’язана між собою різноманітними процесами: дослідження; 

інформаційного збору, обробки, зберігання, передачі інформації; показниками, 

методами і моделями спостереження, прогнозування та аналізу даних, 

маркетингова інформаційна система створює надійну основу для прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

Маркетингова інформаційна система на підприємстві повинна будуватися 

на певних принципах. До основних з них, як відзначає М.І. Белявцева, можна 

віднести [1, с.58]: визначення основних вимог до складу інформації залежно від 

її характеру та цілеспрямованості; розробка системи зберігання, використання 

та видачі інформації як в централізованому, так і децентралізованому 

управлінні; визначення потреби у технічних засобах (у тому числі 

комп’ютерної техніки) підприємства у цілому і в кожному підрозділі; розробка 

програмного забезпечення, створення та використання банків даних; 

забезпечення копіювальними засобами, телексами, усіма засобами зв'язку та 

комунікацій у межах підприємства в цілому.  

Ефективне формування та включення маркетингової інформаційної 
системи в управлінську діяльність підприємства забезпечить ефективну 
адаптацію підприємства до змін зовнішнього середовища, дозволить за рахунок 
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побудови системи спостереження та дослідження за станом маркетингового 
середовища оцінювати міру, характер та напрямок його впливу на позиції 
підприємства у стратегічній перспективі. 

Важливе місце в маркетинговій інформаційній системі для реалізації 
якісного прийняття стратегічних управлінських рішень посідає підсистема 
маркетингового дослідження, оскільки забезпечує пошук маркетингової 
інформації, визначає головні критерії, обмеження, параметри, можливості та 
пріоритети, після чого обираються необхідні та найефективніші способи 
збирання інформаційних даних.  

У науці під поняттям «маркетингове дослідження» розуміється процес 
збору, обробки та аналізу даних за аспектами маркетингової діяльності фірми, в 
межах яких слід використовувати певні рішення, а також аналіз компонентів 
зовнішнього середовища, що впливають на маркетингову діяльність фірми [4, с. 
249].  

Ефективність функціонування маркетингової інформаційної системи 
забезпечується також якісним процесом аналізу та прогнозування 
досліджуваних інформаційних даних. Цей процес у маркетингову інформаційну 
систему покликана виконувати підсистема «аналізу та прогнозування». Саме 
вона повинна забезпечувати ефективний аналіз одержаних маркетингових 
інформаційних даних. Важливу увагу під час аналізу та прогнозування 
маркетингової інформації слід приділити методам і моделям, на основі яких 
повинна здійснюватися якісна обробка зібраних даних.  

Процес аналізу та прогнозування маркетингової інформації в 
маркетинговій інформаційній системі дає можливість обґрунтувати 
найоптимальніші показники для подальшого визначення альтернативних 
варіантів управлінських рішень. Точність прогнозування залежить від якості 
виконання всіх попередніх етапів, а також методів, за допомогою яких 
здійснюється сам аналіз. Таким чином комплексний процес аналізу та 
прогнозування інформаційних даних дозволить сформувати декілька 
альтернативних варіантів управлінських рішень. Після цього на основі процесу 
вибору та реалізації управлінських рішень здійснюється вибір 
найоптимальнішого для підприємства.  
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Аналізуючи організаційну складову маркетингової інформаційної системи, 

її підсистеми та розглядаючи її як організаційно управлінську структуру, 

доцільно відзначити, що вона може мати різні життєві етапи (цикли) свого 

функціонування. Так можна частково погодитися з Бучацькою І.О., яка 

зазначає, що: «для маркетингової інформаційної системи кожного підприємства 

характерні різні за своїм типом життєві цикли: розробка маркетингової 

інформаційної системи (попередній аналіз, планування розробки та 

експлуатації маркетингової інформаційної системи); впровадження (деталізація 

плану експлуатації маркетингової інформаційної системи); розвиток 

(відповідність показників ефективності функціонування маркетингової 

інформаційної системи запланованим показникам); спад (невідповідність 

показників ефективності функціонування маркетингової інформаційної системи 

запланованим показникам» [2].  

Формуючи на підприємстві маркетингову інформаційну систему, потрібно 

оптимізувати її роботу, орієнтуючись на її мобільність та оперативність. Для 

ефективної обробки маркетингових даних важливо використовувати програмне 

забезпечення, яке дозволить оперативніше аналізувати інформацію, а також 

інформаційно-аналітичний відділ, фахівці якого здійснюватимуть управління 

інформаційно-аналітичним забезпеченням маркетингової діяльності 

підприємства. На сьогоднішній день на багатьох підприємствах уже існує 

інформаційно-аналітичний відділ, який має свою інформаційну базу даних. 

Зазначимо, що для формування маркетингової інформаційної системи важливе 

значення відіграє інформація відділу маркетингу. Таким чином, на основі 

існуючої інформації як маркетингового, так і інформаційно-аналітичного 

відділу за допомогою спеціалістів можна сформувати базу даних маркетингової 

інформаційної системи.  

Говорячи про організаційну структуру маркетингової інформаційної 

системи, доцільно запропонувати мінімальний склад працівників, які б на 

основі комп’ютерного та програмного забезпечення змогли здійснювати 

ефективну її роботу: маркетинговий дослідник – займається збором 
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інформаційних ресурсів та структурує їх для ефективного аналізу та швидкого 

прийняття рішень, також на нього покладається завдання стеження як за 

внутрішнім, так і за зовнішнім середовищем; маркетинговий аналітик – працює 

в парі із пошукувачем та формує основні критерії вибору та оцінки 

інформаційних даних; визначає методи збору, дослідження, аналізу та 

прогнозування; маркетинг-менеджер – очолює маркетингову інформаційну 

систему та координує роботу маркетингового відділу, основне його завдання 

прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень.  

Отже, на сьогоднішній день досить актуальним завданням для українських 

підприємств є забезпечення ефективності стратегічного управління 

підприємством на основі впровадження комплексної інформаційно-аналітичної 

маркетингової системи. Можемо відзначити, що для сучасних умов 

функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання вкрай важливе 

застосування високоефективної системи маркетингової інформації, заснованої 

на використанні новітніх технічних засобів автоматизованої обробки цифрової 

та текстової інформації, об'єднаних у єдину мережу за допомогою системи 

зв'язку.  

Роль маркетингової інформаційної системи в системі управління 

маркетингом полягає у визначенні потреб в інформації для маркетингового 

управління, її одержанні і своєчасному наданні менеджерам для прийняття 

рішень. Цілком очевидно, що розробка та впровадження елементів 

маркетингових інформаційних систем у практичну діяльність будь-якого 

підприємства забезпечить йому оперативний доступ до даних про ринкову 

ситуацію і якісну перевагу над конкурентами. 

 Досвід підтверджує, що маркетингові інформаційні системи на 

підприємствах можуть перебувати на різних етапах свого розвитку, у тому 

числі: проста система обліку даних; система маркетингової звітності; системи, 

орієнтовані на використання різних розрахункових моделей та системи 

маркетингового прогнозування й ін.  
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Можна стверджувати, що стрімке входження вітчизняних підприємств у 

ринкові умови вимагає від них мобільності та оперативності у прийнятті 

маркетингових рішень. У даних умовах маркетингові інформаційні системи 

починають відігравати провідну роль на підприємстві та вносити істотний 

вклад у процес прийняття маркетингових рішень, а тому цілком обґрунтовано 

зауважити, що питання впровадження в практику маркетингу спеціалізованих 

інформаційно-аналітичних систем зараз дуже актуальні для українських 

підприємств.  
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У досліджені проаналізовано становлення поняття «репутація». Розглянуто 

підходи різних науковців до визначення репутації. Систематизовано основні 

характеристики даного поняття. Розмежовано поняття «репутація» і 

«імідж». 

Ключові слова: корпоративна репутація, імідж, гудвіл, управління репутацією, 

стейкхолдери. 

Сучасні умови підвищеної нестабільності зовнішнього середовища і 

глобалізації особливо засвідчують, що в основі ефективної якісної моделі 

розвитку підприємства лежить достатній рівень його корпоративної репутації 

на певному ринку. Адже саме завдяки позитивній репутації підвищується 

конкурентоспроможність підприємства, зростає рівень довіри споживачів, 

кредиторів та постачальників. У зв’язку з цим очевидною і актуальною є 

потреба розвитку науково-теоретичних досліджень у цій області, їх вивчення і 

обґрунтоване вживання на практиці. 

У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі представлені ґрунтовні 

методичні та наукові роботи щодо методів, підходів і технологій, а також 

базовий інструментарій механізму формування репутації торговельного 

підприємства. Особливості формування корпоративної репутації торговельного 

підприємства представляють собою одне з тих питань, які потребують 

особливої уваги і є предметом нашого наукового інтересу і дослідження. 

Значний внесок у розвиток теоретичних і практичних аспектів щодо 

формування та оцінювання ділової репутації підприємства зробили такі вчені-

економісти, як Л.М. Гоц, М.М. Ігнатенко, Л.О. Мармуль, О.В. Нусінова,                

В.Г. Пеннер, Пирожак Є.К., О.В. Радіонов, Ж.В. Семчук, А.А. Стародубцев, 

М.М. Туріянська, К.В. Щербакова, Л.А. Янковська та ін. [1-8]. 
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Метою наукової роботи є розроблення теоретичних положень і методико-

прикладних рекомендацій щодо процесу формування корпоративної репутації 

торговельного підприємства.  

Поняття «репутація» в літературних джерелах у різні часи мало різні 

відтінки. Практично до кінця ХХ ст. це визначення носило переважно емоційне 

забарвлення і відносилося до окремих осіб або груп людей [10, с. 184]  

Якщо вжити термін видатного британського дослідника К. Дженазі, 

справжня «репутаційна революція» відбулась у світовій науці 20 років тому. 

Одним із негативних наслідків цього стало те, що було розмито кордони між 

поняттями «формування репутації», «управління репутацією» та просто 

«зв’язками з громадськістю». Оскільки репутація – дещо складніше явище, ніж 

ПР, пропонуємо описувати її як «відповідність декларованим цінностям», 

«увага до думки клієнта», «докорінна зміна ставлення у всіх співробітників 

організації» і «комунікативне мислення» [9, с. 31]. 

На нашу думку, корпоративна репутація - це об'єктивно сформована і 

підтверджена практикою сукупність раціональних думок про організацію всіх 

агентів, в тій чи іншій формі взаємодіючих з нею (співробітників, інвесторів, 

кредиторів, аналітиків, влади, ЗМІ і т.д.). Це комплекс знань про підтверджені 

переваги і недоліки організації, які в кінцевому рахунку визначають політику 

контрагентів по відношенню до неї. Ми вважаємо, що репутація безпосередньо 

відображає характер соціально-економічних відносин, що склалися як у 

зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі організації. 

Починаючи з 2001 р. дослідники з американського Інституту репутації 

говорять про три ключових рівні формування репутації: як економічний актив 

(репутаційний капітал), як репрезентація (імідж) і як судження, оцінка 

(репутація). Значне місце у дослідженнях репутації посідають праці, які 

тлумачать поняття стейкхолдерів (зацікавлених сторін) та їхній вплив на 

формування репутації. Більшість дослідників сходяться на тому, що організації 

чи окремі особи мають кілька репутацій в окремих групах стейкхолдерів, тому 

репутацію слід уважати певною «усередненою» величиною.  
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Для споживачів важливими є соціальна відповідальність, емоційна 

привабливість та якість продукції, для інвесторів – якість послуг, а також 

лідерство і перспектива, для працівників – фінансова стабільність, лідерство і 

перспектива та соціальна відповідальність, для партнерів – фінансова 

стабільність та якість спільної роботи, для громадськості це виливається у 

загальний критерій, який висвітлює соціальна відповідальність. Торговельне 

підприємство може мати чудову комунікаційну кампанію, однак якщо якість 

його роботи не відповідає очікуванням, діяльність не принесе результату. 

Таким чином, з погляду стейкхолдерів, репутація – це те, наскільки 

стейкхолдери, які мало знають про істинні наміри організації, довіряють їй. А. 

Голін вживає термін «банк довіри», причому, на його думку, довіра є ключовим 

елементом соціального контакту і серцевиною тривалого успіху. Також він 

уважає формування довіри процесом і наслідком та основою будь-яких 

відносин. Репутація базується на поведінці організації, комунікаціях і 

відносинах.  

Узагальнення існуючих в літературі поглядів на репутацію підприємства 

дає змогу виділити певні специфічні особливості, що відрізняє її від інших 

нематеріальних активів [11, с. 109]:  

1. Репутація не має матеріально-речової форми.  

2. Репутація не є сталою властивістю торговельного підприємства, адже 

вона формується тривалий час, а може бути втрачена в один момент.  

3. Репутація не може існувати окремо від торговельного підприємства та 

бути відчуженою від нього: фактично вона отримує реальну оцінку в процесі 

купівлі-продажу підприємства, утворюючи так званий гудвіл. Водночас 

репутація є об’єктом правового захисту в суді за наявності дій сторонніх осіб, 

що її ганьблять та завдають шкоду підприємству.  

4. Гудвіл як вартісний показник репутації підприємства важко визнати її 

об’єктивною оцінкою через те, що, з одного боку, він відображає, скоріше за 

все, очікування потенційних власників від придбання підприємства, а з іншого 

– не враховує обсяги витрат на її формування та управління.  
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5. Витрати на створення, підтримання та управління репутацією, 

враховуючи їхню довгострокову віддачу (окупність), утворюють особливий вид 

капіталу – репутаційний капітал.  

6. Репутація торговельного підприємства має оцінюватися не тільки за 

кількісними, а й за якісними показниками, оскільки останні визначають 

тривалість її існування як специфічного виду нематеріального активу. 

У теорії та практиці маркетингового менеджменту при розкритті аспектів, 

що стосуються корпоративної репутації, часто використовують різноманітні 

близькі до неї поняття — «імідж», «бренд» тощо. Але створення іміджу ще не 

говорить про створення відмінної репутації. Репутація є раціональною 

категорією, що формується на основі реального досвіду репутаційної аудиторії, 

усвідомлених співставленнях, аргументах, а імідж виступає емоційною 

категорією, що базується на враженнях [9]. 

Репутація - це динамічна характеристика поведінки торговельного 

підприємства, що формується в суспільстві протягом досить тривалого періоду 

часу. Вона формується на основі інформації про те, яким чином і якими 

методами будує свою поведінку підприємство в різних ситуаціях. Якщо 

позитивний імідж залучає нових партнерів і споживачів, то створювана роками 

репутація змушує їх залишатися вірними даній компанії. Репутація побічно 

гарантує, що організація «не підведе». Імідж більшою мірою відображає 

емоційне сприйняття торговельного підприємства і може складатися без 

безпосереднього досвіду взаємодії з ним. Репутація ж формується на основі 

достовірних знань і оцінок (наприклад - надійний, вигідний), тобто передбачає 

раціональний, аналітичний підхід, часто підкріплюється власним досвідом 

взаємодії. Репутація компанії більшою мірою, ніж імідж, визначає прийняття 

контрагентами рішення («за» або «проти») з питання співпраці з нею. 

Імідж створюється і змінюється відносно швидко, головним інструментом 

формування і коригування іміджу виступають зв'язку з громадськістю, перш за 

все, - рекламні і PR-компанії в ЗМІ. Стійка репутація будується значно довше, 

зате довше і «експлуатується». Побудова репутації здійснюється в процесі всієї 
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діяльності організації, базуючись на взаєминах з усіма групами контрагентів, і в 

кінцевому підсумку має на меті формування позитивної громадської думки про 

торговельне підприємство, яка стає фактором, що спонукає до взаємодії з нею. 

Оптимальним є варіант, при якому імідж і репутація не суперечать один 

одному, коли імідж формується паралельно з репутацією. При цьому 

формування іміджу можна розглядати як локальний тактичний прийом, в той 

час як побудова репутації є більш складна, багатокрокове стратегічне завдання. 

Якщо процес формування обмежується рекламою і PR протягом обмеженого 

проміжку часу, можна з упевненістю говорити про іміджеву компанію. Якщо ж 

реалізується багатокрокова комбінація, розрахована на тривалу перспективу, 

заснована на стратегічному аналізі та плануванні, якщо процес охоплює всі 

аспекти діяльності організації, можна говорити про побудову репутації.  

Взаємозв'язок іміджу і репутації, а також процес їх формування з точки 

зору контрагента наочно показані в книзі професора маркетингу Австралійської 

вищої школи менеджменту Грема Даулінг «Репутація фірми: створення, 

управління та оцінка ефективності»(рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Піраміда «Імідж і репутація підприємства» 

 

Імідж 

Рекомендація        Я пораджу вас знайомим 

Твердження        Я в першу чергу звернуся до вас 

Експеримент       Покажіть мені, що ви можете 

Схильність        Я звернуся до вас 

Необізнаність        Я ніколи не чув про вас 

Збентеженість        Здається, я чув цю назву раніше 

Впізнавання       Я пораджу вас знайомим 

Спогади         Я пам’ятаю таку компанію 

Імідж         Я знаю, що ви собою представляєте 

Репутація 
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Сходження по сходах піраміди знизу вгору демонструє шлях від 

необізнаності про торговельне підприємство до впізнавання, позитивного 

сприйняття і, нарешті, формування репутації як твердої переконаності в 

перевагах даного торговельного підприємства і твердого бажання 

рекомендувати дану його своїм друзям і знайомим. 

Отже, дослідивши особливості формування корпоративної репутації 

торговельного підприємства дійшли до висновку про те, що це є найцінніший 

специфічний вид нематеріального активу торговельного підприємства, який 

формується за допомогою його комунікаційної політики на основі оцінки 

даного торговельного підприємства стейкхолдерами, має високий коефіцієнт 

гнучкості (формується тривалий час, а втрачається в один момент), є об’єктом 

правового захисту в суді, оцінюється кількісно-якісними показниками, має 

довготривалий строк окупності, виявляє можливості та загрози щодо діяльності 

торговельного підприємства, а також впливає на рівень 

конкурентоспроможності, продуктивності праці, плинності кадрів, попиту та 

пропозиції тощо. Також можна сказати, що на практиці корпоративна репутація 

є «обличчям» компанії, яке формується в свідомості стейкхолдерів під впливом 

багатьох факторів. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

В роботі розглянута маркетингова стратегія на регіональному рівні. Метою 

маркетингової стратегії регіону є розробка системи різнорівневих заходів та 

заходів, спрямованих на просування регіону всередині країни і за її межами з 

урахуванням всіх її особливостей і переваг. В статті показано процес 

формування системи управління регіональним маркетингом, а також 

охарактеризовано принципи, дотримання яких вимагає маркетинг регіону.  

Ключові слова: маркетингова стратегія, регіон, програма маркетингу, 

критерії, стратегічні напрямки, алгоритм розвитку, система управління, 

концепція маркетингу, ринок. 

У сучасних умовах у світі та Україні склалася ситуація неоднорідності 

розвитку регіонів, яку обумовлюють нерівні ресурсні можливості, історична 

спадщина, географічне положення і т.д. Всі ці фактори впливають на специфіку 

виробництва продукції та послуг регіону, яке виражається у здатності 

формування тих чи інших цільових сегментів або ринків. У цих умовах велике 

значення набуває використання інструментарію маркетингу регіону, який 

здатний забезпечити більш ефективне використання продукту регіону, залучити 

необхідні регіону ресурси та ринки. 

Теоретичні основи і практичні аспекти запровадження маркетингових 

стратегій знайшли своє відображення у працях зарубіжних і вітчизняних 

учених-економістів: Г. Асселя, Г. Багієва, Є. Бровка, В. Тарасевича, Ф. Котлера, 

Г. Амстронга, С. Гаркавенко, Н. Куденко, А. Тимоніна, О. Панкрухіна,                

Є. Уткіна та ін. Досить ґрунтовно досліджено маркетингові проблеми на 

мікрорівні у наукових працях таких українських вчених, як Балабанової Л.В., 

Бєлєнького П.Ю., Буняк Н.М., Войчака А.В., Гаркавенка С.С., Герасимчук З.В., 
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Долішнього М.І., Дубовик О.В., Кардаша В.Я., Козоріз М.А., Кредисова А.І., 

Крикавського Є.В., Куденко Н.В., Кузьміна О.Є., Мороз Л.А., Павленка А.Ф., 

Решетілової Т.Б., Решетнікової І.Л., Старостіної А.О., Чухрай Н.І., Шевченко 

Л.С. та інших. Водночас малодослідженими залишаються питання 

використання маркетингу на рівні регіону та формування маркетинової 

стратегії, завдяки якій регіон отримує тривалі конкурентні переваги.  

Метою статті є аналіз існуючих підходів та розроблення авторських 

пропозицій щодо формування маркетингової стратегії регіону, яка забезпечить 

підвищення його конкурентоспроможності. 

Використання маркетингу при прийнятті управлінського рішення 

дозволяє враховувати стан, динаміку попиту і кон'юнктури ринку, створює 

умови для пристосування регіонального виробництва до вимог ринку, сприяє 

формуванню сприятливого інвестиційного клімату. Необхідність використання 

маркетингу обумовлена і тим, що він сприяє розкриттю потенційних 

можливостей регіону.  

Основою маркетингового підходу до управління є глибока і тривала 

прихильність до тієї філософії, що на першому місці завжди повинен 

знаходитися споживач. Маркетинг в якості управлінської реальності, 

безсумнівно, еволюціонує, і в цьому процесі вже можна виділити певні етапи. В 

даному контексті показано розвиток поглядів Ф. Котлера, загальновизнаного 

авторитета в цій галузі знань.  

Маркетинг регіону відповідно до сучасних підходів можна визначити як 

спосіб встановлення, створення, підтримки таких відносин з різними суб'єктами 

ринку, які забезпечували б вигідні позиції регіону відносно до ресурсів і 

цільовим ринкам, а також дозволяли досягати задоволення цілей учасників цих 

відносин. Таким чином, маркетинг регіону спрямований на виявлення потреб 

контрагентів регіону, узгодження цих інтересів з інтересами регіону і 

досягнення на цій основі конкурентного успіху і соціально-економічних цілей 

регіону. Щоб уявити маркетинг регіону як цілісну систему, необхідно виділити 

принципи маркетингу регіону, суб'єкти, об'єкти, цілі, елементи, методи, склад 

програми маркетингу (рис.1).  
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Рис. 1. Формування системи управління регіональним маркетингом 

 

В якості специфічних споживачів можна розглядати цільові іноземні 

ринки або вітчизняні ринки інших регіонів. Всі зазначені споживачі - фізичні та 

юридичні особи, витрачаючи гроші в регіоні, надають чинності 

мультиплікативного ефекту позитивний вплив на розвиток регіону.  

Як основні цілі (як безпосередні, так і допоміжні) регіонального 

маркетингу можуть виступати: підвищення зайнятості, зростання доходів 

населення і якості життя, формування сприятливої демографічної структури, 

соціальний і культурний прогрес, збереження природного середовища та 

поліпшення екологічної обстановки; вигідна для регіону реалізація ресурсного 

потенціалу; підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону; 

залучення в регіон нових підприємств та інвесторів з інших регіонів і країн; 

створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього 

бізнесу; залучення в регіон нових споживачів для товарів і послуг; створення 

популярності і позитивного іміджу регіону в країні і за кордоном; внутрішній 

маркетинг, спрямований на створення корпоративної культури регіону, системи 

цінностей і самоідентифікації території, її жителів і господарюючих суб'єктів, 

розвиток соціального капіталу регіону. 

Принципи  

Маркетинова 
програма 

Об'єкти 
маркетингу 

Суб'єкти 
маркетингу 

методи Цілі  

Формування 
регіонального 
маркетингу 
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Програма маркетингу буде різною для кожного регіону, але вона повинна 

включати наступні обов'язково присутні стратегічні напрямки: маркетинг 

інвестиційної привабливості території; маркетинг іміджу; маркетинг пам'яток; 

маркетинг інфраструктури; забезпечення підтримки з боку громадян, політиків, 

організацій, розвиток соціального капіталу регіону. 

Маркетингова стратегія розвитку регіону є складовою частиною 

регіональної стратегії, під якою розуміють загальний комплексний план 

розвитку регіону, спрямований на досягнення довгострокової мети, що включає 

напрямки, завдання, пріоритети розвитку території та комплекс відповідних 

заходів, дій та рішень [2].  

Маркетингова стратегія - це логічна схема маркетингових заходів, за 

допомогою яких організація намагається вирішити свої маркетингові завдання і 

яка складається з окремих стратегій для цільових ринків, позиціонування, 

маркетингового комплексу і рівня витрат на маркетингові заходи [3, с.129].  

Н.М. Буняк пропонує розуміти під маркетинговою стратегією регіону 

сукупність напрямків діяльності регіону на цільових ринках і відповідність 

рішень стратегічного характеру, які складаються в розробці заходів 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності регіону на цільових 

ринках і інтегрального показника конкурентоспроможності регіону, а також в 

розробці механізмів та інструментів реалізації обраної стратегії [1].  

Маркетингова стратегія регіону - це підсистема стратегії його соціально-

економічного розвитку, вона повинна не просто сприяти досягненню 

поставлених в основній стратегії цілей, але і визначати їх, а головне - 

забезпечувати інтеграцію всіх напрямків стратегічного регулювання, від 

промислової політики до розвитку культури і спорту. Сенс стратегічного 

маркетингу будь-якої території «полягає в тому, щоб еволюціонувати 

паралельно з базовим ринком і ідентифікувати різні товарні ринки або 

сегменти, існуючі або потенційні, за допомогою аналізу всього що підлягає 

задоволенню потреб» [4 , с. 39 ] . 

Отже, під маркетинговою стратегією регіону пропонується розуміти 



397 

всебічний комплексний план глобальних дій регіону, завдяки яким він досягає 

поставленої стратегічної мети. Метою маркетингової стратегії регіону є 

розробка системи різнорівневих заходів та заходів, спрямованих на просування 

регіону всередині країни і за її межами з урахуванням всіх його особливостей і 

переваг. У процесі формування маркетингової стратегії регіону вивчення 

маркетингових можливостей розвитку регіону займає найважливіше місце, 

оскільки саме дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища 

функціонування регіону дають можливість визначити потенціал регіону 

(трудовий, фінансовий, природно-ресурсний, виробничий) і виявити фактори, 

які зможуть забезпечити конкурентні переваги регіону серед інших регіонів.  

Маркетингова стратегія забезпечує перехід регіону в більш привабливі 

для нього сегменти ринку та підвищення своєї значущості, 

конкурентоспроможності в цих сегментах. Традиційно виділяються чотири 

великі групи стратегій, націлені на залучення і утримання відвідувачів і 

резидентів, розвиток виробництва чи експорту регіональних продуктів. Ці 

стратегії умовно можуть бути названі: маркетинг іміджу, маркетинг 

привабливості, маркетинг інфраструктури та маркетинг населення, персоналу. 

Жодна з них практично не може існувати в «чистому вигляді», ізольовано від 

інших, але кожна за певних умов може домінувати. 

Перераховані вище критерії носять загальний характер і не враховують 

конкретні сфери діяльності, туристичну орієнтацію, позитивний чи негативний 

імідж регіону. При визначенні здібностей і обмежень регіону необхідно 

враховувати конкретні сфери діяльності та інтереси в рамках запропонованих 

критеріїв. 

З метою виходу регіону на рівень макроекономічної системної 

конкурентоспроможності необхідно сформувати, постійно корегувати і 

реалізовувати маркетингову стратегію, алгоритм якої показаний на рис. 2.  
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Рис. 2. Алгоритм розробки маркетингової стратегії регіону 

ІІ ептап  

Постановка цілей і завдань 

- Визначення цілей та їх оцінка 
- Визначення завдань, що необхідні для досягнення кінцевої мети

І етап 

 Аналіз ситуації 

- Аналіз ресурсів регіону 
- Аналіз ринку і оцінка найбільш привабливих для регіону сегментів 
- Визначення можливих загроз 
- Визначення сприятливих можливостей 
- Аналіз конкурентного середовища 

ІV етап

Реалізація стратегії та контроль 

‐ Виконання плану заходів 
‐ Контроль за досягненням запланованих цілей 

ІІІ етап

Розробка маркетингової стратегії 

‐ Визначення структури управління маркетингом регіону 
‐ Формування бренду регіону 
‐ Вибір сегменту ринку 
‐ Стимулювання збуту продукції 
‐ Географія ринків збуту 
‐ Розробка ефективної політики ціноутворення 
‐ Визначення джерел фінансування заходів 
‐ Забезпеченість трудовими ресурсами 
‐ Оцінка ризиків 

 

V етап

Оцінка результатів 

- Оцінка ефективності стратегії на основі розроблених критеріїв 
- Оцінка ефективності стратегії за допомогою моніторингу громадської думки 
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З рисунка видно, що маркетингова стратегія формується в рамках 

стратегії розвитку регіону з урахуванням зовнішнього середовища. Алгоритм 

формування та реалізації маркетингової стратегії в регіоні включає в себе 

блоки: аналіз ринкової ситуації, постановка цілей та задач, формування 

стратегії, її реалізація і оцінка результатів. 

Якщо мета не може бути досягнута наявними ресурсами, тоді необхідно 

проводити диверсифікацію видів діяльності та / або диференціацію товарів. 

Маркетингова стратегія спрямована на удосконалення всіх компонентів: товар, 

ціна і цінова політика, географія ринку і стимулювання збуту. 

Для впровадження маркетингової стратегії розвитку необхідні значні 

зусилля, які пов'язані насамперед з формуванням інституціональних, 

організаційних, економічних і правових основ цивілізованого ринку стратегій 

розвитку. Однак ці зусилля не марні і обіцяють отримання великих вигод. В 

результаті використання концепції маркетингової стратегії регіону можна 

очікувати зміни статусу категорії «стратегія розвитку», а також створення 

міцного фундаменту відносин між суб'єктами в процесі здійснення 

товарообмінних операцій як в корпоративному секторі економіки, так і в сфері 

державного, регіонального та муніципального управління. 

Слід підкреслити, що вигоду від наявності у регіону ясної маркетингової 

стратегії отримують не тільки ті, хто орієнтується на неї у своїй діяльності, а й 

представники інших регіонів, які беруть участь у реалізації стратегії. Оскільки 

вони можуть надати як позитивний, так і негативний вплив на хід реалізації 

стратегії, то в процесах формування та реалізації стратегії необхідно 

враховувати і їхні соціально-економічні інтереси.  

Отже, регіональний маркетинг представляється найбільш ефективною 

економічною формою вирішення протиріч між галузевим та регіональним 

початком, між центром і регіонами в управлінні модернізованої економіки 

України.  
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Конкретним інструментом регіонального маркетингу є план просування 

регіону - система дій, яка створює і підтримує конкурентні переваги регіону 

протягом тривалого часу.  

Маркетингова стратегія здатна на рівні регіону збалансувати інтереси 

безлічі суб'єктів регіонального ринку, спроектувавши на них інтереси держави. 

Вона покликана також реалізовувати загальну спрямованість реформування 

економіки в регіоні з урахуванням його особливостей. 
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МОНІТОРИНГ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА НА 
ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ 

У статті розглянуто основні методи маркетингового аналізу. Проаналізовано 
фактори,що впливають на конкурентоспроможність підприємства на ринку. 
Виявлено, що забезпечення необхідних умов для досягнення запланованого рівня 
прибутковості підприємства значною мірою залежить від результатів 
проведеного маркетингового аналізу зовнішнього середовища, в якому 
функціонує підприємство.  
Ключові слова: макросередовище, мікросередовище, моніторинг, матриця 
БКГ, матриця «Mckinsey» 

Одним із важливих засобів для вибору маркетингової стратегії та 
досягнення цілей є аналіз зовнішнього середовища. Підприємство повинне 
аналізувати стан зовнішнього середовища, тенденції розвитку і своє місце у 
ньому, оскільки його завжди оточують загрози й можливості, які необхідно 
враховувати при формуванні завдань та визначенні шляхів їх досягнення для 
ефективного функціонування компанії на ринку. 

На сьогодні характер взаємодії будь-якого підприємства із зовнішнім 
середовищем стає все більш невизначеним і непередбачуваним, а наслідки– все 
більш істотними. Більшість українських компаній у сучасних ринкових умовах 
не можуть протистояти впливові сильних безпосередніх конкурентів, 
агресивності представників великого бізнесу, несприятливій діяльності 
держави [5, с. 98-99].  

Це спричинено застарілим обладнанням, потребою у масштабній 
реконструкції, технічному переоснащенні та оптимальному структуруванні 
організаційно-економічного й науково-технічного потенціалу, низькою якістю 
сервісного обслуговування, великою часткою в собівартості продукції витрат 
на сировину й матеріали, що постійно дорожчають, слабким маркетинговим 
менеджментом.  
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Ігнорування маркетингового аналізу під час проведення маркетингових 

заходів призводить до прийняття необґрунтованих стратегічних рішень, 

застосування стратегії пасивного пристосування до ринкових змін, 

неможливості адекватного реагування на зміни маркетингового середовища 

фірми. В результаті послаблюються ринкові позиції фірми, вона втрачає 

стратегічні орієнтири своєї діяльності, що призводить до її ринкової 

вразливості. Здатність розуміти ключові процеси зовнішнього середовища 

компанії на основі маркетингового аналізу обумовлюють актуальність даної 

статті [1, с.75]. 

 Метою даної статті є дослідження основних методів маркетингового 

аналізу, чинників, що впливають на формування конкурентоспроможності 

підприємства та їх підвищення в умовах економічної діяльності. 

Значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ здійснення 

моніторингу зовнішнього середовища підприємства на засадах маркетингового 

аналізу зробили такі вчені як: П. Друкер, Б. Карлоф, У. Кінг, А. Стрікленд, 

А.Томпсон, Ю.Слабковский, І. Ансофф, Б.Соловьев, А. Скрипкин, А.Варламов, 

Р. Фатхутдинов, І. Цаль (Поліщук) та інші. 

Разом з тим, доцільно детальніше проаналізувати фактори зовнішнього 

маркетингового середовища, які є досить неконтрольованими з боку 

підприємства та впливають на його ефективну діяльність. 

Водночас проблематика маркетингового аналізу, його ролі в управлінні 

підприємницькою діяльністю у ринкових умовах охоплює низку 

організаційних, методологічних і методичних аспектів, які вимагають 

глибокого і комплексного дослідження. 

Основні етапи стратегічного аналізу маркетингового середовища 

підприємства можна зобразити як послідовність етапів, наведених на рис. 1. 
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Рис.1. Основні етапи маркетингового моніторингу діяльності підприємства 

[2, с. 245] 

 

Як видно з рис.1, моніторинг маркетингової діяльності підприємства 

передбачає всебічний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, які 

здійснюють прямий та опосередкований вплив на функціонування 

підприємства. Тому, якщо відбуваються певні зміни в поведінці суб'єктів 

ринкової економічної системи, з якими співпрацює фірма, то вони обов’язково 

спричинять порушення в нормальному функціонуванні компанії. 

Досить важливим для підприємства є реакція ринку на його діяльність, яка 

більшою мірою залежить від оточення, що здійснюють непрямий вплив. 

Зовнішнє маркетингове середовище – це комбінація факторів, що 

перебувають у постійному русі, особливо в ринкових умовах. Воно складається 

із макросередовища (віддалене оточення) та мікросередовища (ближнє чи 

галузеве оточення). Макросередовище включає загальні фактори, які впливають 

на прийняття довготермінових рішень і в меншій мірі стосуються 

Етап І. Формування набору факторів маркетингового середовища, які впливають на 

Маркетингову діяльнсть підприємства; визначення напрямків її впливу. 

Етап ІІ. Оцінювання стану факторів маркетингового середовища, які впливають на 

роботу компанії. (аналіз комплексу маркетингу, здійснення маркетинговї діагностики)

Етап ІІІ. Оцінювання внутрішніх ресурсів підприємства (фінансових, кадрових, інформаційних, 
матеріально-технічних тощо)  

Етап ІV. Прогнозування можливого впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 
на діяльність підприємства 

Етап V. Розроблення рекомендацій щодо формування маркетингової стратегії на підприємстві. 
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короткотермінової діяльності підприємства. Мікросередовище охоплює всі 

зацікавлені групи, які прямо впливають чи перебувають під безпосереднім 

впливом основної діяльності підприємства [3, с.42-43].  

Результати моніторингу зовнішнього маркетингового середовища, 

маркетингових досліджень дозволяють передбачити зміни в ринковому 

середовищі та своєчасно розробити стратегію, спрямовану на утримання або 

набуття компанією необхідних конкурентних переваг. Прийняття 

маркетингових рішень підприємствами та організаціями повинно базуватись на 

формуванні ринкових стратегій, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Своєчасне виявлення зовнішніх змін потребує створення на підприємстві 

системи моніторингу зовнішнього середовища, тобто постійного 

спостереження за процесами і тенденціями, що відбуваються у макро- і мікро 

оточенні підприємства з метою своєчасної оцінки ситуацій, що виникають, 

адаптації до них і врахування при прийнятті управлінських рішень (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Складові зовнішнього маркетингового середовища [3, с. 45] 

 

Зовнішнє маркетингове середовище 

Макросередовище: 

 демографічні чинники; 
 економічні фактори; 
 технологічні чинники; 
 політичні фактори; 
 культурні чинники. 

Мікросередовище: 

 підприємство; 
 посередники; 
 постачальники; 
 конкуренти; 
 цільові споживачі; 
 контактні аудиторії (ті, що виявляють інтерес до 
роботи даного підприємства)
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Як видно з рис.2, на зовнішнє маркетингове середовище здійснюють вплив 

ряд факторів, які належать до різних сфер життєдіяльності. Чинники 

мікромаркетингового середовища направлені на конкретну організацію або 

компанію на ринку. Фактори макросередовища створює загальні умови 

знаходження підприємства у зовнішньому середовищі. Цим чинникам 

властивий високий рівень варіантності, невизначеності та непередбачуваності 

можливих наслідків. 

Більша частина факторів визначає рівень і склад потреб населення, які 

формують попит і через нього впливають на обсяги продажів та прибутки 

підприємств торгівлі [2, с. 269]. 

Для проведення моніторингу зовнішнього середовища використовують 

такі маркетингові технології як STEP-аналіз, уточнення цілей, використання 

портфельних матриць БКГ, матриці Мак-Кінзі, SWOT-аналіз, матриці 

конкурентних позицій М. Портера, розробка плану, спираючись на ринкові 

можливості та ресурси підприємства, готовність всіх його структур на 

реалізацію маркетингової стратегії (рис. 3). 

 
Рис. 3. Методи здійснення моніторингу зовнішнього маркетингового 

середовища [4, с. 290] 

 

Для того, щоб визначити наскільки товар є сприятливим на ринку та чи 

користується він попитом визначають інтегральний показник 

конкурентоспроможності: 

Методи здійснення моніторингу зовнішнього маркетингового середовища 

SWOT-аналіз 

STEP-аналіз 

матриця БКГ 

бенчмаркетинг 

матриця Mckinsey 

інтегральний показник 
конкурентоспроможності 

матриця конкурентних позицій 
М. Портера  матриця Ансоффа 
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Ккс=           (1.1) 

де Iтп – індекс технічних параметрів; Iеп – індес економічних параметрів. 

Індекс технічних параметрів розраховується як: 

Iтп = Σаі* gі          (1.2) 

де аі– коефіцієнт вагомості відповідного технічного параметра; 

gі – відношення і-го технічного параметра відповідного товару до 

аналогічного параметру товару-конкурента.  

Індекс економічних параметрів розраховується як: 

Iеп=           (1.3) 

де Еіт, Еік – сума і-их економічних параметрів відповідного товару даного 

підприємства і сума аналогічних параметрів товару-конкурента. 

Якщо Ккс>1, то товар, який аналізується має конкурентні переваги, якщо 

Ккс< 1, то продукт програє товару конкурента [1, с. 79]. 

Одним з найпоширеніших методів стратегічного аналізу є SWOT-аналіз, 

який дає можливість виконати спільне вивчення зовнішнього і внутрішнього 

середовища фірми шляхом групування факторів середовища підприємства та їх 

оцінки з позиції визначення позитивного чи негативного впливу на діяльність 

підприємства. 

Основні фактори макросередовища, які відкривають можливості або 

можуть становити загрозу для здійснення маркетингової діяльності 

підприємства, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Можливий вплив факторів зовнішнього середовища на стан 

маркетингових нематеріальних активів [ 5, с. 93] 
Можливості Загрози 

можливість виходу на нові ринки зростання попиту на товари-замінники
можливість переходу до більш ефективних 

стратегій несприятливі зміни в законодавстві 

виробництво супутніх товарів поява нової технології у конкурентів
постійні постачальники і можливості придбання 

сировини із знижками збої в роботі партнерів на ринку 

диференціація у виробництві зміна потреб та смаків споживачів
вихід конкурентів з ринку можливість появи нових конкурентів

підвищення рівня доходів населення інфляційні процеси в країні 



407 

Чинники, які забезпечують безперебійну роботу підприємства, можна 

використати для з’ясування поточного маркетингового потенціалу і для 

визначення його нереалізованих складових, тобто напрямів розвитку окремих 

ресурсів підприємства або їх сукупності для покращання конкурентних позицій 

на ринку (табл. 2)  

Таблиця 2 

Можливі сильні та слабкі ознаки, які визначають характер 

маркетингового забезпечення на підприємстві [4, с. 290] 
Нематеріальний 

маркетинговий актив Сильні ознаки Слабкі ознаки 

1. Маркетингова 
інформаційна система

низькі витрати на формування та 
експлуатацію 

високі витрати на 
формування таексплуатацію 

використання сучасної технології 
(програмного забезпечення) застаріла технологія 

ефективне управління 
інформацією 

недостатнє управління 
інформацією 

2. Гудвіл позитивна репутація негативний імідж 

3. Інтелектуальні 
ресурси 

компетентність, високий рівень 
професіоналізму працівників 

відділу маркетингу 

відсутність (або недостатній 
їх рівень) кваліфікованих 

спеціалістів 

великий практичний досвід 
працівників 

відсутність досвіду у 
працівників відділу 

маркетингу 
винахідливість при стратегічному 

плану ванні 
низький рівень креативності 

працівників 
ефективна система стимулювання 

праці 
низький рівень заохочення 

працівників 

4. Торгова марка 
високий рівень обізнаності 

споживачів з торговою маркою 

низький рівень обізнаності 
споживачів з торговою 

маркою 
сильна марка слабка сила марки 

5. Довготривалі 
відносини з 
партнерами 

лідерство на ринку низька частка ринку 
захищеність від сильного 
конкурентного тиску тиск з боку конкурентів 

декілька цільових ринків один цільовий ринок 

ефективна збутова діяльність сильна залежність від 
постачальників 

ефективна програма 
стимулювання співпраці 

неефективна програма 
стимулювання співпраці  

6. Лояльні споживачі 

висока якість продукції низька якість продукції 
високий рівень сервісного 

обслуговування 
низький рівень сервісного 

обслуговування 
переваги у конкурентній боротьбі конкурентні недоліки 

велика кількість лояльних 
споживачів 

мала кількість лояльних 
споживачів 
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З метою визначення можливостей розвитку підприємства аналізують 

матрицю І.Ансоффа, яка визначає стратегії зростання підприємства із 

врахуванням новизни ринку та новизни товару. (табл.3)  

Таблиця 3 

Матриця І.Ансоффа з врахуванням змін зовнішнього середовища [2, с. 270] 
 Існуючий товар Новий ринок 

Існуючий ринок 

Проникнення на ринок; 
активна цінова політика; 

посилення впливу сучасних 
маркетингових комунікацій, 

логістика 

Розвиток товару; підвищення 
уваги до якості продукції, 
натуральності складників, 
корисності для певних груп 

товарів. 

Новий ринок 
Розвиток ринку, 

переорієнтація на нові 
зовнішні ринки. 

Концентрична 
диверсифікація, спрямована 
на розширення асортименту. 

 

Як інструмент маркетингового стратегічного аналізу в практику сучасних 

українських підприємств імплементують результати матриці БКГ задля 

здійснення обґрунтованого аналізу та грамотного вибору стратегії ринкової 

поведінки (табл.4). 

Таблиця 4 

Матриця БКГ як базовий інструмент портфельного аналізу [5, с. 94]  

 Відносна частка ринку 
Висока Низька 

Т
ем
пи

 зр
ос
та
нн

я 
ри
нк

у 

ви
со
ки

й 

«Зірки» 

Маркетингова стратегія — 
використання прибутку 
для допомоги у розвитку 

певного товару та 
підтримки існуючого 

положення 

«Знаки 
питання» 

Маркетингова 
стратегія — 

інтенсифікація 
маркетингових 
зусиль або вихід 

з ринку 

ни
зь
ки

й 

«Дійні 
корови» 

Маркетингова стратегія — 
інтенсифікація 

маркетингових зусиль для 
підтримки або підвищення 

частки ринку. 

«Собаки» 

Маркетингова 
стратегія — 
зменшення 

маркетингових 
зусиль або вихід 

з ринку. 
 

Як видно з табл.4, матриця БКГ дозволяє підприємствам класифікувати 

кожне зі своїх стратегічних господарських підрозділів по його частці на ринку 

щодо основних конкурентів і темпам річного зростання в галузі. 
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Після проведення аналізу обсягів збуту, фінансово-економічних 

показників та наявних ресурсів керівництво робить висновки які товари входять 

до виробничої лінії та окреслити подальші шляхи розвитку товарного портфеля. 

Стратегічні позиції підприємства відносно товару можна також визначити 

за допомогою матриці “ Mckinsey « (табл. 5). 

Таблиця 5 

Матриця «Mckinsey» для аналізу маркетингового середовища [4, с.287] 

П
ри
ва
бл
ив
іс
ть

 Слабка селективність селективне зростання Інвестиції у 
зростання

Середня Отримання прибутку або 
відмова від участі селективність Селективне 

зростання

Висока де-інвестування отримання прибутку 
або відмова від участі селективність 

 Низька Середня Висока
Удосконалення маркетинговї діяльності 

 

Як видно з табл. 5, стратегія селективність має слабку привабливість і 
низьку конкурентноздатність, тому практично не має впливу на підприємство. 

Стратегія селективне зростання, яка знаходиться на середній 
конкурентноздатності та має слабку привабливість. На цій стратегії 
підприємство повинно: закріпити сильні позиції, тіснити конкурентів на 
обраному сегменті або на ринку в цілому. 

Коли підприємство знаходиться в стратегії інвестиції, то воно повинно 
вкладати свої інвестиції в покращення товару, домінування у сегменті, 
розширення ринку. 

Стратегія отримання прибутку або відмова від участі знаходиться в 
низькій конкурентноздатності і середній привабливості. На стадії цієї стратегії 
підприємство вирішує такі питання : спеціалізація, пошук ніші, продаж частини 
бізнесу. Селективна стратегія має середню конкурентноздатність і середню 
привабливість. На цій стадії підприємство намагається залучати інвестиції у 
найменш ризикові виробництва, вирішувати питання щодо спеціалізації на 
зростаючому сегменті [4, с. 288]. 

З метою визначення кращого із методів аналізу зовнішнього 
маркетингового середовища охарактеризуємо основні переваги та недоліки 
ринкових стратегій (табл. 6). 
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Таблиця 6 

Переваги та недоліки методів маркетингового аналізу бізнес-

портфеля [3, с. 44] 
 Переваги Недоліки 

М
ат
ри
ця

 Б
К
Г 

1. Використання об'єктивних критеріїв 
привабливості та 
конкурентоспроможності 
продуктів. 
2. Зменшення рівня суб'єктивізму. 
3. Забезпечення поєднання видів 
діяльності. 
4. Сприяє прийняттю обґрунтованих 
рішень про вибір стратегічних позицій 
на 
ринку і розподіл коштів між окремими 
продуктами 

1. Враховує лише два фактори – ринкову 
частку і темп зростання ринку, інш важливі 
фактори, які можуть впливати на 
стратегічний стан і розвиток підприємства 
(якість товарів, витрати на маркетинг 
інтенсивність інвестицій тощо) залишаються 
поза увагою. 
2. Пропонує кілька стратегічни альтернатив 
щодо кожної своєї частини, і неправильний 
вибір стратегії мож призвести до негативних 
наслідків. 
3. Не враховується взаємозв'язок різни 
напрямів діяльності фірми (синергетичний 
ефект – інколи «знаки питання» можуть бути 
необхідні для оптимізації діяльності 
«зірки»). 

М
ат
ри
ця

 M
ck

in
se

y 

1. Порівняно з матрицею ВСG являє 
собою більш детальний метод 
стратегічного аналізу. 
2. Дає змогу визначити стратегічний 
станпродуктів підприємства. 
3. Пропонує стратегічні альтернативи 
розвитку продуктам підприємства. 
4. Вказує напрями пріоритетного 
інвестування портфеля бізнесу 
підприємства 

1. Визначення факторів 
конкурентоспроможності 
товарів і привабливості ринку потребує 
збору і аналізу великої кількості показників. 
2. Побудова моделі залежить від значення 
коефіцієнта вагомості і рангу, які 
визначаються методом експертних 
оцінок, тому можлива різна оцінка товарів з 
позиції різних спеціалістів (вплив 
суб’єктивного фактора). 
3. Іноді важко визначити стратегію для тих 
продуктів, які перебувають всередині моделі 

 

Як видно з табл. 6, на відміну від двофакторної матриці БКГ, матриця 

Mckinsey є її детальнішим варіантом і вже багатофакторною моделлю. 

Отже, дослідивши основні методи маркетингової діяльності, а також 

чинники, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, можна 

зробити висновок, що моніторинг зовнішнього середовища є вагомою 

складовою маркетингового аналізу, який включає сукупність інструментів 

порівняння та допомагає формувати альтернативні варіанти корпоративної 

стратегії підприємства. 
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УДК 658.626 (045) 

А.Д. Дозорець  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Розглянуто основні визначення маркетингових досліджень, форми та методи 

їх проведення для вітчизняних підприємств. Здійснено аналіз головних підходів 

до розуміння сутності маркетингових досліджень з точки зору сучасного 

маркетингового менеджменту. Визначено завдання, роль, обґрунтовано процес 

маркетингових досліджень в сучасних умовах.  

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, види маркетингових 

досліджень, методи маркетингових досліджень.  

Проведення реформ в Україні і перехід до ринкової економіки зумовили 
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необхідність зміни методів управління підприємствами. Зростання обсягів 

виробництва і споживання, посилення конкуренції, бажання підприємств 

зайняти певну частку на ринку призвело до необхідності використання 

маркетингу в розробці стратегій, результатів маркетингових досліджень при 

прийнятті управлінських рішень. Наразі, невід'ємною частиною діяльності 

вітчизняних підприємств на ринку товарів та послуг є маркетингові 

дослідження. 

Кожне підприємство незалежно від форми власності, розміру, виду 

діяльності використовує в своїй роботі сучасні технології маркетингових 

досліджень. Але в більшості це традиційні методи опитування, анкетування, 

метод фокус-груп та ін. На сьогоднішній день необхідна систематизація 

напрямків розвитку нових, які відповідають сучасним умовам технологій 

маркетингових досліджень, а також їх розробка, адаптація і застосування. 

Особливо гостро ця проблема стоїть перед підприємствами, що мають намір 

вийти на ринок, оскільки необхідно визначити можливості даної компанії на 

даному ринку, розробити стратегію її розвитку, оцінити ресурси і тактику дій. 

На кожному з цих етапів керівництво стикається з проблемою прийняття 

рішення, а використання сучасних технологій маркетингових досліджень 

знижує ризик помилки. 

Технології маркетингових досліджень можуть використовуватися на 

різних стадіях розробки товару або проекту, зачіпати всі сфери діяльності 

організації, аналізувати як внутрішні, так і зовнішні чинники, тому 

використання і розвиток сучасних технологій маркетингових досліджень 

дозволяє організаціям поліпшити своє становище на ринку, посилити 

конкурентні позиції. 

Таким чином, виникає необхідність у систематизації технологій 

маркетингових досліджень споживчого ринку, визначенні напрямків їх 

розвитку, адаптації існуючих технологій до умов, а також розробки нових, які 

враховують сучасні умови. Ці обставини обумовлюють актуальність вивчення і 

розробки нових технологій маркетингових досліджень. 



413 

Питання маркетингу і маркетингових досліджень відображені в працях 
Г. П. Багиева, В. І. Бєляєва, Е. П. Голубкова, Ф. Котлера, Ж. Ж. Ламбен,                
Р. А. Фатхутдінова, А.В. Федорченка, Х. Хершген.  

Разом із тим у сучасній літературі значно менше уваги приділяється 
питанням побудови ефективної системи маркетингових досліджень 
підприємства у межах його загальної системи управління. 

Актуальність проблеми розвитку сучасних технологій маркетингових 
досліджень, її теоретична і практична значущість, а також недостатня ступінь 
опрацьованості у вітчизняній літературі зумовили постановку мети і завдань 
дослідження. 

Мета і завдання дослідження: розробка та вдосконалення сучасних 
технологій маркетингових досліджень, виявлення основних напрямків і 
тенденцій їх зміни і розвитку. 

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).  

 
Рис.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, який 

займається питаннями аналізу динаміки розвитку ринку за основними 

кількісними показниками [1].  

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.  

З публікацій американських дослідників ринку маркетингових 

досліджень найбільший інтерес представляють роботи Джека Хономікла (Jack 

Honomichl), присвячені розвитку найбільших міжнародних маркетингових 

компаній [2].  

Серед робіт вітчизняних фахівців, які проводили аналіз даних ESOMAR 

і АМА, слід виділити І. Лилик, В.В. Ортинської, А.В. Федорченка. З 

періодичних видань, що публікують роботи фахівців, присвячені вивченню 

тенденцій розвитку світового та регіональних ринків маркетингових 

досліджень, найбільшої уваги заслуговує електронний журнал Quirks Marketing 

Research Review. 

Активно розвивається український ринок маркетингових досліджень і є 

також предметом вивчення професіоналів маркетингу. Наведені визначення 

вважаються офіційними і стосуються глобальної ролі маркетингових 

досліджень, що функціонують у цілісному інформаційному полі. 
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Структура маркетингових досліджень є достатньо складною, тому 

систематизуючи визначення, напрями, види та методи маркетингових 

досліджень більшість науковців підтримують думку щодо розмежування 

маркетингових досліджень навколишнього бізнес-середовища та внутрішнього 

середовища підприємства, адже в таких дослідженнях будуть 

використовуватися різні технології проведення дослідження (рис.2). 

  
Рис.2. Структура маркетингових досліджень [3, с. 62] 
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Аналіз головних підходів до розуміння сутності та значення 

маркетингових досліджень дає змогу стверджувати, що жоден з них не може 

повною мірою описати їх з точки зору сучасного маркетингового менеджменту.  

Як наслідок, ESOMAR чітко визначає наступні характерні риси та 

завдання маркетингових досліджень, які, зокрема, відрізняють їх від інших 

маркетингових інструментів (наприклад, від методів прямого продажу) [1] 

(рис.3): 

− застосування науково-дослідницьких методів у планування 

стратегій, прогнозування та моніторинг результатів маркетингових та інших 

управлінських дій; 

− вивчення порівняно невеликих, але репрезентативних вибірок 

релевантних груп населення, що відтворюють головні особливості цільових 

ринків економічного суб’єкта; 

− аналіз сукупних груп опитуваних із збереженням анонімності і 

конфіденційності інформації щодо окремих індивідів; 

− використання зібраної інформації виключно з дослідницькою 

метою. 

 
Рис.3. Завдання маркетингових досліджень 
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Наразі, роль маркетингових досліджень полягає в оцінці інформаційних 

потреб підприємства, зборі та інтерпретації необхідної інформації, яка дозволяє 

конкретизувати маркетингові проблеми та ситуації, створити ефективну 

програму маркетингових дій [4] (рис. 4). 

В результаті здійснення маркетингового дослідження може бути зібрана 

різнопланова маркетингова інформація.  

Процес маркетингового дослідження представляє собою певну 

послідовність робіт щодо проведення маркетингових досліджень. Ступінь 

деталізації робіт визначає кількість етапів. У різних джерелах можна зустріти 

згадку про кількість етапів від 5 до 12.  

 
Рис. 4. Роль маркетингових досліджень у системі управління 
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Однак, у більшості джерел автори, виходячи зі змісту робіт, їх певної 

автономності та можливості виокремлення проміжних результатів, в процесі 

маркетингового дослідження виділяють шість етапів. Вони відображають 

формалізований порядок дій щодо проведення практично будь-якого 

дослідження. На кожному етапі формулюють свої задачі, на основі чого 

реалізується управління процесом маркетингового дослідження (рис.5).  

Дотримання послідовності проведення маркетингових досліджень є 

необхідною умовою для успішного вирішення актуальних маркетингових 

проблем.  

 
Рис. 5. Процес маркетингових досліджень [3, с. 64] 
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Отже, для аналізу технології проведення маркетингових досліджень 

принципово важливим є розуміння сутності процесу і завдань маркетингових 

досліджень, які власними силами фірм, без залучення сторонніх фахівців 

(дослідження можуть бути розглянуті виключно як внутрішня функція 

компанії, а не як об'єкт економічної взаємодії на ринку) і спеціалізованими 

дослідницькими компаніями.  
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ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ, ЇЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИДИ 

У статті розглянуто підходи до формування видів лояльності споживачів та 

фактори, що впливають на рівень лояльності споживачів до компанії та її 

товарів. Висвітлено ознаки кожного з видів лояльності споживачів. 

Запропоновано узагальнення видів лояльності споживачів. Розглянуті основні 

складові, що впливають на формування лояльності споживачів.  

Ключові слова: лояльність, споживач, види лояльності, поведінка, комплексна 

лояльність. 

Постановка проблеми. Лояльність сьогодні є важливим інструментом у 

конкурентній боротьбі за прихильність споживача. Традиційно, це поняття 

застосовується для споживачів компанії, для них постійно створюються різні 

програми лояльності. Але в основному вітчизняні компанії застосовують систему 

знижок або бонусну систему, забуваючи про інші варіанти впливу на рівень 

лояльності споживача. Лояльність споживачів до компанії є одним з головних 

чинників її функціонування, тому основним фактором є не стільки залучення 

нових споживачів, як утримання існуючих, з метою збільшення повторних 

купівель і з поєднанням побудови емоційно-психологічної прихильності до 

товару, послуги або до самого підприємства. 

Аналіз останніх публікацій. У 1923 році була зроблена перша спроба 

визначення лояльності споживачів до бренду. Дане визначення було дуже 

простим: «Лояльний до бренду споживач – це покупець, який купує ваш бренд у 

100% випадків». Наступні автори визначали лояльність, як схему уподобання 

однієї марки при кожній покупці товару, тобто лояльність в основному 

асоціювалась з повторною покупкою. 

Якщо споживач діє згідно схеми повторної покупки, то товар цієї марки 

дуже добре задовольняє його потреби або в нього сформувалась особиста 
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прихильність до цієї марки. Згідно думки J. Liesse [1] та S. Schlueter [2] 

прихильність марці може бути наслідком її емоційного впливу, чи її впливу на 

самооцінку споживача. 

П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок [3] поряд з емоційною складовою лояльності 

говорять й про наявність її раціонального компоненту. В даному випадку, 

покупець віддає свою перевагу одночасно декільком конкуруючим між собою 

маркам. 

Але пояснити природу лояльності лише повторною покупкою чи емоційним 

станом не можливо. Jan Hofmeyr та Butch Rice [4, с. 85] наголошують, що 

споживач купує саме ту марку, яка в цей момент представлена на доступному 

для нього ринку, або споживач може придбати лише товар цієї марки, оскільки 

вона потрапляє в прийнятний для нього ціновий діапазон. На думку науковців, 

лояльність до марки – це стійка поведінкова реакція по відношенню до певної 

марки, яка виникла в результаті психологічного процесу оцінки [4]. Тобто, 

споживачу притаманна тенденція купувати товари цієї марки знову й знову, бо 

він надає їй перевагу перед іншими. 

Лояльність, згідно Д.Аакеру, це міра прихильності споживача до марки, 

тобто лояльність показує, який саме ступінь ймовірності переходу споживача на 

іншу марку, особливо, коли вона зазнає змін по ціновим або іншим показникам. 

Схильність споживача до сприйняття дій конкурентів знижується при зростанні 

рівня його лояльності до марки [5]. Згідно ж цієї теорії марку неможливо без 

великих затрат та значного зниження обсягів продажу та прибутку перемістити 

на інше ім’я чи символ. 

Мета статті. Основною метою даної статті є узагальнення основних видів 

лояльності споживачів та висвітлення сутності та відмінних характеристик 

кожної з них.  

Виклад основного матеріалу. Лояльність – від англійського слова loyal 

(вірний, відданий) – це, насамперед, позитивне відношення покупця до 

конкретного торговельного підприємства. Купівельну лояльність часто плутають 

із задоволенням. Задоволення з’являється, коли покупець задоволений та не 
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шкодує про витрачені гроші. Лояльність – це емоції клієнта, який приходить до 

того ж підприємства, не дивлячись на наявність інших, фінансово більш вигідних 

пропозицій на ринку. 

Задоволена своєю покупкою людина з великою ймовірністю буде 

доброзичливо ставитися й до інших товарів чи послуг цієї компанії, особливо 

до принципово нових. Для лояльного клієнта є за честь бути одним з перших 

власників товарів чи послуг, які ще ніколи не випускались чи не надавалися. 

Одним з яскравих прикладів у світовій практиці такого явища є продукція 

компанії Apple – лояльні клієнти цієї компанії підняли емоційно її продукцію 

на рівень релігійного культу. 

Також не можна забувати й ще про одну важливу складову лояльності 

клієнта – довіру. Довіра – дуже важливий фактор для покупки та відношення 

покупця до товару чи послуги. В основному, зараз менеджери зі збуту 

налаштовані за будь-яку ціну продати товар чи послугу, й мало приділяють увагу, 

чи це взагалі потрібно клієнтові, чи влаштовує його ціновий рівень, не кажучи 

вже, про його майбутній емоційний стан після здійснення такої покупки. Тому, не 

варто обдурювати клієнта чи продавати йому те, що йому не потрібно, дорожче 

аналогів, при наявності дешевих у продажу тощо. Одним з яскравих прикладів є 

намагання продавця продати дорожчий аналог товару при наявності дешевших, 

незалежно від соціального статусу покупця, оскільки, в основному, зарплатня 

продавця напряму залежить від його виторгу – у більшості випадків покупець 

відмовляється від здійснення покупки й рівень довіри до даного підприємства 

дещо падає. Якщо б продавець запропонував на вибір покупцю декілька цінових 

варіантів та розповів відмінності та переваги, то покупка була б здійснена, рівень 

довіри був би високим, й наступна покупка, у більшості випадках, була б 

здійснена саме у цьому підприємстві. 

Лояльність покупця ґрунтується також й на певній позитивній емоції, що 

викликає саме цей товар чи послуга. Тому, якщо клієнт дійсно лояльний, то він 

буде постійно купувати цей товар чи послугу із принципу та упевненості, що він 

має високу якість. А найголовніше, він не зреагує на пропозиції конкурентів. 
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Лояльність покупця також пов’язують з любов’ю до певного бренду – це 

дещо новий, вищий рівень сприйняття – чуттєвий. Клієнт при виборі того чи 

іншого товару керується не тільки раціональною складовою – якісно, недорого, а 

й ірраціональною. Тому, можна стверджувати, що для отримання лояльного 

клієнта потрібно завоювати його серце та цілковиту довіру. 

Лояльним покупцем вважають такого, який: 

1. Зберігає стійку перевагу продукції компанії чи торгівельної точки щодо 

інших. 

2. Має бажання та регулярно здійснює повторні покупки. 

3. Купує широкий спектр продукції компанії. 

4. Рекомендує продукцію компанії чи торгову точку своїм друзям та 

знайомим. 

5. Стійкій до пропозицій конкурентів [6]. 

Серед науковців існують різні думки щодо сутності поняття «лояльності 

споживачів» та виділення основних її видів. Традиційно в літературі з 

маркетингу лояльність споживачів поділяють на трансакційну (поведінкову) та 

перцепційну (емоційну).  

Трансакційна лояльність споживачів – це певний тип поведінки 

споживачів, що виражається в їх тривалій взаємодії з підприємством та 

здійсненні ними повторних покупок, але характеризується відсутністю 

емоційної прихильності споживачів до підприємства, товарів або послуг, що 

ним пропонуються. 

 Моніторинг параметрів трансакційної лояльності споживачів передбачає 

проведення ретроспективного аналізу споживчої активності та спостереження 

за фактичною поведінкою споживачів. В результаті порівняння висновків 

ретроспективного аналізу та дослідження фактичної поведінки споживачів 

визначаються зміни в їх поведінці, але не визначаються фактори, які впливають 

на ці зміни. Тому, при виявленні трансакційного типу лояльності, підприємству 

необхідно виявити причини здійснення регулярних покупок споживачами. 

 В результаті відсутності емоційної прихильності споживачів до 
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підприємства існує ризик їх переключення на товари або послуги конкурента 

при першій нагоді. Формування трансакційної лояльності споживачів може 

бути наслідком обмеженої пропозиції або викликано наданням 

сезонних/накопичувальних знижок. Для утримання споживачів, які 

демонструють такий вид лояльності, необхідним є формування або підвищення 

перцепційної лояльності.  

Перцепційна лояльність споживачів – це певний тип поведінки 

споживачів, що виражається в їх тривалій взаємодії з підприємством та 

пояснюється наявністю позитивного ставлення або прихильності споживача до 

підприємства, товарів або послуг, що ним пропонуються, незалежно від 

пропозицій конкурентів, навіть в тому випадку, якщо з фінансової точки зору ці 

пропозиції для споживача є більш вигідними. Моніторинг перцепційної 

лояльності споживачів передбачає дослідження відношення споживачів до 

підприємства, дозволяє визначити наміри споживачів, рекомендувати 

підприємство та здійснювати повторні або перехресні покупки. Перцепційна 

лояльність проявляється в ситуаціях, коли споживач має емоційну прихильність 

до підприємства, але не має можливості (напр., фінансової) часто купувати 

товари або послуги, що пропонуються цим підприємством. Споживачі, які 

демонструють такий вид лояльності, можуть бути потенційними споживачами, 

для утримання яких підприємству доцільно розвивати поведінкову лояльність, 

наприклад, використовуючи цінові стимули [1, 3]. 

 Для подолання недоліків перших двох підходів (трансакційної та 

перцепційної лояльності) проводять моніторинг комплексної лояльності. 

Комплексна лояльність споживачів – це певний тип поведінки споживачів, що 

виражається в їх тривалій взаємодії з підприємством, здійсненням повторних 

покупок виключно в одному підприємстві та пояснюється наявністю 

позитивного ставлення або прихильності споживача до підприємства, товарів 

або послуг, що ним пропонуються, незалежно від пропозицій конкурентів, 

навіть в тому випадку якщо з фінансової точки зору ці пропозиції для 

споживача є більш вигідними [1, 5].  
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Деякі вчені (Цисарь А.В., Мартишев А.В., Євстигнєєва Т.В.) в межах 

комплексної лояльності виділяють кілька підвидів [4,5]:  

a) справжня (абсолютна) лояльність - ситуація, при якій високому рівню 

поведінкової лояльності споживачів відповідає високий рівень сприйманої 

лояльності; 

 б) хибна лояльність - ситуація, при якій поведінковій лояльності 

відповідає низький рівень сприйманої лояльності;  

в) латентна (прихована) лояльність - ситуація, при якій високий рівень 

сприйманої лояльності не підкріплюється поведінкою споживача;  

г) відсутність лояльності - стан, при якому споживач не задоволений 

підприємством та не споживає товари та послуги, що ним пропонуються.  

На думку автора, сутність справжньої (абсолютної) лояльності співпадає з 

сутністю комплексної лояльності, хибної – з трансакційною, а латентної 

(прихованої) – з перцеційною. 

 Jan Hofmeyr і Butch Rice визначають лояльність як поведінкову змінну, а 

лояльність, пов'язану із відношенням до підприємства, як «прихильність». На 

підставі розмежування понять «лояльність» і «прихильність» вони вводять ще 

два поняття: «лояльність без прихильності» і «прихильність без лояльності».  

Лояльність без прихильності спостерігається в ситуаціях, коли споживач 

або не задоволений товарами або послугами підприємства, які він купує, або 

ставиться до них з байдужістю, але, незважаючи на це, змушений це робити 

через відсутність на ринку улюблених товарів/послуг або з причин 

економічного характеру. Цей підвид лояльності схожий за своїми 

характеристиками з трансакційною лояльністю.  

Прихильність без лояльності діаметрально протилежна лояльності без 

прихильності і зустрічається тоді, коли споживач має емоційну прихильність до 

товарів або послуг підприємства, задоволений ними, відчуває зацікавленість в 

них, але не має можливості часто купувати їх. Цей підвид лояльності схожий за 

своїми характеристиками з перцепційною лояльністю [4]. 
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 Провівши дослідження видів лояльності, можна виділити такі три її 

узагальнені види:  

1. Комплексна лояльність (змішана/ справжня/ абсолютна/ прихильність + 

лояльність). Характеризується наявністю як емоційної прихильності 

споживачів до підприємства, так і попиту на товари або послуги підприємства.  

2. Трансакційна лояльність (поведінкова/ хибна/ лояльність без 

прихильності). Характеризується відсутністю емоційної прихильності 

споживачів до підприємства попри наявності попиту на товари або послуги 

підприємства. 

 3. Перцепційна лояльність (емоційна/ латентна/ прихована/ прихильність 

без лояльності). Характеризується наявністю емоційної прихильності 

споживачів до підприємства, але з різних причин обмеженістю або відсутністю 

попиту на товари або послуги підприємства [7]. 

Якщо покупець відчує себе «частиною підприємства», починає спостерігати 

за його розвитком та цікавитися успіхами і планами, то вже безперечно можна 

стверджувати, що він лояльний до даного підприємства. В програмі розвитку та 

підтримки лояльності повинні бути співвіднесені раціональні та емоціональні 

фактори. З раціональної точки зору потрібно запланувати спеціальні пільги, 

особливі умови. З емоційної позиції – продовжувати постійно підкреслювати 

унікальність покупця та його значимість, причетність до товариства «обраних» 

людей, яких люблять, цінують та розуміють, оскільки від них залежить 

процвітання даного підприємства. 

Висновки. Програми лояльності не створюються тільки на основі політики 

знижок чи маніпулювання цінами. Лояльність клієнтів неможливо купити, її 

потрібно заслужити. Отже, головні цінності повинні бути не матеріальними, а 

виражатися в рівні обслуговування, особливому відношенні та поводженні, 

тобто в прояві особливої уваги. Для суб’єктів підприємницької діяльності 

важливим є правильна ідентифікація виду лояльності, яка є характерною саме 

для споживачів товарів або послуг їх підприємства. В залежності від 

визначеного притаманного споживачам виду лояльності, можуть бути прийняті 
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правильні управлінські рішення, спрямовані на розвиток перцепційної або 

трансакційної лояльності споживачів, або утримання їх комплексної 

лояльності. 

Проте, про знижки також забувати не слід. Потрібно зауважити, що вони 

дійсно досить популярні серед покупців та можуть значно підвищити 

привабливість програм лояльності підприємства. Але, не потрібно розкидатися 

знижками, нехай покупці їх зароблять та отримають в якості винагороди за свою 

лояльність. При цьому у виграші будуть і підприємства, і покупці.  
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В статті визначено роль маркетингового аналізу конкурентних позицій 

підприємства, узагальнені основні методики, що застосовуються у практиці 

формування маркетингових стратегій підприємства. 

Ключові слова: маркетинговий аналіз, конкуренція, конкурентна позиція, 

конкурентоспроможність, маркетингова стратегія.  

В сучасних умовах вивчення споживачів і конкурентів, а також умов 

конкуренції дозволяє підприємству визначити його сильні та слабкі сторони 

перед конкурентами, виробити успішні конкурентні стратегії та підтримати 

конкурентні переваги. Підприємству необхідно знати, як воно може 

конкурувати на даному ринку, яка стратегія дозволить йому виживати в умовах 

жорсткої конкурентної боротьби.  

В зв’язку з цим, необхідно визначити методичний інструментарій 

маркетингового аналізу, що дозволить провести вивчення ринку, доступного 

для підприємства, сформувати оптимальні пропозиції для клієнтів і тим самим 

створити передумови для ефективної діяльності підприємства. 

Метою статті є визначення ролі маркетингового аналізу конкурентних 

позицій у формуванні маркетингової стратегії підприємства. 

Теоретичні та прикладні аспекти маркетингового аналізу досліджували в 

своїх працях вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема, О.Б.Мних, 

О.А.Карачун, Д.Тищенко, Л.О.Стрій, В.В.Ортинська, І.Березин, 

Т.Є.Дерев'янченко. Проте важливо обґрунтувати роль маркетингового аналізу 

конкурентних позицій у формуванні маркетингової стратегії підприємства. 

Маркетинговий аналіз, переважно визначають, як діяльність з оцінки, 

моделювання та прогнозування процесів і явищ ринку, а також функціонування 
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самого підприємства за допомогою економічних, статистичних та інших 

методів дослідження. Основною метою маркетингового аналізу є виявлення 

потенційних ризиків і можливостей та прогнозування можливих варіантів 

розвитку подій. На основі результатів маркетингового аналізу розробляється 

маркетингова стратегія [1].  

Маркетинговий аналіз також становить оцінку, пояснення, моделювання і 

прогноз процесів і явищ товарного ринку та власної інноваційної і торгово-

збутової діяльності фірми за допомогою статистичних, економетричних та 

інших методів дослідження [2, с. 93]. 

Маркетинговий аналіз може бути складовою проектного аналізу, який 

застосовується для обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінки 

можливості реалізації певного продукту на обраному ринку та отримання рівня 

доходу, що дав би можливість покрити витрати за проектом і задовольнити 

інтереси інвесторів. В цьому випадку завдання маркетингового аналізу – збір і 

аналіз ринкової інформації з метою розробки стратегії проекту, формування 

програми продажу майбутнього продукту і маркетингової діяльності за 

проектом [3]. 

Головними завданнями маркетингового аналізу є: 

- вивчення попиту на продукцію, ринків її збуту і обґрунтування плану 

виробництва і реалізації продукції відповідного обсягу і асортименту; 

- аналіз факторів, що формують еластичність попиту на продукцію; 

- оцінка конкурентоспроможності продукції, пошук резервів зростання її 

рівня; 

- розробка стратегії, тактики, методів і засобів формування попиту і 

стимулювання збуту продукції; 

- оцінка стійкості та ефективності виробництва і збуту продукції [3]. 

Для організації ефективної системи маркетингового аналізу необхідний 

великий обсяг інформації, який дозволяє отримувати відомості про зовнішнє 

середовище підприємства і процеси, що відбуваються в ньому.  
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Іноді маркетинговий аналіз ототожнюють з маркетинговими 

дослідженнями. Маркетингові дослідження можуть включати в себе деякі 

елементи аналізу, які за своїм змістом принципово відрізняються від 

маркетингового аналізу як окремої науки. Вони мають місце, зокрема, при 

використанні таких методів маркетингових досліджень як опитування 

(отримана в процесі опитування інформація аналізується на предмет її повноти, 

правильності.), спостереження (тут теж застосовується обробка і аналіз 

зібраних даних), експеримент. Проте, відмінність між маркетинговим аналізом і 

маркетинговими дослідженнями полягає в наступному: 

– маркетинговий аналіз має справу переважно з інформацією, яка існує в 

певних офіційних документах (звітах, оперативних зведеннях, які торкаються 

виконання маркетингових планів, бухгалтерському балансі, укладених 

договорах чи контрактах, різних статистичних збірниках). Основним джерелом 

інформації для маркетингових досліджень є різного роду опитування, 

спостереження, експерименти, тестування, експертні оцінки. Варто зазначити, 

що в процесі маркетингових досліджень може використовуватися і так звана 

вторинна (повторна) інформація. Проте вона відрізняється від аналогічної 

інформації, яка призначається для потреб маркетингового аналізу тим, що тут 

дана інформація не є основним джерелом і має інше цільове використання; 

– завдання маркетингового аналізу – оцінювання інформації на предмет 

виявлення маркетингових резервів, а маркетингових досліджень, як це 

випливає із їх визначення, – встановлення кола даних, їх збір, аналіз та звіт про 

результати; 

– основне призначення маркетингового аналізу – це розробка 

маркетингових планів. В цьому відношенні він за формою є ідентичним з 

іншими видами аналізу. Наприклад, аналіз виробничої діяльності підприємства 

є вихідним етапом складання виробничо-господарських планів [4, с.162]. 

Виконання маркетингового аналізу відбувається в наступній 

послідовності: 
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 1) Маркетинговий аналіз ринку та споживачів. Включає в себе весь спектр 

робіт зі збору, аналізу і обробки маркетингової інформації. Це дозволяє 

визначити альтернативні товарні ринки, що є основою для прийняття 

стратегічних маркетингових управлінських рішень. 

2) Маркетинговий аналіз підприємства. Включає в себе весь спектр 

процесів, що відбуваються всередині компанії.  

3) Маркетинговий аналіз конкурентів. Даний аналіз включає в себе велику 

кількість пунктів для визначення конкурентоспроможності компанії. При 

різному рівні конкуренції керівництво підприємства використовує різні ринкові 

стратегії (від агресивної атаки на конкурентів до виходу з ринку). Цим 

зумовлена важливість оцінки конкурентів. Результатом проведення 

маркетингового аналізу конкурентів є прийняття управлінських рішень щодо 

поточного й перспективного плану розвитку на аналізованому ринку. 

4) Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності - невід'ємна частина 

будь-якого маркетингового плану.  

5) Маркетинговий аналіз товару (послуги). Завдання маркетингового 

аналізу товару зводяться до визначення конкурентоспроможності даного товару 

на ринку. Рекомендується активно використовувати на етапі входження товару 

на ринок. Знання того, що відбувається і що буде відбуватися з товаром на всіх 

етапах його життєвого циклу - запорука успішності вашого бізнесу. 

Найбільш ефективним вважається маркетинговий аналіз конкурентних 

позицій підприємства, який застосовується для розробки заходів щодо 

покращення конкурентоспроможності, вибору підприємством партнера для 

організації спільного випуску продукції; залучення коштів інвестора в 

перспективне виробництво; складання програми виходу підприємства на нові 

ринки збуту. Позиція підприємства є лідируючою, якщо вона сприймається як 

цінність для споживачів і відповідає їх мотиваціям. Тобто концепція лідерства 

означає, перш за все, збільшення споживчої цінності продукції, що 

випускається підприємством.  
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Для маркетингового аналізу конкурентних позицій підприємств 

використовуються процедури графічного стратегічного групування. 

Стратегічна група складається із підприємств-конкурентів з близькими 

стратегічними підходами і позицією на ринку. Дії і наміри конкурентів є 

кращим орієнтиром для стратегічних дій підприємства, інакше воно вимушене 

буде весь час знаходитись у захисній позиції. 

 Найбільш відомою методикою оцінки конкурентної позиції підприємства є 

матричний метод, розроблений Бостонською консалтинговою групою. В основі 

методики - аналіз конкурентної позиції з урахуванням життєвого циклу товару. 

Результати аналізу дозволяють, при наявності достовірної інформації про 

обсяги реалізації товару, порівняти конкурентні позиції стратегічних 

господарських підрозділів у складі портфеля бізнесу підприємства; раціонально 

розподілити ті фінансові ресурси, які має підприємство; визначити стратегії 

подальшого розвитку стратегічних підрозділів підприємства тощо [5]. 

Інша методика, широко розповсюджена при оцінці конкурентних позицій 

підприємства, це SWOT-аналіз, який допомагає у виявлені маркетингових 

можливостей, що відповідають ресурсам фірми; визначенні маркетингових 

загроз і розробці заходів щодо знешкодження їхнього впливу; виявлені сильних 

сторін фірми й зіставлення їх з ринковими можливостями; визначені слабкостей 

фірми та розробці стратегічних напрямів їх подолання; виявлені конкурентних 

переваг фірми та формування її стратегічних пріоритетів [5]. 

Якщо проаналізувати привабливість ринку та конкурентоспроможність 

стратегічних господарських підрозділів підприємства за допомогою методики 

«Мак-Кінсі» можна визначити конкурентну позицію кожного і вибрати 

найбільш придатну, в цьому випадку, маркетингову стратегію, а також 

пріоритети при розподілі ресурсів, підпорядкувати зусилля довгостроковим 

цілям [6].  

На основі проведеної маркетингової оцінки конкурентної позиції 

підприємства можна визначити резерви підприємства з урахуванням специфіки 

ринкової ситуації, що склалася на даний момент на ринку; резерви, пов'язані з 
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реалізацією організаційного, втому числі маркетингового потенціалу даного 

підприємства; резерви підвищення якості продукції підприємства і відповідно 

його конкурентоспроможності. 

Таким чином, маркетинговий аналіз конкурентної позиції підприємства 

дає можливість визначити особливості розвитку конкурентної ситуації, 

визначити позицію підприємства на ринку, встановити найближчих 

конкурентів. Все це в комплексі дозволяє більш обґрунтовано вирішувати 

проблеми при формуванні маркетингової стратегії з метою досягнення 

конкурентних переваг, враховуючи конкурентний статус підприємства і 

особливості його ринкового оточення. 
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В післякризовий період на роль та значення інвестиційної діяльності 

страхових компаній в страховому бізнесі є різні точки зору. Одна з них 

ґрунтується на тому, що основним завданням страхової компанії є надання 

страхових послуг , а тому інвестиційна діяльність має вторинне значення.  

Прихильники іншої точки зору вважають, що інвестиційна діяльність є 

головною, створює умови для виконання страхових зобов’язань перед 

клієнтами, особливо це стосується страхування життя. Якщо для західних 

страхових компаній інвестиційна функція є рівнозначною щодо інших функцій, 

вітчизняні страховики часто недооцінюють важливість інвестиційної функції.  

Переважна більшість вітчизняних страховиків заробляють кошти 

безпосередньо на страхових операціях і задовольняються низько дохідними 

інвестиційними інструментами, такими, як депозити. Розмір додаткового 

інвестиційного доходу є одним з важливих критеріїв спроможності страховика 

ефективно управляти активами [5, с. 83].  

У розвинутих країнах компанії страхового сектору отримують прибуток 

переважно за рахунок реалізації успішної інвестиційної політики [3, с. 13].  

Таким чином, інвестиційна діяльність страхових компаній має велике 

значення і на мікрорівні, оскільки вона є одним з головних факторів 

забезпечення ефективного функціонування страхової компанії [2, с. 38]. 
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Специфіка страхової діяльності зумовлює різні підходи при здійсненні 

інвестицій страховими компаніями. Так, страховики зі страхування життя, 

зазвичай вкладають кошти у довгострокові інвестиційні інструменти, оскільки 

доходи компаній зі страхування життя перевищують їх страхові витрати, а 

останні можуть бути оплачені з доходів від премій та інвестицій, то недоцільно 

вкладати фонди страхування життя в короткострокові цінні папери. Водночас 

ануїтети та дохідні купони з гарантованою викупною сумою потребують 

іншого підходу до інвестицій, а саме – вкладень у короткострокові інвестиційні 

інструменти. 

Для страховиків з ризикового страхування первинне значення має 

наявність грошей для виплати страхового відшкодування. Це потребує, щоб  

інвестиції вкладалися на порівняно короткі терміни або, у крайньому випадку, 

щоб їх можна було легко перетворити на гроші. Крім того деякі страхові 

претензії, наприклад, претензії зі страхування відповідальності, можуть 

протягом тривалого часу залишатися неоплаченими повністю. 

У зв’язку з цим, інвестиції можуть залишатися, але вони мають зберігати 

свою реальну вартість та приносити дохід, який накопичувався б для подальшої 

кінцевої виплати відшкодування. Наявність окремих видів страхових резервів, 

які можуть деякий час не використовуватися страховиками, потребують іншого 

підходу до інвестицій, а саме – вкладень у довгострокові інвестиційні 

інструменти. Зауважимо, що перебуваючи в ролі інвестора, страховик не тільки 

набуває додаткове джерело доходів, але й наражається на додаткові ризики            

[2, с. 113]. 

Враховуючи той факт, що кошти страхових резервів не є власністю 

страховика, то важливого значення має державна регламентація розміщення 

цих резервів.  

Інвестування та розміщення коштів страхових резервів з урахуванням 

вимог чинного законодавства означає дотримання страховиком законодавчо 

регламентованих напрямів розміщення, нормативів розміщення та принципів 

розміщення [2, с. 113]. 
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Напрями розміщення і нормативи розміщення є не однаковими для 

технічних страхових резервів та резервів зі страхування життя, хоча багато в 

чому вони співпадають.  

Можливість страховиків реалізовувати свій інвестиційний потенціал 

напряму залежить від загального рівня розвитку страхового ринку.  

Впродовж 2014–2016 рр. страховий ринок України демонстрував високі 

темпи розвитку і, поряд з банківським сектором, був одним з найбільш 

динамічних секторів фінансового ринку. Його щорічний приріст становив 30–

40 % у сегменті страхування ризиків, та 60–70 % – у страхуванні життя. 

Основні чинники розвитку ринку – зростання добробуту населення та 

поліпшення його страхової культури. Незважаючи на світову фінансову кризу, 

яка в цілому негативно позначилася на становищі національних фінансових 

ринків, позитивна динаміка на українському страховому ринку  

зберігалася і на початку 2017 року. 

У цілому у 2016 році страховий ринок зріс за всіма показниками, хоча  

у IV кварталі темпи істотно знизилися порівняно з аналогічним періодом             

2015 р., що зумовлено негативним впливом світової фінансової кризи.  

Загальна динаміка страхового ринку визначалася наступними 

тенденціями. Станом на кінець 2016 р. кількість страхових компаній становила 

469, що на 23 компанії, або на 5,16 % більше, ніж на кінець 2009 р. У тому числі 

на 7 збільшилася кількість компаній по страхуванню (близько 72 компаній) та 

на 16 – компаній по страхуванню ризиків (близько 397 компаній). 

Протягом останніх років впевнено зростала кількість компаній з 

іноземними інвестиціями. Так, наприкінці 2016 року на українському 

страховому ринку діяли 93 страхові компанії з іноземним капіталом, що в 2 

рази більше, ніж на кінець 2014 р., а частка іноземного капіталу в українському 

страхуванні становила 27 %.  

У 2016 році страхові компанії по договорах страхування і 

перестрахування отримали 24 млрд грн страхових премій (для порівняння: у 

2015р. –18 млрд грн). Загальний обсяг страхових виплат, за прогнозами, торік 

перевищив 7 млрд грн (у 2008 р. цей показник становив 4,2 млрд грн). 
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Щорічно розміри страхових премій класичного страхового ринку 

збільшувалися в середньому на 40 %. У 2015 р. розмір страхових платежів вже 

був у 4 рази вищий, ніж у 2014 р. Частка класичного ринку страхування 

поступово зростала, і у 2016 р. уже становила 55 %.  

Загальний обсяг активів українського ринку страхових послуг на початок 

2016 р. становив близько 4,5% ВВП. Загальний обсяг відповідальності 

страховиків, що здійснюють класичне страхування, оцінюється у розмірі понад 

400 млрд грн, що становить 42% ВВП та значно перевищує розмір річного 

державного бюджету України. 

Компанії по страхуванню життя у 2016 році отримали страхових премій у 

розмірі понад 1,1 млрд грн (у 2015 р. – 784 млн грн). Значно зросли і збори 

платежів з обов'язкового страхування цивільно–правової відповідальності 

власників транспортних засобів – 1,3 млрд грн (у 2014 р. – 970 млн грн). При 

цьому одним з важливих факторів зростання у сегменті страхування 

відповідальності автовласників є усвідомлення населенням ефективності цього 

механізму захисту майнових інтересів. 

У 2016 році зростання обсягів спостерігалося у автострахуванні. За 

оцінкою Ліги страхових організацій України, платежі по КАСКО за минулий 

рік становили близько 5,5 млрд грн. Основне зростання було досягнуте у 

першому півріччі 2014 року. Така тенденція зумовлена широкомасштабними 

програмами з автокредитування – з $12 млрд, які українці витратили на 

купівлю нових автомобілів, більше половини було придбано в кредит. 

Значного поширення протягом останніх років набуло банківське 

страхування, частка якого досягла 40%, а в окремих компаніях – 60% і більше. 

Доцільно детальніше розглянути динаміку резервів і активів страхових 

компаній та їхню структуру, оскільки саме вони є джерелом інвестиційних 

ресурсів страхових компаній.  

Наприкінці 2016 року величина загальних активів страхового ринку 

України становила 41,9 млрд грн, що на 9,7 млрд грн перевищує показник 2015 

року, а величина активів, які визначені статтею 31 Закону України «Про 
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страхування» – 23,9 млрд грн, що на 4,6 млрд грн перевищує показник. 

Загальний обсяг сформованих страхових резервів станом наприкінці 2014 року 

становив 10, 9 млрд грн, у тому числі: резерви зі страхування життя – 1,6 млрд 

грн; технічні резерви – 9,3 млрд грн. Динаміка активів та страхових  

резервів відтворена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Динаміка активів та обсягів страхових резервів за 2014-2016 роки, 

млрд грн 

Наприкінці 2016 року у загальній структурі активів вітчизняних 

страхових компаній левову частку займають інвестиції в цінні папери, а саме – 

акції вітчизняних емітентів (рис. 2). Проте є певні нормативні застереження 

щодо якості цінних паперів, які не дозволяють повною мірою використовувати 

ці активи страховиками. Банківські вклади становлять  

29,1 % сумарних активів та займають друге місце в їх структурі.  

Активність страхових компаній на ринку нерухомості традиційно 

залишається невисокою. Питома вага інвестицій у загальній структурі активів 

протягом останніх 5 років коливається в межах 4–8 %. При цьому нерохумість, 

в яку інвестовано активи, фактично складає тільки об’єкти, необхідні компанії 

для здійснення операційної діяльності (офісні приміщення тощо). Страховики, 

таким чином, не розглядають цей ринок як перспективний з точки зору 

інвестування [1, с. 43]. 
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Рис.2. Структура активів інвестиційної діяльності станом на 01.01.2017р. 

 

Вибір напрямів для інвестування вітчизняними страховиками дещо 

відрізняється від підходу їх іноземних колег. Зокрема, у світовій практиці 

активи інституційних інвесторів лише на 4–7 % формуються за рахунок 

банківських інструментів, тоді як основна частина коштів інвестується в акції 

(близько 60 %) та боргові цінні папери (близько 25 %) [3, с. 13].  

Така ситуація зумовлюється низькою доходністю банківських депозитів у 

розвинутих ринкових країнах та високою доходністю інструментів фондового 

ринку.  

Водночас в Україні банківські депозити залишаються традиційно 

популярним напрямом здійснення інвестицій: порівняно з іншими 

інструментами фінансового ринку вони давали досить високий гарантований 

доход. Крім того, робота з банками щодо розміщення коштів на депозитних 

рахунках характеризується низькими витратами [4, с. 40 ].  

Активна ж робота з таким фінансовим інструментом як цінні папери, 

особливо акції, потребує наявності в штаті страхової компанії спеціалістів з 

управління цінними паперами. Зазначена особливість роботи з  
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фінансовими інструментами, а також той факт, що з розвитком вітчизняної 

банківської системи рівень доходності банківських депозитів знижуватиметься, 

підвищує важливість співпраці страхових компаній з компаніями з управління 

активів (КУА).  

Незважаючи на високі темпи зростання кількісних показників, 

інституційні та функціональні характеристики вітчизняного страхового ринку в 

цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським 

стандартам.  

Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та 

гальмування інвестиційної активності страхових компаній зумовлені низкою  

хронічних, накопичених проблем, а саме:  

- недосконалістю нормативно–правового регулювання у сфері 

страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам 

європейських стандартів;  

- недостатністю ліквідних фінансових інструментів для проведення 

ефективної політики інвестування коштів (особливо гострою є проблема 

забезпечення довгострокових зобов‘язань за договорами страхування життя);  

- низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків 

(недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування 

масштабних ризиків в енергетичній, екологічній, фінансовій сферах, стримує 

розвиток аграрного і медичного страхування); 

- зволіканням з упровадженням обов’язкового медичного страхування за 

участю страховиків, відсутність законодавчих засад для впровадження 

інвестиційного і пенсійного страхування; 

- непрозорим державним регулюванням;  

- непрозорістю фінансової звітності страхового сектору; 

- відсутністю якісної статистичної інформації в страховому секторі; 

- низьким рівнем послуг , що надаються окремими страховиками та 

наявністю випадків шахраювання; 
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- використання страхування як механізму оптимізації оподаткування та 

ухилянням від податків; 

- вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших видів 

особистого страхування; 

- недотриманням законодавства з агрострахування, низьким рівнем 

розвитку сфери страхування екологічних та катастрофічних ризиків;  

- недосконалим нормативно–правовим урегулюванням діяльності 

страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів.  

До зазначених проблем додалися негативні явища, зумовлені світовою 

фінансовою кризою. На відміну від банківського сектору та фондового ринку, 

які одні з найперших постраждали від світової фінансової кризи, страховий 

сектор напряму не був сильно вражений наслідками кризи  

(про що свідчить позитивна динаміка у 2016 р.). Проте загальний вплив 

фінансової кризи в середньо– та довгостроковому періоді матиме вкрай  

негативний вплив на вітчизняний страховий ринок. У цілому по страховому 

ринку України в 2017 році скорочення обсягів страхових платежів може 

скласти 20–35 %.  

Враховуючи, що в Україні вільні кошти страховиків, у силу специфіки 

вітчизняного законодавства та інституційних особливостей страхового ринку, 

не повною мірою трансформуються в інвестиційні ресурси, вирішення 

хронічних проблем перебуває у правовій площині. 

Реалізація наведеного удосконалення має на меті зберегти та, у 

середньостроковій перспективі, зміцнити фінансовий потенціал страхового 

ринку України, що створить сприятливе підґрунтя для активізації інвестиційної 

активності страхових компаній у період післякризового відновлення економіки. 
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виробничі споруди і будівлі в оренді, обігові кошти, парку транспортних 

засобів, товарообіг. 

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» (ПАТ «Укрпошта») входить 

до сфери управління Міністерства інфраструктури України, є 

правонаступником УДППЗ «Укрпошта» та є національним оператором 

поштового зв’язку України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10 січня 2002 року. 
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ПАТ «Укрпошта» як монополіст на ринку поштових послуг, забезпечує 
найважливішу складову сучасного життя суспільства – комунікації. 

Воно виконує соціальну функцію забезпечення доступу населення до 
універсальних послуг поштового зв’язку, утримує широку мережу відділень 
поштового зв’язку. Все це негативно впливає на його результати господарської 
діяльності, тому важливим на сьогоднішній день є проведення моніторингу 
внутрішнього середовища підприємства на засадах маркетингового аналізу. 

Наукові та методичні засади визначення сутності внутрішнього 
середовища підприємства і завдань моніторингу достатньо повно викладені в 
працях українських та зарубіжних вчених, таких як І.Ансофф, О. Бандурка,             
Л. Бернстайн, С. Гаркавенко, І. Герчікова, Н. Коробов, В. Мец, А. Поддєрьогін, 
О. Приходько, Г. Савицька, С. Скибінський, О. Терещенко. Значний внесок у 
розробку теоретико-методологічних основ ефективного розвитку підприємств 
зв’язку зробили вітчизняні вчені-економісти: О. Князєва, Н. Князєва, В. Орлов, 
Н. Потапова–Сінько, А. Петрашевська, І. Поліщук, В. Пасенко, О. Редькін,              
Н. Спільна, І. Станкевич, Є. Стрельчук, Н. Хрущ та інші. 

У той же час, оцінка впливовості факторів внутрішнього маркетингового 
середовища на економічну ефективність діяльності ПАТ «Укрпошта», все ще 
не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях, тому звернення 
до даного питання обумовило вибір теми дослідження. 

Метою наукового дослідження є проведення моніторингу факторів 
внутрішнього середовища підприємства та визначення їх впливовості на 
економічну ефективність діяльності Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта». 

Слід зазначити те, що діяльність ПАТ «Укрпошта» регламентується 
Законом України «Про поштовий зв’язок» [1], іншими Законами України, а 
також нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, членом якого 
Україна стала у 1947 році. ПАТ «Укрпошта» функціонує як самостійна 
господарська одиниця з 1994 року, коли було утворено Українське об’єднання 
поштового зв’язку «Укрпошта», яке в 1998 року реорганізовано в нині діюче 
згідно з Програмою реструктуризації Укрпошти, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.01.98 за №1, з 01.03.2017 року – ПАТ 
«Укрпошта». 
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ПАТ «Укрпошта» сьогодні – це: 

– понад 12 тис. об’єктів поштового зв’язку: поштамти, поштові 

відділення, пересувні, сезонні та острівні відділення поштового зв’язку по всій 

Україні; 

– понад 73 тис. працівників, серед яких листоноші – майже 32 тис., 

оператори –13,7 тис. та сортувальники – 2,6 тис.; 

– в 2016 році ПАТ «Укрпошта» доставила 200,9 млн од. письмової 

кореспонденції, 15,4 млн посилок, 2,6 млн відправлень з оголошеною цінністю, 

11,1 млн. переказів та понад 74 млн пенсій та грошових допомог; 

– безпосередня доставка пошти здійснюється до 15 млн. абонентських 

поштових скриньок; 

– за 2016 рік розповсюджено за передплатою та вроздріб 9 тис. 

найменувань періодичних видань або близько 507,4 млн. примірників у рік; 

– перевезено близько 31 тис.т періодики протягом 2016 року, загальний 

пробіг автотранспорту при цьому становить понад 72 млн км; 

– щороку видання мільйонними тиражами стандартних поштових марок, 

близько 95 сюжетів художніх поштових марок і блоків, 140 сюжетів конвертів 

та карток. 

– платіжна організація внутрішньодержавної небанківської платіжної 

системи «Поштовий переказ». Відомості про платіжну систему «Поштовий 

переказ» внесені до Реєстру платіжних систем після узгодження з 

Національним банком України Правил цієї системи. В рамках платіжної 

системи «Поштовий переказ» здійснюється пересилання поштових переказів як 

в межах України, так ї за її межі, а також приймання платежів. Для пересилання 

транскордонних переказів ПАТ «Укрпошта» використовує Міжнародну 

фінансову систему Всесвітнього поштового союзу (Швейцарія) та систему 

Єврожиро (Данія). 

Забезпечують виконання цієї роботи філіали підприємства (обласні, 

міські та спеціалізовані дирекції). 
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Вінницька дирекція ПАТ «Укрпошта» – єдина державна мережа 

поштового зв’язку, яка охоплює всі населені пункти Вінницької області. До 

складу виробничих підрозділів Дирекції входять 6 Центрів поштового зв’язку 

та Поштамт, які включають в себе: 27 районних центри та місто Вінницю. 

Також до головної структурної одиниці відноситься цех оброблення пошти і 

Центр перевезення пошти, автомобілями якого перевозяться поштові 

відправлення на внутрішньо районних, обласних та магістральних маршрутах. 

Парк транспортних засобів, задіяних у поштових перевезеннях становить 143 

автомобілів. 

Мережа Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» складається із 506 об’єктів 

поштового зв’язку, з яких 85 – міські, 336 – сільські та 85 пересувні відділення 

поштового зв’язку, що обслуговуються майже 4000 поштовиків, серед яких 

понад 2000 листонош. 

Сьогодні серед найголовніших завдань Вінницької дирекції ПАТ 

«Укрпошта» є задоволення споживачів високоякісними послугами та 

забезпечення найвищих стандартів обслуговування, тому звертається особлива 

увага на потреби клієнтів, їх пропозиції та побажання. Робота із споживачем 

передбачає повну орієнтацію підприємства на клієнта. Для потреб споживачів 

асортимент послуг зростає, а сервіс покращується. 

В цілому ПАТ «Укрпошта» надає біля 50 послуг від традиційно поштових 

(доставка пенсії, кореспонденції та періодичних видань) до сучасних [2]. 

Сучасний етап діяльності ПАТ «Укрпошта» характеризується 

впровадженням нових послуг на базі інформаційних технологій, зокрема, 

електронної та гібридної пошти, електронного грошового поштового переказу, 

передачі факсимільних повідомлень з використанням корпоративної мережі 

ПАТ «Укрпошта» або мережі Інтернет. А розгалужена мережа об’єктів 

поштового зв’язку дирекції дає можливість максимально наблизити послуги до 

споживачів. Щоденно майже 2 тис.листонош обслуговують населення шляхом 

доставки поштових послуг додому у найвіддаленіші куточки Вінницької 

області. 
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До основних факторів внутрішнього маркетингового середовища, що 

здійснюють безпосередній вплив на економічну ефективність діяльності 

Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» належать: 

– неналежна організація внутрішнього контролю за діяльністю 

Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта»; 

– зростання кредиторської і дебіторської заборгованостей; 

– незаконне і неефективне використання основних засобів та їх 

незаконне відчуження; 

– неефективне надання виробничих споруд і будівель в оренду;  

– брак обігових коштів для ведення господарської діяльності;  

– неповне та неефективне використання парку транспортних засобів;  

– продаж товарів з рівнем торговельної націнки нижче мінімальної. 

З метою оцінки внутрішнього маркетингового середовища Вінницької 

дирекції ПАТ «Укрпошта» доцільно дослідити основні принципи її 

керівництва. 

Директор діє на підставі довіреності ПАТ «Укрпошта» та у межах 

повноважень, закріплених Положенням, та зобов’язаний забезпечити 

виконання показників ефективності використання майна і прибутку, 

підвищення якості виконання робіт та послуг поштового зв’язку. 

Відповідно до організаційної структури управління Вінницької дирекції 

ПАТ «Укрпошта» в період 2013-2016 р.р. безпосередньо керівнику 

підпорядковані бухгалтерія, юридичний відділ, відділ з питань надзвичайних 

ситуацій і мобілізаційної підготовки, поштової безпеки, перший відділ 

(секретності) та служба охорони праці. 

Крім того, в структурі апарату управління Вінницької дирекції ПАТ 

«Укрпошта» є п’ять заступників директора: з технічних питань та будівництва, 

з питань експлуатації поштового зв’язку, з питань маркетингу, з питань 

економіки та фінансів, з питань праці та персоналу, за якими закріплені 

відповідні напрями діяльності. 

Забезпечення відомчого контролю за фінансово-господарською 
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діяльністю відособлених виробничих підрозділів Вінницької дирекції ПАТ 

«Укрпошта» здійснюється: структурним підрозділом – контрольно-ревізійним 

відділом (КРВ) у складі 4-х штатних одиниць шляхом проведення планових і 

позапланових ревізій, комплексних перевірок виробничої та фінансово-

господарської діяльності; відділом поштової безпеки; інструкторами з 

експлуатаційно-виробничих та технологічно-організаційних питань; 

дирекціями по контролю касових, переказних, пенсійних операцій. 

Відповідно до розпорядчих документів ПАТ «Укрпошта» в її філіях 

встановлена єдина облікова політика (визначається щорічно), а ведення 

бухгалтерського обліку здійснюється за єдиним Планом рахунків. 

Проведений моніторинг факторів внутрішнього середовища та 

визначення їх впливовості на економічну ефективність діяльності Вінницької 

дирекції ПАТ «Укрпошта» засвідчив, що рівень автоматизації і механізації не 

відповідає вимогам часу, а темпи впровадження є вкрай повільними, як 

наслідок має місце значна трудоємкість праці та додаткові фінансові витрати 

Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта». 

Вінницька дирекція ПАТ «Укрпошта» використовує єдину політику щодо 

програмного забезпечення автоматизованих робочих місць (АРМ), технічних 

засобів та їх поновлення. Зокрема, з 2000 року впроваджується технологія АРМ 

«Електронні перекази» (автоматизоване робоче місце по прийманню та 

передачі електронних переказів). 

При впровадженні автоматизації технологічного процесу щодо послуги 

«Приймання переказів» виділяється такий її вид як електронні перекази. Вони є 

більш привабливими для споживачів, так як тариф є нижчим у порівнянні з 

поштовим переказом та строк одержання – день відправлення. 

Як показали дослідження, про динамічний розвиток з періоду 

автоматизації поштової підгалузі у Вінницькій області свідчить стабільний 

темп зростання обміну вихідними переказами. А саме, по електронним 

переказам у 2013 р. темп зростання обміну склав 56%, у 2014 р. – 22% , у 2015 р 

– 24% та у 2016 р. – 26%. 
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У 2013 р. у зв’язку з переходом на електронні перекази та відмовою від 

поштових, кількість АРМ «Електронні перекази» збільшується вдвічі. 

Продовжується робота по автоматизації робочих місць у відділеннях 

поштового зв'язку Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» по наданню послуг з 

приймання комунальних платежів, поштових відправлень, переказів тощо.  

З 2014 року на Вінницькій дирекції ПАТ «Укрпошта» впроваджується 

технологія обробки та вручення реєстрованих поштових відправлень по системі 

АСРК-РП (автоматизована система реєстрації та контролю пересилання 

реєстрованої пошти), яка передбачає прискорення процесу оброблення 

реєстрованої пошти на внутрішніх етапах, тобто формування супровідної 

виробничої документації здійснюється автоматично шляхом створення 

інформаційного потоку на першому етапі обробки та збереження його на ШКІ 

(штрих-кодових ідентифікаторах) кожного відправлення по всьому шляху 

проходження. При використанні ШКІ забезпечується створення єдиного 

комплексу інформаційних баз даних щодо проходження реєстрованої пошти від 

відправника до отримувача. 

На сьогоднішній день ця система працює на рівні ДОПП (м. Київ) – 

ЦОПП (м. Вінниця) – ЦПЗ, ЦОС (районні центри області) – ДПЗ (відділення 

поштового зв'язку області), як в прямому, так і в зворотному напрямах. 

Іншими засобами механізації та автоматизації виробничих процесів 

Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» є використання транспортерів та 

мішкоутримувачів (сортування фактично здійснюється вручну); обладнання 

відділень поштового зв'язку ЕККА (електронними контрольно-касовими 

апаратами); система групової роботи Lotus Notes як системи електронної 

пошти; комплексна система бухгалтерського обліку «1С»; АС «Фінансове 

управління», ПС «Моніторинг послуг», ПС «Збір та аналіз показників» та інше 

програмне забезпечення. Всі системи дають можливість проводити моніторинг 

впливовості факторів внутрішнього маркетингового середовища на економічну 

ефективність діяльності Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» та створює 

систему раннього виявлення кризи, яка потенційно загрожує кожному 

підприємству. 
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В даний час фінансовий стан ПАТ «Укрпошта» не дозволяє забезпечити 

всі центри оброблення поштових відправлень спеціалізованими 

автоматизованими сортувальними комплексами, так як вартість сортувальної 

лінії найменшої потужності складає близько 150 тис. євро. У зв'язку з тим, що 

процес надання поштових послуг передбачає їх здійснення у всіх населених 

пунктах, незалежно від кількості мешканців, резерви щодо зменшення витрат 

на перевезення та оброблення пошти можливо вишукати практично лише 

шляхом зменшення частоти доставки, чим погіршиться якість надання послуг.  

Наступним внутрішнім фактором, який впливає на ефективність 

діяльності Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» є зростання кредиторської та 

дебіторської заборгованостей (рис.1, 2). 

 
 

Рис. 1. Моніторинг дебіторської заборгованості Вінницької дирекції 

ПАТ «Укрпошта» 

 
 

Рис. 2. Моніторинг зобов’язань Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» 

2014      2015    2016     Роки 

2014    2015 2016 Роки
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Дослідження, представлене на рис. 1 і 2 показало, що Вінницькою 

дирекцією ПАТ «Укрпошта» проводиться ефективна робота щодо зниження 

дебіторської та кредиторської заборгованості, щоб підвищити рівень її 

фінансової незалежності. 

Значні масштаби основних засобів Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» 

є фактором щодо можливого незаконного та неефективного їх використання і 

відчуження. Так, у 2014 р. на балансу Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» 

рахувалося основних засобів (7296 інвентарних карток) первісною вартістю 

23564 тис.грн., залишковою вартістю 10157 тис.грн., при цьому, коефіцієнт 

зношеності становив 43,1%. Впродовж досліджуваного періоду первісна 

вартість основних засобів збільшилася у 8 разів та склала у 2016 р. 192292,8 

тис.грн., а залишкова вартість збільшилася в 6,5 раз до 67329,5 тис.грн.  

Оновлення основних засобів здійснюється як за рахунок централізованого 

постачання підприємством так і за рахунок власних закупівель. Для визначення 

обсягів централізованого постачання основних засобів за 2013-2016 р.р. 

розроблялися програми фінансування технічного розвитку на відповідні роки, 

які затверджувалися Генеральним директором ПАТ «Укрпошта». 

У процесі вивчення впливовості факторів внутрішнього маркетингового 

середовища на економічну ефективність діяльності Вінницької дирекції ПАТ 

«Укрпошта» у 2016 р. було визначено, що загальний обсяг придбаних основних 

засобів склав 3185,9 тис. грн., який по відношенню до амортизаційних витрат 

(1532,3 тис. грн.) перевищує в 2 рази та свідчить про задовільний рівень їх 

поновлення.  

Одним із джерел формування доходів Вінницької дирекції ПАТ 

«Укрпошта» є надходження від надання в оренду приміщень. Так, у 2016 р. 

Вінницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта» передано в оренду 61 приміщення 

загальною площею 4022,45 кв.м та одержав дохід від операцій з оренди 

приміщень в сумі 138,8 тис.грн., від суборенди – 49,3 тис.грн, до державного 

бюджету перераховано – 82,2 тис.грн. Всі приміщення, які надаються в оренду 

– застраховані. Витрати на оренду складають у 2016 р. 71,0 тис.грн. 
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Орендодавцями майна у досліджуваному періоді виступали як сама 
Вінницька дирекція ПАТ «Укрпошта», так і Регіональне відділення фонду 
державного майна України у Вінницькій області. 

Дослідження показало, що у випадку, коли орендодавцем зазначеного 
майна виступає Вінницька дирекція ПАТ «Укрпошта», то 70% орендної плати 
залишається у її розпорядженні, коли ж орендодавцем майна виступає 
Регіональне відділення фонду державного майна України у Вінницькій області, 
то Вінницькій дирекції ПАТ «Укрпошта» спрямовується орендна плата в 
розмірі 30% від нарахованої. 

Загальна сума надходжень від операційної оренди за досліджуваний 
період становить 755,0 тис. грн.(2013 р. – 132,9 тис. грн., 2014 р. – 138,6 тис. 
грн., 2015 р. – 231,1 тис.грн. та 2016 р. – 252,4 тис.грн.), із якої: 

− від оренди майна, що здається безпосередньо Вінницькою дирекцією 
ПАТ «Укрпошта» – 679,4 тис. грн., або 90,0% обсягу доходу (2013 р. –                
122,5 тис. грн., 2014 р. - 119,4 тис. грн., 2015 р. – 210,3 тис.грн., 2016 р. –               
227,2 тис.грн.); 

− від оренди майна Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта», 
орендодавцем якого виступає Регіональне відділення фонду державного майна 
України у Вінницькій області – 75,6 тис. грн., або 10,0% (2013 р. – 10,4 тис. 
грн., 2014 р. – 19,3 тис. грн., 2015 р. – 20,8 тис.грн., 2016 р. – 25,1 тис.грн.). 

Таким чином, враховуючи вимоги Методики щодо розподілу орендної 
плати [3] в співвідношенні 70%: 30% (у випадку коли орендодавцем майна 
виступає фонд державного майна України), Вінницька дирекція ПАТ 
«Укрпошта» за період 2013-2016 р.р. розрахунково недоотримала                
603,8 тис. грн. (75,6 – 679,4). 

Ще одним фактором внутрішнього маркетингового середовища, що 
впливає на економічну ефективність діяльності Вінницької дирекції ПАТ 
«Укрпошта» є нестача обігових коштів, під якими розуміють «...грошове 
вираження авансованої вартості продукції, необхідної для здобування запасів 
товарно-матеріальних цінностей з метою обслуговування технічних засобів 
зв’язку й обробки обміну, а також для проведення відповідних грошових 
розрахунків» [4, с. 206]. 
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Суттєвим джерелом поповнення обігових коштів Вінницької дирекції 

ПАТ «Укрпошта» є передплата періодичних видань, яка авансується як 

юридичними так і фізичними особами. 

Дослідження показало, що впродовж 2013-2016 років Вінницькою 

дирекцією ПАТ «Укрпошта» отримано доходів від розповсюдження та доставки 

періодичних друкованих видань за передплатою 29213,5 тис. грн. (2013 р. – 5418,8 

тис. грн.; 2014 р. – 5391,8 тис. грн.; 2015 р. – 8453,9 тис. грн., 2016 р. – 9949,0 тис. 

грн.). 

При цьому, розрахункові витрати, згідно [5], на даний вид послуги склали 

59233,7 тис.грн. (2013 р. – 13431,1 тис.грн.; 2014 р. – 14300,5 тис.грн.; 2015 р. – 

15314,5 тис.грн.; 2016 р. – 16187,6 тис.грн), що в 2 рази перевищує доходи. 

Так, наприклад, у 2016 році на приймання та доставку 44965,7 тис.од. 

періодичних друкованих видань за передплатою витрачено 16187,6 тис.грн., а 

доходів Вінницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта» отримано 9949,0 тис.грн., що 

покрило витрати лише на 62%. Така ж картина відбувається і у 2014 та 2015 

роках – 41% і 38% відповідно. 

Проаналізуємо структуру витрат на доставку періодичних видань в 2016 

р. (рис.3). 

 
Рис. 3. Структура витрат Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта» 

на доставку періодичних видань у 2016 р. 

Як показали дослідження (рис. 3), найбільшу питому вагу в структурі 

витрат на доставку періодичних видань складають витрати на оплату праці та 

нарахування на неї – 11600,8 тис.грн. (76%); витрати на перевезення –                
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1540,4 тис.грн. (10%); витрати на матеріали – 498,7 тис.грн. (3%); амортизація – 

442,0 тис.грн (3%); електроенергія – 102,3 тис.грн. (1%) та інші витрати –                

1130,3 тис.грн. (7%). 

Завдяки щоденній концентрації коштів передплатників та договірних 

термінів розрахунків з редакціями Вінницька дирекція ПАТ «Укрпошта» 

розміщує тимчасово вільні кошти (оскільки передплата періодичних видань 

проводиться в жовтні-грудні поточного року, а розрахунки з видавництвами в 

січні наступного) на строковий депозитний вклад. Так, впродовж періоду, що 

підлягає дослідженню Вінницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта» було 

розміщено на депозитних рахунках банківських установ 26000 тис. грн.                

(2013 р. – 2000 тис.грн.; 2014 р. – 2000 тис.грн.; 2015 р. – 8000 тис. грн., 2016 р. 

– 14000 тис. грн. ). Слід відмітити, що зберігання коштів на передплатному 

рахунку дає можливість отримати Вінницькій дирекції ПАТ «Укрпошта» дохід 

в розмірі 50% від облікової ставки Національного банку України. Розміщення 

коштів на депозитному рахунку дало можливість отримати доход в сумі 885,2 

тис.грн., тобто в 2,5 рази більше ніж могло бути отримано при зберіганні 

коштів на передплатному рахунку (354,1 тис. грн.). За результатами 

дослідження визначено, Вінницька дирекція ПАТ «Укрпошта» ефективно 

розміщує оборотні кошти на депозитних рахунках, отримуючи економічну 

вигоду у вигляді відсотків банку. 

Одним із факторів внутрішнього маркетингового середовища, які 

впливають на економічну ефективність діяльності Вінницької дирекції ПАТ 

«Укрпошта» є стан товарообігу (табл.1). В ході порівняння показників 

фактично реалізованих товарів до планових у табл.1, встановлено 

перевиконання плану у 2016 р. по періодичним виданням – на 35,5%, по 

карткам попередньої оплати – на 126,9%, по реалізації лотерейних білетів – на 

27,5% та по реалізації інших комісійних товарів – на 139,4%.  
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Таблиця 1 

Аналіз виконання плану товарообігу Вінницькою дирекцією ПАТ 

«Укрпошта» 

Показник 
2015 р. 2016 р. Темпи 

росту до 
2015 р. план факт Виконання 

тис. грн. % 
Товарообіг, всього 36483,6 36910 32491,3 -4418,7 88,0 89,1
Комісійна торгівля, 
всього 1203,9 2430,1 4881,3 2451,2 200,9 405,5 

- періодичні 
друковані видання 0 740,9 1003,9 263,0 135,5 0 

- картки попередньої 
оплати 30,0 5,2 11,8 6,6 226,9 39,3 

- розповсюдження 
лотерейних білетів 151,2 148,8 189,7 40,9 127,5 125,5 

- інші комісійні 
товари 1022,7 1535,2 3675,9 2140,7 239,4 359,4 

Роздрібна торгівля, 
всього 35279,7 34479,9 27610,0 -6869,9 80,1 78,3 

- товари народного 
споживання 24731,7 24520,8 15820,9 -8699,9 64,5 64,0 

- товари для пошти 841,8 0 604,5 604,5 0 71,8
- періодичні видання 
вроздріб 3386,0 0 0 0 0 0 

- картки попередньої 
оплати 6320,2 9959,1 11184,6 1225,5 112,3 177,0 

 

План товарообігу не виконано по роздрібній торгівлі – на 20%, в тому 
числі по товарам народного споживання – на 35,5%. Дослідження показало, що 
загальний обсяг товарообігу у 2016 р. в порівнянні з 2015 р. зменшився на 11%. 
Товарообіг, при плановому показнику 2016 р., який дорівнює 36910,0 тис.грн., 
фактично склав 32491,3 тис.грн проти 36483,6 тис.грн. в 2015 р. Тобто 
Вінницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта» недоотримано в 2016 р. доходу від 
торгівлі на суму 4418,7 тис.грн. або 12%. 

Отже, в ході дослідження встановлено те, що на всі товари, що 
збуваються через мережу Вінницької дирекції ПАТ «Укрпошта», з метою 
покриття витрат та отримання прибутку від торговельної діяльності визначено 
та затверджено наказами торговельну надбавку, мінімальний розмір якої має 
покрити виключно експлуатаційні витрати та сплату податків без отримання 
прибутку. Тому продаж товарів з рівнем торговельної націнки нижче 
мінімальної є недоцільною і неефективною, оскільки не покриває 
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експлуатаційні витрати та сплату податків. Раціональним, на нашу думку, було 
б виключення з реалізації, як економічно неефективних, товарних груп, які 
мають розмір торговельної надбавки нижче встановленого мінімального 
(тютюнові вироби), а також тих товарів, ціни на які регулюються органами 
місцевого самоврядування (наприклад, хлібобулочні вироби). 

Отже, дослідивши впливовість факторів внутрішнього маркетингового 
середовища на економічну ефективність діяльності Вінницької дирекції ПАТ 
«Укрпошта» встановлено перелік факторів, які спроможні перешкоджати 
результативності її діяльності: неналежна організація внутрішнього контролю 
за діяльністю; зростання кредиторської і дебіторської заборгованостей; 
незаконне і неефективне використання основних засобів та їх незаконне 
відчуження; брак обігових коштів для ведення господарської діяльності; 
неповне та неефективне використання парку транспортних засобів; зростання 
витрат на оплату праці, що випереджають темпи зростання обсягів надання 
поштових та інших послуг; реалізація товарів з рівнем торгівельної націнки 
нижче мінімальної; неефективне надання виробничих споруд і будівель в 
оренду. 
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Впровадження інновацій в діяльність торговельних підприємств. Розуміння 

стратегічних орієнтирів соціально–економічного розвитку України. 

Забезпечення покупців максимально можливим обсягом інформації про товари. 

Створення нових інформаційних технологій. 
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інновація, вендинг, магазин майбутнього. 

Інновації у сфері роздрібної торгівлі прийшли в країни СНД порівняно 

недавно. Тільки в останні десятиліття магазини стали розвиватися і 

перетворилися в сегмент, який має чималу частку у валовому внутрішньому 

продукті країни. І, тим не менш, сфера торгівлі є дуже відповідною для 

нововведень. Cучасні тенденції розвитку економіки упевнено доводять 

необхідність удосконалення інноваційної діяльності, яка відкриває нові 

можливості для підвищення конкурентоспроможності і модернізації 

економічної системи. Інноваційний процес, який охоплює господарську 

систему в цілому, має специфічний прояв в окремих її галузях. На особливу 

увагу на даному фоні заслуговує сфера торгівлі. 

З розвитком технологій підприємства прагнуть по максимуму 

використовувати всі способи, аби привернути увагу споживача. Тому, введення 

інновації є важливою складовою в організації роботи торгового підприємства. 

А саме, у роздрібній торгівлі до інновацій можна віднести введення нових 

методів торгівлі. Останнім часом в магазинах все частіше з'являються технічні 

новинки, які полегшують роботу співробітників і допомагають краще 

обслуговувати покупців. Наприклад каса, яка представляє собою обов'язковий 

елемент сучасного торгового підприємства, незалежності від того чим торгують 

у магазині i яким чином відбувається розрахунок, адже магазин - це місце де 
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відбувається обмін товару на гроші і де фіксується покупка. Винаходи, які мали 

значний вплив на зміну конфігурації сучасної касової техніки і процес 

здійснення покупки, стала технологія штрих-кодування, що дало можливість 

зробити процес обслуговування покупців більш оперативно, а також мати 

повну інформацію про покупку. Подалі дослідження досвіду інноваційної 

діяльності торгових підприємств дозволило зробити висновок, що інновації 

виникають як всередині підприємства так і за його межами, проте й, вони все 

одно відбуваються в торговому середовищі в цілому, так за місцем виникнення 

інновації в торгівлі можна розділити на екстернальні і інтернальні [1]. 

Екстернальні інновації - це інновації, які відбуваються за межами 

торгового підприємства, але стосуються торгівлі, як виду діяльності, в цілому. 

Наприклад: поява нових форматів і видів торгівлі. Дані інновації можуть 

виникати на зовнішніх і внутрішніх ринках, а також всередині окремо 

торгового формату або виду торгівлі. Інтернальні інновації - це інновації, які 

відбуваються всередині підприємства. Вони пов'язані з поліпшенням його 

діяльності та призводять до підвищення ефективності функціонування. Їх 

можна розділити на три підвиди: науково-технічні, торгово-технологічні та 

організаційно-управлінські. Світ роздрібної торгівлі та спосіб, за допомогою 

яких люди роблять покупки постійно змінюється. 

Порівняно новою формою роздрібної торгівлі є вендинг. Це така форма 

роздрібної торгівлі, в якій використовується механізм видачі товарів 

(наприклад напоїв) i надання послуг (наприклад продажів страховок в 

аеропортах), і керується монетами, банкнотами або картками. Механічні 

пристрої або спеціальні автомати, які здійснюють таку торгівлю називаються 

вендори. Специфіка таких автоматів полягає в тому, що, по - перше, зникає 

потреба в торговому персоналі, по одному, їх можна розміщувати в будь-яких 

місцях, і в першу чергу там, де людям буде найзручніше ними користуватися. 

До того ж, в межах самого вендинга так само відбуваються інновації, в світі 

з'являються вендори, які пропонують покупцям придбати нетрадиційні види 

товарів для подібної торгівлі.  
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Інноваційний потенціал роздрібної торгівлі ще не вичерпано: її майбутній 

розвиток й надалі пов'язаний саме з інноваціями. Про це свідчать результати 

дослідження «The Future of Retail» (2012 р.), які були отримані 

консультаційною компанією «PSFK». У ньому визначаються дев'ять 

перспективних напрямків розвитку роздрібної торгівлі, кожний з яких може 

бути інноваційним для України. 

1. Покупці хочуть бути проінформованими, а товари, що купуються, 

повинні виправдовувати очікування. Керівництво торговельного підприємства 

повинне готувати персонал таким чином, щоб він добре знав те, що продається; 

був спроможний відповісти на всі питання покупців. Наприклад, «Best Buy» - 

найбільше торговельне підприємство у сфері споживчої побутової електроніки 

на ринку США і Канади, повністю змінило дизайн своїх торговельних залів, і 

тепер там встановлено численні точки для консультування покупців. 

2. Торговельні підприємства дотримуються порад покупців. «Barclaycard 

Ring» - спеціальний онлайн-сервіс, який працює з споживачами, що мають 

кредитні картки «Barclays». У цей сервіс входить форум, на якому клієнти 

можуть безпосередньо звернутися до керівництва і попросити ввести додаткові 

послуги. Крім того, на сайті підприємство публікує фінансові результати, а 

також розповідає про нові проекти. 

3. Особиста інформація про покупця використовується для кращого 

індивідуального обслуговування. Коли покупець розкриває торговельному 

підприємству особисту інформацію (у тому числі історію попередніх покупок 

або свої біометричні дані), магазин дуже часто використовує її для 

індивідуального обслуговування клієнта. Наприклад, американська торговельна 

мережа товарів класу люкс «Neiman Marcus» має спеціальний сервіс                 

«NM Service», який інформує персонал магазину про індивідуальні переваги 

покупця, як тільки він переступає поріг магазину. 

4. Покупцям пропонують назвати свою ціну. Це новий напрямок на ринку, 

націлений на тих покупців, які постійно шукають найкращу ціну. Так, 

наприклад, додаток «NetPlenlish» для мобільного телефону допомагає 
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покупцеві скласти список необхідних покупок, а потім пропонує магазини з 

найкращими цінами. Крім того, в акції беруть участь магазини, що готові 

запропонувати нижчу ціну, ніж у конкурента, і навіть погодитися на запитувану 

ціну покупця. 

5. Нові інформаційні технології дозволяють покупцеві віртуально 

тестувати товар. Ще недавно тестування товару могло проводитися тільки в 

реальному магазині. Однак нові технології дозволяють тепер це робити онлайн. 

Так, сонячні окуляри «Oakley» можна тепер віртуально протестувати в різних 

умовах, не відходячи від екрану комп'ютера. 

6. Торговельні підприємства прораховують потенційний інтерес покупця 

до нового товару. Спеціальні програми аналізують переваги клієнта, у 

результаті чого полегшують йому процес здійснення покупок. Програма 

«Glimpse» підраховує всі кліки «мені подобається» у «Facebook» та в інших 

соціальних мережах, а потім створює індивідуальний каталог товарів, який 

з'являється на сторінці потенційного покупця. 

7. Цифрові технології дозволяють оформити замовлення з індивідуальними 

вимогами покупця. Орієнтація на конкретного покупця дуже популярна в даний 

час. Нові інформаційні технології спрощують і стимулюють цей напрямок у 

торгівлі, оскільки дозволяють покупцеві вибрати будь яку комплектацію 

товару. Так, австралійський продавець меблів «Evolvex» за допомогою 

спеціальної програми дає можливість клієнту створити в режимі онлайн свій 

дизайн меблів і придбати їх в «IKEA». 

8. Люди готові брати участь у продажах товарів, якщо вони зацікавлені в 

цьому. Так, наприклад, сайт соціальної комерції «Mulu.me» виплачує своїм 

членам комісійні за кожний проданий брендовий товар. Будь-яка особа може 

створити індивідуальну сторінку товарів (щось на зразок невеликого каталогу) і 

рекомендувати їх своїм друзям; якщо ж вони їх куплять, то власник сторінки 

отримує грошову винагороду. 

9. Шанувальники брендових товарів стають позаштатними продавцями 

торговельного підприємства. Цей напрямок з'явився в соціальних мережах. 
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Наприклад, торговельний онлайн-майданчик «Needle» рекрутує фанатів певних 

брендів для спілкування на форумі з потенційними покупцями. За цю роботу 

вони отримують бали, які можна використовувати для подальшої покупки, а 

покупці дізнаються про товар з перших рук. 

У будь-якому випадку, вищеописані інновації позитивно впливають на 

ефективність роботи торгових підприємств, адже вони дозволяють: підвищити 

ефективність процесу продажів; оптимізувати витрати, збільшити 

конкурентоспроможність підприємства; забезпечити покупців максимально 

можливими обсягами інформації про товари і послуги; підвищити 

продуктивність праці персоналу; покращити показники господарської 

фінансової діяльності підприємства; збільшити прибуток підприємства. Тому 

підприємства бажають вдосконалювати рівень обслуговування та використання 

інновацій в організації продажу товарів. Поступово підприємства намагаються 

вводити різні інновації і з часом прикладів таких магазинів стає все більше. 

«Метро» збудує магазин майбутнього в Українi. В Україні планується 

відкрити 20 торговельних центрів «Метро». Може з’явитися i «магазин 

майбутнього» [4]. Перший такий вже працює в Нiмеччинi. На супермаркетних 

вiзках встановлено монiтори, звiдки можна дiзнатися про походження, склад та 

бiохiмiчнi властивостi продуктiв. Iнформацiю записують на мiкрочiпи i 

прикрiпляють до товарної упаковки. Комп’ютер вiзка автоматично пiдраховує 

загальну вартiсть вибраного. Касирiв не буде. Цю суму смарт-система 

знiматиме з платiжної картки покупця на виходi з магазину. Головне в 

«розумнiй» системi — мiкрочiп.  

Новiтнi технологiї стають загальнодоступними. Цiлком імовiрно, що такий 

самий «магазин майбутнього» мережа вiдкриє невдовзi в Українi. 

Супермаркет майбутнього: унікальний магазин без кас і черг. 

У Сієтлі відкриється перший офлайн-магазин Amazon Go, в якому немає 

продавців, кас і черг[3]. Amazon Go був відкритий на початку 2017 року, до 

того часу працював для співробітників Amazon в програмі  бета-тестування. В 

магазині використані технології, подібні до тих, що застосовуються в 
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безпілотних автомобілях – комп’ютерний «зір», фьюжн-датчики і глибоке 

навчання. Перед входом в магазин, необхідно встановити безкоштовний 

додаток Amazon Go. І пройти реєстрацію. Після реєстрації можна сміливо 

заходити магазин купувати товари з полиць і складати їх хоч в сумку, хоч в 

кишеню. Ідея полягає в тому, щоб автоматично відстежувати дії відвідувачів у 

торговельному залі, контролюючи, які товари вони беруть з полиць або 

ставлять назад. Кожен товар, взятий з полиць, буде автоматично 

приплюсований до вашого рахунку. Оплата буде відбуватися при виході з 

магазину. Сума покупки сама автоматично зніметься з вашого рахунку 

Супермаркет майбутнього знає, що саме ви їсте. Задуманий, в першу 

чергу, щоб бути раєм для схиблених на своєму здоров'ї. Клієнти мають 

можливість завантажити програму, туди ввести дієту, яку вони вважають за 

потрібну і отримати алгоритм, який запропонує найкращі продукти в 

супермаркеті, що відповідають заданим перевагам. Якщо цікаво, що купують 

інші люди в супермаркеті, відвідувачі можуть подивитися інфографіку з 

рейтингом продуктів, які купують найчастіше, і поєднує в собі всі дані по 

супермаркету. Списки, інфографіки та карти, які проектуються на стіну 

супермаркету, роблять технологію «Ванильного неба» блідою в порівнянні з 

ними, і в той же час це здається трохи непотрібної функцією, ніби це створено 

тільки з метою справити враження [2]. Ми звикли, що в супермаркетах є 

цифрові вивіски, що показують рекламу і розважальний контент. Але є торгові 

приміщення із зовсім іншою концепцією - прототип такого рішення 

представила Coop - мережа супермаркетів в Італії - в Мілані на Міжнародній 

виставці, яка вирішила побудувати прототип магазину майбутнього. Якщо 

традиційно супермаркет організований за трьома основними розділами (свіжі, 

супер свіжі і сухі продукти харчування), то Coop зображує розміщення відділів 

у вигляді ланцюжка природного виробництва. Який, наприклад, починається 

помідорами і закінчується консервованими томатними соусами; йде від 

винограду і до вина в пляшках. 
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У супермаркеті майбутнього також немає полиць, і на те є хороша 

причина: придбання продуктів харчування повинна бути моментом обміну і 

взаємодії, а не поспішною біганиною. Ця взаємодія між клієнтами сприяло 

вирішенню Coop замінити традиційні полиці супермаркетів довгими, низькими 

столами. Над кожним прилавком розташовані довгі світло-відбивальні екрани, 

так звані «вітрила» - серія чорних екранів. Коли підійти в бік дерев'яних столів, 

то «вітрила» починають світитись. Три невеликі червоні точки, що виходять з 

нижньої правої сторони екрану - це технологія розпізнавання жестів Kinect. Для 

створення інтерактивних дощок і вертикальних полиць просто взяли готові 

ігрові технології і застосували їх для інших цілей. Якщо піднести до них 

продукт, датчики руху і сенсор Kinect від Microsoft розпізнають його. 

З’являється інформація про пестициди і добрива, які використовували у 

виробництві, чи містить продукт алергени. Також набір даних, повідомляє про 

те, де був вирощений продукт, його поживні властивості (вітаміни, мінерали і 

т.д.) і навіть його вуглецевий слід (сукупність викидів всіх парникових газів, які 

утворилися) в результаті виробництва даного продукту). 

Робот-продавець. Власник одного пекінського ювелірного магазину 

замовив робота, який копіює зовнішність відомої китайської акторки, що грає в 

сучасних серіалах (вона була не проти використання свого образу таким 

незвичайним чином). Можливості цього робота поки не дуже великі: він вміє 

рухати руками, губами і піднімати брову. Але, незважаючи на це, нова 

«продавщиця» стала хорошою приманкою для покупців, які часто заходили на 

неї подивитися. В результаті продажу магазину зросли приблизно на третину. 

Магазин майбутнього: Foxtrot здивував покупців новим Show Store. 

І українці рухаються нога в ногу з сучасними інноваціями в роздрібній 

торгівлі, а саме використовуючи новітні технології, аби зацікавити споживача 

та полегшити роботу персоналу. Foxtrot Show Store, розташований в самому 

серці Києва, мало чим схожий на звичайний магазин [5]. Нудні білі стіни 

поступилися місцем незвичайному поєднанню екостилю і хай-тек, а скляні 

вітрини замінили відкриті стенди. Крім футуристичного дизайну, магазин може 
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похвалитися розмаїттям ультрасучасних товарів, широкими можливостями для 

тестування продукції, комфортною зоною ресепшн і модними продавцями. 

Гіпермаркет оформлений у дусі фантастичних фільмів, де високі технології 

гармонійно поєднуються з природою. Так, гаджети розташовуються на 

дерев'яних стендах, прикрашених декоративними травою. Приємно вражає і 

зовнішній вигляд продавців: джинсовий одяг і смарт-годинник створюють 

враження, що перед вами один або хороший знайомий, але ніяк не консультант 

магазину техніки. Пересуваються працівники не пішки, а на гиробордах – ще 

одне нововведення "Фокстрот". До речі, проїхатись на такому незвичайному 

транспорті може будь-який бажаючий. Для цього передбачені спеціальні 

доріжки. Також є можливість протестувати електробайки. В окремій секції 

представлені радіокеровані іграшки, дрони, роботи. Можна не лише 

помилуватись польотом мініатюрного квадрокоптера, але і самостійно 

запустити його. Також можна влаштувати автомобільні гонки або змінити 

власне уявлення про реальності, примірявши VR-окуляри. 

Отже, впровадження інновацій в діяльність торговельних підприємств 

сприяє покращенню якості продукції і послуг, розширенню їх асортименту, 

створенню нових ринків збуту, ринків збуту, забезпеченню відповідності 

сучасним правилам і стандартам здійснення торгової діяльності, скороченню 

витрат підприємства. Разом з цим, всього цього можна досягти тільки за умов 

існування на торговельному підприємстві відповідним чином організованої 

інноваційної діяльності. Виходячи з того, що багато вчених і практиків 

вважають роздрібну торгівлю як вид економічної діяльності з надзвичайно 

низьким рівнем інноваційного потенціалу, доцільним є подальше узагальнення 

світового та українського досвіду впровадження інновацій в діяльності цих 

підприємств. Проведене дослідження напрямків інноваційного розвитку 

підприємств роздрібної торгівлі у світі сприятиме кращому розумінню 

стратегічних орієнтирів соціально-економічного розвитку України та 

необхідності інвестування та впровадження інноваційних проектів у діяльність 

вітчизняних торговельних підприємств. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Розглянуто основні проблеми формування стратегій брендингу. Визначено 

фактори впливу на процес створення умов для формування відносин бренду та 

споживача, обґрунтовано вимоги досягнення стратегічних цілей у брендингу в 

сучасних умовах господарювання. Визначено етапи розробки успішного 

конкурентоспроможного бренду та основні принципи управління ним. 

Ключові слова: бренд, торгова марка, брендинг, управління брендом, 

лояльність споживачів, принципи управління брендом, побудова бренда, закони 

брендингу.  

В даний час на багатьох ринках товарів і послуг створені передумови 

для розвитку брендингу. Наразі збільшення обсягів виробництва вітчизняними 
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підприємствами створює умови для активізації маркетингових програм. 

Розвиток конкуренції між українськими та зарубіжними підприємствами на 

внутрішньому ринку спонукає підприємства шукати нові способи 

позиціювання своїх пропозицій на ринку. Необхідність позиціювання товару 

(послуги) при рівних технологічних можливостях провідних виробників, що 

дозволяють досягати конкурентних переваг у характеристиках товару 

(послуги), або при неможливості кваліфікованої оцінки характеристик товару 

(послуги) з боку споживачів виводить на перший план позицію товару на основі 

бренду.  

Бренд розглядається великими підприємствами як довгострокова 

конкурентна ринкова перевага. Швидкість реєстрації товарних знаків і знаків 

обслуговування в Україні свідчить про інтерес до методів створення і 

виведення на ринок марочних товарів. Зросла потреба в методичному 

забезпеченні діяльності компаній в розрізі брендової політики, недостатня 

систематизація існуючих підходів щодо створення і розвитку торгових марок в 

сучасній науковій літературі визначають актуальність досліджень. 

Оцінюючи широту проблематики брендової політики, як теоретична 

основа для вивчення, розвитку і адаптації були використані праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених в області бренд-менеджменту і маркетингу Т.Амблера, 

П.Р.Діксона, Ф. Котлера, Ж.Ж.Ламбена, Дж. Кербі, К. Л. Келлера, П. Марсдена, 

Б. Мільнера, Д. Огілві, Дж. Ренделла, Ч. Сендіджа, Дж. М. Еванса, Д.Шульца і 

ін. Ці роботи розкривають сутність і структуру маркетингової діяльності 

підприємства, визначають місце брендової політики в загальній системі 

маркетингових політик. 

Значне місце в цих роботах приділяється питанням трактування 

визначень, філософії брендингу, взаємодії бренду і споживачів, видів стратегій 

брендингу, а також методам вибору і тестування назви торгової марки, 

розробки її позиції на ринку. З огляду на динамічний характер розвитку теорії 

брендингу значна частина публікацій представлена в Інтернет-ресурсах, 

присвячених питанням побудови моделей бренду, вибору назви і оцінки 

вартості бренду.  
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Незважаючи на велику кількість теоретичних і прикладних робіт з 

маркетингу, питання брендової політики, брендингу, бренд-менеджменту 

залишаються несистематизованими, суперечливими з точки зору розуміння 

сутності і рекомендованих технологій. З огляду на існуючий інтерес учасників 

ринку до довгострокових ринкових переваг, що отримуються за допомогою 

брендової політики, необхідна подальша розробка методів її формування та 

оцінки. 

Актуальність проблем формування брендової політики підприємства, 

слабка структурованість підходів і методів, деякий розрив між філософією 

брендингу та практичною реалізацією маркетингової діяльності, відсутність 

розгорнутих методичних розробок в області брендової політики зумовили вибір 

теми дослідження. 

Бренд є одним з найпотужніших інструментів сучасних маркетингових 

комунікацій. Посилення уваги до проблем формування стратегій брендингу 

пояснюється тим, що популярність бренду стає важливою умовою стабільного 

стану підприємства на ринку і фактором його конкурентоспроможності. 

В науковій літературі існує велика різноманітність дефініцій поняття 

«бренд», що зумовлено багатоаспектністю даного поняття. Класичні 

визначення Д.Аакера [1], американської асоціації маркетингу [2] акцентують на 

символічній сутності бренду і його призначенні для ідентифікації товарів та 

виробників через комунікаційні канали. Бренд як набір функціональних 

параметрів і якості тлумачиться у визначеннях Дж. Маріотта [3], В. Перція [4] 

та інших авторів. Психологічне сприйняття бренду підкреслюють у своїх 

дефініціях Д.М. Огілві [5], Ж.Н. Капферер [6], О.В.Зозульов [7]. Як 

інтелектуальний феномен, важливий нематеріальний актив компанії 

розглядають бренд С.М. Девіс та «4Р Маркетинг» [2]. 

На думку Ф. Котлера, не можна плутати бренд з торговою маркою, хоча 

класик і дає їм однакове визначення [8]. Будь-який бренд є торговельною 

маркою, але не кожна торговельна марка – брендом. Брендом стає лише та 

торговельна марка, яка стала комерційно успішною і спромоглася привернути 

до себе велику кількість лояльних споживачів. 
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Як підкреслює С.С. Гаркавенко, бренд, у порівнянні з звичайним товаром, 

дає можливість: отримувати додаткову вигоду; спрощує процедуру вибору 

товару споживачем; забезпечує емоційний зв’язок з покупцем; ідентифікує 

компанію-виробника та інші її товари серед товарів-конкурентів; полегшує 

вихід виробника на суміжні ринки; створює передумови для успішного 

розвитку нових напрямків бізнесу [9]. Зазначені можливості реалізуються через 

властивості (параметри бренду): цінність, вартість, капітал, силу. 

Відмінність бренда від торговельної марки полягає у виконуваних ними 

функціях. Принципова різниця між торговельною маркою і брендом полягає в 

тому, що торговельна марка забезпечує високий товарообіг, а бренд – високий 

прибуток, який є результатом закладеної в нього цінової маржі. 

Легендарні міжнародні бренди використовуються в якості прикладів 

через їх визнання, проте бренд є цінним для компаній великих і малих, 

продуктів і послуг, з метою отримання прибутку і благодійної діяльності. 

Стратегія управління брендом підприємства полягає в його орієнтації на 

підвищення ефективності використання капіталу бренду при плануванні та 

реалізації стратегії і маркетингової програми просування продукції. 

При цьому бренд дозволяє підприємству ідентифікувати спеціалізацію та 

стати експертом в своїй справі; розробляти унікальну якість, що буде 

виокремлювати товар від інших; виробляти думку у споживачів про те, що 

найкраща пропозиція товару тільки для них; постійним інформуванням 

здійснювати підтримку довгострокового визнання і відгуку; залучати клієнтів. 

Отже, бренд виконує дві функції: градація товарів в конкурентному 

середовищі; ідентифікація товару і його виробника. 

При розробці моделі бренду і процесу його функціонування і розвитку 

необхідно враховувати ряд факторів (рис. 1): 
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Рис.1. Фактори впливу на процес створення умов для формування 

відносин бренду та споживача 

 

Таким чином, щоб досягти шанобливо-довірчих відносин бренду зі 

споживачем, тобто стратегічних цілей, необхідно враховувати наступні вимоги 

(рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вимоги досягнення стратегічних цілей у брендингу 

 

Технологія створення і впровадження бренду отримала назву брендинг. 
Брендинг є філософією управління компанією, товарними потоками, 
людськими ресурсами тощо, заснованою на соціально- психологічних законах, 
які дозволяють керувати свідомістю споживачів з метою збільшення 
прибутковості підприємства через торгову марку, її назву, упаковку, історію, 
репутацію та спосіб рекламування. Використання технологій брендингу 

Характеристика функціонування бренду 

Частота і регулярність контактів бренду зі споживачем 

Коректність (точність, правильність, чіткість) 

Популярність 

Механізм взаємодії - сукупність засобів та інструментів 

Повідомлення об'єктивної 
інформації про товар 

Здійснення регулярних 
контактів зі споживачем 

Створення привабливих 
символів 

Вивчення попиту, інтересів, 
потреб покупця 

Підтримка постійних взаємин зі 
споживачами 
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дозволяє підприємствам забезпечувати гнучку основу для зростання та 
зміцнення конкурентоспроможності, формувати поінформованість та 
прихильність споживачів, зміцнювати вартість підприємства та підвищувати 
його імідж, розширювати ринки збуту та обсяги продажу продукції.  

Цікаво, що з усім цим масивом інформації, коли деякі поняття розроблені 
найвидатнішими фахівцями в галузі, можна зустріти багато запитань щодо 
розуміння брендингу. Насправді, маркетологи шукають не одне визначення, а 
розуміння і уявлення про те, як і чому цей інструмент гармонує в бізнесі. 

Брендинг – це процес, спрямований на створення і позиціонування 
унікального іміджу компанії, її продуктів і послуг. Кінцевою метою брендингу 
є створення бренду, який, завдяки своїй унікальній зовнішній формі, 
внутрішньому змісту та посланню, максимально відповідає очікуванням 
споживача, сприймається цільовою аудиторією цілісно і чітко, приваблює увагу 
і викликає довіру та бажання купити товар чи послугу. Брендинг є ключовим і 
необхідним інструментом для успішного функціонування підприємства на 
ринку. Він може передбачати як створення нового бренду, так і модифікацію 
існуючого.  

На нашу думку, в брендингу важливим є зовнішнє представлення, 
словесний опис, атрибути пізнання, тому рівняння бренду можна представити, 
як (1): 

(1) 

В сучасних умовах важливим завданням брендингу є розробляти 
конкурентоспроможний бренд, як сильний бренд, сила якого залежить від 
багатьох складових: лояльності до бренду; інформованості про нього, 
пізнаваності; здатності впливу на споживача. 

Процес брендингу багатоетапний. Він включає дослідження ринку, 
формування гіпотез позиціонування та кількох варіантів ідеологічної 
платформи бренду. Після цього для кожного запропонованого варіанту 
ідеології розробляється власна візуальна ідентифікація, яка має відповідати 
ключовим складовим обраної ідеології. Для розробки успішного 
конкурентоспроможного бренду потрібно враховувати основні етапи процесу 
брендингу (рис. 3). 
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Рис.3. Етапи розробки успішного конкурентоспроможного бренду 

Е. Райс і Д.Траут [10] сформулювали 22 закони брендингу. Їх пізнання 

необхідне для того, щоб у практичній діяльності з управління брендингом 

приймати обґрунтовані, виважені управлінські рішення (рис. 4). 

 
Рис. 4. 22 закони брендингу за Елом Райс [10] 
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Зважаючи на різноманітність брендів і їх моделей, складно визначитися з 

технологією створення та управління ними. Щоб досягти успіху в управлінні 

брендами, досить лише дотримуватись певних законів, загальних і 

процесуальних принципів брендингу. 

Охарактеризуємо основні з них. Закони розширення (поширення) і 

звуження означають, що сила бренду є обернено пропорційною його 

охопленню (масштабності) і концентрації (фокусуванню). Це означає, що бренд 

є надбанням небагатьох і не повинен розширюватись шляхом створення 

супутніх товарів. 

З цими законами тісно переплітається закон суббренду: бренд – створює, 

а суббренд – руйнує, хоч трапляється, що вдало і своєчасно запущені суббренди 

можуть врятувати бренд. 

Закон відомості (бренд народжується з допомогою пабліситі) і тісно 

пов’язаний з законами реклами, заявою про справжність (оригінальність), 

свідченням якої є спроможність бренду посісти свою власну «нішу»: якості, 

класу, назви (імені). 

Закон слова, який передбачає закріплення брендом свого слова – символу 

у свідомості споживачів, і закон узагальнення, що може надати бренду 

загальної назви, яка призведе його до краху, – взаємовиключають один одного. 

На нашу думку, процесом розробки та управління брендом можна 

назвати далеко не кожен процес, а лише той, який здатний створити щось 

важливе та цінне для споживачів, змінити їх уявлення про продукт (товар, 

роботу, послугу), висловити це в атрибутах і комунікаціях, досягти впізнання та 

довготривалого лояльного відношення. Важливим є можливість позитивного 

впливу процесу розробки і управління брендом на стан 

конкурентоспроможності підприємства. Також зазначений процес повинен 

супроводжуватися зростанням цінності і капіталу бренду.  

Отже, процес розробки і управління брендом повинен призводити до 

певних дій споживачів, що безпомилково розпізнають бренд серед аналогічних 

товарів за його атрибутами або комунікаціями, асоціаціями, почуттями і 
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думками, які він викликає. Наявність стійкої групи споживачів, прихильних до 

певного бренду, можуть також впливати на ступінь купівельної лояльності та 

відданості. Наразі, головним є зростання цінності бренду і присутність ряду 

стратегічних інвесторів, готових вкладати гроші в подальший розвиток бренду. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕРЧАНДАЙЗИНГУ 

У статті розглянуто застосування інноваційних технологій для стимулювання 

продажів, наведені види інноваційних технологій в мерчандайзингу, що 

впроваджуються провідними компаніями. Надані рекомендації для 

торговельних підприємств щодо використання нових мерчандайзингових 

інструментів. 

Ключові слова: мерчандайзинг, збут, інноваційні технології, нейромаркетинг, 

півищення продажів, маркетингова політика. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, будь-яка компанія, яка 

пов'язана з роздрібною торгівлею, будь то продукти харчування або 

великогабаритне устаткування, повинна володіти рядом переваг над 

конкурентами, наприклад новими технологіями виробництва чи новітніми 

технологіями продажів. Кожен підприємець зацікавлений в збільшенні 

продажів свого товару або послуги. Як правило, це досягається за допомогою 

рекламування та ціноутворення. Однак, знаючи тонкощі психології споживача, 

можна істотно збільшити рівень продажів і підняти імідж організації за рахунок 

ефективної стратегії матеріального обслуговування (physical evidence). Зручне 

розташування меблів і прилавків, правильний вибір кольору стін і освітлення, а 

також музичний супровід і запахи, за даними досліджень суттєво впливають на 

збільшення продажів. 

Метою статті є дослідження інноваційних технологій мерчандайзингу та 

використання їх сучасними українськими торговельними підприємствами. 

Аналіз досліджень і публікаціій. Можливості застосування мерчандайзингу 

у торгівлі набувають все більшого значення в сучасних умовах 

господарювання. Ці питання розглядають у своїх працях такі вчені як Таборова 

Л. Г., Клочкова М.С., Божкова В.В. Помітними є й публікації таких вчених як 
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Снегирева В.В., Сміт П.Ф., Тягунова Н.М, які розглядають інноваційні 

технології у мерчандайзингу, проте з кожним роком зростає кількість нових 

інструментів мерчандайзингу, які потребують дослідження. 

За даними статистики європейських країн, 2/3 рішень (67%) про покупку 

людина приймає вже безпосередньо стоячи перед вітриною або прилавком 

магазину. А якщо покупка конкретного товару була заздалегідь запланована, то 

7 з 10 покупців приймають рішення про перевагу тієї або іншої марки товару, 

знаходячись вже в самому магазині, точніше сказати, при огляді 

представленого в торговельному залі товару. Це говорить про те, що в 

більшості випадків у споживачів немає остаточно сформованого рішення 

відносно віддання переваги щодо марки продукції. Це рішення приймається, 

вже безпосередньо в місцях торгівлі. Покупець не оцінює товар, його якість і 

ціну перед входом в магазин, він робить це в магазині. У зв’язку з цим виникає 

необхідність впливу на результати вибору. Такими засобами впливу 

виступають елементи комплексу маркетингових комунікацій: реклама, 

стимулювання збуту, акції, презентації тощо. Одним з найменш досліджених 

елементів цього комплексу є мерчандайзинг [1]. 

Мерчендайзинг – виник від англійського слова "merchan-dise", що означає 

торгувати. Прямий переклад слова "merchandising" - мистецтво торгувати. У 

широкому розумінні мерчандайзинг охоплює питання, пов'язані з оцінкою 

попиту споживачів; плануванням закупівель; закупівлею товарів і 

забезпеченням доступу споживачів до них у місцях продажу; мотивацією 

споживачів до купівлі товарів, ефективним представленням товарів на полицях; 

просуванням нових товарів; збільшенням кількості імпульсивних покупок і 

часу перебування покупців у магазині й ін [2]. 

Мерчендайзинг відповідає на наступні питання: 

⎯ як грамотно розташувати різноманітні товари в просторі торгового 

залу? 

⎯ як створити комфортне середовище для покупців під час перебування 

в магазині? 
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⎯ як стимулювати бажання споживача вибрати певну марку і упаковку, 

товару який необхідно просувати? 

Мерчандайзинг об'єднує в собі методи, практику і операції, які 

використовуються в цілях заохочення і підтримки певних категорій 

комерційної діяльності. В широкому сенсі, мерчандайзинг сприяє реалізації 

продукції в роздрібній сфері для споживачів. Іншими словами можна сказати, 

що мерчандайзинг, за допомогою створення в магазині певної атмосфери, 

стимулює інтерес і привертає клієнтів, і являє собою маркетингову технологію, 

яка діє на споживача, кінцевою метою якої є збільшення і максимізація рівня 

обсягу продажів товарів [3]. 

Мерчандайзинг складається з п’яти основних елементів, які повинні 

використовуватися для успішного стимулювання продажів (табл. 1). Поєднання 

цих елементів може значно збільшити обсяг продажу. 

 Таблиця 1 

Основні елементи мерчандайзингу 
Елемент Сутність елементу
Експозиція Порядок викладки товарів, відповідність цінників продукції, яка 

виставляється 
Логістика 

 
Визначення запасу продукції, розміщення його таким чином, щоб 
продавець міг швидко поповнити асортимент 

Атмосфера 
 

Освітлення, дизайн приміщення, звукове супроводження, кольорові 
акценти, чистота та ін. 

Людський фактор Правильна поведінка продавця, консультанта чи промоутера 
Планування потоків 
покупців 

В зоні найбільш активного руху необхідно розміщувати основні 
товари і розставляти стелажі таким чином, що вони мали 
фронтальний огляд

 
Автори І. Комарницький, О. Фарат, вважають, що сучасний мерчандайзинг 

базується на результатах психологічних досліджень. Так, психологи виявили, 
що на виникнення імпульсу покупки впливає яскрава та приваблива упаковка. 
Було також встановлено, що сильніше за все покупців «гіпнотизує» жовтий та 
червоний кольори. Колір є одним із суттєвих факторів впливу на увагу і 
поведінку людини на підсвідомому рівні. Тому, щоб привабити покупця і 
підштовхнути його до покупок, торговці можуть використовувати різні кольори 
і кольорові сполучення [4]. 
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Відомо, що усі покупки можна класифікувати по двох групах, відповідно 

до запитів споживачів. Це - імпульсивні та заплановані покупки. Вже виходячи 

з цієї класифікації можна зробити висновок щодо можливостей та задач 

виробника та роздробу задля збільшення обсягів збуту. Завдання виробника та 

роздрібного продавця залежно від вимог покупців зображені у таблиці 2 [5]. 

 

Таблиця 2 

 Завдання виробника та роздрібного торговця залежно від вимог покупців 

Вид 
покупки 

Вимоги до 
покупки 

Характери
стика 
запиту 

Завдання компанії 

Виробника Продавця 

Планова 

Жорсткі 

-Товар  
- Ціна 
-ТМ 
-Якість 

Запропонувати повний 
асортимент 

Представити товар, що 
відповідає вимогам 
споживача, та 
конкурентоспроможну 
ціну 

Не жорсткі -Товар  
- Ціна 

Надати інформацію про весь 
товарний асортимент та 
переваги кожного з них 

Запропонувати додаткові 
переваги (додатковий 
акційний об’єм) 

 
Імпульсив
на 

Відсутні - Відсутні Надати інформацію про 
товар 

Максимізувати кількість 
контактів за споживачем 
(додаткові точки 
продажу) та привабливо 
подати товар. 

 

Проаналізувавши дані таблиці 2 можна зробити наступні висновки:  

1. Планова покупка із жорсткими вимогами до необхідного товару майже 

не залишає виробнику та продавцю можливості тим чи іншим чином вплинути 

на вибір покупця, тому що він точно знає який товар, яких властивостей та якої 

торговельної марки йому потрібен.  

2. Планова покупка без жорстких вимог до товару дає виробнику 

можливість вигідно виділити свій товар серед конкурентів, тому що споживач 

не має точного наміру щодо купівлі продукції якоїсь конкретної торговельної 

марки, рішення щодо цього він приймає безпосередньо біля полки чи прилавку.  

3. Незапланована та імпульсивна покупка – це додаткові можливості по 

збільшенню обсягів збуту як для виробника, так і для продавця, тому що 



477 

споживач не тільки не прийняв рішення щодо купівлі продукції конкретної 

торговельної марки, а й взагалі ще не вирішив, що він збирається купляти. 

Тобто, в такому випадку, продавець має можливість спонукати споживача до 

купівлі в цілому, навіть якщо вона не була запланована, а виробник – до вибору 

саме його торговельної марки при здійсненні цієї купівлі. 

Також існує багато правил мерчандайзингу спрямованих на підвищення 

продажу, основними з них є :  

1) Правило торгового запасу полягає в створенні такого рівня запасу, який 

забезпечував би безперервну присутність асортименту в торговому залі. 

2) Правило "обличчям до покупця". Товар повинен бути розташований 

фронтально, з урахуванням кута зору покупця. 

3) Правило пріоритетних місць. Товари, що приносять найбільший 

прибуток і мають найкращі показники продажів, слід розміщувати в кращих 

місцях торгового залу і торгового обладнання. 

4) Правило «золотого трикутника». Вхід, каса і основна вітрина утворюють 

так званий «золотий трикутник». Це зони, в яких покупці виявляють найбільшу 

активність. Для охоплення більшої площі необхідно зробити відстань між 

вершинами трикутника якомога більшою. 

5) Правило «золотої полиці». Максимальну увагу покупець приділяє 

продукції, що знаходиться на рівні очей і грудей [6] . 

Сучасні мерчандайзери у своїй роботі застосовують останні досягнення 

науки, серед яких можна виділити – нейромаркетинг. Сучасні технології 

дозволяють сканувати мозок споживачів в процесі перегляду реклами і 

споживання продуктів. Для вивчення активності мозку застосовується техніка 

функціональної магнітно-резонансної спектроскопії (fMRI), магнітна 

енцефалографія і традиційна електрична енцефалографія (ЕЕГ). За допомогою 

приладів маркетологи намагаються визначити, які ділянки мозку активуються у 

споживача в тих чи інших умовах. Досить чітко відслідковуються зони, які 

відповідають за увагу, концентрацію, короткочасну і довготривалу пам'ять, 

позитивні емоції.  
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Нейромаркетинг - представляє собою новий методологічний підхід 

маркетингу, що включає в себе дослідження споживчої поведінки із 

застосуванням інструментарію нейронаук. Нейромаркетинг вивчає споживчу 

поведінку (мислення, пізнання, пам'ять, емоційні реакції і т. д.), ставлячи собі 

ключовим завданням прогноз вибору кожного зі споживачів. За допомогою 

спеціального тестування, можна досліджувати споживчі реакції на 

аудіовізуальний об'єкт, яким може стати логотип, етикетка, упаковка, чи 

обкладинка журналу або газети, інтернет ресурс, плакат, біл-борд, рекламний 

ролик і товарна полиця в магазині або вивіска. «Прийшов, побачив і ... 

купив. Отямившись, не зрозумів, для чого?» Відповідь проста: на вас вплинули 

прийомами нейромаркетингу. Це найсильніший механізм маніпулювання 

споживачем, впливу якого неможливо протистояти - так запевняють фахівці.  

Фахівці з нейромаркетингу стверджують, що українські споживачі схильні 

до таких впливів більше, ніж європейські. Від звукового дизайну на заході 

очікують зростання продажів приблизно на 10%, тоді як на українському ринку 

помітне збільшення продажів мінімум на третину. В Європі правильно 

підібраний аромат в торговому залі підвищує продажі на 6 - 15%. У нашій 

країні ж за допомогою запаху кави або аромату свіжої випічки можливе 

збільшення покупок аж до 30 – 40% [7]. 

Інструменти мерчандайзингу допомагають значно збільшити час 

перебування покупця в торговому залі. Доведено, що покупець залишає більше 

грошей у тих магазинах, де бездоганно витримано стандарти мерчандайзингу. 

Таким чином, ігнорування їх виробником призводить до відсутності контролю 

над товаром на останньому етапі його шляху до покупця, а також до втрати 

конкурентних переваг товару і, в кінцевому підсумку, втрати частки ринку. 

Виробник, який не має своїх торгових представників на кінцевому етапі 

розподілу товару, не може бути впевненим, що його товар продається 

найефективніше. 

Ще однією цікавою мерчандайзинговою новинкою є застосування 

«спрямованого звуку». Спрямований звук – це технологія, що дозволяє 
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направляти звук в необхідну точку так, щоб його було чутно тільки тому, хто 

перебуває в цій точці. А ті, хто стоять поруч, поза зоною, його чути не будуть. 

Спрямований звук призначений для реклами продуктів і послуг в місцях 

скупчення людей - в роздрібних магазинах, музеях і на виставках. Це 

принципово нове слово в акустиці. Системи спрямованого звуку створені на 

базі досягнень новітніх звукових технологій, вони надають звукові нову 

властивість – спрямованість і локальність 

Дана технологія - використовує ультразвук. Спеціальні динаміки 

випромінюють звук, який знаходиться в діапазоні від 40 до 80 кГц (поза зоною 

сприйняття людини). Але в міру поширення в повітрі за рахунок нелінійних 

ефектів відбувається прояв «закладених» у ультразвукові імпульси чутних 

частот. Звук генерується прямо в повітрі, а не самим динаміком. Також 

можливе застосування двох джерел ультразвуку, які перетинаючись у певній 

точці утворюють звук який сприймається слухом людини. За допомогою даного 

інструменту мерчандайзингу можна привернути увагу споживачів до певного 

виду продукції, зацікавити їх, або ознайомити з нею. На даний час в Україні цю 

технологію використала в своїй рекламній кампанії ТМ «Боржомі». «Боржомі» 

використовував спрямований звук одночасно у великих супермаркетах у п’яти 

містах різних країн і застосування таких заходів значно збільшило покупки 

продукції даної ТМ [8].  

Російськими фахівцями запропоновано використовувати упаковку MSPack 

яка дозволяє комплексно впливати на зір, слух, нюх, дотик, що підвищує 

зацікавленість споживача у декілька раз. 

Отже, можна зробити висновок, що в результаті розвитку маркетингової 

діяльності в сфері торгівлі, мерчандайзинг став інструментом, який надає 

суттєві конкурентні переваги підприємствам роздрібної торгівлі. Досконало 

продумані та професійно впроваджені інноваційні технології мерчандайзингу 

можуть стимулювати бажання споживача вибрати і купити товар, що 

пропонується. Успішна реалізація програми мерчандайзингу надає можливість 

значно підвищити конкурентоспроможність торговельного підприємства та 

його прибутковість 



480 

Список використаних джерел: 

1. Таборова Л. Г. Умный мерчандайзинг: практическое пособие /              

Л. Г. Таборова. — М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

— 160 с. 

2. Тягунова, Н. М. Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс. [текст] 

навч. посіб./ Н.М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В . Іванов. - К.: Центр учбової 

літератури, 2014. - 332 с. 

3. Планкина Ю. Методика эффективного комплексного воздействия 

на потребителя // Маркетинговые коммуникации, 2006. – №5 

4. Комарницький І., Мерчандайзинг як умова успіху комерційної 

діяльності підприємства // І. Комарницький О. Фарат. - Вісник КНУ                

ім. Т. Шевченка, 2009. 

5. Лазуткіна А.В. Мерчандайзинг як партнерська взаємодія виробника 

та роздробу / А.В. Лазуткіна // Економіка харчової промисловості, 2010. —            

№ 4.— С. 37-42. 

6. Липчук В.В. Маркетинг: Навчальний посібник/ За загальною 

редакцією В. В. Липчука. - Львів: "Магнолія 2006", 2012. - 456 с. 

7. Использование нейромаркетинга для увеличения объема продаж 

[Електронний ресурс] - Режим доступу : http://adview.ru/cat_marketing-

ru/ispolzovanie-nejromarketinga-dlya-uvelicheniya-obema-prodazh/. 

8. Новини Digital-маркетингу/ «Українські рекламісти почали 

використовувати технологію спрямованого звуку» [Електронний ресурс] - 

режим доступу : http://watcher.com.ua/2015/02/18/ukrayinski-reklamisty-pochaly-

vykorystovuvaty-tehnolohiyu-spryamovanoho-zvuku/. 

 

 

 

 

 

 



481 

УДК 339.13 
О.В. Лобжин 

здобувач освітнього ступеня «магістр»  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ 
В статті розкрито сутність маркетингової цінової політки розподілу, 
наведено функції каналів розподілу. Показані основні критерії ефективності 
діяльності каналів розподілу. 
Ключові слова: маркетингова політика розподілу, канали розподілу, функції 
каналів розподілу, довжина каналу. 

Маркетингова політика розподілу — це діяльність підприємства з 
організації, планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням 
виробленої продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць 
використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і 
досягнення власних цілей. Якщо виробництво є «серцем» промисловості, то 
система розподілу — це її «кровоносна система». Завдяки їй купують і 
продають, зберігають і трансформують товари, здійснюють сервісне 
обслуговування споживачів, вивчають, генерують і задовольняють попит, 
компенсують витрати, які мали місце у процесі виробництва товарів. 
Корисність маркетингової політики розподілу полягає в забезпеченні: 
своєчасного пропонування товару (корисність часу), надходження товарів до 
місць попиту (корисність місця), змін форми і вигляду товарів з метою 
досягнення їх більшої привабливості для споживачів (корисність форми), 
можливості придбання товарів (корисність власності) [1, c.37]. 

Ключовий момент маркетингової політики розподілу — конструювання 
каналів розподілу. 

Канали розподілу — це маршрути, за якими продукція переміщується від 
місць виробництва чи видобутку до місць споживання чи використання, 
зупиняючись у певних пунктах, переходячи від одного власника до іншого, це 
сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе обов'язок чи допомагають 
передати комусь іншому право власності на товари (послуги) на цьому шляху 
від виробника до споживача. 
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Функції каналів розподілу можна об'єднати в такі групи: 
а) функції, пов'язані з угодами: 
- закупівля чи отримання продукції для відповідного, перепродажу або 

передання її споживачам; 
- продаж продукції, тобто контактування з потенційними покупцями, 

просування продукції, отримання і виконання замовлень, — взяття на себе 
ділового ризику (за наявності права власності на продукцію); 

б) логістичні функції: 
- підбір продукції, тобто створення необхідного асортименту для 

належного обслуговування споживачів; 
- збереження отриманої продукції, її якісних характеристик; 
- сортування, комплектування, поділ великих партій продукції відповідно 

до потреб споживачів; 
 -транспортування продукції. 
в) функції обслуговування: 
- торговельне кредитування покупців; 
- огляд, перевірка, оцінка продукції, визначення її ґатунку та якості; 
- проведення маркетингових досліджень; 
- планування продукції, тобто консультування товаровиробників 

стосовно потреб споживачів, динаміки попиту, місця товарів на ринку на 
підставі з умов конкуренції, стадій життєвого циклу товарів тощо; 

- визначення цін, націнок, знижок, інших умов продажу товарів; 
- надання інформаційних, виробничих, комерційних та інших послуг 
Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів 

розподілу, наведено в табл. 1. [2,c.101]. 
Розрізняють два базисні типи каналів розподілу — прямі та 

опосередковані. 
Прямі (без використання посередників) канали розподілу 

використовують підприємства, які бажають контролювати всю свою 
маркетингову програму, підтримувати тісний контакт зі споживачами, мають 
обмежену кількість цільових ринків, достатні засоби і досвід для організації 
збуту. 
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Таблиця 1 

 

 
Опосередковані (переміщення товарів через посередників) канали 

розподілу підприємства використовують для розширення ринків збуту, 
ширшого їх охоплення, нарощування обсягів продажу товарів. 

Існують канали розподілу прямого (від виробників до споживачів) і 
зворотного (від споживачів до виробників) ходу. Останні використовуються 
для розподілу ділових відходів, зворотної тари, некондиційної продукції та 
іншого. 

Приклади каналів розподілу товарів промислового і споживчого 
призначення показано на рисунках 1.  

Основними характеристиками каналів розподілу є їхня довжина, ширина 
та типи суб'єктів. 

Довжина каналу розподілу — це кількість наявних у ньому проміжних 
рівнів. Рівень каналу розподілу — це будь-який посередник, що виконує ту чи 
іншу роботу для наближення товарів і права власності на них до кінцевого 
споживача. Наприклад, довжина каналу, в якому товаровиробника і споживача 
зв'язують оптовик і роздрібний торговець, дорівнює двом. Так званий канал 
нульового рівня (довжина каналу дорівнює нулю), це канал, який зв'язує 
товаровиробника і споживача безпосередньо (неопосередковано). 

Основні критерії ефективності діяльності каналів розподілу 
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Рис. 1. Канали розподілу товарів промислового і споживчого призначення 

 

Ширина каналу розподілу або його напруженість — це кількість 

посередників на кожному рівні каналу розподілу. Так, якщо продукція 

підприємства на першому етапі її розподілу надходить до трьох оптовиків, а на 

другому — до п'ятнадцяти роздрібних торговців, то ширина каналу розподілу 

відповідно дорівнюватиме 3 і 15. 

Типи суб'єктів каналів розподілу показані на рисунку 2. 

Суб'єкти каналів розподілу включають в себе контактні організації та 

організації сприяння. До контактних організацій відносяться товаровиробники, 

посередники та споживачі. До організації сприяння відносяться фірми 

маркетингових досліджень, страхові фірми, фінансові фірми, рекламні 

агентства, транспортні агента[1,c.98].  
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Рис. 2. Типи суб'єктів каналів розподілу 

 

На оцінюванні результативності діяльності суб'єктів каналу розподілу 

базуються передовсім комплекс підтримувальних та коригувальних заходів, які 

сприяють підвищенню ефективності діяльності каналів. Основною особливістю 

цього процесу є необхідність оцінювати незалежних суб'єктів ринкової 

діяльності. Тому, визначаючи види і частоту оцінювання діяльності суб'єктів 

каналу розподілу, необхідно передовсім виходити із загальної можливості 

контролювання їхньої діяльності товаровиробником. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Сьогоднішня ситуація вимагає застосування широкого спектра антикризових 

заходів, спрямованих на мінімізацію впливу як зовнішніх, так і внутрішніх 

кризових чинників. Однією з найбільш вагомих причин зменшення кількості 

торговельних підприємств стала необґрунтованість стратегій розвитку та 

недоліки стратегічного управління торговельними підприємствами. 

Ефективна маркетингова стратегія забезпечує високий рівень 

конкурентоспроможності підприємства. Своєчасна адаптація маркетингової 

стратегії до нових умов ринку дозволяє визначити нові напрями діяльності 

підприємства та зберегти свої позиції. 

Ключові слова: Маркетинг, стратегія, торгівля, підприємства, 

конкурентоспроможність, ринок, споживач. 

Сучасний кризовий стан розвитку економіки України характеризується 

динамічними коливаннями, які зумовили порушення стійкості та нормального 

розвитку підприємств. Сьогоднішня ситуація вимагає застосування широкого 
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спектра антикризових заходів, спрямованих на мінімізацію впливу як 

зовнішніх, так і внутрішніх кризових чинників. Таким чином, виникає потреба 

в активному використанні маркетингової стратегії на підприємствах для 

підвищення їх конкурентоспроможності та стійкості до кризових явищ. 

Питанням розробки та реалізації стратегічного маркетингу, формуванню 

маркетингових стратегій приділяється значна увага в працях І. Ансоффа,               

В.М. Гейця, Н.В. Куденко, Л.В. Балабанової, Ф. Котлера, Дж. Дея,                

Ж-Ж. Ламбена, Дж. Бернета, Р.А. Фатхутдінова та ін. 

Мета даного дослідження полягає у дослідженні стратегічного маркетингу 

торговельних підприємств в умовах економічної нестабільності. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

визначити економічну сутність маркетингових стратегій; обґрунтувати процес 

формування стратегічного маркетингу. 

Український ринок роздрібної торгівлі протягом останніх років став більш 

концентрованим. Традиційні гастрономи та універмаги замінили сучасні 

формати, а ті, які продовжують працювати – намагаються модифікувати свою 

діяльність (приміром, дрібні торговельні об’єкти об’єднуються задля змоги 

протистояти зовнішньому середовищу), або ліквідовуються як неефективні та 

знищуються більш успішними конкурентами. Таким чином, сучасний етап 

розвитку ринку характеризується переходом на нові формати організації 

торгівлі, а також якісним зростом галузі: покращання та збільшення діапазону 

послуг, сервісів, орієнтованих на попит споживачів. 

Однією з найбільш вагомих причин зменшення кількості торговельних 

підприємств стала необґрунтованість стратегій розвитку та недоліки 

стратегічного управління торговельними підприємствами. Будь-яке 

підприємство, намагаючись втримати свої позиції на ринку, розробляє свою 

систему цілей, що являє основу його маркетингової стратегії. Виділяються 

кінцеві цілі (проникнення на певний ринок, збут визначеного обсягу товару, 

отримання запланованого прибутку тощо), які зумовлюють розвиток 

підприємства, його комерційний успіх, місце, яке воно займає на ринку, та 

проміжні цілі, які забезпечують можливість здійснення цілей [3]. 
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На сьогодні вибір стратегії торговельним підприємством є досить 

складним, оскільки відсутній практичний підхід єдиного бачення типів і видів 

стратегій, але головним при розробці стратегій є орієнтація на інтереси та 

попит споживача, повне використання ринкових потенціалів та сильних сторін 

підприємства, упередження дії ринкових загроз. 

Основу маркетингових стратегій складає комплекс маркетингу (маркетинг-

мікс), який включає чотири напрями: товарний (Product), ціновий (Price), 

збутовий (Place), комунікаційний (Promotion). Таким чином, стратегія 

маркетингу використовується як засіб реалізації підприємством власного 

потенціалу для досягнення успіху в його зовнішньому середовищі [3]. 

Стратегічний маркетинг у торгівлі – це процес, який виконує торговельне 

підприємство для досягнення економічних і фінансових показників, які б були 

вищі середньо ринкових, із використанням комплексу заходів у рамках 

маркетингової спрямованості по наданню торговельних послуг більш високої 

якості ніж у конкурентів. 

На думку Дж. Дея, стратегія, в першу чергу, передбачає окреслення 

напряму діяльності підприємства, навколо якого координуються всі 

функціональні види діяльності. Концепція стратегії розглядається як сукупність 

інтегрованих дій, спрямованих на забезпечення конкурентної переваги 

торговельного підприємства. Причому на найвищому корпоративному рівні 

управління підприємством передбачається розробка стратегії, яка включає 

наступні складові:  

- окреслення сфери діяльності торговельного підприємства з орієнтацією 

на споживача: визначення потреб споживачів, які мають бути задоволені, 

технологій, які потрібні для задоволення цих потреб, цільових сегментів 

споживачів, а також каналів, за допомогою яких планується забезпечення 

доступу на ринок; 

- стратегічна направленість, що визначає, яким чином підприємство 

збирається набути та підтримувати конкурентні переваги, а також грошові та 

інвестиційні потоки, необхідні для реалізації обраної стратегії; - цілі, які 

підприємство збирається досягти в майбутньому [1]. 
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Науковці по-різному визначають термін «маркетингова стратегія». 

Наприклад, Гаркавенко С. С. під поняттям «стратегія маркетингу» розуміє 

докладний всебічний план досягнення маркетингових цілей [2], а                

Куденко Н. В. зазначає, що маркетингова стратегія – це напрям (вектор) дій 

підприємства із створення його цільових ринкових позицій. В свою чергу [4], 

Хассі Д. вважає, що сутність маркетингової стратегії полягає в тому, яким 

чином організація досліджує свої поточні і майбутні ринки, як вона розробляє 

прибуткові засоби задоволення поточних ринкових потреб і як вона сприяє 

ідентифікації ще не відомих їй ринкових потреб [10]. 

Отже, стратегія маркетингу повинна чітко визначити сегменти ринку, на 

яких торговельне підприємство зосередить свої основні зусилля. Для кожного з 

вибраних сегментів потрібно розробити окрему стратегію маркетингу, зокрема 

й щодо складових комплексу маркетингу. Водночас потрібно визначити 

розміри бюджету маркетингу, необхідного для здійснення маркетингових 

стратегій. 

На практиці використовується велика кількість різноманітних стратегій, 

що зумовлено необмеженістю імовірних стратегічних цілей та можливих 

шляхів їх досягнення. Значу роль у виборі стратегії відіграє ієрархія стратегій, 

яка передбачає такі рівні: головна (корпоративна) стратегія; ділова стратегія; 

функціональна стратегія; операційна стратегія. 

Маркетингова стратегія описує, яким чином підприємство планує створити 

стійку(довготривалу) вартість для своїх споживачів, акціонерів, працівників. 

Сучаснім маркетингові стратегії, зорієнтовані на клієнта, значною мірою на 

використанні нематеріальних активів для створення споживчої вартості. 

Таким чином, стратегічний маркетинг - вид маркетингової діяльності (або 

напрямок наукових досліджень), спрямованої на визначення адекватної умовам 

господарювання маркетингової стратегії підприємства.  

Така діяльність включає: проведення маркетингового стратегічного 

аналізу; формулювання ефективної місії підприємства; визначення адекватних 
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маркетингових стратегічних цілей; розроблення стратегічного плану 

маркетингу підприємства; розроблення альтернативних маркетингових 

стратегій підприємства та визначення заходів для їх досягнення; маркетингову 

оцінку стратегічної діяльності підприємства [5]. 

Основним завданням стратегічного маркетингу є формулювання 

адекватної стратегії, яка формується в умовах і з урахуванням 

непередбачуваності розвитку подій; має бути пов’язана з майбутніми 

перспективами; враховує поетапне розгортання діяльності, наявність 

проміжних цілей за кожним з етапів та пов’язує ці етапи і цілі єдиними 

підставами для ухвалення рішень; враховує реальну наявність ресурсів і 

потенційні можливості їх одержання. 

До найважливіших проблем реалізації стратегії можна віднести: 

неадекватність визначення часу необхідного для реалізації стратегії; 

непередбачувані чинники зовнішнього середовища; низьку координацію дій 

між різними структурними підрозділами підприємства; зниження з часом уваги 

до реалізації стратегії; розбіжність наявної кваліфікації персоналу з необхідною 

для реалізації стратегії компетенцією; неефективність роботи наявних 

інформаційних систем моніторингу реалізації стратегій [7]. 

Визначивши потребу у формуванні нової стратегії, підприємство 

переходить до розробки маркетингової стратегії.  

Ефективна маркетингова стратегія забезпечує високий рівень 

конкурентоспроможності підприємства. Своєчасна адаптація маркетингової 

стратегії до нових умов ринку дозволяє визначити нові напрями діяльності 

підприємства та зберегти свої позиції. 

Основні етапи цього процесу зображено на рис. 1. 
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Рис.1. Етапи формування маркетингової стратегії торговельного 

підприємства [6, 8]. 

Жодне торговельне підприємство не забезпечить собі стабільного 

розвитку, якщо воно не має науково обґрунтованої стратегії діяльності. Однак 

досягнути одночасно переваг за якістю, цінами, асортиментом, 

8В. Вибір найбільш 
ефективних форм 

фінансової діяльності 
торговельного 
підприємства

1. Поява проблеми в новій маркетинговій стратегії 

2. Визначення загального періоду формування стратегії маркетингу 

3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 

3А Дослідження факторів зовнішнього 
середовища та ступеня їх впливу на 

діяльність підприємства 

3Б Оцінка сильних та слабких сторін 
підприємства 

4. Вибір визначальної моделі розвитку торговельного підприємства з урахуванням стадії 
його життєвого циклу 

5. Формування системи цілей з урахуванням обраної моделі ринку 

6. Визначення стратегічних альтернатив та формування маркетингової стратегії 

7. Формування планів за функціональним призначенням 

7А. Оперативне планування (вибір методу 
та форми входження на зарубіжний ринок 

та структурна реорганізація) 

7Б. Тактичне планування (погоджена 
товарна, цінова, дистрибутивна та 

комунікаційна політика) 

8. Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегії 

8А. Забезпечення 
найбільш ефективних 
організаційних умов 

діяльності торговельного 
і

8Б. Визначення найбільш 
ефективних напрямів 

діяльності торговельного 
підприємства 

9. Оцінка та затвердження розробленої стратегії 

10. Імплементація та контроль затвердженої маркетингової стратегії 
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обслуговуванням та ін. в умовах ринку неможливо. Тому потрібно обрати для 

себе пріоритети діяльності, визначити стратегію розвитку, яка дасть змогу 

підприємству успішно функціонувати в умовах економічної нестабільності. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуто сутність поняття ціноутворення, основні функції та 

методи, за допомогою яких автотранспортні підприємства розраховують ціну 

на товари (послуги) з точки зору різних авторів, які займалися дослідженням 

даної теми та механізму ціноутворення на ринку, зокрема на вітчизняних 

підприємствах, які займаються наданням автотранспортних послуг. 

Ключові слова: ціноутворення, ціна, функції ціноутворення, види цін, методи 

ціноутворення, тариф. 
Актуальність даної теми полягає у тому, що в умовах ринкової економіки 

значення ціноутворення на підприємствах господарювання зростає. Це 

обумовлено загостренням в країні конкурентної боротьби. Сьгодні тема 

ціноутворення, а саме задоволення потреб споживачів підприємств 

транспортної галузі є дуже актуальним, адже ціноутворення на вітчизняних 

підприємствах автотранспортної галузі, найчастіше здійснюється 

некваліфіковано та несистемно. 

Проблематика ціноутворення на українських автотранспортних 

підприємствах полягає у відсутності досвіду при встановленні цін в процесі 

збуту, низьке методичне забезпечення процесу ціноутворення з урахуванням 

відмінностей національної економіки. Це у кінцевому підсумку може призвести 

до прийняття неправильних управлінських рішень. 

До основних цілей написання статті належать:  

1. розкриття сутності та значення цінової політики підприємства; 

2. характеристика особливостей ціноутворення в транспортній галузі; 

3. організація ціноутворення на підприємстві; 

4. аналіз факторів, що впливають на ціноутворення на підприємстві; 

5. розгляд системи формування тарифів на послуги підприємства. 
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Останніми роками питанням ціноутворення підприємств велика увага 

приділялась як українськими, так і закордонними економістами. Найбільш 

варто відзначити Балабанової Л.В., Гаркавенка С.С., Желтякова І.А., Ільїна 

С.С., Маховікову Г.А., Маренкова М.Л., Павленко А.Ф., Поддерьогіна А.М., 

Пузиню Н. Ю., Цацуліна А.Н., та ін. Проте дослідженню ціноутворення саме в 

автотранспортній галузі не було приділено достатньо уваги, тому обрана тема є 

актуальною і потребує подальшого дослідження. 

«Ціна - інструмент комерційної політики фірми. І тому все обговорення 

методів і правил ціноутворення набуває сенсу тільки в тому випадку, якщо ми 

представляємо, чого хоче фірма домогтися, установлюючи ціни на свої 

продукти або послуги» - відзначав Mapeнкoв Н. Л. [5, c. 70]. 

С. С. Ільїн відзначав, що: «В умовах ринкової економіки успіх будь-якого 

підприємства або підприємця багато в чому залежить від того, наскільки 

правильно вони будуть встановлювати ціни на свої товари й послуги» [2, c. 60]. 

Ціна є одним із найважливіших елементів комплексу маркетингу. Вона 

займає провідне місце в механізмі формування ринкових відносин між 

суб’єктами господарювання. Ф. Котлер казав: «Якщо продукт - це серце 

маркетингу, то ціна - його кров». У процесі маркетингової діяльності 

підприємства ціна суттєво впливає на кінцеві фінансові результати діяльності 

підприємства, а саме забезпечує формування прибутку, частки ринку, 

обумовлює рівень конкурентоспроможності, сприяє встановленню 

взаємовигідних відносин між підприємствами та споживачами, а також з 

іншими суб’єктами ринку[7, c. 27]. 

Досліджуючи процес ціноутворення на підприємствах, українські та 

закордонні автори, які присвятили свої праці дослідженню даної теми 

враховують потреби та вимоги споживачів. Різні підходи до визначення 

поняття «маркетингова політика ціноутворення» відображено у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

 Погляди на визначеня поняття «маркетингова цінова політика» 
Підхід Трактування Автор

Комплексний 

Комплекс заходів щодо визначення ціни, знижок, умов 
оплати з метою задоволення потреб споживачів та 
отримання прибутку.

Гаркавенко С.С.
[3, c. 47] 

Комплекс заходів щодо визначення відпускної ціни, 
знижок, умов оплати за товари та послуги, управління 
цінами з урахуванням побажань та можливостей 
споживачів,а також одночасного забезпечення прибутку 
підприємства-виробника чи продавця.

Павленко А.Ф.
[2, c. 63] 

Комплексний 

Зорієнтований на споживача вектор маркетингової 
діяльності підприємства, що базується на використанні 
комплексу заходів з установлення рівня ціни, знижок та 
надбавок, умов оплати за продукцію, управління ціною та 
контролю з метою одержання бажаного прибутку.

Корінєв В.Л.
[5, c. 70] 

Комплекс заходів фірми, до якого відноситься 
формування ціни, знижок, умов оплати за товар, 
реалізація якого покликана забезпечити задоволення 
потреб споживачів і отримання фірмою прибутку, а також 
вирішення стратегічних завдань фірми.

Бутенко Н. В. [1, 
c. 51] 

Оптимізаційний 
Створення і підтримка в динаміці оптимальної структури 
цін на товари і на ринках для досягнення поставлених 
цілей. 

Балабанова Л.В.
[7, c. 311] 

Цілісно 
орієнтований 

Діяльність підприємства, що спрямована на досягнення 
його головної мети за допомогою цін.

Тормоса
[4, c. 49]

Мистецтво 
керування цінами 

Мистецтво управляти цінами і ціноутворенням, 
мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і 
так варіювати ними залежно від становища товару на 
ринку, щоб поставлені цілі були досяжні.

Дугіна С.І.
[6, c. 172] 

Науково-практичний 
Сукупність принципів та методів ціноутворення. 
Пріоритетним напрямком для цінової політики є рівень 
цін, прийнятний для покупців.

Окландер М.А.
[8, c. 133] 

  
Підсумовуючи погляди різних авторів можна стверджувати, що усі вони 

певною мірою відображають загальні принципи, правила та критерії, яких 
дотримується підприємство при визначенні рівня ціни. Можна зробити 
висновок, що маркетингова політика ціноутворення – це орієнтована на 
споживача маркетингова діяльність підприємства, яка спирається на 
використанні комплексу заходів з установлення рівня ціни, знижок, надбавок, 
умов оплати за продукцію, управління ціною та контролю з метою задоволення 
потреб споживача та інтересів виробника, як наслідок одержання прибутку. 

На сьогодні автори виділяють такі основні функції ціноутворення: 
- облікова функція - облік витрат суспільної праці на виробництво послуг у 

грошовому вираженні; 
- стимулююча функція - заохочення й стримування динаміки виробництва 

й споживання послуг; 
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- розподільча функція - сприяння розподілу й перерозподілу національного 
доходу; 

- балансова функція - визначення пропорційності між попитом та 
пропозицією, споживанням і виробництвом; 

- функція наближення - відображення раціональності розміщення 
виробництва поблизу місць споживання, регулювання переливу капіталу з зі 
сфери діяльності в іншу. 

Різноманітність видів товарів і послуг, форм і методів їхнього виробництва 
й продажу, вимог клієнтів викликало ускладнення й поширення видів ціни. У 
таблиці 2 розглянуті основні види ціни, які присутні на транспортних ринках             
[5, c. 70].  

Таблиця 2 

Види цін на транспортні послуги 

Вид ціни Визначення 

Базисна 

Фіксована на певний момент часу ставка вартості за одиницю виконаних 
послуг: 
Погодинна: за час або добу роботи; 
Відрядна: за перевезену тонну вантажу, вантажообіг. 
Комбінована (продуктивна): за кілометр пробігу, час простою 

Світова Грошове вираження інтернаціональної вартості послуг або 
вартості національної послуги на світовому ринку 

Місцева 
(розрахункова) 

Ціна, що враховує особливості реалізації послуг на місцевому 
ринку (диференціація внутрішньогалузева та по географічній 
ознаці) 

Монопольна 
Ціна в окремих сегментах ринку (наприклад, ексклюзивні 
перевезення: особливо коштовний вантаж, негабаритні та 
великовагові вантажі й т.п.)

Фіксована Ціна, яка встановлюється державою або під його контролем на 
соціальнозначимі види послуг 

Договірна Ціна, яка встановлюється державою сторін при оформленні та виконанні 
договору 

Прейскурантна Ціна, зафіксована на певний момент часу в спеціальних 
довідниках або прайс-листах 

Сезонна 
Ціна для згладжування нерівномірності попиту протягом 
певного часу (рік, квартал, місяць), може визначатися 
коректуванням базової ціни з використанням системи знижок 

Ковзна Ціна послуги, установлювана на період часу, протягом якого її собівартість 
може змінюватись 

Роздрібна (разова) Ціна разового договору 

Групова 
(фактурна) Ціна комплексу транспортних послуг 
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Рішення про ціну приймається під впливом досить великої кількості 
надзвичайно різноманітних внутрішніх і зовнішніх факторів, які можна умовно 
розділити на дві групи: 

- загальноекономічні фактори: податкова й адміністративна політика, 
загальна кон'юнктура фінансового ринку, загальні конкурентні умови 
українського експорту на світових товарних і транспортних ринках, 
нормативно-правові акти, загальний рівень інфляцій; 

- галузеві фактори: обсяги й структура послуг, резерви зниження 
собівартості послуг, номенклатура витрат і розподілення витрат по видам робіт 
і послуг, форма власності й структура керування в галузі [6, с. 356]. 

Стосовно до теорії ціноутворення з перерахованих факторів можна 
виділити фактори, що безпосередньо впливають на рішення у ціноутворенні: 
маркетингові цілі; рівень попиту на послуги; величина витрат; ступінь 
державного регулювання; характер конкуренції. 

Серед зазначених факторів величина витрат і маркетингові цілі організації 
є приблизними межами встановлення ціни на послуги. 

Процес визначення тарифів на перевезення й послуги в умовах конкуренції 
включає в себе наступні основні етапи: 

1. Постановка задачі визначення тарифів (встановлення маркетингових 
цілей). 

2. Визначення попиту на перевезення й послуги. 
3. Визначення витрат. 
4. Аналіз тарифів, які застосовуються перевізниками й експедиторами. 
5. Вибір типу тарифу й метода його визначення. 
6. Визначення остаточного тарифу. 
Маркетингові цілі. На етапі визначення маркетингових цілей перевізник 

повиннен відповісти на запитання, яких цілей вони бажають досягти за 
допомогою даного тарифу на конкретне перевезення або послугу. 
Найпоширенішими цілями організації при реалізації своїх товарів й послуг 
виступають наступні: одержання запланованого прибутку; збільшення обсягів 
реалізації; завоювання більшої долі ринку; одержання високого прибутку від 
реалізації конкретної послуги; посилення своєї конкурентноздатності; 
створення сприятливого іміджу послуги.  
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Кожна транспортна послуга має життєвий цикл, що складається із 
чотирьох основних етапів. Із часом у залежності від того, на якій стадії 
життєвого циклу перебуває послуга, змінюються цілі організації при 
встановленні ціни (таблиця 3). 

Таблиця 3 

Зміна цін на кожній стадії життєвого циклу послуг 

Стадія життєвого циклу Вид, зміна ціни Маркетингові цілі 

Впровадження послуг - 
політика високої ціни в 
короткостроковий 
термін 

Висока сковзка ціна (її 
поступово знижують при 
посиленні конкуренції й 
втраті новизни послуги)

Швидке покриття
витрат 

Політика ціни 
проникнення 

Ціна проникнення Збільшення обсягів реалізації й одержання 
зв’язаного з ним ефекту масштабу - 
зниження витрат на одиницю продукції. 
Додаткові переваги організації перед 
конкурентами

Зрілість Зниження ціни Залучення додаткових клієнтів 
Відносне підвищення
ціни 

Максимізація виторгу від реалізації 
послуги

Спад Низька ціна Завершення реалізації послуги й одержання
прибутку

 
На першому етапі введення нової послуги потрібні відносно великі 

витрати на технічні й організаційні заходи, пов'язані з її впровадженням, обсяги 
реалізації зростають повільно, прибуток майже відсутній або її розмір 
незначний. На другому етапі обсяги реалізації послуг збільшуються інтенсивно, 
відносні витрати знижуються, прибуток зростає. На третьому етапі обсяги 
реалізації послуг і прибутку стабілізуються або, можливо, трохи знижуються. 
Четвертий етап життєвого циклу характеризується зниженням обсягів 
перевезень і прибутку, що означає необхідність перегляду технології й пошуку 
нових шляхів освоєння ринку. 

Попит на послуги. Максимальний рівень цін визначається попитом на 
транспортні послуги. Співвідношення між ціною й попитом не завжди 
однозначно. Існують товари й послуги, попит на які не збільшується і не падає 
одночасно зі зміною ціни.  

Величина витрат. Собівартість послуг багато в чому визначає і 
конкурентноздатність. Споживачі купують послуги тієї транспортної 
організації, що запропонує доступні тарифи на послуги, що визначає 
актуальність питання економії витрат на всіх етапах руху товарів. 
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Від рівня витрат залежить також мінімально прийнятна ціна, яка покриває 
витрати на виробництво й реалізацію послуг. Виробництво послуги пов'язано із 
двома типами витрат: постійні витрати, які повинні бути покриті незалежно від 
обсягів реалізації (амортизація, орендна плата, комунальні й адміністративні 
витрати й т.п.); змінні витрати, обумовлені саме обсягом реалізацій (вартість 
сировини, робочої сили, матеріалів, які споживають в процесі виробництва). 

Вартість перевезення в першу чергу визначається транспортними 
витратами. Кожен перевізник встановлює такий тариф на свої послуги, що 
покриває його витрати та забезпечує певний прибуток. Ціноутворення в 
транспортній галузі є складним процесом, що пов'язане з різноманітністю 
продукції, яка транспортується. Формування транспортних тарифів має певні 
особливості, пов'язані з особливостями транспорту як сфери діяльності: 

1. Транспорт не створює нового товару, однак є сферою матеріального 
виробництва, виконуючи функції доведення товарів до споживачів і надання 
послуг. 

2. У результаті діяльності працівники транспортної галузі не змінюють 
виробу, однак вартість його збільшується, оскільки витрачаються матеріальні, 
фінансові та трудові ресурси, що утворюють собівартість послуги, пов'язаної з 
транспортуванням вантажів. 

3. Тариф залежить також від умов транспортування, витрат на 
транспортування на різних ділянках шляхів, оптимальної пропускної здатності 
транспортної мережі. 

4. Транспортний тариф залежить від виду продукції, що транспортується, 
відстані, швидкості перевезення, виду відправлення. У розрахунку 
транспортного тарифу враховуються тип рухомого складу, ступінь 
завантаженості транспортного засобу тощо. 

5. Транспортні тарифи відбиваються в усіх елементах роздрібної ціни, 
оскільки послугами транспортних підприємств користуються як підприємства-
виробники, так і підприємства-посередники (зокрема, роздрібні торговельні 
підприємства). 

6. Транспортні підприємства використовують різні ресурси (залізо, 
вугілля, нафту, газ, електроенергію, будівельні матеріали та ін.), вартість яких 
входить у собівартість перевезень. Тому ціни на ці ресурси істотно впливають 
на витрати транспортних підприємств і вартість тарифу загалом. 
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Перелічені особливості зумовлюють складність процесу ціноутворення у 
транспортній галузі порівняно з процесами ціноутворення в інших галузях 
національної економіки. 

Для виявлення конкретної суми здійснюється калькуляція виробничих 
витрат за основними статтями собівартості на підставі існуючих норм або 
практики роботи організації [6, c.171]. 

Загальноприйнята структура витрат транспортних організацій 
представлена у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Структура витрат транспортних організацій 

Вид витрат Елементи Склад 

Витрати по 
звичайним 
видам 
діяльності 

Матеріальні витрати (з
вирахуванням вартості
повернених відходів) 

Сировина та матеріали на здійснення 
перевезень (в тому числі паливо в межах норм); 
інструмент, інвентар; комплектуючі; роботи та 
послуги виробничого характеру (в тому числі 
технічне обслуговування транспорту) 

Витрати на оплату 
праці Витрати з нарахуванням 

Амортизація За нормами амортизації 

Інші витрати 

Відновлення основних фондів; науково-
дослідницькі та конструкторські розробки; 
обов’язкове та добровільне страхування майна, 
в тому числі вантажів, запасів товарно-
матеріальних цінностей, відповідальності; 
витрати на забезпечення нормальних умов 
праці; медичне свідоцтво, 
безпека дорожнього руху і т.п.; податки та 
збори: ліцензійні, екологічні, на сертифікацію 
продукції, комісійні стороннім організаціям, 
орендні або лізингові платежі; відрядження; 
юридичні, інформаційні та консультаційні 
послуги, аудит, 
нотаріус, управлінські та представницькі 
витрати, підготовка та перепідготовка кадрів, 
поштові витрати та ін. 

Інші витрати 

Операційні витрати Витрати, які пов’язані зі здачею в оренду 
фондів організації, операціями з акціями і т.п. 

Позареалізаційні 
витрати Штрафи, пені, неустойки 

Надзвичайні витрати Витрати, які пов’язані зі стихійними лихами, 
військовими діями 
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Після розрахунку витрат по всіх статтях з урахуванням закладеного рівня 

рентабельності одержують конкретну тарифну ставку - питому величину, що 

надалі буде брати участь у розрахунках оплат за перевезення. 

Конкуренція. Вивчення й аналіз тарифної політики, у тому числі тарифів 

на перевезення, операції й послуги, які застосовуються іншими організаціями й 

видами транспорту, є однією з основних задач транспортної організації для 

забезпечення ефективності її роботи. Вплив конкуренції на рішення про 

ціноутворення, яке приймається, може бути реалізоване в трьох загальних 

варіантах: 

- вибір ціни вище ринкової, тобто вище, ніж у конкурентів; 

- вибір ціни нижче ринкової, нижче, ніж у конкурента; 

- вибір ціни лідера цін (найбільшого виробника в галузі на ринку, що 

диктує рівень цін другим компаніям) [3, c.47].  

Визначивши якісні й кількісні фактори, що впливають на рішення по 

ціноутворенню, транспортна організація може вибрати й встановити тариф на 

власні перевезення й послуги з обліком своїх середніх витрат і рентабельності, 

особливостей послуги, що надається, і рівня поточних тарифів.  

В практиці роботи транспортних організацій використовується велика 

кількість різних методів ціноутворення, а саме: 

- метод на основі витрат (установлення ціни за собівартістю); 

- метод на основі ринкової конкуренції; 

- метод на основі попиту та пропозиції (метод рівноваги цін); 

- метод на основі споживчої вартості [7, c. 310]. 

Фактори, що враховуються при формуванні тарифів переліченими 

методами, представлені в таблиці 5 [1, c. 50]. 
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Таблиця 5 

Методи формування тарифів 

Методи формування тарифів Фактори що враховуються 

По собівартості 
Собівартість 
Прибуток 

По конкуренції на ринку Ціни конкурентів на аналогову послугу 

По співвідношенню попиту і 
пропозиції 

Попит на послугу 
Пропозиція 

По споживчій вартості Споживча оцінка послуг 
 

Встановлення тарифу по собівартості - метод найбільш простий і 
найчастіше використовуємий. До розрахункової вартості послуги додається 
деяка величина прибутку, що, на думку організації, яка надає послуги, є для неї 
достатнім стимулом до ефективної роботи. Розрахунок тарифу на основі 
собівартості здійснюється за формулою: 

P = AVC (1+ K) ,        (1) 
де АVС – собівартість виробництва послуги: 
К - надбавка з метою покриття накладних витрат й одержання прибутку. 
Ціноутворення по ставці повернення на інвестиції (США): 

P = AC + kв I,         (2) 
де АС - експлуатаційні поточні витрати; 
kв - ставка повернення на вкладені інвестиції; 
I - розмір інвестицій. 
Встановлення тарифу в залежності від конкуренції на ринку полягає в 

тому, що величина тарифу встановлюється близькою до середньої величини 
тарифу конкурентів. Такий підхід не вимагає глибоких маркетингових 
досліджень і є практично єдино можливим при дії на насиченому ринку 
декількох організацій, що надають аналогічні послуги [2, c. 60]. 

Установлення тарифу у співвідношенні попиту та пропозиції здійснюється 
на основі ринкової інформації. Попит у цьому випадку розглядається як 
своєрідний баланс між ціною й пропозицією. Тариф, що урівноважує попит та 
пропозицію, у найпростішому випадку може бути визначений у такий спосіб: 

Tp = SC (1+ R/100) /Q,         (3) 
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де Тр - тариф, що врівноважує попит та пропозиції; 
S - вартість послуги;  
С - рівень попиту на даний вид послуг; 
R - середня норма рентабельності; 
Q - рівень пропозиції на даний вид послуг. 
Чим вище попит, тим вище тариф рівноваги; при скороченні попиту тариф 

рівноваги знижується. Порівняння рівноважних цін з діючими цінами на ринку 
дозволяє оцінити напруженість ринку та прогнозувати тенденції розвитку 
ринкових цін на послугу [8, c.191].  

Встановлення тарифу за споживчою вартістю припускає його визначення 
відповідно до ефекту, який одержує клієнт від використання транспортної 
послуги. Дана систематизація дає можливість показати клієнту, за що він 
сплачує. В якості споживчих властивостей транспортної послуги, як правило, 
виступають наступні показники: швидкість доставки; відповідність стандартам 
якості; регулярність перевезення; санітарно-гігієнічні й температурні параметри 
вантажів для харчових продуктів; використання спеціалізованих ТЗ; умови 
оплати. 

Отже, підсумовуючи усе вищезазначене можна зробити висновок, що 
обрана підприємством політика ціноутворення є ключовим фактором його 
конкурентоспроможності та впливає на кінцеві фінансові результати 
підприємства. Основним завданням цінової політики було і залишається - 
встановити оптимальну ціну на свої товари (послуги).  
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ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ 

У статті розглянуто: сутність бренда та його складових елементів, систему 

управління брендом, формування системи управління брендом на підприємстві, 

основні моделі управління брендом, бренд-стратегії та комунікаційна 

концепція бренду.  

Ключові слова: бренд, бренд-менеджмент, система управління брендом, 

брендинг, моделі управління брендом, бренд-стратегія 

Постановка проблеми. Тенденції розвитку економіки України, що склалися 

на сьогоднішній день, характеризуються недостатнім вивченням питання 

управління інтелектуальними ресурсами на підприємстві. У сучасних умовах 

ринкового середовища широкого вибору та диференціації товарів конкурувати 
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підприємствам без сильної торгової марки, яка могла б забезпечити 

унікальність, неповторність та диференціацію пропозиції, практично 

неможливо. 

Підприємства повинні сконцентрувати свої зусилля на формуванні 

сильних брендів, що вимагає від них застосування сучасних концепцій 

брендингу, їх адаптації до особливостей виробництва, впливу чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовищ, які відрізняються мінливістю, 

інноваційністю та невизначеністю та удосконалення системи управління 

брендом. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний науковий внесок в 

дослідження процесів управління брендом внесли такі українські та зарубіжні 

вчені як Д. Аакер, Т. Амблер, Б. Берман, С. Дерев’янко, А. Леоніденко,                

О. Мельника, Н. Д’ячкова, Н. Івашова, О. Чайка, С. Велещук, О. Ястремська. 

Метою статті є дослідження сутності системи управління брендом. 

Основний матеріал. Сьогодні зросла кількість керівників в українських 

компаніях, які усвідомлюють важливість створення та просування власного 

бренду. Особливого значення набуває управління брендом (продуктом). 

Управління брендом дозволяє займати стійкі позиції на ринку в умовах 

жорсткої конкуренції, завойовувати довіру та лояльність споживачів, 

зміцнювати репутацію компанії та імідж бренду. Сам по собі бренд не є 

запорукою успішної життєдіяльності компанії. Просто створити бренд 

недостатньо, необхідно постійно проводити маркетингові та рекламні заходи, 

проводити оцінку вартості та дизайну бренду, планувати просування бренду і 

стратегію розвитку - все це складові процесу управління брендом або бренд-

менеджмент [2, с.206]. 

Визначимо, сутність та основні елементи системи управління. Управління 

- це процес сполучення ресурсів для досягнення поставлених цілей. У роботі     

[3, с. 73] наведено таке визначення управління: сукупність принципів, методів, 

засобів, функцій і форм управління з метою реалізації стратегічних планів, 

досягнення ефективності виробництва та збільшення прибутку. Управління - це 
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дія, спрямована на об’єкт із метою змінити його стан або поведінку внаслідок 

зміни обставин. Ю.Н. Круглова дотримується погляду, що основне завдання 

управління полягає в спостереженні за станом факторів управління та 

організації впливу на них з метою підтримки заданого стану або переведення в 

новий, більш бажаний стан. Отже, як свідчать наведені визначення, управління 

- це складна система, яка містить взаємозв’язані елементи та їхні зв’язки.  

Система - це сукупність взаємозв’язаних елементів, які являють собою 

певну цілісність, єдність, а зміна стану будь-якого елемента спричиняє зміну 

станів інших елементів [3, с. 82]. А.В. Шегда наголошує, що організація будь-

якої системи потребує такого підбору та поєднання її елементів, які б 

забезпечували її гармонійне функціонування [3, с. 101]. Він дотримується 

такого погляду на визначення системи управління підприємством, який 

розглядає її як механізм управлінських взаємовідносин, що містить у собі 

закони управління, функції та методи управління, інформацію, інструменти 

впливу (плани, норми, форми стимулювання), організаційну структуру, кадри 

управління, технічні засоби роботи з інформацією. Є.В. Мішенін визначає 

систему управління таким чином: система управління - це сукупність 

організації управління з механізмом управління та об’єктом управління, що 

утворюють систему управління з певним об’єктом управління. Механізм 

управління формується з таких елементів: цілі управління, критерії управління, 

фактори управління (елементи об’єкта управління, на які здійснюється вплив), 

методи управління, ресурси управління, рис. 1.[3, c.105]. 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 1. Механізм системи управління [3] 

Основні цілі та принципи управління 

Органи управління 

Методи організації управління 

Об’єкти управління 
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Система управління брендом (brand management, управління маркою) - це 

комплексний, регулярний менеджмент побудови і поліпшення бренду, який 

здійснюється на всіх етапах його розвитку. Управління брендом - виділення 

бренду в самостійний об’єкт маркетингового управління та застосування 

комплексу маркетингу (4P) безпосередньо до бренду, а не до всього ринкової 

пропозиції компанії або до згрупованим тим чи іншим чином товарам, скажімо 

до товарів, згрупованих за прибутковістю або оборотність складських запасів. 

Мета управління брендом - максимізації продажів товарів і (або) послуг 

пропонованих цільової аудиторії під ім’ям бренду. 

Завдання управління брендом: зробити товари і (або) послуги привабливим 

для кінцевого споживача; просунути товари з маркетингового каналу. 

Суть управління брендом - стежити за новими можливостями та пошук 

відповідей на питання: хто є споживачем даного товару і (або) послуги, як 

переконати купити саме цей товар-це і є основою управління брендом [4, c.88]. 

 
Рис. 2. Схема управління брендом [4, c.85] 

Управління активами бренду - це управління ставленням між клієнтами 

компанії та її брендом, управління мірою потягу споживача до того чи іншого 

бренду, управління популярністю бренду, в результаті - фінансової вартості 

бренду. 

Управління брендом, включаючи його створення, просування на ринок, 

адаптацію до мінливих умов, визначається поняттям брендинг [4, c.86].  
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Брендинг (англ. Branding) - маркетингова діяльність по створенню 

довгострокової переваги товару даної фірми; реалізується в процесі впливу на 

споживача товарного знаку, упаковки, рекламних звернень, що виділяють товар 

серед конкурентів і створюють його образ. Бренди є основою сприйняття 

споживачами продуктів і послуг, а ключовим поняттям комунікаційної 

концепції маркетингу служить брендинг.  

Брендинг допомагає: 

• підтримувати запланований обсяг продажу на конкретному ринку і 

реалізовувати на ньому довгострокову програму зі створення та закріплення у 

свідомості споживачів образу товару або товарної групи; 

• забезпечити збільшення прибутковості внаслідок розширення 

асортименту товарів і знань про їхні загальні унікальні якості, впроваджуваних 

за допомогою колективного образу; 

• передати в рекламних матеріалах і кампаніях культуру країни, регіону, 

міста, де виготовлений товар, врахувати запити споживачів, для яких він 

призначений, а також особливості території, де він продається; 

• використовувати три фактори, важливі для звернення до рекламної 

аудиторії: історичні корені, національний менталітет, нинішні реалії і прогнози 

на перспективу [2, c.202]. 

Управління брендом потребує вміння рекламодавця і рекламної агенції 

працювати з інтелектуальною власністю, товарними знаками, дизайном і 

текстами. 

Термін управління брендом (бренд менеджмент) вперше з’явився в 1931 

році, коли Нейл Макелрой, співробітник Procter & Gamble, в своїй службовій 

записці висунув пропозицію створення кардинально нових посад. 

Бренд-менеджмент - це діяльність, що ґрунтується на стратегічній 

орієнтації підприємства та має спрямованість на забезпечення прихильності 

споживачів, стійкості конкурентних позицій та довготривалого успіху 

підприємства[4, c.90]. Його метою є розвиток та зростання вартості основного 

нематеріального активу підприємства - капіталу бренда. Тобто бренд-

менеджмент на підприємстві виконує завдання забезпечення стійкого 
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довгострокового попиту на продукцію; надання бренду додаткової цінності; 

формування стійкої бази для розширення бренда шляхом диференціації 

продукції; створення можливостей виходу на нові ринки; і, в кінцевому 

результаті, підтримання відповідного рівня прибутковості. 

Предметом бренд-менеджменту виступає система виробничих відносин, 

яка скеровує управління виробництвом на задоволення потреб споживачів за 

рахунок створення ланцюга «виробник-споживач», кожна ланка якого сприяє 

збільшенню цінностей для кінцевого споживача. Відповідно об’єктами бренд-

менеджменту є бренд, споживач та підприємство [6, c.91]. 

В основу бренд-менеджменту лягає вибір бренд-стратегії. Бренд-стратегія - 

це сукупність матеріальних і нематеріальних характеристик товару (технології) 

або послуг, які формують свідомість споживача, мотивацію його поведінки при 

виборі товару. 

Планування бренд-стратегії компанії може відбуватися в наступній 

послідовності (табл.1). 

Таблиця 1  

Планування бренд-стратегії 
Перший етап Другий етап Третій етап

1. Ідентифікація об'єкта бренд-
стратегії (компанія, товарна 
продукція, послуга, технологія) і 
його правова охорона. 

1. Організація розробки 
фірмового стилю і дизайну. 

1. Економічний аналіз 

2. Вибір привабливого фірмового 
найменування товару (послуги). 

2. Забезпечення правової 
охорони (товарний знак), 
припинення недобросовісної 
конкуренції. 

2. Оцінка результату 
для цілей обліку 
власних активів 

3. Планування рекламної кампанії і 
позиціонування (місце продукту в 
свідомості споживача) товару на 
ринку. 

3. Аналіз реакції покупців.

 

Бренд-стратегія дозволяє конкретизувати товар на рівні моделі, її 

модифікації, спираючись на ряд істотних ознак, властивих товару (технічне і 

естетичну досконалість, дизайн упаковки, мерчандайзинг, надання сервісних 

послуг). 

Перерахуємо основні етапи побудови бренду. 
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1. Позиціонування бренду (brand positioning). 

2. Створення ідеї бренду (brand ideation creative). 

3. Планування стратегії просування бренду (brand strategy). 

Уміння бренду адаптуватися до мінливих умов споживацьких уподобань - 

це його впевнений погляд у майбутнє. Бренд повинен бути готовим до 

партнерства та співпраці з цільовою аудиторією [1, с.73]. 

Комунікаційна концепція бренду завжди визначається і вибудовується на 

основі плану маркетингу підприємства, а саме: поточної і прогнозованої 

ринкової ситуації, цілі діяльності підприємства, стратегії маркетингу, стратегії 

позиціонування торгової марки та комплексу маркетингу (4р) підприємства. 

Будь-яка бренд-стратегія підприємства базується на одній з моделей бренд-

менеджменту. 

 Моделі бренд-менеджменту (моделі управління брендом) 

У світовій практиці виділяють дві основні моделі управління продуктом: 

- англо-американська або західна; 

- японська, або східна [5, c.566]. 

Таблиця 2 

Моделі управління брендом 
Західна модель управління. Східна модель управління. 

1. Згідно цієї моделі, компанії, які 
виробляють різні товари або кілька товарних 
ліній, позиціонують кожен свій товар 
унікально, не пов'язуючи його з іншими 
товарами і компанією в цілому. 
2. Створення нового бренду по цій моделі - 
це вкладення довгострокових інвестицій, 
тому особлива увага тут приділяється 
виробництву, маркетингу і рекламі товару. В 
цьому випадку бренд необов'язково повинен 
приносити дохід відразу, він може стати 
прибутковим лише через кілька років. 
3. В західному розумінні, бренд - це 
самостійна «бойова одиниця» з усталеною 
цільовою аудиторією і позитивним іміджем. 
Також рекламна кампанія з року в рік може 
ґрунтуватись на одній бренд-ідеї. Так роками 
формується лояльність споживачів до 
бренду, підвищується пізнаваність і рівень 
довіри до компанії. 

1. Дана модель управління дозволяє 
компаніям акцентувати увагу на вкладенні 
інвестицій у наукові розробки та підтримання 
незмінно високої якості товару. Крім того, 
тут немає «вільних», що окремо стоять, 
продуктів і діє система «підбрендів» − 
парасолькових брендів.  
2. Виробники спрямовують всі свої зусилля 
на просування самої компанії, підтримання її 
іміджу та репутації - як гаранта високої 
якості. В даному випадку особливу роль 
відіграє фірмовий стиль та атрибути бренду, 
які використовуються у всіх видах 
комунікації зі споживачем і є обов'язковими 
елементами кожної рекламної кампанії. 
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Управління брендом в Україні більше тяжіє до західної англо-

американської моделі, з рідкісними рисами японської моделі [5, c.572]. 

Щодо комунікаційної концепції бренду потрібно зазначити, що вона 

формує і описує імідж бренду - його головну комунікаційну константу і формує 

систему комунікаційних каналів бренду в рамках обраних способів просування 

торгової марки на ринок. 

На основі комунікаційної концепції бренду проводиться: 

- розробка всіх констант бренду: назви, логотипу, товарного знаку торгової 

марки, легенди бренда, генерального слогана, фірмового стилю системи 

ідентифікації бренду brandidentity, бренд-бука, керівництва по продажам 

подальше «оформлення» всіх каналів комунікацій бренду:  

- дизайну упаковки, етикетки, рекламних відео або аудіороликів, 

зовнішньої реклами, друкованої реклами, інтерактивної реклами, web-сайту, 

інтернет реклами та інше. 

Варто відзначити, що не всі керівники українських підприємств 

усвідомлюють необхідність використання бренд-менеджменту у своїй 

діяльності [1, 76]. На нашу думку, це є досить негативним, оскільки досвід 

розробки брендових стратегій дозволяє управляти враженнями та бажаннями 

споживачів. 

З позиції управління, бренд доцільно розглядати як інструмент управління, 

за допомогою якого підприємство активно впливає на споживачів, партнерів, 

ділове суспільство, формуючи при цьому певний свій імідж, а також імідж своєї 

продукції та бажану поведінку вказаних осіб для підприємства. У цьому 

контексті, бренд є інструментом досягнення стратегічних цілей суб’єкта 

господарювання та виступає об’єктом управління, щодо якого застосовують 

загальноприйняті етапи - формулювання цілей, вибір стратегії, оцінювання 

ефективності управління [1, с. 203]. 

Основною метою формування стратегії розвитку бренда є досягнення 

конкурентних переваг, тому її доцільно формувати крізь призму основних 

стадій бренд-менеджменту як процесу управління [5].  
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Початок управління будь-яким брендом - його позиціонування на ринку. 

Позиціонування бренду (Brand Positioning) - це визначення того місця, яке він 

займе стосовно конкурентів, а також набір тих купівельних потреб, які він 

покликаний задовольнити.  

Відповідно, позиція бренду (Brand Positioning Statement) - це те місце, яке 

займає бренд в уявленнях цільового сегмента споживачів по відношенню до 

конкурентів. Для успішного позиціонування бренду варто звернути увагу на 

інші бренди, присутні на тому ж сегменті ринку. Це дозволить, по-перше, 

уникнути дублювання, по-друге, врахувати помилки і прорахунки, вчинені 

конкурентами, по-третє, може наштовхнути на оригінальну ідею. Одним з 

основних принципів, які використовуються при позиціонуванні бренду, є 

принцип використання унікальної властивості продукції [5, c.604]. 

Управління брендом повинно мати стратегічний і цілісний характер, має 

зосереджуватися на створенні сильного образу бренду, для чого повинні бути 

об’єднані всі маркетингові зусилля. У довгостроковому проекті правильно 

побудований образ бренду повинен стимулювати його розвиток з метою 

стратегічного збільшення вартості бренду, що в свою чергу забезпечить в 

майбутньому надійну і стабільну додану вартість товару. 

Управління комунікацією бренду - створення комунікаційної концепції 

бренду, формування системи комунікаційних каналів бренду в рамках обраних 

способів просування торгової марки на ринок: дизайну упаковки, етикетки та ін 

[6, c.94]. 

Початок управління брендом - його позиціонування на ринку. Все 

починається задовго до формування атрибутів бренду, з пошуку рішення - яким 

чином бренд буде позиціонується в свідомості покупців. Для цього необхідно 

визначити усталені традиційні уявлення споживачів про ту категорію товарів, 

до якої відноситься бренд, і продумати, як їх можна змінити. З цією метою в 

практиці маркетингу використовується ряд методів. Далі управління брендом 

передбачає процес формування іміджу бренду протягом тривалого періоду 

через додаткові цінності, емоційні або раціональні «обіцянки» торгової марки, 

що робить його більш привабливим для кінцевого споживача. 
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Здійснюють, як правило, управління брендом маркетологи або ж бренд-

менеджери, але за відсутності в штаті компанії таких фахівців, підприємства 

вдаються до послуг брендингових агентств. 

На сучасному етапі бренд-менеджмент переходить у нову стадію - він стає 

основою діяльності організації і дозволяє їй опосередковано через управління 

брендом товару управляти її іміджем [7, c.350]. 

Формування стратегій управління брендом товару доцільно проводити у 

розрізі основних елементів: формування стратегій управління товарним 

портфелем підприємства; товарними марками товарів, що реалізує 

підприємство; ціновою політикою підприємства; методами збуту та засобами 

мерчандайзингу; сервісною підтримкою. З погляду на зазначені положення і 

висновки, підприємствам України слід спрямовувати зусилля бренд-менеджерів 

на розвиток комунікативних зв’язків, тобто на аналіз зовнішнього середовища 

та внутрішніх можливостей організації, що передбачає не лише спрямованість 

на ринок товарів і отримання прибутку, але і отримання зворотної інформації 

для прийняття ефективних управлінських рішень щодо виробничих процесів, 

фінансових та маркетингових заходів, правового захисту бренда, стратегічних 

орієнтирів організації [8, c.97]. 

Висновок. Таким чином, сильний бренд - це результат регулярних дій з 

управління уявленнями споживачів про товар. Таке управління будується на 

основі досліджень споживчих переваг, діяльності конкурентів, основних 

тенденцій на ринку і передбачає реагування на значимі зміни. 

Управління брендом - постійний процес, що забезпечує життєздатність 

бренду і в кінцевому підсумку підвищує цінність товару в очах споживачів. 
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У сучасних ринкових умовах кількість нових товарів і послуг стрімко 

збільшується, внаслідок цього першочерговим завданням виробників постає 

проблема активізації уваги потенційних споживачів. На даний момент все 

більше підприємств сприймають бренд, як основну умову своєї успішної 

бізнес-діяльності.  

Теорії про створення та просування успішних брендів присвячені роботи 

провідних західних економістів: Д. Аакера, Т. Амблер, Р. Батра, Р. Блекуелла, 

Дж. Веркман, А. Дейян, П. Дойля, Е. Дихтль, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. 

Портера, Дж. Еванса.  

Розглянемо більш застосовувані моделі управління брендом: 

1. «Колесо бренду» (Brand Wheel) (розробка рекламного агенства Bates 

Worldwide) - універсальна модель побудови брендів, яка систематизує 

взаємодію споживача і бренду. Дану модель використовують в роботі провідні 

світові компанії: Smirnoff, Electrolux, Whiskas, IBM, Zanussi, 3M, Metaxa і 

багато інших (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Колесо бренду [1] 

 

Бренд представлений у вигляді набору окремих кругів, які є його 

складовими: 

- суть бренду (ядро) – основна ідея, запропонована споживачеві; 

- індивідуальність бренду (персоналії, що забезпечують емоційні 

взаємини зі споживачами, необхідні для його ідентифікації); 
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- цінності бренду (емоційні результати від використання бренду. 

Формуються в результаті поєднання особливих якостей товару і персональних 

висновків споживача, як співвідношення вигоди від покупки бренду і витрат на 

використання товару); 

- переваги бренду (фізичний результат на базі вигоди від використання 

бренду. Особлива властивість, яке пропонується брендом для задоволення 

споживчих потреб); 

- атрибути бренду (фізичні, а також функціональні характеристики для 

початкової ідентифікації бренду споживачем, наприклад колір, смак, дизайн, 

комплектація та ін.). 

2. Thompson Total Branding - методика формування індивідуальності 

бренду. Бренд характеризується особливим унікальним поєднанням відчуття: 

фізичних (зовнішній вигляд, запах); раціональних (зміст, функціонування); 

емоційних (психологічні почуття власника бренду, його настрій), які формують 

його індивідуальність. 

Фактори, що впливають на формування враження від бренду, 

представлені на рис. 2 [2]. 

Чотири виміри бренду утворюють «уявний простір бренду», який 

забезпечує прихильність споживачів:  

- функціональний вимір представляє для споживача користь від 

експлуатації продукту з описом його унікальних характеристик; 

- ментальний вимір, що відображається в рекламі, передає почуття 

споживача, відображає їх самосприйняття і самоідентичність, створює нові 

уявлення про самих себе; 

- соціальний вимір дає можливість взаємодіяти бренду з потенційним 

споживачем, забезпечує здатність ідентифікувати себе з певною суспільною 

групою; 

- духовний вимір дозволяє бренду покращувати навколишній світ та 

відображає сприйняття глобальної або локальної відповідальності. 
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Рис. 2 Управління враженням від бренду [2] 

3. Модель чотиривимірного брендингу Т. Геда. У даній моделі бренд 

представлений як «розумове поле бренду» в чотирьох вимірах (рис. 3). 

 
Рис. 3. «Розумове поле бренду» [3, 4] 

 

4. Модель Д. Аакера представляє бренд у вигляді дворівневої системи, що 

базується на фізичних характеристиках товару і масштабних асоціаціях (рис. 4) 

[5]. 
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Рис. 4. Модель Д. Аакера (складові бренду) 

 

Розширений контекст споживання, що забезпечується асоціативним 

сприйняттям бренду, дає можливість зав'язувати на емоційному рівні близькі 

стосунки зі споживачами. 

Головні брендові характеристики: ключовий зміст; функціональні та 

емоційні асоціації, що викликаються у споживачів; рівень просунутої брендової 

асоціації; словесна складова; сукупні властивості бренду, що характеризують 

його індивідуальність; створюваний рекламою зоровий образ. 

5. Модель формування споживчого капіталу бренду К. Л. Келлера 

складається з декількох етапів (рис. 5), які необхідні для співставлення брендів. 

На кожному етапі торговельні марки мають різноманітні характеристиками. 
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Рис. 5. Модель формування споживчого капіталу торгової марки 

К.Л.Келлера [6] 

 

При більш чітко встановлених межах, формах, метою кожного етапу 

збільшення можливість їх благополучного виконання, а також зменшення 

вкладень в просування торгової марки. Сильна марка створюється послідовно. 

В першу чергу створюється потрібне розуміння. Далі формуються ґрунтовні і 

осмислені позиції і взаємовідносини, що знаходяться в основі її капіталу. 

  6. Модель управління брендом Т. Амблер [7].  

Відомо два основних підходи до торгової марки: глобальний 

(багатофакторний) і підхід, в концепції якого оціночним пріоритетом є додана 

вартість. Перший - глобальний підхід виглядає так: 

Марка = Продукт + Упаковка + Додана вартість   (1) 

Другий підхід описується так: 

Марка = Додана вартість       (2) 

Глобальна концепція встановлення торгової марки більш ефективніша з 

точки зору основних переваг, які отримує споживач, Т. Амблер дає наступну 

формулу: Марка = Функціональні (якість) + Психологічні (імідж) + 

Економічні переваги (ціна)        (3) 

Суть полягає в збереженні балансу, між ключовими перевагами, що 

отримують споживачі. 



520 

7. Модель управління брендом «трикутник бренду» (рис. 6) [8]. 

 
Рис. 6. Трикутник бренду (концепція ефективного звернення до споживача) 

 

У даній моделі емоційна складова управління брендом виходить на перше 

місце, але, тим не менш, вона не дуже віддаляється від самого продукту. Для 

певного сегмента споживачів бренд, який задовольняє споживчим потребам, 

виступає найкращою ринкової альтернативою. 

Таким чином, бренд займає ключову роль в установленому ринковому 

сегменті, тому що задовольняє фактичні потреби споживача і перевагу в якості 

продукту, передає йому емоційне задоволення. Ці три елементи створюють 

«трикутник бренду». Для отримання даних про три елементи, які формують 

його вершини, використовують різноманітні методи маркетингових 

досліджень. Учасники проведення маркетингових досліджень визначають 

перешкоди на шляху матеріалізації продукту. 

Розглянуті вище моделі управління брендом необхідно систематизувати в 

три групи. 

Перша група моделей розглядає бренд з інструментального погляду, з 

позиції виробника, показуючи комплекс атрибутів, що здійснюють управління 

споживачем. 

Друга група моделей розглядає бренд з емоційних позицій, зображуючи 

враження споживачів від використання бренду. 

Третя група моделей розглядає бренд з процесуального погляду, який є 
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сукупністю емоційного та ціннісного підходу і показує розвиток бренду від ідеї 
виробника до створення споживчих вражень. 

Кожна група моделей не в повній мірі підходить до реалізації 
повноцінного комплексного управління брендом. Тому необхідна модель, що 
враховує всі виявлені недоліки.  

Модель управління брендом, що описує взаємовигідні відносини між 
споживачем і виробником брендової продукції, на нашу думку, може бути 
застосована в практичній діяльності українських підприємств (рис.7). 

Об'єктом відносини є бренд, що відображає наступні переваги: 
- сутнісні (ключова ідея, яка пропонується споживачеві; основна 

обіцянка, що виражається в простих словах); 
- функціональні (фізичні відмінності товару); 
- емоційні (позитивні емоції, що виникають при використанні бренду); 
- індивідуальність бренду (індивідуальні якості і характеристики, що 

сприяють пізнаваності бренду, визначають «характер» бренду). 
Споживач продукції як суб'єкт відносин характеризується: 
- соціальним портретом (вік, освіта, сімейний стан, дохід, сфера 

зайнятості, вид діяльності); 
-контекстом споживання (основні передумови споживання брендової 

продукції); 
- зовнішні цінності (спрямованість на зовнішнє оточення споживача); 
- внутрішні цінності (спрямованість безпосередньо на споживача). 

 
Рис. 7. Сучасна модель управління брендом 
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  Модель управління брендом передбачає цілеспрямовані дії виробника на 

просування брендової продукції, що базуються на: 

- цілях і місії підприємства (якісно виражена сукупність стратегічних 

цілей і підприємницьких можливостей); 

- ресурсах підприємства (виробничих, трудових, фінансових); 

- маркетинговій політиці підприємства (сукупність управлінських рішень 

щодо взаємодії цінової політики підприємства з методами прямого і / або 

непрямого стимулювання продажу та обґрунтуванням порядку встановлення 

ціни реалізації, що залежать від суттєвих показників: обсягу продажу, терміну, 

системи платежу, важливості особистості споживача на даному ринку). 

Модель управління брендом також враховує зворотні зв'язки, виражені в 

інтенсифікації бренду (в зв'язку із застосуванням все більш ефективних засобів 

маркетингових комунікацій); реакції споживачів на бренд; знанні брендової 

продукції, формується лояльне ставлення до бренду; споживацька активність до 

брендової продукції. Дані фактори можна оцінити за допомогою застосування 

кількісних і якісних маркетингових досліджень. 

Отже, сучасна модель ґрунтується на класичній моделі управління 

«суб'єкт-об'єкт» і розкриває специфічні особливості об'єкта управлінських 

відносин, характер прямих і зворотних зв'язків взаємодіючих сторін, що 

створює необхідну і достатню основу для ефективного управління брендом і 

має бути адаптована в практичну діяльність вітчизняними підприємствами. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

В статті вказані основні проблеми агрострахування в теперішній час. 

Наведені приклади найбільших учасників ринку на страхуванні 

сільськогосподарських ризиків. Вказані основні напрями страхового розвитку і 

виділено три основні способи страхового захисту.  

Ключові слова: страховий ринок, агрострахування, страхові послуги, 

сільськогосподарське виробництво, проблеми страхування. 

Сільське господарство - одна з ключових й життєво важливих галузей 

суспільного виробництва і водночас одна з найбільш ризикових галузей 

економіки, оскільки відтворювальний процес пов'язаний з природно- 

кліматичними та біологічними чинниками. Одним із найефективніших способів 

управління сільськогосподарськими ризиками, виходячи з досвіду 

європейських країн, є аграрне страхування, основна мета якого - часткова чи 

повна компенсація суб'єкту господарювання втрат через несприятливі природні 

явища. 
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Агрострахування є засобом збереження стабільності фінансового стану 

сільськогосподарських виробників. Однак, незважаючи на переваги 

агрострахування, страховий ринок АПК залишається найменш розвинутим, що 

й зумовлює актуальність нашого дослідження. Сучасний стан розвитку 

страхування сільськогосподарської продукції не відповідає своєму основному 

завданню - управляти ризиками в аграрному секторі з метою забезпечення 

стабільного розвитку агровиробників. Зокрема в сільському господарстві 

страхують близько 3% ризиків, тоді як у більшості розвинутих країн цей 

показник сягає 70-80%. При цьому на території України втрати врожайності від 

несприятливих погодних умов в окремі роки можуть сягати 45-50%. 

Результативність та перспективність страхової діяльності завжди 

цікавили як фахівців зі страхування, так і науковців, і знайшли належне 

відображення в наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-

економістів, а саме: В. Д. Базилевича, В. А. Борисової, О. Д. Василика,                 

В. І. Грушка, П. А. Лайка, М. Д. Лутака, С. С. Осадця, Л. І. Рейтмана,                

В. В. Шахова, І. В. Яковенка та ін. Водночас не всі аспекти страхування в 

аграрному секторі економіки всебічно досліджені відповідно до ринкових 

відносин. 

Мета - обґрунтування наукових положень щодо шляхів удосконалення 

страхування сільськогосподарського виробництва в Україні. 

Сільське господарство в усьому світі є стратегічною галуззю економіки, 

яка значною мірою забезпечує продовольчу безпеку країни та є складовою 

національної безпеки. Водночас кількість та якість первинної продукції 

сільського господарства дуже вразливі до погодних та інших природних 

ризиків. Таке поєднання важливості галузі та нестійкості агровиробництва до 

зовнішніх чинників і є підґрунтям розвитку агрострахування з активним 

залученням держави до цього процесу. 

Масштабність впливу катастрофічних подій на сільськогосподарське 

виробництво протягом останніх років коливається щорічно в межах від 3 до 7 

млрд грн, з них державний бюджет України компенсує лише десяту частину [1]. 
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Починаючи з 2009 року державну підтримку для сільгоспвиробників 

через виділення коштів із державного бюджету для здешевлення вартості 

фактично сплачених сільгоспвиробниками страхових премій не передбачено. 

Водночас система аграрного страхування щороку здатна акумулювати в собі 

близько 3,5 млрд грн. Фактично це дорівнює видаткам на резервний фонд. 

Відмінність полягає в тому, що рівень покриття збитків через систему 

агрострахування становить 60-70% [2, с. 149]. 

Отож, система страхування сільськогосподарської продукції спроможна 

значно ефективніше забезпечувати відшкодування сільгоспвиробникам, ніж це 

робить держава своїми прямими виплатами з резервного фонду [3, с. 163]. 

Агрострахування розвивалося в усьому світі як основний інструмент 

управління ризиками з метою зменшення негативного впливу погоди та 

природних ризиків. Перевагами агрострахування є те, що воно: 

- спрямовує допомогу до сільгосптоваровиробників ефективніше, ніж 

альтернативні види державної підтримки на кшталт прямих виплат у разі 

настання катастрофічних подій; 

- за належного оформлення договірної бази не суперечить критеріям 

міжнародних торгових угод у частині державної підтримки; 

- сприяє довірі кредиторів, що дає змогу господарствам залучати більші 

кредитні ресурси й на вигідніших умовах. 

В Україні існує страховий сектор, який розвивається стабільно. Він 

представлений майже 470 страховими компаніями з валовим обсягом премій 18 

млрд грн. Водночас агрострахування в нашій державі поки що не можна 

вважати розвиненим. 

Проблемними аспектами, що ускладнюють розвиток аграрного ринку та 

агрострахування, є: 

- недосконалість законодавства, що регулює діяльність зі страхування 

сільськогосподарської продукції; 
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- концептуально невизначені та не повністю реалізовані завдання держави 

щодо управління ризиками в аграрному секторі через механізми державної 

підтримки страхування сільськогосподарської продукції; 

- низький обсяг пропозиції страхових послуг, які відповідають потребам 

сільгоспвиробників; 

- недостатність інформації, необхідної для обчислення та управління 

ризиками, а також відсутність доступного й ефективного ринку 

перестрахування ризиків виробництва сільськогосподарської продукції, що 

зумовлює високі тарифи страхування; 

- недостатній рівень стандартизації страхових продуктів, наявність яких 

дає змогу забезпечити додаткові можливості для захисту прав 

сільгоспвиробників, які мають невисокий рівень обізнаності у страхуванні; 

- низький рівень поінформованості сільгоспвиробників про страхування 

сільськогосподарської продукції 

- страхування сприймається сільгоспвиробниками як вимушений засіб для 

отримання банківського кредиту та/або державної дотації, що зумовлює їхній 

низький попит на страхування; 

- наявність взаємної недовіри у страховиків, які не мають достатньої 

інформації для розрахунку ризиків, та у виробників сільськогосподарської 

продукції, які не мають впевненості в отриманні страхового відшкодування; 

- висока вірогідність необхідності надання прямої державної допомоги 

сільгоспвиробникам у разі настання для них надзвичайних подій [4, с. 5]. 

Основними причинами, що стримують розвиток сільськогосподарського 

страхування, є недосконала законодавча база та відсутність необхідних 

суспільних інституцій. 

В останні два-три роки ситуація на ринку агрострахування поліпшується, 

в основному завдяки плідній праці Проекту Міжнародної фінансової корпорації 

«Розвиток агрострахування в Україні», який приділяє велику увагу 

інформаційній роботі, яку проводить у тісній співпраці з Міністерством 

аграрної політики України, з його обласними та районними управліннями. Крім 
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того, сама погода підштовхує сільгоспвиробників шукати рішення, як 

убезпечити свій бізнес. Відомим є приклад, коли у Харківській області, за 

оцінками Асоціації фермерів та приватних землевласників України, загинуло 

близько 90% озимої пшениці. Це означає, що сільгоспвиробники, які не 

застрахували свої посіви, зазнали мільйонних збитків [5]. 

Проект Міжнародної фінансової корпорації «Розвиток агрострахування в 

Україні» надав результати дослідження ринку агрострахування за періоди 

осінь-зима 2010/2011 та весна-літо 2011 року. З більш ніж чотирьохсот 

страхових компаній, які працюють на вітчизняному страховому ринку, тільки 

15 заявили про те, що надають послуги з агрострахування [5]. Це передусім 

пов'язано з відсутністю спеціального законодавства щодо регулювання 

агрострахування. 

За результатами страхування озимих зернових культур, восени 2014 року 

було укладено 716 договорів і застраховано 225,3 тис. гектарів. Страхування 

коштувало аграріям від 70 до 150 гривень за кожен гектар. 

Навесні 2015 року було підписано майже 2000 договорів страхування. Це 

перевищило показник попереднього року більше ніж удвічі. Сума зібраних 

премій протягом весни-літа склала 106,3 млн гривень. Загалом у цей час було 

застраховано 544,2 тис. гектарів [5]. 

Серед компаній, які уклали найбільше договорів з агрострахування 

навесні 2015 року, - «Провідна» (43,9%), «Українська аграрна страхова 

компанія» (23,8%), «Брокбізнес» (15,7%). Вони лідирують і за сумою зібраних 

премій - «Українська аграрна страхова компанія» (42,5%), «Брокбізнес» (14,1%) 

[5]. 

Аграрне страхування в Україні має розвиватися за такими напрямами: 

- удосконалення законодавства України, яке регулює надання 

страхових послуг аграрному ринку та надання сільськогосподарським 

виробникам державної підтримки зі страхування аграрних ризиків; 

- інституційна розбудова, спрямована на зростання спроможності 

держави здійснювати свої функції у цій системі; 
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- стимулювання та сприяння розвитку й консолідації страхового 

сектору, спрямованого на підвищення його спроможності надавати 

кваліфіковані послуги аграрному сектору [6, с. 154]. 

Рис.1. Способи страхового захисту 

Самострахування є найдавнішим методом створення страхового фонду, 

оскільки здійснюється на рівні одного підприємства і за рахунок власних 

фінансових ресурсів. 

З точки зору економії грошових коштів, самострахування має й низку 

недоліків. По-перше, у разі великих катастрофічних збитків власних засобів 

сільськогосподарського підприємства не вистачить для їх покриття, що може 

призвести до вимушеної його ліквідації. 

Слід зазначити, що всі способи страхового захисту є важливими і 

необхідними. Адже таке їх системне використання дасть змогу досягти 

оптимального рівня страхового захисту сільськогосподарського виробництва. 

Отже, більшість виробників сільськогосподарської продукції, навіть 

усвідомлюючи ефективність агрострахування як способу управління ризиками 

та стабілізації доходів свого господарства у часі, все ж таки часто 

відмовляються від його використання через певний негативний імідж 

страховиків. 

Тому варто зазначити, що страхування сільськогосподарських ризиків 

стає стратегічним напрямом діяльності для страхових компаній, які проводять 

велику роботу задля подолання недовіри, що склалася в попередні роки. 

Пріоритетним завданням для страховиків є завоювання й утримування гідної 

репутації та надання ефективних страхових послуг. 

Виділяють три основні способи страхового захисту (рис.1). 
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Створення ефективної системи розподілу та управління ризиками 

сільськогосподарського виробництва повинно стати важливим напрямом 

сучасної аграрної політики, що забезпечуватиме підвищення захисту 

економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, сприятиме 

залученню інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор економіки, 

нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції. 

Зазначені заходи з розбудови системи аграрного страхування в Україні 

можливі за ефективного використання державних ресурсів і максимального 

задіяння можливостей аграрного та страхового ринку, що забезпечить 

стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва та підвищить рівень 

доходів сільського населення як необхідних передумов стабільного 

економічного зростання країни й добробуту її громадян. 

Список використаних джерел: 

1. Аграрне страхування України [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika /agrarnoe strakhovanie -

poukrainski/ 

2. Гутко Л. М. Досвід державної підтримки страхування ризиків 

сільськогосподарського виробництва / Л. М. Гутко // Економіка АПК, 2009. -  

№ 10. - С. 147-152. 

3. Томашевський Ю. М. Актуальні питання страхового захисту в 

сільському господарстві / Ю. М. Томашевський // Економічний простір, 2010. - 

№ 44/1. - С. 161-166. 

4. Методичні рекомендації із страхування сільськогосподарських 

культур і багаторічних насаджень / [Б. Р. Ахіджанов, П. А. Стецюк,                

О. Є. Гудзь та ін.] ; відп. за вип. С. А. Навроцький. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 130 с. 

5. Портал про страхування сільськогосподарських ризиків 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://info.dedal.ua /news/ ournews 

/44402/. 

 

 



530 

УДК 658.89 

Т.Г Пасічник  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  МОТИВАЦІЇ 

СПОЖИВАЧІВ ДО ПОКУПОК В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

У статті розглянуто проблему мотивації споживачів до покупок в роздрібній 

торгівлі. Аналіз наукової літератури засвідчив, що важелями впливу на 

поведінку споживача є необхідні споживачу товари і послуги, що служать для 

задоволення його потреб.  

Ключові слова: мотивація споживача, маркетинговий інструментарій, 

мотивація, маркетинг, роздрібна торгівля, мотивація до покупок, товар. 

В умовах загострення конкурентної боротьби та зниження купівельної 

спроможності споживачів, підвищення вимог до продукції, надзвичайної 

актуальності для підприємства набуває удосконалення маркетингової 

діяльності, оскільки вона спрямована на задоволення потреб споживачів та 

отримання прибутку. 

Мельникович О.М. вважає, що маркетинговим інструментарієм мотивації 

споживачів є різноманітні інструменти впливу на споживачів, які знаходяться у 

ринковому середовищі та основані на знанні психології споживача та 

закономірностей економічних процесів [1, с. 203]. 

На нашу думку, до основних факторів, що здійснюють вплив на 

споживачів в умовах конкурентного середовища, можна віднести зовнішні 

фактори, фактори особливостей організації та фактори індивідуальних 

особливостей (рис. 1). 
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Рис. 1. «Фактори вплив на споживачів в умовах конкурентного 

середовища» 

 

Проблема аналізу факторів впливу на споживачів, за допомогою 

маркетингових інструментів, знайшла відображення в наукових наробках 

Мельниковича О.М. [1], Зайцевої А.В [2], Божкової В.В [3], Окландер Т.О. [4], 

Песоцького Е.А. [5], Котлера Ф. [6], Шульгіної Л.М. [7], та інші.  

В умовах ринкової економіки споживач, його поведінка і купівельні 

переваги визначають напрями, обсяг і структуру виробництва товарів для 

задоволення платоспроможної потреби, тому розуміння різноманітних 

мотиваційних чинників, що формують поведінку споживачів, значною мірою 

сприяє підвищенню конкурентної ефективності діяльності підприємств. 

На думку Мельникович О.М. мотивація є матеріальним або ідеальним 

предметом, який спонукає та спрямовує на себе діяльність або вчинок, які 

здійснюються задля нього [1, с.47] 

Безумовною перевагою діяльності будь-якого підприємства є формування 

принципу системності інструментів управління маркетингом, які впливають на 

споживачів. Системним інструментарієм концепцій управління маркетингом 

є комплекс маркетингу (або маркетинг-мікс), який Ф. Котлер визначив 

наступним чином: набір маркетингових інструментів, якими суб'єкт оперує для 

вирішення маркетингових задач на цільовому ринку [6, с. 224].  
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Ці інструменти маркетингу, що впливають на споживача, Джер Маккарті 

вперше в 1959 р. умовно об'єднав в чотири групи інструментів, або «4 Р»: 

продукт (product), ціна (price), місце, тобто маркетингові канали 

розповсюдження (place), просування (promotion) [5, с. 146].  

Маркетинг-мікс, як відомо, передбачає комплексне використання 

маркетингового інструментарію, тобто проведення товарної, цінової, 

розподільчої або збутової, а також комунікативної політики в системі 

підприємництва.  

Отже, давайте більш детальніше розглянемо маркетингові інструменти 

мотивації споживачів до покупки, а саме психологічні сили впливу: мотивація 

споживачів, цінність товару, персональний продаж та паблік релейшнз. 

Зазвичай найбільш важливою частиною плану маркетингу і першим 

інструментом є кошторис, відповідно до якої ресурси компанії розподіляються 

по різних підрозділах залежно від їх потреб і внеску в загальне виробництво. 

Кожен підрозділ подає заявки на необхідні засоби, які аналізуються і 

оцінюються. Після цього робляться деякі коректування і складається 

остаточний варіант кошторису. 

Наразі є багато теорій мотивації споживачів до покупок, однією з 

найпоширеніших теорій, є теорія мотивації Зигмунда Фрейда, яка ґрунтується 

на визнанні дії певних психологічних сил, які формують поведінку людини, 

реакції людини у відповідь на дії внутрішніх і зовнішніх стимулів можуть бути 

різними. До прикладу, купівля модного одягу може бути зумовлена почуттям 

наслідування, переваги, престижем, бажанням виділитися серед інших, бути 

модним та сучасним [3, с. 120].  

У психологічній структурі особистості 3игмунд Фрейд виокремив три 

основні позиції: 

1. По-перше, існує невідоме "ід" (воно) - сфера потягів, інстинктів; 

2. По-друге, існує "его" (я), що сприймає інформацію про навколишній світ і 

стан організму, а також стримує імпульси, регулює дії; 

3. По-третє, існує "супер-его" - сфера соціальних норм і етичних настанов. 
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Погоджуємося з думкою Божкової В.В, що люди не усвідомлюють 

реальних психологічних сил, які формують їхню поведінку, постійно 

придушують безліч потягів, однак ці потяги не зникають та не перебувають під 

постійним контролем [3, с. 65 ]. 

Погоджуємося з думкою вченого про необхідність дослідження 

психологічної складової сприйняття товару споживачем. У цьому контексті 

фундаментальними є висновки, які зробив науковець Песоцький Е.А. Він 

ґрунтовно сформував комплекс сприйнятих цінностей, який містить 

функціональні, соціальні, емоціональні, та умовні цінності [5, с. 79 ]. 

Дослідження споживачів на засадах поведінкового принципу дає змогу 

представникам нео-біхевіоризму оцінювати особливості взаємозв’язків між 

стимулами та реакціями людей. 

Погоджуємося з позицією Т. О. Окландер, яка справедливо наголошує на 

диференційованості психологічної структури мотивів покупок, розуміння такої 

структури зазвичай є поза межею свідомості споживача. Дійсно, у разі 

підготовки до покупки споживачі зазвичай перебувають у психологічних 

станах пізнавальної, емоційної та активної діяльності. Вчена слушно зазначає 

про важливість застосування сенсорних форм комунікацій завдяки 

аромамаркетинговим та тактильно-маркетинговим методам впливу на 

емоційний стан споживачів [4, с. 97-99 ]. 

Одним із перших біхевіористів, із праць якого дізналися про складність 

людських потреб та їхній вплив на мотивацію, був Абрахам Маслоу. Ще в 40-х 

роках XX ст. він першим запропонував систему потреб і взаємозв'язку між 

ними, створивши певну ієрархію, в якій вищі запити і мотиви не виступають на 

перший план, поки не задоволені потреби нижчого рівня. У відповідності з 

теорією мотивації А. Маслоу рішення покупця про придбання певного товару 

визначається конкретними потребами, які знаходяться у складній динамічній 

взаємодії, нерідко всупереч один одному [4, с.84 ]. 
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Складові цієї взаємодії змінюються, що веде до зміни спрямованості і 

характеру дії мотиву, тому часто виникають непередбачені труднощі в 

поведінці людини і непередбачена реакція з його боку на мотивуючі впливи. 

Ще одним інструментом мотивації споживачів є цінність товару. Л. М. 

Шульгіна, В. М. Мельничук справедливо наголошують, що саме в нетрудовій 

теорії вартості приділена велика увага визначенню цінності товару саме 

споживачами. Дійсно, сутність впливу на поведінку споживачів варто розуміти 

як ринкову діяльність маркетологів, спрямовану на доведення до споживачів 

більшої цінності, ніж та, яку пропонують конкуренти, збільшивши в очах 

споживачів цінність товару засобами впливу, а саме маркетинговими 

інструментами стимулювання збуту. [7, с. 76].    

А.В. Зайцева наголошує, що напрями створення цінності продукції з 

урахуванням впливу споживачів за методикою Р. Страка і У. Уіліса, що 

базується на формуванні комплексу кількісних споживчо-орієнтованих 

характеристик, належать показники доданої вартості на одного споживача, 

питомі маркетингові витрати на одного споживача та загальна чисельність 

споживачів. Такі характеристики виступають важливими чинниками, які 

впливають на генерування доданої вартості завдяки формуванню набору 

споживчих потреб [2, с.43 ]. 

Ще одним із інструментів впливу на поведінку споживачів виступає 

персональний, який забезпечує вплив та передбачає індивідуальне спілкування 

працівника підприємства з потенційним покупцем. Він широко 

розповсюджений у світі. На думку Божкової В.В у контакт із потенційними 

покупцями в ролі продавців вступають практично всі працівники підприємства. 

Засобами такого спілкування є бесіди по телефону, листування, особисте 

спілкування з клієнтами. На відміну від інших елементів просування 

персональний продаж передбачає безпосередній контакт, прямий характер 

взаємовідносин продавця з покупцем, а дає можливість гнучко реагувати на 

запитання клієнта, оперативно вносити корективи в характер і зміст 
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комунікацій, також є можливість встановлення довготривалих відносин між 

продавцем і покупцем [3, с.32 ]. 

На нашу думку, перевагами персонального продажу може бути: 

психологічна підготовка комунікацій, наявність зворотного зв'язку, поєднується 

просування, розподіл і збір інформації про клієнта. Недоліком є відсутність 

широкого охоплення.   

Песоцкий Е.А стверджує, що важливим засобом впливу на поведінку 

споживачів також є стимулювання збуту – це використання короткотермінових 

заходів, розрахованих на швидке реагування ринку у відповідь на 

пропонування підприємством своєї продукції [5, с.124 ]. Іншими словами – це 

пряме заохочення споживачів придбати продукти чи послуги підприємства, а 

сфери торгівлі – включити ці товари до свого асортименту для наступного їх 

продажу. 

Також, засобами стимулювання споживачів можуть бути: знижки, 

гарантії, премії, безоплатні зразки, купони, які можуть бути надіслані поштою, 

бути розміщені в газетах, журналах, на упаковці, безпосередньо надаватися 

споживачам, картки лояльності, демонстрації [7, с.135]. 

На думку Зайцевої А.В, до поширених маркетингових інструментів 

впливу на споживачів слід віднести паблік рілейшнз, або PR - особлива функція 

управління, покликана налагоджувати і підтримувати взаємозв´язок, 

взаєморозуміння, взаємовизнання та співробітництво між організацією та 

публікою, здійснювати управління процесом розв´язання проблем та спірних 

питань, визначати відповідальність керівництва у питаннях служіння 

громадським інтересам [2, с. 43]. 

На нашу думку, даний маркетинговий інструмент викликає високу 

достовірність інформації в очах споживачів, оскільки її подають у вигляді 

новини, також паблік рілейшнз має довготривалий ефект і охоплює широку 

аудиторію. До переваг паблік рілейшнз можна віднести: широке охоплення, 

іміджеву спрямованість і позиціонування фірми. Недоліком є те, що зворотній 

зв'язок практично відсутній.  
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Отже, на основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що в 

умовах ринкового господарства для успішної роботи його суб'єктів необхідні 

глибокі знання ринку і здатність вміло застосовувати сучасні інструменти 

впливу на ситуацію, яка складається на ньому. Сукупність подібних 

інструментів складає основу маркетингу. 

Однак, конкуренція, що посилюється між підприємствами, посилює 

значущість маркетингу на підприємстві. Маркетинг стає важливим 

інструментом регулювання розвитку бізнесу на ринку.  

За допомогою складових свого інструментарію маркетинг дає 

підприємствам можливість донести до споживача інформацію про товар, 

проаналізувати його реакцію та реакцію конкурентів, а також стежити за 

розвитком ситуації на ринку. 
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Підприємства, які прагнуть до успіху та розвитку, мають 

пристосовуватися до умов сучасного мінливого зовнішнього середовища, яке 

представлене сукупністю можливостей. Це вимагає від управлінського 

персоналу підприємств безперервного удосконалення усіх сфер діяльності, в 

першу чергу, маркетингу, виробництва, фінансів, що дозволить управляти 

реалізацією можливостей розвитку та мінімізувати негативні наслідки. 

Досягнення даних цілей реалізується лише за умови впровадження 

компетенцій, які зможуть адаптувати підприємства до зовнішнього середовища. 

Результатом такої адаптації повинно стати створення та функціонування 

управління, об’єктом якого будуть зовнішні і внутрішні можливості суб’єкта 

господарювання. Слід зазначити те, що сучасні підходи до управління 

маркетинговим потенціалом підприємства спрямовані на створення такого 

організаційного механізму, який би забезпечував конкурентні переваги 

підприємства у майбутньому. Необхідність створення здатності найбільш 

повного використання маркетингового потенціалу підприємства зумовлює 

актуальність обраної теми дослідження. 

Дослідженню теорії потенціалу підприємства, в тому числі 
маркетингового, питань його оцінки та аспектів управління присвячено праці 
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таких вітчизняних вчених як: Н.Ю. Буги [1], А. Е. Воронкова, 
І. М. Герасименко, О.І. Гончар [2], І. З. Должанського, Т. О. Загорної, 
Н. С. Краснокутської, Є. В. Лапіна, О. І. Олесюк, І.І. Поліщук [5], 
Л. Д. Ревуцького, І. М. Рєпіна, Г. Г. Савіна, Г. М. Тарасюка, О. О. Удалих, 
О. С. Федоніна та інші. Серед зарубіжних вчених дослідження даної категорії 
висвітлено у працях В. Н. Авдєєнко, Ю. Ю. Донець, В. А. Котлова, 
Р. В. Марушкова, Є. В. Попова, М. К. Старовойтова, П. А Фоміна, 
В. Л. Ханжиної та інші. Щодо здатностей підприємства управляти 
можливостями, то основні дослідження за цим напрямом проводять зарубіжні 
вчені Т. Є. Андрєєва, В. С. Катькало, Г. Пізано, Г. Хемел, К. К. Прахалад, 
К. Ейзенхарт і Дж. Мартін, В. А. Чайка та інші.  

Незважаючи на існування різних підходів до визначення категорії 
маркетингового потенціалу підприємства, його складових та способів оцінки, 
немає прийнятного оформлення даних знань у вигляді теорії, яка б давала 
уявлення про особливості управління маркетинговими можливостями 
підприємства та створення здатності їхньої адаптації до умов мінливого 
зовнішнього середовища. Крім того, сукупність цих знань не дає повного 
уявлення про способи його використання та механізм реалізації маркетингового 
потенціалу підприємства. Це, в свою чергу, зумовлює нерозвинутість існуючих 
систем управління маркетинговими можливостями. Теоретико-методологічна і 
практична значущість вирішення проблеми створення здатностей управління 
маркетинговими можливостями, недостатня їх наукова і прикладна розробка 
обумовили актуальність обраної теми, завдання та напрями дослідження. 

Метою наукового дослідження є розроблення теоретичних положень 
процесу управління маркетинговим потенціалом підприємства.  

Основою практичних дій щодо управління маркетинговим потенціалом 
підприємства є теоретичні дослідження у сфері його структуризації, 
ідентифікації його елементів та особливостей їх формування. Узагальнюючи 
результати наукових досліджень структуризації маркетингового потенціалу 
підприємства, з’ясовано, що вчені в межах поставлених завдань щодо розкриття 
сутності потенціалу підприємства неоднозначно підходять до висвітлення його 
структури. 
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Так, колектив авторів, який очолив Федонін О. С. [7, с.116] визначає, що 

потенціал підприємства формується із складових, які поділяються на об’єктивні 

та суб’єктивні. До перших, на їх думку, належать інноваційний, виробничий, 

фінансовий потенціали та потенціал відтворення. Тобто ті складові, які мають 

матеріально-речову форму, а також здатність до споживання та підлягають 

відтворенню. В свою чергу, як суб’єктивні складові потенціалу підприємства, 

вчені виділяють елементи, що здійснюють вплив на об’єктивні складові 

шляхом управління та їх використання відповідно до потреб підприємства. 

Сюди відносять науково-технічний, управлінський, організаційної структури 

управління та маркетинговий потенціали. 

Поряд із зазначеним підходом, Литюга Ю. В. [3, с.10] визначив те, що 

потенціал підприємства включає такі складові, як: виробничий (за яким 

закріпляється першість серед інших потенціалів), інвестиційний, інноваційний 

та ринковий (маркетинговий) потенціали.  

У своєму дослідженні Рябикіна Н. І. [6, с.13] акцентує увагу на 

виокремленні дев’яти структурних елементів потенціалу підприємства, а саме: 

природного, технічного, технологічного, інформаційного, інфраструктурного, 

кадрового, матеріального, фінансового та інноваційного потенціалів. Проте, 

наведену структуру автор прив’язує виключно до діяльності, яка є характерною 

для гірничо-збагачувальних підприємств [6]. 

Враховуючи міркування Максимової Т.С., щодо структури потенціалу 

підприємства, слід виокремити: виробничий, фінансовий, ресурсний та інші 

потенціали [4, с.260-261]. 

Однак, залишається відкритим питання про те, що розуміється під 

«іншими потенціалами». Також вважаємо некоректним враховувати лише 

внутрішні компоненти об’єкта дослідження. 

Дещо інший підхід пропонує у своїх дослідженнях Гончар О.І. [2, с.22], 

яка стверджує, що потенціал підприємства складається з підсистем і елементів, 

які залежать від оптимального поєднання ними окремих видів економічних 

ресурсів, котрі залучаються ними для здійснення фінансово-господарської 
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діяльності. Таким чином, вчений розрізняє кадровий, виробничий, 

інноваційний та організаційно-управлінський потенціали [2]. Підсумовуючи, 

вважаємо, що залежно від галузевої приналежності, виду діяльності 

підприємства та специфіки його роботи складові потенціалу різних суб’єктів 

господарювання можуть видозмінюватись. 

Проте, базову структуру потенціалу підприємства можна зобразити у 

вигляді комплексу елементів (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура елементів потенціалу підприємства 

 

Інформація, наведена на рис.1, має описовий характер і лише окреслює 

основні елементи структури потенціалу підприємства, оскільки кожний із 

зазначених видів потенціалів є також структурованим елементом.  

Дослідження суті потенціалу підприємства, його характеристик, 

можливостей оцінки знайшло своє відображення у працях багатьох вчених-

економістів. Їх роботи представляють цілий напрям економічної науки, 

присвячений потенціалу підприємства, що набуває ознак теорії. Теоретичне 

дослідження показало існування різних підходів до визначення категорії 

«потенціал підприємства». Відповідно до того, який підхід дослідження обрали 

науковці – ресурсний чи результатний – і визначається його сутність, або як 

набір ресурсів, або як можливості досягати певного результату. 
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На основі проведених досліджень запропоновано власне визначення 

даній категорії: маркетинговий потенціал підприємства – це сукупність 

можливостей досягати відповідних результатів у своїй діяльності, обумовлених 

системою здатностей їх використання в умовах сучасного мінливого 

зовнішнього середовища. Дане визначення дало змогу представити структуру 

формування маркетингового потенціалу підприємства як сукупність таких 

елементів як можливості, здатності та компетенції (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структурні елементи процесу формування маркетингового 

потенціалу підприємства 

 

Отже, на рис.2 сформовані під впливом зовнішніх факторів можливості 

підприємства знаходять відображення у його здатності відповідати умовам 

зовнішнього середовища, створюючи відповідні для цього компетенції. 
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Якщо підприємство має здатності вивчати умови мінливого середовища 

та пристосовуватися до них, то його компетенції будуть постійно змінюватися у 

напрямку використання позитивних можливостей розвитку і нівелювання 

можливостей занепаду. Така схема адекватна визначенню маркетингового 

потенціалу, тобто передбачає існування можливості та здатності до розвитку 

дійсності. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що маркетинговий 

(ринковий) потенціал – формується як результат прояву компетенцій 

виробництва та активності підприємства, необхідних для задоволення потреб 

ринку в певному обсязі продукції в умовах існуючого маркетингового 

середовища. Результатом реалізації ринкового потенціалу виступає фактичний і 

потенційний обсяг продажів.  

Відомим є те, що завершальною стадією операційного циклу є реалізація 

готової продукції, виконання робіт, надання послуг. Обсяги та рівень 

ефективності їх здійснення визначаються ринковим потенціалом підприємства, 

тобто здатністю долати конкуренцію з метою задоволення потреб споживачів 

та використання потенційних ринків збуту для отримання запланованих 

результатів діяльності і, навпаки. 

Ринковий потенціал підприємства у наукових публікаціях та 

періодичних виданнях часто згадується як комерційний, маркетинговий, 

збутовий. Однак, вважаємо, реалізація розробленої стратегії підприємства 

незалежно від виду економічної діяльності передбачає вивчення тенденцій 

попиту і пропозиції на відповідному ринку, сегментації його за певними 

ознаками, визначення кола потенційних споживачів і їх споживчих потреб, 

переваг конкурентів та формування ефективної маркетингової політики. В 

сукупності вони визначають засоби і ресурси, здатність і можливості 

здійснення конкурентоздатної поведінки на ринку для досягнення стратегічної 

мети підприємства і, цим самим, формують його ринковий потенціал. 

У сучасних умовах ринковий потенціал є найбільш важливою і 

динамічною складовою сукупного потенціалу підприємства в цілому. Він 
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відображає стан підприємства відносно вимог зовнішнього та можливостей 

внутрішнього середовища і на основі щільності вказаного зв’язку визначається 

величина ринкового потенціалу суб’єкта господарювання. 

Ефективне використання і нарощення ринкового потенціалу вирішує, з 

однієї сторони, питання задоволення споживчих потреб, утримання стійких 

позицій на ринку і одержання стабільних економічних вигод та розвиток 

внутрішніх здатностей підприємства, з іншої сторони. Тобто, ринковий 

потенціал формується із врахуванням можливостей виробничого потенціалу, 

маркетингової складової, потенціалу конкурентоспроможності та потенціалу 

ділової активності персоналу. 

Враховуючи особливості ринкової економіки, яка характеризується 

невизначеністю поведінки, формування і використання ринкового потенціалу 

на вітчизняних підприємствах є першочерговим завданням і обов’язковою 

умовою менеджменту вищого рівня у вирішенні стратегічних цілей та завдань. 

Маркетинговий потенціал підприємства як складна і багатогранна 

субстанція видозмінюється протягом часу функціонування підприємства та 

його товару на ринку, тобто з моменту створення до моменту ліквідації 

підприємства, з моменту виходу на ринок та до моменту спаду (занепаду), 

змінює свою величину, обсяг, структуру складових та взаємозв’язки між ними. 

Таким чином, встановлено певну залежність величини маркетингового 

потенціалу підприємства від життєвих стадій діяльності, що зображено на    

рис. 3. 

 
Рис. 3. Залежність величини маркетингового потенціалу 

підприємства від стадій життєвих циклів товару (бізнесу) 
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Отже, величина наявного маркетингового потенціалу підприємства 

перебуває в прямій залежності до стадій життєвого циклу товару та розвитку 

бізнесу. 

На життєвих стадіях «зародження» і «зростання» величина 

маркетингового потенціалу характеризується зростанням кількості ресурсів, які 

є у розпорядженні, та можливостей підприємства, підвищувати та 

удосконалювати здатність виконувати складні виробничі функції, долати 

початкові ринкові бар’єри, загрози та витримувати тиск існуючої конкуренції. 

В цьому випадку посилюється та удосконалюється взаємозв’язок між 

складовими маркетингового потенціалу, підвищується продуктивність їх 

взаємодії та на основі синергії досягається кращий сумарний економічний 

результат. 

На життєвих стадіях «спаду» і «стагнації» діяльності має місце 

протилежна ситуація, яка характеризується низьким рівнем використання 

ресурсів і загалом – наявного маркетингового потенціалу, зниженням існуючих 

можливостей здійснення діяльності та супроводжується іншими негативними 

тенденціями. 

Саме тому, на нашу думку, важливо оцінювати рівень збалансованості 

маркетингового потенціалу підприємства на різних етапах життєвого циклу 

підприємства та враховувати результати і специфіку в процесі оцінювання. 

У результаті проведених досліджень щодо змістовного наповнення та 

особливостей формування маркетингового потенціалу підприємства у сучасних 

ринкових умовах розвинуто науково-методичні підходи до його структуризації 

та графічно побудовано залежність величини маркетингового потенціалу 

підприємства від стадій життєвих циклів товару (бізнесу), яка містить п’ять 

етапів, а саме: стартовий, прогресуючий, продуктивний, згасаючий та 

вичерпаний маркетингові потенціали. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті досліджено роль маркетингового контролінгу та його організацію 

на підприємстві, що сприяє забезпеченню життєдіяльності підприємства. 

Визначено функції контролінгу, представлено елементи контролінгу та їх 

взаємодія. 

Ключові слова: контролінг, маркетинг, стратегічний контролінг маркетингу, 

тактичний контролінг маркетингу, маркетинговий менеджмент, контролер.  

Зміни, що відбуваються практично у всіх сферах життя в останні 

десятиріччя, значно впливають і на діяльність підприємств. Зараз підприємства 

України функціонують в жорстких умовах. На сучасному етапі розвитку 

економіки контролінг виступає як провідна функція менеджменту, будуючи 

зв’язки між іншими функціями: плануванням, координуванням, контролем, 

обліком, аналізом. Тому актуальним для підприємств є забезпечення 

функціонування ефективної системи контролінгу, який дозволяє адаптуватися 

підприємству до впливу факторів мінливого зовнішнього середовища та 

розробити стратегію виживання в умовах жорстокої конкуренції. 

Питання запровадження маркетингового контролінгу на підприємства 

досліджували наступні науковці: М.С. Пушкар, І.І. Цигилик,                

Н.М. Михайличенко, Л.В. Балабанова та інші. 

Суттєве місце у наукових дослідженнях теоретичних аспектів 

контролінгу посідають праці вітчизняних та зарубіжних науковців. Так                

М.С. Пушкар визначає контролінг як систему, що створюється для відстеження 

ситуацій в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, а тому вона 

повинна бути побудована з врахуванням індивідуальних особливостей 

підприємства [1]. 
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Інші автори визначають контролінг як принципово нову концепцію 
інформації та управління, що забезпечує підтримку внутрішнього балансу 
економіки підприємства шляхом формування інформації про витрати і доходи 
як основи прийняття ефективних управлінських рішень [2,3]. Деякі автори 
розглядають окремі напрями контролінгу, такі як антикризовий, фінансовий, 
стратегічний, тактичний, оперативний та інші [3,4,5].  

Метою даної статті є аргументація необхідності запровадження 
контролінгу маркетингової діяльності у практику суб’єктів господарювання, 
актуальність умов функціонування контролінгу маркетингу на підприємстві. 

Сучасні умови господарювання спонукають підприємців до використання 
новітніх концептуальних розробок управління маркетингом, адже, дедалі 
частіше, саме маркетинг стає вирішальним фактором у конкурентній боротьбі 
за прихильність споживача та здобуття ринкових переваг. Проектування та 
реалізація маркетингових програм вимагає детального фінансового 
обґрунтування, окрім того, маркетингові рішення мають бути узгодженні з 
планами інших підрозділів для попередження виникнення міжфункціональних 
конфліктів. Ці та інші фактори сигналізують про необхідність застосування 
контролінгу маркетингу на підприємствах України. 

Аналізуючи праці науковців стосовно організації контролінгу на 
підприємстві, можна побачити, що її автори часто наголошують на 
необхідності створення в організаційній структурі великих підприємств відділу 
контролінгу, або введення посади контролера на малих підприємствах. 
Твердження такого роду свідчать про помилкове розуміння концептуальних 
основ контролінгу маркетингу. Закордонна практика управління підприємством 
на засадах контролінгу не завжди вимагає створення окремого відділу чи 
посади контролера. Іноземні спеціалісти в сфері управління трактують 

контролінг, в першу чергу, як ″наявність певної області завдань, які при 
необхідності можуть виконувати різноманітні працівники чи керівництво 
підприємства. В малих та середніх компаніях функції контролінгу часто 
виконує керівництво підприємства або керівник відділу обліку та звітності. 
Самостійна посада контролера в них появляється при штаті працівників більше 

200 чоловік.″ [6,ст. 17]. 
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Цільовим завданням маркетингового контролінгу на підприємстві 
вважаємо створення системи, яка підтримує прийняття ефективних 
управлінських рішень у сфері маркетингу. У свою чергу, прийняття таких 
рішень неможливе без забезпечення даного процесу вичерпною й достовірною 
інформацією та використанням дієвих методик оцінювання їх ефективності. 
Аналіз своєчасної інформації може допомогти спрогнозувати тенденції змін у 
поведінці споживачів і передбачити змінюваність у конкретному середовищі, а 
відтак прийняти відповідні управлінські рішення та поліпшити свої ринкові 
позиції. 

Приймаючи до уваги закордонну практику, концепцію контролінгу на 
підприємстві можуть реалізувати: 

- контролери (створення посади маркетингового контролера на 
підприємстві чи введення в організаційну структуру відділу контролінгу 
маркетингу на особливо великих підприємствах); 

- працівники підприємства (менеджерами різних рівнів, керівниками 
відділів, керівником підприємства); 

- змішана система реалізації функцій контролінгу, (шляхом об’єднання 
попередніх варіантів). 

Існує кілька підходів до визначення місця контролінгу в організаційній 
структурі підприємства. Головна різниця між ними полягає в характері 
підпорядкованості служби контролінгу: безпосередньо директору підприємства 
чи фінансовому директору. З огляду на коло функцій та завдань, що їх виконує 
контролінг, відповідний відділ має, на думку автора, ввійти до структури 
фінансово-економічних служб підприємства, які підпорядковуються 
заступникові директора з фінансів (чи з економічної роботи). 

Важливим етапом організації маркетингового контролінгу на 
підприємстві є призначення особи чи осіб, які повністю або частково будуть 
виконувати обов’язки маркетингового контролера. Реальна потреба створення 
посади маркетингового контролера виникає коли не є реальним розподілити всі 
функції, які покликаний виконувати маркетинговий контролер між існуючими 
працівниками чи підрозділами підприємства. 
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Істотним моментом запровадження контролінгу маркетингу на 

підприємстві є визначення місця маркетингового контролера в організаційній 

структурі підприємства та його підпорядкованість іншим працівникам. 

Розміщення маркетингового контролера в організаційній структурі 

підприємства повинно відображати його роль і завдання на підприємстві, а 

також, гарантувати певного роду автономність і незалежність від працівників 

інших підрозділів. В залежності від виду організаційної структури 

підприємства і функцій, що покладені на маркетингового контролера, даний 

працівник може підпорядковуватись: генеральному директору, фінансовому 

директору, головному контролеру, директору з маркетингу тощо. 

Відповідно до окреслених завдань маркетингового контролера на 

підприємстві та специфіки розміщення посади маркетингового контролера в 

організації, варто скласти докладний профіль працівника та визначитись з 

джерелами його рекрутування (внутрішніми або зовнішніми). 

Крім того, служба контролінгу повинна володіти інформацією про 

наявність вільних фінансових ресурсів підприємства, які в разі потреби можна 

використати для проведення додаткових рекламних компаній, розробки нових 

видів продукції та просування її на ринку, удосконалення застарілих зразків 

продукції, що випускається підприємством, закупівлі та встановлення нових 

виробничих фондів, тобто контролери повинні бути далекоглядними і 

працювати на перспективу. 

Таким чином, служба контролінгу є так званим системним інтегратором, 

який поєднує в собі різні соціально-економічні процеси, що відбуваються на 

підприємстві і основною метою функціонування якого є збір і обробка 

інформації, важливої для прийняття правильного управлінського рішення на 

різних рівнях керівництва щодо вибору стратегії для досягнення найвищого 

рівня конкурентоспроможності на певному сегменті ринку, а відповідно, і 

покращення задоволення суспільних потреб і збільшення прибутку. 

Вивчення досвіду діяльності вітчизняних підприємств, щодо 

впровадження маркетингового контролінгу в систему управління 

підприємствами України стикається з наступними проблемами: відсутність 
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єдиного концептуального підходу щодо впровадження маркетингового 

контролінгу; недостатність необхідних ресурсів щодо формування системи 

маркетингового контролінгу, недостатня маркетингова орієнтація діяльності 

підприємств, недосконалість системи управління маркетинговою діяльністю 

підприємства, соціально-психологічні фактори протистояння впровадження 

маркетингового контролінгу [7, с.43]. 

На практиці реалізація маркетингових заходів є досить витратною для 
підприємства. З огляду на це впровадження контролінгу маркетингової 
діяльності на підприємстві вимагає призначення відповідальних осіб. Водночас 
не до кінця опрацьованим залишається питання організування контролінгу 
маркетингової діяльності та доцільності виокремлення окремих структурних 
одиниць на промисловому підприємстві. 
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Маркетинг послуг пронизує всі сектори національної економіки, 
органічною складовою яких є консалтинг. Специфіка консалтингових послуг 
полягає в тому, що це інтелектуальний продукт. З цього випливають певні 
вимоги до якості консалтингових послуг. Іншою ознакою є високий рівень 
комунікаційних процесів, тому що запорукою успіху є правильно вибудувані 
довірчі й відкриті відносини з клієнтом. Ці фактори лежать в основі споживчої 
цінності консалтингових послуг [1].  

Управління маркетинговою діяльністю передбачає взаємозв'язок 
маркетингу із стратегічним і тактичним плануванням на рівні функціональних 
підрозділів для досягнення цілей консалтингового підприємства. 

Для ефективного управління консалтинговими підприємствами необхідна 
розробка загальної стратегії, в рамках якої буде реалізована і маркетингова 
стратегія, і всі бізнес-проекти. Розробка загальної стратегії передбачає 
опрацювання цілей і завдань маркетингу. У той же час організаційна структура, 
процес управління фінансами, маркетинг і логістика необхідні для реалізації 
стратегії. Для вироблення цілей і стратегії консалтингового підприємства 
проводиться збір і аналіз всієї необхідної маркетингової інформації. 

Для консалтингових послуг характерні властивості невідчутності і 
неминучості , як і для будь-якої сфери нематеріального виробництва. Опис їх 
широко представлено в ряді наукових публікацій з маркетингу таких авторів, як 
Б. Берман, П.П. Вашне, Є.П. Голубков, Ф.Котлер, М. Кубр, Ж-Ж. Ламбен,                
Т. Левітт, В.Д. Маркова, К. Матхем, Дж.М. Еванс, Е.А. Уткін.  
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Мета статті полягає у дослідженні та обґрунтуванні методологічних 

аспектів управління маркетинговою діяльністю консалтингового підприємства. 

Маркетинг консалтингових послуг має три основні сегменти 

спрямованості: залучення нових клієнтів, утримання і вибудовування відносин 

з існуючими та відновлення звернень колишніх клієнтів. Найважливішим 

аспектом при цьому є індивідуальний підхід до клієнта [1].  

Діяльність консалтингових підприємств безпосередньо пов'язана з 

ринком маркетингових послуг, тенденціями в галузі, діяльністю конкурентів. 

Таким чином, ефективність господарської діяльності консалтингового 

підприємства залежить від того, наскільки застосовується маркетинговий підхід 

в управлінні підприємством. 

Існують різні підходи до формування каналів розповсюдження 

консалтинговими підприємствами, засновані на застосуванні різноманітних 

форм каналів та методів розподілу. 

Соловйов Б.А. в роботі «Управління маркетингом» описує наступні 

організаційні форми каналів продажу (рис.1) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Рис 1. Організаційні форми каналів продажу [2, с. 212] 

Розглянемо методичний підхід до управління маркетинговою діяльністю 

консалтингового підприємства, який можна застосовувати у вітчизняній 

маркетинговій практиці (рис.2) [3]. 

 

Традиційні канали продажу 

Вертикальна маркетингова система (корпоративні 
системи або договірні системи) 

Горизонтальна маркетингова система (інтегровані 
системи) 

Багатоканальна маркетингова система 
(обслуговування різних цільових ринків) 
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Рис. 2. Схема управління маркетинговою діяльністю консалтингового 

підприємства [3] 

 
Схема управління маркетинговою діяльністю консалтингового 

підприємства складається з трьох блоків: «зовнішнє середовище», «внутрішнє 
середовище» і центральний блок «цілі-стратегії». Всі блоки взаємопов'язані 
через центральний блок, де ставляться цілі консалтингового підприємства, і 
розробляються стратегії для досягнення цих цілей.  

У першому блоці відбувається постійний процес збору та аналізу 
інформації про зовнішнє середовище консалтингового підприємства, що 
складається з бізнес клімату та макросередовища. На даному етапі необхідним є 
проведення перепису підприємств сфери консалтингових послуг. Дане 
маркетингове дослідження слід проводити з періодичністю один раз на рік для 
розробки стратегічного плану. Оброблені дані про зміни у зовнішньому 
середовищі надходять в блок «цілі-стратегії» для розробки концепцій, програм, 
бізнес проектів, планів для досягнення поставлених цілей в рамках загальної 
стратегії консалтингового підприємства.  
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Другий блок представляє собою весь потенціал консалтингового 

підприємства в різних областях. Внутрішнє середовище консалтингового 

підприємства постійно змінюється під впливом зовнішніх чинників, цілей і 

завдань, що стоять перед структурними підрозділами компанії, а також із-за 

постійної оцінки всіх видів діяльності. В даному блоці перераховані основні 

показники оцінки діяльності функціональних підрозділів консалтингового 

підприємства. 

Якщо ці показники сприяють досягненню цілей в рамках стратегії 

консалтингового підприємства, то вона реалізується відповідно до плану, якщо 

ні, то необхідна оптимізація фінансів, організаційної структури, маркетингу і 

логістики. 

Практично всі процеси, що відбуваються всередині маркетингового 

управління, носять двосторонній характер. Наприклад, для досягнення 

поставленої мети в рамках розробленої стратегії необхідна оптимізація 

організаційної структури, яка в свою чергу передбачає оцінку блоку "цілі-

стратегії" консалтингового підприємства. Організаційна структура накладає 

левову частку обмежень і на розробку маркетингових стратегій. У свою чергу, 

розробка стратегії маркетингу починається з визначення загальних стратегій 

консалтингового підприємства та місця маркетингу в організаційній структурі. 

Коригування стратегічного плану вимагає додаткової інформації про ринок, з 

іншого боку збір інформації здійснюється відповідно до поставлених цілей в 

рамках стратегії консалтингового підприємства. 

Блок «цілі-стратегії». Виходячи з існуючих можливостей 

консалтингового підприємства, наявності ресурсів, тенденцій на ринку 

консалтингових послуг, формується його економічна політика, що включає 

визначення цілей діяльності та розробку стратегії. 

Цілі визначають основні напрямки діяльності та концепцію розвитку 

компанії, стратегія являє собою розробку обґрунтованих заходів і планів, за 

допомогою яких досягаються намічені цілі і завдання, і реалізується головна 

місія консалтингового підприємства. Головна місія консалтингового 
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підприємства представляє стан майбутньої реальності, якої підприємство бажає 

досягти власними зусиллями, розробляється для компанії в цілому і відображає 

концепцію її розвитку на тривалу перспективу, наприклад, забезпечення 

стійкого становища консалтингового підприємства. Специфічні цілі 

розробляються за основними напрямками діяльності на основі головної місії, 

наприклад, цілі маркетингу, фінансів, логістики. 

Цілі і стратегії консалтингового підприємства розглядаються в комплексі, 

так як, не тільки цілі визначають стратегії, а й стратегії в значній мірі 

впливають на визначення цілей. Так, досягнення деяких конкретних цілей 

консалтингового підприємства може бути здійснено тільки певними 

стратегіями, але застосувати ці стратегії підприємству інколи не дозволяє 

власний потенціал.  

Блок "цілі-стратегії" задає основні напрямки пошуку ринкових 

можливостей, підтримує в запланованих рамках витрати, визначає кількість і 

кваліфікацію персоналу. Доведення до кожного працівника мети, опрацьованих 

та оприлюднених на підприємстві стратегій, змушують персонал 

пристосовувати власні цілі до цілей консалтингового підприємства, власні 

стратегії - до його стратегій. Стратегія консалтингового підприємства 

розробляється керівництвом, але її реалізація передбачає участь усіх рівнів 

управління.  

Таким чином, прийняття підприємством стратегій звільняє керівництво 

від рутинної роботи і необхідності приймати рішення з усіх питань, створює 

можливість делегування тактичних рішень середній ланці управління та 

працівникам. 

На практиці характерна така ситуація, коли цілями консалтингового 

підприємства є отримання прибутку і сталий розвиток, а стратегіями - усталені 

традиції і методи діяльності. Такі стратегії втрачають свій цілеспрямований і 

стабілізуючий ефект, допускають будь-яку творчість персоналу, виправдовують 

будь-які витрати, сприяють розпорошенню сил і засобів. 
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Розробка нових стратегій починається при різкій зміні ринкової ситуації, 

наприклад, при появі нових товарів і послуг, об'єднанні конкурентів, запуску 

ексклюзивних проектів з надання консалтингових послуг.  

Коли фінансова ситуація тривалий час погіршується, виникає 

необхідність в оптимізації організаційної структури консалтингового 

підприємства, кадрового підбору, навчання персоналу. Але якщо стратегія не 

визначена, то необхідно прийняти рішення про її розробку. 

Стратегія консалтингового підприємства, сформульована і доведена до 

кожного працівника, здатна сконцентрувати всі зусилля в потрібному руслі. У 

той же час чітка і зрозуміла для персоналу стратегія, швидше за все, буде 

незабаром зрозумілою конкурентові, який розробить ефективні заходи протидії. 

Розробка і затвердження будь-якої стратегії вимагає її неодмінного 

впровадження на всіх рівнях ієрархії з відповідним коригуванням формулювань 

і конкретизацією цілей. Чим вища імовірність досягнення цілей 

консалтинговим підприємством, тим краще їх сприймає кожен працівник. 

Наразі, основна ідея схеми управління маркетинговою діяльністю 

консалтингового підприємства полягає в необхідності розробки та постійного 

коригування блоку «цілі-стратегії» на підставі оцінки та аналізу зовнішнього і 

внутрішнього середовища консалтингового підприємства. 

Сутність вироблення і реалізації стратегії полягає в тому, щоб виробити 

потрібний напрямок розвитку з численних альтернатив і за ним здійснювати 

маркетингову діяльність консалтингового підприємства. При цьому 

розробляються концепції, процедури, правила, складаються плани-графіки 

виконання заходів, розраховуються і розподіляються бюджети. Завершальним 

етапом блоку «цілі-стратегії» є контроль результатів, аналіз і оцінка 

ефективності стратегії. Якщо, мета не досягається, то проводиться коригування 

стратегії відповідно до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі 

консалтингового підприємства. Якщо мета досягнута, процес маркетингового 

управління триває, визначаються нові цілі на майбутній період, розробляються 

для їх досягнення нові стратегії і все повторюється по за циклом. 
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Блок «Зовнішнє середовище». Стратегія завжди повинна ґрунтуватися на 

результатах дослідження та фактичних даних про зовнішнє середовище. 

Стратегії розробляються з урахуванням реально існуючої ситуації, але 

покликані направляти дії консалтингового підприємства на довгострокову 

перспективу. Коли вихідні положення, прийняті при розробці, вже не 

відповідають реаліям ринку, стратегії необхідно переглядати. 

Істотні для стратегій зміни можуть відбуватися як в макросередовищі 

(зміна загального рівня технологій, політичної обстановки, екологічних вимог, 

культури), так і на ринку консалтингових послуг (зміна платоспроможності 

ринку, поведінки конкурентів, потреб підприємств). Такі зміни не 

підконтрольні підприємству, але часто можуть бути прогнозовані, а їх 

передумови вивчені на етапі розробки стратегій. 

Незадоволені потреби підприємств – споживачів консалтингових послуг є 

основою ринкових можливостей для консультативних груп. Коли підприємство 

повністю задоволено консалтинговими послугами, пропозиція аналогічних 

послуг для нього на тих же умовах не матиме успіху. У той же час завжди 

будуть існувати незадоволені потреби в більш якісних консалтингових 

послугах, пільгових умовах їх отримання. 

Для того щоб найбільш якісно задовольняти потреби вітчизняних 

підприємств консалтинговими послугами, необхідно здійснювати маркетингові 

дослідження ринку консалтингових послуг, споживачів, конкурентів.  

Для консалтингових підприємств, які надають маркетингові послуги, в 

методичному підході до формування портфеля замовлення автором 

пропонуються перспективні напрями досліджень (рис.3) [3]. 

Блок «Внутрішнє середовище». У запропонованій схемі маркетингового 

управління консалтинговим підприємством внутрішнє середовище 

представлене областями, які вимагають оцінки, і в разі необхідності 

оптимізації, для досягнення цілей консалтингового підприємства, розробки та 

реалізації стратегічних планів.  
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Рис. 3. Перспективні напрями маркетингових досліджень на 

сучасному етапі розвитку консалтингового підприємства [3] 

У представленій схемі (рис. 2) процес управління діяльністю 

консалтингового підприємства розглядається як серія взаємопов'язаних дій - 

аналізу, планування, організації та контролю. Оцінка ефективності управління 

консалтинговим підприємством в таких областях як фінанси, кадри, маркетинг, 

логістика, проводиться за певними параметрами (рис.4) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Параметри оцінки управління консалтинговим підприємством в 

області фінансів, кадрів, маркетингу та логістики [4] 

Аналіз 

Оцінка ефективності функціонуючих систем в області фінансової, кадрової, 
маркетингової та логістичної діяльності консалтингового підприємства, 
оцінка ефективності використання наявних ресурсів (матеріальних, 
фінансових, трудових). 

Планування  
Оцінка якості планування діяльності консалтингового підприємства, 
що відображає можливість послідовних дій, спрямованих на 
досягнення мети, оцінка швидкості та обґрунтованості прийняття 
важливих рішень, що впливають на можливість оперативного 
реагування управлінської системи на зміну ринкової ситуації. 

Організація  

Оцінка реального делегування повноважень, оскільки управлінська система
консалтингового підприємства ефективно працює при налагодженій
горизонтальній взаємодії всіх ланок, що вимагає делегування значної частки
повноважень на нижні рівні ієрархії, при достатньому делегуванні тривала
відсутність вищого керівництва не гальмує діяльність консалтингового
підприємства. 

Контроль  
Наявність суворої системи звітності консультантів. За допомогою 
спеціальних форм звітності, постійного аналізу показників 
проводиться контроль над виконанням цілей і вдосконалення 
діяльності кожного співробітника, контроль над виконанням рішень.  

Формування зведеної бази даних 
підприємств –споживачів консалтингових послуг 

Формування матриці «Ціна – обсяг наданих послуг» щотижня 
(консалтингове підприємство, конкуренти)

Оцінка якості обслуговування консалтинговими підприємствами  
(оцінка рівня задоволеності споживачів роботою консалтингових підприємств, ранжування 

факторів, що впливають на вибір постачальника консалтингових послуг), частота проведення – 
перед розробкою та впровадженням маркетингових стратегій, бізнес-проектів, раз на пів року 
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Наразі, в процесі управління маркетинговою діяльністю консалтингового 

підприємства важливо здійснювати аналіз, планування, організацію та контроль 

за усіма областями, оскільки ефективність фінансової, кадрової, маркетингової, 

логістичної політики впливає на результат господарської діяльності 

консалтингового підприємства, рівень його конкурентоспроможності на ринку 

консалтингових послуг, зокрема маркетингового консультування. 

Для розробки стратегій при аналізі внутрішнього середовища 

консалтингового підприємства всі чинники розглядаються саме з точки зору 

наявного потенціалу. Якщо співвідношення всіх факторів в області фінансів, 

кадрів, маркетингу і логістики сприяє ефективному досягненню цілей 

консалтингового підприємства в рамках обраної стратегії, то вона реалізується 

відповідно до наміченого плану дій. Якщо ні, то необхідно провести 

оптимізацію необхідної області внутрішнього середовища консалтингового 

підприємства або провести коригування самої стратегії. 

Управління маркетинговою діяльністю забезпечує консалтинговому 

підприємству ефективне планування різних видів діяльності, використання 

нових технологій. Схема дозволяє підвищувати ефективність праці, приймати 

гнучку цінову політику і проводити заходи щодо стимулювання продажу.  
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
РАДІО РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧА 

Сьогоднішній розвиток ринкової економіки вимагає все новіших підходів до 
активізації продажу товарів, тому все актуальнішим стає використання 
нейромаркетингових технологій для підвищення конкурентоспроможності 
продукції на ринку. Існує багато неоднозначних трактувань такого підходу та 
різноманітні, іноді хибні, твердження. Метою є показати, що використання 
нейромаркетингових технологій при створенні аудіо роликів, це 
найпотужніший механізм впливу на споживача, тому найоптимальнішим 
методом дослідження є методика «AdEval» та технологія Дж. Залтмен 
«ZMET». 
Ключові слова: нейромаркетиг, маркетингові технології, вплив на споживачів, 
ZMET, AdEval 

Постановка проблеми. З розвитком технологій та їх застосування в 
рекламі все важче створювати рекламу, на яку будуть реагувати споживачі. 20 
століття стало «століттям реклами» - саме в цей період відбувались глибокі 
переміни і нововведення в області організації і технології рекламування. 
Суспільство вже пережило потрясіння масовістю реклами і в 21 столітті стали 
менше реагувати на рекламу і більше її ігнорувати. Маркетологи розбалували 
споживачів рекламою так, що на сьогоднішній день здивувати і привернути 
увагу дуже важко. Реклама має бути не просто інформативною, гучною, із 
супер пропозицією, але і привабливою та оригінальною, в іншому випадку вона 
не буде ефективною на 100%.  

Термін «нейромаркетинг» з’явився у лексиконі спеціалістів із брендингу 
на початку другого тисячоліття, а потім почав часто використовуватись в 
кругах науковців. Нейромаркетинг – це майбутнє рекламної індустрії. 
Використання знань про вплив на всі наші п’ять органів чуття: зір, слух, нюх, 
дотик і смак - формує концепцію створення реклами. 
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Територіально, дослідження охоплює Вінницьку область. Предметом 

дослідження є товар, який продається під ТМ «Екоцемент». Об’єктом 

дослідження є ТОВ «Медіа Дім РІА», а саме відділ радіо реклами. Для повного 

дослідження створення та впливу аудіо ролика на споживачів було вибрано ТМ 

«Екоцемент». ТМ «Екоцемент» існує на ринку вже 8 років, активно 

рекламувати на радіо почала в 2015 році і була першою компанією, яка почала 

рекламувати на радіо. 

Проаналізувавши методи впливу на споживачів, які використовуються у 

нейромаркетингу, було виокремлено найголовніші з них у групи, залежно від 

впливу на органи відчуттів людини, що наводяться в табл. 1.1. 

Таблиця 1 

Головні методики та інструменти психологічного впливу 
Метод Інструменти Характеристики 
Звуковий Структура аудіо-

повідомлення 
«що», «коли» і «як» необхідно сказати у 
повідомленні, щоб воно було сприйняте 

Музичний 
супровід 

Темп музики залежно від ситуації та точки 
продажу 

Звукове 
повідомлення 

Тривалість звучання та повторюваність, час доби 
для звучання 

Смак Матеріал товару Матеріал товару та його упаковки 
Матеріали 
додаткових 
предметів 

Матеріал додаткових предметів(меблі, посуд 
тощо) 

Смакові добавки Додають у продукти харчування (викликають 
«прив’язуваність» до смаку і товару) 

дегустації Проба товарів потенційними споживачами для 
ознайомлення з їх смаковими властивостями 

Запах аромамаркетинг Ароматизація приміщень точок продажу 
Ароматизація товару чи його елементів 
Ароматизація каталогів, пробних товарів, сувенірів

Візуальний Кольорова гамма Вибір кольору залежно від його символіки 

Форма та 
упаковка товару 

Форма товару та його упаковка (овал, квадрат, 
нестандартна фігура тощо) 

Місце збуту Мерчандайзинг, оформлення точок продажу 

відеореклама Тривалість і повторюваність, використання засобів 
відеореклами (розіграш ситуації, створення 
персонажу, атмосфери тощо) 
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Методика «AdEval» - є унікальним інструментом дослідження і тестування 

ефективності реклами. AdEval дає змогу оцінити не просто рівень 

запам’ятовування і впізнання реклами, але й те, наскільки вона була 

переконливою і дієвою для споживачів. Залежно від завдань клієнта, методику 

можна застосовувати для тестування не тільки готових роликів, запущених в 

ефір, але і креативної концепції чи аніматики. [1] 

Таким чином, було вирішено, що всі етапи створення реклами будуть 

тестуватись даною методикою. 

Для експерименту ми взяли компанію ООО «Екоцемент». Компанія продає 

цемент під торговою маркою – Екоцемент. Торгова марка існує на ринку вже 8 

років. Протягом цього періоду рекламувалась на місцях продажу, через 

зовнішню рекламу (банер, реклама на транспорті), реклама в транспорті, в 

газеті. В 2015 році компанія вирішила запустити рекламу на радіо. Для цього 

звернулись до корпорації «РІА».  

Корпорація «РІА» є найбільшою регіональною медіа групою України, 

видає лідируючі газети (RIA у Вінниці, RIA+ і 20 хвилин в Тернополі, 20 

хвилин в Житомирі, RIA-K в Козятині), ретранслює національні ФМ-станції, 

що покривають до 90% жителів міста Вінниці, представляє провідні інтернет-

портали в сегменті авто – Auto.ria.ua, нерухомість - Dom.ria.ua, а також швидко 

розвиваючими проектами: всі оголошення - ria.ua, пошук і покупка авіаквитків 

- avia.ria.ua. Медіа Корпорація RIA є офіційним дилером Всеукраїнського 

торгового центру в інтернеті Prom.ua. Відділ радіо реклами ретранслює 8 

станцій: радио Шансон, Русское радио, Kiss FM, XIT FM, Любимое радио, 

Мелодия, Relax, радио Roks (рис. 1). 

Першим етапом створення реклами було заповнення бріфу. Бріф – це 

документ, де замовник аудіо ролика розписує відомості про компанію, товар, 

визначає цілі рекламної компанії, пише сценарій реклами, якщо він є, визначає 

на скільки складним буде ролик (одноголосний, багатоголосний), і т.д. 

Другим етапом є створення самого ролика: написання сценарію та його 

запис. 
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В компанії Екоцемент не було сценарія ролика, тому Медіа Дім РІА 

створювали ролик з врахуванням заповненого бріфа. 

 
Рис. 1. Аудиторія радіостанцій 

Замовники зазначили, що ціль рекламної кампанії – створити у споживача 

асоціацію з брендом в разі потреби товару. Цільова аудиторія – чоловіки віком 

від 25 років до 55 років. Товар вмістом не відрізняється від конкурентів. Цінова 

політика також не відрізняється, крім тих випадків коли посередники ставлять 

свою ціну.  

Для кращого розуміння ринку було проведене дослідження конкурентів та 

визначення переваг та недоліків. Було визначено два найсильніших конкурента: 

цемент Моноліт та цемент Зодчий. Порівняємо торгові марки в табл. 2.1. 

Таблиця 2 

Дослідження конкурентів ТМ «Екоцемент» (М-500, 25 кг) 
 Екоцемент Моноліт Зодчий 

Ціна 44,5 грн 44,5 грн 44,5 грн 
Вміст Відповідність марці Відповідність марці Відповідність марці 
Універсальність + + + 
Вага +\- 200гр +\- 200гр +\- 200гр 
Застигання цементу рівномірне рівномірне Рівномірне 
Упаковка 25 кг, 50 кг 25 кг, 50 кг 2 кг, 10 кг, 15кг, 25 кг, 

50 кг 
Точки продажу Охопленість коло 

85% 
Охопленість коло 
65% 

Охопленість коло 85% 

Реклама Банер, реклама в 
газеті, реклама в 
транспорті, 
телебачення, 
інтернет площадки 

Банер, реклама в 
газеті, інтернет 
площадки 

Банер, реклама в 
газеті, реклама в 
транспорті, 
телебачення, інтернет 
площадки 
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Таким чином, з таблиці 1 можемо зробити висновок, що торгові марки 

ідентичні, єдиними відмінностями є фасування цементу – ТМ «Зодчий» фасує 

цемент різної ваги, що є перевагою; поширеність цементів в точках продажу – 

ТМ «Моноліт» охоплює меншу територію і не у всіх магазинах є в наявності; 

рекламування цементу найбільш поширене в торгових марках «Екоцемент» та 

«Зодчий», ТМ «Моноліт» - менше витрачає на рекламу. В загальному можна 

зробити висновок, що ТМ «Екоцемент» та ТМ «Зодчий» ділять перше місце, а 

ТМ «Моноліт» - друге місце. ТМ «Зодчий» має власні магазини продажу 

цементу. 

Дослідивши сферу діяльності заказника, компанія Медіа Дім РІА 

запропонувала сценарій аудіоролика: 

 

Посадив дерево, виростив сина – збудуй такий дім, щоб вистачило і твоїм 

правнукам. Екоцемент – будуйте впевнено. 55-55-85 

 

Так, як ціллю компанії було створити у споживача асоціацію з брендом, 

було вирішено, що ролик краще буде сприйматись споживачем, якщо товар 

гармонічно вписати у відому приказку : Чоловік має зробити 3 речі - збудувати 

дім, посадити дерево і виростити сина. Таким чином, коли споживач буде 

думати про проблему вибору цементу для ремонтних робіт, він підсвідомо 

згадає назву цементу, який йому допоможе збудувати дім, який буде стояти 

вічно. 

Для тестування сценарію була зібрала група респондентів, в яку ввійшли 

керівник відділу реклами, керівник проекту, представник компанії Екоцемент. 

Кожен з опитуваних мав визначити на скільки сценарій відповідає цілям 

кампанії і несе в собі вічні цінності споживача. Результати: сценарій був якісно 

виконаний відповідно до поставлених цілей і не перевищує кількість слів в 

секунду. За задумкою було поставлено 15 секунд на аудіо ролик. В сценарію 16 

слів, озвучування займає менше часу (11 секунд), тому ролик буде не 

перегружений. 
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Наступним етапом був запис ролика, за задумом це має бути чоловічий 

голос (одноголосний ролик). Після було проведено бета-тест запису для 

розуміння чи задумка відповідає реалізації. Для бета-тест була зроблена вибірка 

у 20 чоловік, це люди які працюють на складах. Для більш якісних результатів, 

була підібрала збірка роликів в даній сфері діяльності і ввімкнена на робочому 

місці. Після завершення рекламного блоку, респонденти заповнили анкети, 

основні питання: 

1. Який рекламний ролик запам’ятався? 

2. Чому запам’ятався? 

3. Купили б рекламований товар? 

4. Визначте, які ролики викликали позитивні емоції, а які негативні? 

По результатам опитування: 10 чоловік запам’ятало ролик, 7 чоловік 

купили б товар, 18 чоловік визначили його позитивним, 2 чоловіка визначили 

його нейтральним.  

Концепція рекламної кампанії – транслювати ролик на 8 радіостанціях, в 

блоці на першій позиції та максимально часто (24 рази на добу). Місячний 

бюджет складав 50 000 грн. Бронювання позицій було зроблено на рік. 

Протягом 2015 року на радіо зайшли і інші торгові марки цементу, а саме ТМ 

«Моноліт» та ТМ «Зодчий».  

ТМ «Моноліт» на ринку 4 роки. Ціль рекламної кампанії – заявити про 

торгову марку, так як до цього не проводилась масштабна рекламна кампанія, а 

конкуренти активно рекламувались на різних носіях. Концепція – створення 

іміджевої реклами, фіксована позиція в блоці, ролики мають стимулювати до 

здійснення покупки. На станціях вибрано всі радіостанції, трансляцій в день 

поставлено 7 – на другій позиції в блоці, переважно в Prime-time. Ролик 

двоголосний, тривалістю – 14 секунд. Місячний бюджет складав 16 000 грн. 

Сценарій ролика:  

 

Знає кожен конкурент. Моноліт – о то цемент. Всім давно відомий факт 

міцність наш сертифікат. Розумний вибір - будівельних робіт. Телефон: 52-65-11 
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ТМ «Зодчих» зайшла остання на весні 2016 року і записала 10 роликів, які 

між собою мішались протягом дня. 

ТМ «Зодчих» на ринку 9 років. Ціллю кампанії, є підвищення попиту на 

роздрібні продажі та підтримуюча іміджева реклама. Було визначено 

концепцію рекламної компанії: сформувати 10 правил торгової марки і 

записати відповідно 10 роликів, які чергуються між собою. Транслювати 

вирішили на 5 радіостанціях, по 7 виходів в день на останній позиції в блоці. 

Місячний бюджет 10 000 грн. Приклад сценаріїв роликів: 

 

Перше правило справжнього цементу: справжній цемент надійний. 

Друге правило справжнього цементу: справжній цемент універсальний. 

Третє правило справжнього цементу: точна вага мішку 25 кг. 

Четверте правило справжнього цементу: справжній цемент міцний. 

П’яте правило справжнього цементу: відмінний цемент для кращих 

будинків. 

Шосте правило справжнього цементу: відповідність марки цементу в 

мішку і на упаковці. 

Сьоме правило справжнього цементу: цемент застигає рівномірно. 

  

В 2016 році ТМ «Моноліт» та ТМ «Екоцемент» почали змагатись і 

замовили ролики іншого формату. Моноліт записав кавер ролик на рекламу 

Екоцемента. Екоцемент в свою чергу записує ролик у відповідь.  

Сценарії роликів: 

ТМ «Моноліт» - Єгипетські піраміди завдяки цементу височіють до 

сьогодні, а будинок з цементом Моноліт дочекається ваших правнуків. Цемент 

Моноліт – кращий для довготривалої кладки. Замовлення за телефоном 52-65-

11 

ТМ «Екоцемент» - Колись піраміди розсипляться в прах, а дім твій 

стоятиме у віках. Обери якість – додай води. Екоцемент – цемент назавжди. 

Екоцемент – будуйте впевнено. 55-55-85 
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Не зважаючи на те, що всі ролики створювались та записувались в одній 

агенції, кожен із них був створений з врахуванням всіх поставлених цілей. 

Аналізуючи результати, робимо висновки, що кожен з клієнтів задоволений, 

спостерігається ріст продаж.  

ТМ «Екоцемент» досягла поставлений цілей, збільшилась пізнаваність 

бренду і клієнт на далі працює з компанією Медіа Дім РІА. 

ТМ «Моноліт» - підвищила рейтинг серед конкурентів та зростають 

продажі. Продовжує працювати надалі. 

ТМ «Зодчий» - клієнт задоволений результатами, іміджева реклама 

спрацювала, спостерігається зростання роздрібної торгівлі. Продовжила 

контракт на 2017 рік. 

Для закріплення розуміння ефективності рекламних компаній – провели 

польове дослідження і опитали споживачів на місцях продажу. В анкеті було 4 

питання:  

1. Яку марку цементу Ви знаєте? 

2. Якій довіряєте найбільше? 

3. Якій не довіряєте? 

4. Яку марку цементу ви купуєте? 

Згідно аналізу, знають торгові марки: Екоцемент – 30 %, Моноліт – 18%, 

Зодчий – 40%, Інші – 12%. Довіряють торговим маркам: Екоцемент – 20%, 

Моноліт – 5%, Зодчий – 70%, Інші – 5%. Якій не довіряєте: Екоцемент – 10%, 

Моноліт – 35%, Зодчий – 5%, Інші/ не знаю – 50%. Яку марку купуєте: 

Екоцемент – 35%, Моноліт – 15%, Зодчий – 42%, Інші – 8%. 

Отже, Екоцемент своєю рекламою досягає поставлених цілей, але потрібно 

також врахувати високий відсоток недовіри до марки, хоча більшість 

споживачів купують саме цю торгову марку. Компанія «Екоцемент» має 

розширити цілі та починати максимально працювати над іміджем марки та 

довірою споживача. 

Методика AdEval унікальна тим, що вона заснована не на серії звичайних 

відповідей, типу «згоден/не згоден», а на емоційних оцінках респондентів. 
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Використовуючи шкалограмний метод Гутмана, шкала AdEval розподіляє 

респондентів на такі три групи, залежно від ефекту, який справив рекламний 

ролик на них: 

• мотивовані (Motivated) – повний вплив, респонденти зацікавлені в 

покупці рекламованою марки/ продукту/ послуги і зацікавлені рекламою 

найбільшою мірою. 

• залучені (Involved) – реклама сподобалася, але була не настільки 

переконливою, щоб виникло бажання купити рекламовану марку/ продукт/ 

послугу. 

• без ефекту (Recall only) – реклама зрозуміла, але зацікавленості і бажання 

купити рекламовану марку/ продукт/ послугу, немає [1]. 

 Таким чином, ми визначаємо вплив ролика на емоційний стан споживача, 

що дає нам змогу оцінити ефективність створеної реклами. 

Найвідомішу технологію нейромаркетингу розробив Дж. Залтмен (Gerry 

Zaltman) у кінці 1990-х рр., він запатентував її під назвою ZMET (Zaltman 

Metaphor Elicitatio Method), що перекладається як метод вилучення метафор 

Залтмена. В первинному розумінні технологія зводилась до аналізу 

підсвідомості людини за допомогою наборів спеціально підібраних картинок, 

які викликають позитивний емоційний відгук і активізують приховані образи-

метафор, що стимулюють купівлю товарів [4]. В подальшому цю технологію 

використовували і для дослідження впливу звуків на підсвідомість споживача. 

Певні звуки викликають в людини, на підсвідомому рівні, конкретні емоції, які 

сформувались протягом тисячолітнього розвитку людства. Вплив на первині 

інстинкти або образи і є методом ZMET.  

Дж. Зальтмен розробив тривимірну піраміду в рамках якої розглядаються 

будь-які питання. Розглядаючи проблему з точки зору тіла, потрібно 

враховувати підставу, що виражається в розумі, мозку, суспільстві. А якщо 

розглядати цю ж проблему з точки зору розуму, необхідно враховувати інші 

складові піраміди – мозок, тіло, суспільство. Для кращого розуміння 

розглянемо інтерпретацію піраміди з точки зору «лійки», крізь яку проходять ті 

чи інші сигнали-подразники, що викликають вчинки й рішення (рис. 2). 
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Рис. 2. Тривимірна піраміда Дж. Зальтмена 

Отже, ви самі можете переконатись як працює примітивний 
нейромаркетинг, коли в тексті статті описувалась тривимірна піраміда 
Зальтмена, вона не відображалась як певна закономірність дій, а при 
зображенні цієї моделі людині легше сприймати написану інформацію і 
відповідно легше інтерпретувати її в дії, чого ми і намагаємось досягти 
застосовуючи рекламу. Звичайно візуальний маркетинг набагато сильніший, 
ніж аудіореклама, але впливати на людину можна по різному, тільки ефект буде 
різним. Якщо б опис тривимірної піраміди супроводжувався музикою чи 
звуками, що доповнюють голос, який декламує пояснення, то слухач відчув би 
зв'язок між всіма елементами і без пояснень, лише через відчуття. 

При прослуховуванні аудіо ролика в людини задіяні всі органи чуття. Все, 
що людина чує, вона інтерпретує на інші органи чуття, якщо раніше вже були 
створені асоціації з цією музикою. Рекламований бренд може бути зеленого 
кольору, але якщо в людини дані звуки асоціюються з жовтим кольором, то і 
рекламований бренд буде сприйматись в такій гамі. Важливо впливати на 
людину не лише через радіо, але і через інші носії реклами, які поступово 
будуть формувати образ бренда, в свій час так зробила Coca Cola, вона 
створила не лише візуальний логотип, але й музичний і коли ми чуємо цю 
мелодію – в нас асоціація з цим брендом.  

В кожної нації є загально прийняті символи, які сформувались протягом 
тисячоліть і при звучанні викликають в людини певний спектр емоцій. Самі ці 
символи відшуковують спеціалісти і застосовують їх в рекламуванні, 
наприклад сміх дитини викликає більше позитивних емоцій, ніж сміх дорослої 
людини.  
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Також варто зауважити, що при використанні емоційно-забарвлених звуків 
пов’язаних з продуктом можна досягти вищу нейронну активність, ніж при 
зображенні простого продукту. Підвищена нейронна активність передбачає 
більш інтенсивну обробку подразника в мозку клієнта. Встановлено, що 
емоційні посилання споживачі сприймають краще, ніж раціональні. На 
практиці це означає, що використані емоційні подразники впливають на 
поведінку споживачів при купівлі продукції. Вважається, що покупець швидше 
зацікавиться рекламою з позитивним емоційним посиланням (наприклад, 
любов, радість, сила тощо), ніж суто раціональною. 

Аналізуючи ролик ТМ «Екоцемент», зауважимо, що було використано 
музичний супровід, який починається не з початком тексту, а пізніше тим 
самим формує спонукання до дії і підкреслює важливе послання до споживача: 
Збудуй такий дім, щоб вистачило і твоїм правнукам – це головний посил ролика 
і саме тому він виділяється звуковим фоном. 

Для більш кращого розуміння, ми провели дослідження використовуючи 
метод ZMET і всім хто чув ролик задали низку питань: 

1. Які емоції у вас викликав ролик? 
2. Які слова вам запам’ятались? 
Результати були наступні: ролик викликав позитивні емоції і респонденти 

описали, що їм хотілось кудись йти і зробити дію, але не всі розуміли, що саме 
вони хочуть зробити. Отже, ми можем зробити висновок, що музика підібрана 
правильно – вона спонукає до дії, проте коли в людини немає потреби у товарі, 
вона запам’ятовує емоції, але це не приводить до дії. Якщо ролик буде 
достатньо часто транслюватися на радіостанціях, при виникненні потреби в 
цьому товарі, людина згадає рекламу і бренд про який йшла мова. 

На друге питання, які слова вам запам’ятались, 69% опитуваних зазначали, 
що запам’ятали назву товару, 25% запам’ятали назву товару і телефон, 6% 
нічого не запам’ятали. Отже, в загальному текст був простим, музика виділила 
правильно слова, які потрібно запам’ятати, але як бачимо є відсоток людей, які 
не встигли запам’ятати інформацію, а лише емоційний стан, звідси розуміємо, 
що ролик був швидким для цієї категорії людей, і з всієї реклами їм 
запам’ятались лише відчуття, але не інформація. 
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Отже, проведене дослідження показало, як важливо правильно підібрати 
звукове оформлення та розділити музику таким чином, щоб додатково 
підкреслити важливу інформацію і спростити її для запам’ятовування 
споживачами. Також не останню роль грає швидкість подачі інформації, якщо 
ролик більш швидкий, ніж людина може сприйняти в цю хвилину, то реклама 
не повністю досягне своєї мети.  

Висновок. Нейромаркетинг є дієвим та перспективним напрямком 
маркетингу і вже знайшов своє застосування як закордоном, так і в Україні. Чи 
виправдані витрати на вивчення і впровадження методів нейромаркетингу – 
покаже майбутнє, однак не варто забувати, що саме підсвідомість підкаже в 
момент вибору покупцеві, чи варто йому вибрати ваш бренд або віддати 
перевагу вашому конкуренту. Акцентуючи на можливій соціально 
відповідальній складовій нейромаркетингу і його засобів, корисним би було 
направлення всіх відомих технічних прийомів дослідження і впливу на під- 
свідомість споживача, для вирішення соціальних проблем. Підсумовуючи, 
хочемо ще раз наголосити на нашому комплексному трактуванні 
нейромаркетингу з погляду його корисності для всіх суб’єктів та учасників 
ринку, адже в результаті таких спрямованих маркетингових досліджень кожен 
споживач отримує потрібну продукцію, стає більш задоволеним. У суспільстві 
вирішуються актуальні проблеми за рахунок спільноти таких щасливих 
споживачів, а кожне торгове і виробниче підприємство отримує прибуток та 
довготривалу перспективу на його збільшення. 
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Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства багато в 

чому залежить від його товарної політики. Деякі підприємства не реалізують 

товарну політику, перш за все, через помилки менеджерів керівної 

ланки. Організація ефективної товарної політики здійснюється як строго 

впорядкована система, тому що саме для її організації необхідні такі категорії 

як цілісність, безлічність взаємопов'язаних елементів. 

Питання управління товарною політикою підприємства є досить 

актуальними і перебувають в центрі дослідження таких науковців як                

Л.В. Барамико, В.В. Єрмолаєва, О.Д. Дивнич, Т.С. Максимова, О.В. Гук та 

інших.  

Метою дослідження є визначення сутності товарної політики підприємства 

та етапи підвищення її ефективності. 

Управління товарною політикою необхідно розглядати як 

цілеспрямований вплив на об'єкти, процеси і на людей, які беруть участь в них, 

здійснюване з метою надати певну спрямованість діяльності, реалізувати 

програму практичних дій з розвитку та безперервного вдосконалення 

конкурентних переваг і отримати бажані результати. В умовах швидко 

мінливих ринкових відносин стає очевидним, що управління підприємством за 

допомогою грамотно сформованої товарної політики принесе необхідний ефект 

тільки в тому випадку, якщо буде забезпечений механізм системи ефективного 

управління товарною політикою. 

Підвищення ефективності функціонування системи управління товарною 

політикою підприємства передбачає формування сучасного механізму 

управління товарною політикою на основі впровадження в практику нових 

принципів організації діяльності та методів управління. 

Більшість проблем товарної політики підприємств є неструктурованими і 

безсистемними, крім того, часто рішення є безрезультатними і не мають ніякого 

сенсу, оскільки позбавлені однієї чіткої мети - підвищення 

конкурентоспроможного добробуту фірми [1]. 
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Серед основних проблем управління товарною політикою підприємства 

можна виділити наступні: 

- відсутність єдиної концептуальної основи системи управління товарною 

політикою; 

- епізодичне формування товарної політики (її планів, проектів, стратегій, 

програм); 

- відсутність узагальненого досвіду в формуванні управління товарною 

політикою; 

- слабке уявлення управлінського складу про управління товарною 

політикою; 

- відсутність сучасних методик оцінки ефективності системи управління 

товарною політикою підприємства. 

Організація механізму системи ефективної товарної політики вимагає 

виявлення перспективних областей в діяльності підприємства, після чого 

можливі розробка і реалізація відповідних управлінських рішень в напрямку 

підвищення ефективної діяльності фірми. Це забезпечується шляхом 

визначення основних орієнтирів, згідно яких буде будуватися товарна політика, 

а також слід вказати цілі, завдання та очікуваний результат за такими 

укрупненими етапами: визначення перспективних напрямків розвитку 

підприємства; організація ефективного управління товарною політики 

підприємства; вибір стратегічних напрямків товарної політики 

підприємства; оцінка ефективного управління товарною політики [2, с. 55]. 

Зазначені вище проблеми характерні для багатьох вітчизняних 

підприємств і негативно позначаються на ефективності технології розробки та 

організації виконання управлінських рішень. У зв'язку з цим очевидна 

об'єктивна необхідність в розробці моделі системи побудови ефективного 

управління товарною політикою. 
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Пропонуються наступні етапи системи ефективного управління товарною 

політикою підприємства, що складаються з шести взаємопов'язаних блоків, 

розташованих в ієрархічній послідовності (табл.1).  

Перший блок моделі передбачає вивчення перспективних напрямків 

розвитку підприємства. Цей етап передбачає орієнтування напряму товарної 

політики на підприємстві за допомогою визначення або коригування місії, 

бачення, філософії та формування принципів, якими повинна керуватися 

товарна політика при управлінні підприємством. Таким чином, на даному етапі 

формується система внутрішніх установок підприємства як основа побудови 

ефективної товарної політики. 

Узгодження товарної політики з місією підприємства дозволить найбільш 

повно визначити загальні орієнтири функціонування товарної політики, як 

правило, зовнішнього спрямування, що відображають сенс існування 

підприємства, його філософію, бачення свого місця в даному бізнесі, в регіоні, 

в суспільстві. Даний етап служить підставою для вироблення цілей, завдань і 

принципів. Діяльність підприємства будується на основі принципів 

ефективного управління товарною політикою, тобто на те, що робить її 

придатною і корисною. Дана обставина дозволяє конкретизувати основні 

принципи ефективного управління товарною політикою з точки зору 

необхідності забезпечення умов сталого розвитку підприємства [3, с. 43].  
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Таблиця 1  

Етапи формування ефективного управління товарною політикою 

підприємства 

Етап Напрями Мета Завдання  Очікуваний 
результат 

1 

1 Визначення 
перспективних 
напрямків розвитку 
підприємства  

Орієнтація ТП 
підприємства 
 

Визначити ТП 
відповідну місії 
підприємства; 
формування 
переліку провідних 
принципів 

Визначення 
перспективних 
напрямків розвитку 
підприємства 
 

2 

Організація 
ефективного 
управління ТП 
підприємства  
 
 

Формування ТП 
підприємства 

Формування цілей 
і завдань 
ефективного 
управління ТП 
підприємства 

 Визначення 
стратегічної мети 
ТП з позиції 
ефективності 

3 

Вибір стратегічних 
напрямків ТП 
підприємства  
 

Визначення 
стратегії діяльності 
підприємства 

Визначення 
пріоритетів з 
конкретних 
напрямків ТП 

Реалізація заходів у 
відповідності зі 
стратегією 
ефективного 
управління 
товарною 
політикою 

4 
Оцінка 
ефективного 
управління ТП  

Формування 
системи критеріїв 
ефективності 
товарної політики 

Формування 
показників 
ефективності ТП 

Визначення 
відповідності 
результатів 
діяльності ТП 
стратегічним 
пріоритетам 
розвитку 

5 

Організація 
контролю за 
виконанням 
управлінських 
рішень  

Відстеження 
виконання 
прийнятих 
управлінських 
рішень 

Організація 
системи контролю 

Правомірність і 
доцільність 
прийнятих 
управлінських 
рішень 

6 

Визначення 
відповідності 
результатів 
діяльності ТП 
стратегічним 
пріоритетам 
розвитку  
 

Виявити і усунути 
недоліки 
діяльності ТП 

Коригування або 
вдосконалення ТП 

Прийняті рішення в 
управлінні ТП 
ефективні або 
потребують 
доопрацювання. 

  

Позначимо основні принципи ефективного управління товарною політикою: 

- принцип суспільно-соціальної спрямованості; 
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- принцип, орієнтований на перспективу з урахуванням параметрів 

життєвого циклу, ресурсного, технічного потенціалу; 

- принцип, спрямований на активну роль і участь виконавця; 

- принцип комплексного врахування чинників і заходів впливу; 

- принцип максимального використання маркетингового потенціалу 

товару; 

- принцип пріоритету мети. 

Принципи реалізації товарної політики: 

- принцип своєчасності; 

- принцип гнучкості (адаптивності до умов ринку); 

- принцип комплексності. 

На даному етапі управління товарною політикою підприємства ставляться 

і реалізуються стратегічно важливі завдання, орієнтовані на довгострокове і 

якісне функціонування організації не окремо від інших процесів управління, а 

спільно, представляючи їх як один загальний взаємопов'язаний 

процес. Подання товарної політики разом із місією і принципами управління 

товарною політикою, в даному випадку, передбачає досить широкий опис 

довгострокових перспектив розвитку товарної політики і забезпечує орієнтири і 

напрямки для визначення мети. Даний етап виступає вихідною точкою для 

наступного етапу. 

Другий етап представляє організацію ефективного управління товарною 

політикою підприємства. Він передбачає формування товарної політики за 

допомогою формування стратегічних цілей, а також розробки тактичних і 

оперативних цілей, постановки завдань. Таким чином, на даному етапі 

формується стратегічна мета товарної політики, яка задає образ майбутнього 

стану підприємства і шлях його досягнення. Оперативні цілі задають орієнтири 

розвитку підприємства в області: виробництва, маркетингу, фінансів та ін., А 

тактичні цілі виступають орієнтиром для реалізації щоденних рішень, 

пов'язаних з виробничою діяльністю. 
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Те наскільки реально товарна політика зможе здійснити поставлені цілі, 

залежить від обсягу необхідних дій і ресурсів підприємства. 

Третій етап передбачає вибір стратегічних напрямків товарної політики 

підприємства. На даному етапі представляється систему альтернативних 

маркетингових стратегічних напрямків стосовно таких основних категоріях, як 

ринок, продукт (орієнтація на цільовий сегмент), ціна, система реалізації товару 

і система маркетингових комунікацій. Стратегічний напрямок, обраний за 

даною схемою, має бути приведений у відповідність з раніше визначеною 

стратегією або визначеною новою стратегією, яка визначить перспективний 

стратегічний напрямок товарної політики підприємства [4, с. 30] . 

Формування основних стратегічних напрямків товарної політики за всіма 

основними напрямками її діяльності може вплинути на кінцеві результати 

господарської діяльності підприємства. 

Четвертий етап передбачає систему оцінки ефективного управління 

товарною політикою підприємства. На даному етапі розробляється система 

критеріїв і показників ефективності управління і здійснюється оцінка 

результатів діяльності товарної політики підприємства. Таким чином, 

проводиться аналіз отриманих результатів з позиції стратегічної доцільності 

уточнення ролі та ефективності товарної політики, які коригування в управлінні 

товарною політикою. 

П'ятий етап пропонує здійснення організації контролю за виконанням тих 

чи інших господарських рішень з метою встановлення їх достовірності, 

законності та економічної доцільності та ефективності. Загальноприйнятою є 

думка про те, що управлінська діяльність є ефективною лише в тому випадку, 

якщо на підприємстві проводиться своєчасний контроль прийнятого рішення в 

процесі управління. 

Підприємства, які застосовують у своїй діяльності спільну працю людей, 

які об'єднані спільними завданнями для досягнення однієї важливої мети, 

притаманні такі основні риси: 
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- мета показати призначення продуктів, вироблених підприємством для 

задоволення людських потреб; 

- персонал і працівники, що володіють необхідними знаннями і 

кваліфікацією для досягнення поставлених цілей; 

- поділ праці з метою забезпечення раціональної структури робіт і завдань; 

- комунікації, різнопланові види зв'язків для виконання спільної роботи; 

- формальні правила поведінки, процедури і контроль, необхідні і 

встановлені з метою функціонування підприємства як цілісної системи; 

- рівні повноважень і відповідальності для різних посад на підприємстві [5, 

с. 15]. 

Основною метою організації контролю за виконанням тих чи інших 

господарських рішень є підвищення ефективності процесів, пов'язаних не 

тільки з товарною політикою, а й із загальною ефективністю всієї діяльності 

підприємства, спрямоване на об'єктивне вивчення стану справ та виявлення 

негативних факторів в певних галузях діяльності підприємства. 

Передумовою ефективного здійснення механізму системи ефективного 

управління товарною політикою підприємства, незалежно від форми власності, 

є функціонування системи внутрішнього контролю. 

Майже на кожному підприємстві є система внутрішнього контролю, але 

ефективність його забезпечується не завжди. Часто підприємства не мають 

достатньо персоналу, матеріальних ресурсів і необхідного рівня знань 

керівного складу для організації внутрішнього контролю. Іноді, навіть 

володіючи достатньою базою, витрати на організацію контролю не завжди 

дають бажані результати тому, що керівники і фахівці структурних підрозділів 

контролюють діяльність розрізнено і непланомірно. 

Іноді причиною виникнення проблем на підприємстві є те, що керівники, 

не розуміючи суті, цілей і завдань внутрішнього контролю, не приділяють 

належної уваги побудові грамотної системи його здійснення. При цьому погана 

організація внутрішнього контролю на підприємствах тягне за собою тенденції 

зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. З метою 
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підвищення ефективності управління товарною політикою особливу увагу 

необхідно приділити посиленню контролю, оскільки деякі керівники 

структурних підрозділів іноді не вникають в суть і ефективність прийнятих 

рішень. 

Для усунення цих недоліків і підвищення ефективності контролю 

необхідно не тільки забезпечувати його своєчасність, але і повноту всіх 

операцій і процесів, а також розробити механізм системи організації контролю 

на підприємстві. Для підвищення ефективності контролю нами пропонується 

наступна схема організації і проведення контролю на підприємстві [2, с. 55]. 

Процес організації та проведення контролю на підприємстві можна 

поділити на такі взаємопов'язані чотири підетапи: 

1) підготовка до проведення контролю; 

  2) проведення контролю; 

  3) реалізація матеріалів контролю; 

  4) складання плану наступної контрольної перевірки. 

Таким чином, основні проблемні аспекти розвитку внутрішнього контролю 

на підприємствах негативно впливають як на ефективність внутрішнього 

контролю, так і на результати діяльності товарної політикою. Рішення 

існуючих проблем буде сприяти підвищенню ефективності управління 

товарною політикою підприємства. 

Шостий блок моделі системи ефективного управління товарною політикою 

підприємства є завершальним етапом. Відповідно до результатів оцінки про 

ефективність товарної політики і даними контрольної перевірки виноситься 

рішення в результаті, якого можливі такі зміни: 

- повна або часткова коригування товарної політики; 

- зміна керівництва в ієрархії управління товарною політикою на 

підприємстві; 

- перегляд цілей або завдань товарної політики, відповідність цілей місії 

підприємства; 

- підвищення кваліфікації деяких співробітників; 

- мотивація співробітників і керівників та ін. 
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Отже, запропонований механізм системи ефективного управління 
товарною політикою підприємства дозволяє підвищити її ефективність, знизити 
перешкоди до розвитку системи управління та активізувати зусилля по 
досягненню стратегічних цілей розвитку підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
У статті досліджено поняття маркетингового механізму, функціонування та 
розвитку підприємства. Розглянуто теоретичні аспекти маркетингового 
механізму, його структурні елементи та взаємозв’язки між ними. Досліджено 
фактори впливу на систему функціонування маркетингового механізму через 
призму комплексу маркетингу. Наведені практичні ситуації та моменти 
функціонування маркетингового механізму розвитку підприємства.  
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Ключові слова: маркетинг, маркетинговий механізм, ринок, управління, 

підприємство, попит, пропозиція, ринкова кон’юнктура, стратегічний 

менеджмент, маркетинговий комплекс, зовнішнє та внутрішнє середовище 

організації, концепція маркетингового управління. 

На сучасному етапі розвитку різних підприємств України є актуальним 

питання ефективного використання маркетингового механізму для розвитку 

підприємства та управління ним. Важливого значення набуває розробка 

сучасної адаптованої маркетингової стратегії підприємницької діяльності до 

вимог зовнішніх та внутрішніх ринків збуту. Формування маркетингової 

стратегії вказує на шляхи досягнення цілей підприємств, підвищення їх рівня 

прибутку та конкурентоспроможності. 

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів 

маркетингового механізму розвитку підприємницької діяльності з погляду 

сучасного стану ринкових відносин.  

У навчальній і науковій літературі розгляду даної проблематики 

приділяється значна увага з боку таких науковців, як В.П. Пилипчук, П.Друкер, 

М.Бакер, Литовченко І.Л., Ковінько О.М. та інших. 

В науковій літературі дана тема мало розглядалась та досліджувалась. 

Тому спершу необхідно розглянути та визначити сутність маркетингового 

механізму та його роль в підприємницькій діяльності. Тому, після 

ознайомлення та перегляду ряду наукових джерел ми дійшли висновку, що під 

маркетинговим механізмом розвитку підприємства слід розуміти систему 

ринкового функціонування (ринкові чинники та регулятори) маркетингового 

комплексу з урахуванням сучасного або поточного стану ринкової 

кон’юнктури, специфіки ведення бізнесу та конкурентоспроможності 

підприємств для побудови ефективної маркетингової стратегії.  

Маркетинговий механізм розвитку підприємства можна вважати успішно 

побудованим у випадку якщо він ефективно реагує на виклики як зовнішнього 

(ринкового) середовища. Для ефективної реакції на вплив зовнішніх факторів 

ринкового середовища необхідно сформувати маркетингову стратегію. 

Маркетингова стратегія формується на основі трьох взаємозалежних елементів: 
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− визначення цільових ринків (сегментів); 

− визначення позиціонування; 

− визначення комплексу маркетингу. 

В маркетинговому комплексі маркетингові засоби (інструменти) – «4 P» 

(Product, Place, Price and Promotion) або продукт, місце (ринок / канали збуту), 

ціна та просування – повинні бути реалізовані так, щоб маркетингові цілі були 

досягнуто. 

Маркетинг називають «філософією бізнесу», оскільки як філософія є 

наукою про знання, так маркетинговий спосіб мислення є основою здійснення 

будь-яких комерційних операцій. Маркетинг – комплексна система організації 

виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних 

споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування 

ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища як підприємства-

резидента так підприємства-нерезидента, розробки стратегії і тактики 

поведінки на ринку за допомогою маркетингових програм [1]. 

Індустріальна революція дала могутній поштовх розвитку засобів 

виробництва і збільшенню обсягів і різновидностей товарів. Швидкість 

реалізації товарів стала відставати від їх виробництва. Необхідно було 

вирішити проблему, вихід знайшли в маркетингу – функції управління збутом 

результатів підприємницької діяльності за допомогою якої можна досягти 

успіху, якщо пропонувати покупцю те, що він хоче, вказуючи при цьому 

розумну ціну і надаючи йому можливість придбати товари в зручному місці і в 

необхідній кількості та якості. 

На нашу думку, найбільше коректне визначення маркетингу, 

запропоноване Американською асоціацією маркетингу в 1960 році, згідно з 

яким маркетинг розглядався як підприємницька діяльність, пов’язана з 

направленням потоку товарів та послуг від виробника до споживача [2, p.20-21, 

р. 74 ]. 
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Підприємницькою діяльністю, пов’язаною зі спрямуванням потоку 

товарів та послуг від виробника до споживача, на наш погляд, з давніх-давен 

займалися оптова та/чи роздрібна торгівля, на підприємстві – відділ збуту.  

З поняттям “маркетинг» можна пов’язати виконання конкретної або 

спеціальної функції управління, яка передбачає вивчення ринку, поведінку 

споживача, інформування його про діяльність фірми, перевагах її товарів, 

необхідність задоволення потреб, побажань, примх клієнта тощо. Ця 

підфункція входить до складу збутової функції, оскільки насамперед продавці 

перебувають у постійному контакті зі споживачем і перші нагромаджують і 

систематизують їх позитивні або негативні споживчі настрої. Зрозуміло, що 

орієнтація на споживача стосується усіх працівників підприємства тією чи 

іншою мірою. Адже заробітну плату можна отримати тоді і лише тоді, коли 

праця виробника і споживача визнана і відшкодована споживачем . 

Сучасна концепція маркетингу і його основні функції до кінця ще не 

визначені. Причини все ще існуючих різних поглядів серед економістів у 

ділових колах у визначені поняття маркетингу очевидні. Перш за все, 

розбіжності в його трактуванні виникають через специфіку і масштаби 

проблем, які пробують вирішити окремі підприємства в сфері виробництва, 

збуту, реклами тощо. Крім того, в термін „маркетинг» спеціалісти з маркетингу 

і бізнесмени вкладають подвійний зміст. Маркетинг розглядається в двох 

аспектах: як функція і як „філософія бізнесу». Ці два трактування терміну 

„маркетинг» не завжди чітко розмежовуються. В результаті з’являється 

змішування понять, як, наприклад, в трактуванні терміну „маркетинг», що дане 

в роботі М.Бакера: „В якості функції маркетинг має не більше, але і не менше 

значення, ніж будь-яка інша діяльність, пов’язана з фінансовими і правовими 

питаннями, роботою персоналу, виробництвом, закупівлею, науковими 

дослідженнями, дослідно-конструкторськими розробками або іншою сферою 

спеціалізації» [3, p.59-69, 115-134, 152-159, 261-266]. 
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Визначення маркетингу як „філософії бізнесу» поступово 

трансформується зі зміною підходу до організації всієї діяльності фірм в нових 

умовах і новій ситуації на ринку. 

На нашу думку, під концепцією маркетингу варто розуміти сукупність 

поглядів на споживчу кон’юнктуру і перспективи розвитку сучасного ринку. 

Більш того, одна з цілей системи маркетингу полягає у виявленні 

незадоволених потреб покупців, з тим, щоб орієнтувати виробництво на 

задоволення цих потреб.  

Відомий автор Ж.-Ж. Ламбен висловлювався: „Варто визначити, що існує 

значний розрив між тим, що декларує маркетинг „в теорії», і тим, чим він є у 

реальному житті. Водночас, концепція маркетингу – це той ідеал, до якого має 

прагнути кожна фірма. Навіть якщо це і міф, то міф, який спрямовує, орієнтує 

фірму в її діях» [4]. 

Доцільно розрізняти такі поняття як маркетингова філософія управління 

фірмою та маркетингова діяльність, міф та реальність, бажане і дійсне. 

Відслідковуючи розвиток маркетингової концепції, приєднуємось до 

думки фахівців, які виділяють в цьому процесі п’ять послідовних етапів її 

еволюції. 

Базовою філософією орієнтації на виробництво була ідея, що споживачі 

будуть купувати товари за умови, що цих товарів достатньо і ціни на них є 

прийнятними відносно власних доходів. 

Маркетингова концепція є американський феномен і з’явилася частково 

як результат незадоволення орієнтацією на виробництво і збут, частково як 

результат зміни базових уявлень про бізнес. 

Маркетингова концепція виходить з того, що ключем до успішного і 

рентабельного бізнесу є виявлення потреб і бажань споживачів і пропонування 

їм таких товарів та послуг, за допомогою яких ці потреби і бажання будуть 

задоволені. 
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Сьогодні економічна думка вважає даний підхід застарілим, і розглядає 

маркетинг, як комплексну систему організації виробництва і збуту продукції, 

включаючи аналіз ринку, взаємодію різних видів діяльності підприємства: 

планування, ціноутворення, купівлю, продаж, постачання сировини, товарів і 

надання послуг, в яких існує потреба у реальних і потенційних покупців. 

В.П. Пилипчук розглядає сучасну концепцію стратегічного маркетингу, 

як цілеспрямовану комплексну діяльність підприємства, що складається в 

системі взаємопов’язаних заходів [5]. У систему входять: науково-технічні та 

кон’юнктурно-економічні дослідження щодо розробки та створення продукції; 

розробка нових товарів і технологій; розробка схем управління виробництвом; 

організація промислового випуску продукції з урахуванням її 

конкурентоспроможності на ринку; організація оптимальної системи збуту 

продукції з використанням сучасних засобів сервісу та реклами з метою 

отримання максимального прибутку. 

Роль і місце маркетингу в діяльності підприємства визначається, перш за 

все, прийнятою концепцією управління та механізмом удосконалення. 

Впровадження маркетингової концепції управління в діяльність підприємств 

України є об’єктивним процесом в умовах трансформації економіки, 

формування ринкових відносин, що передбачає (рис.1). 

П.Друкер в своєму визначені маркетингу підкреслює, що це поняття 

охоплює всі аспекти діяльності бізнесу. „Маркетинг не є функцією бізнесу, а 

визначає собою погляд на всю сферу діяльності бізнесу як економічного 

інструменту, що включає сфери виробництва і сервісу». Все, що здійснюється в 

сфері бізнесу представляє собою або включається в поняття „маркетингу» [6, p. 

241]. 
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Рис. 1. Сутність маркетингової концепції управління підприємством 

 

Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні, маркетинг є 

необхідним будь-якого підприємства, так як в ринкових умовах витримати 

конкурентну боротьбу зможуть лише ті підприємства, які досконально 

оволоділи філософією та основними прийомами сучасного маркетингу. 

Значення маркетингу пояснюється участю в ньому двох сторін, без яких 

підприємництво не можливе: споживачів та конкурентів. Саме маркетинг 

дозволяє підприємству досягати успіхів в ринковому середовищі. 

Щоб підприємство стало орієнтоване на маркетинг, приєднуємось до 

думки, що необхідно внести ряд змін у практичні прийоми його роботи [7]. 

Визначення реальних потреб та попиту у ринку 

Визначення виробничих можливостей та можливістю їх адаптації 
відповідно до ринкових потреб/настроїв 

Формування завдань і цілей діяльності підприємства 

Формування маркетингових стратегій, планів і програм 

Адаптація виробництва до вимог ринку 

Виробництво і збут у відповідності до споживчих настроїв/ринкової 
кон’юнктури 

Ефективність управління виробничою і маркетинговою діяльністю 

Мінімізація витрат + оптимізація прибутку 
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На нашу думку, щоб діяти на операційному рівні і принести підприємству 

реальні цінності, необхідно вийти на новий рівень маркетингових технологій. 

Для цього менеджерам потрібний набір інструментів (прийомів, засобів), які 

дозволяють реалізувати маркетингову концепцію в життя. 

Система маркетингу передбачає виконання наступних основних 

елементів організації та напрямків управління діяльності підприємств:  

- виявлення існуючого і потенціального попиту покупців на товари і 

послуги шляхом комплексного вивчення стану ринку і перспектив його 

розвитку; 

- організацію науково-дослідницької діяльності підприємства зі 

створення нових зразків продукції, а також організацію виробництва 

відповідних товарів, що задовольняють запити споживачів (відповідно до 

виявленого попиту); 

- координацію і планування виробництва; 

- організацію та вдосконалення системи і методів збуту продукції; 

- керівництво виробництвом, транспортуванням, пакуванням, збутом, 

рекламою та іншими заходами з розширення збуту. 

Головними елементами загальної схеми комплексного дослідження ринку 

є: 

- вивчення товару: характеристика товару, його конкурентоздатність, 

нові сфери його використання, якість упаковки, вивчення відповідних товарів 

конкурентів, попит на нові товари; 

- вивчення місткості конкретного ринку: характеристика розмірів ринку, 

можливості розширення його місткості, зміна місткості за певний період, 

частка основних виробників в загальному обсязі збуту даного товару на ринку; 

- вивчення форм і методів збуту товарів: виявлення розмірів збуту або 

розподілу території збуту, ефективність каналів розподілу, розмір витрат збуту, 

розміщення складських і інших обслуговуючих приміщень, визначення ціни і 

знижок з ціни, вивчення реклами, каналів її розповсюдження, та її 

ефективність, вивчення конкурентів тощо. 
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Комплексне дослідження ринку є першим етапом і одночасно базою для 

формування стратегії виходу товару або послуги на ринок. 

Маркетингова концепція управління повинна забезпечувати взаємодію 

збутового апарату з виробничими підрозділами з метою дотримання вимог до 

якості товару, графіка його виробництва в терміни, встановленні збутовими 

службами. План маркетингу має передбачати наявність оптимальних запасів 

продукції (товарних запасів), програму реклами і інших заходів, сприяючих 

збуту, фінансову програму, що включає розрахунки витрат і прибутку. Кожний 

елемент маркетингової концепції повинен містити вартісну оцінку і бути 

узгодженим з бюджетом підприємства. 

В основу всіх виробничих, фінансових, науково-технічних, рекламних, 

збутових та інших планів і програм беруться результати комплексного 

дослідження ринку. Вони використовуються при розробці програм і планів 

виробництва товарів, встановленні ціни, визначені асортименту продукції, що 

випускається, обсягу науково-дослідницьких робіт. 

Таким чином, застосування будь-яким підприємством філософії 

маркетингу означає організацію його діяльності в сфері виробництва і збуту 

кожного товару за конкретною програмою, в якій передбачаються заходи з 

вдосконалення виробництва і збуту заради досягнення вищої мети діяльності 

підприємства – отримання високого і стабільного прибутку, завдяки 

задоволенню попиту споживачів і забезпеченню високої 

конкурентоспроможності на ринку. 

Система маркетингу – це не засіб у боротьбі за ринки, а вивчення потреб 

ринку і попиту покупців проводиться з метою отримати переваги перед 

конкурентами. Тому успіх будь-якого підприємства залежить не стільки від 

його виробничих потужностей і можливостей, скільки від його досвіду в 

сповідуванні філософії маркетингу, а саме: споживчий попит має стати центром 

планування бізнесу. 

Отже, ми дійшли висновку, що в науковій літературі дана тема мало 

розглядалась та досліджувалась оскільки поняття маркетинговий механізм 
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розвитку підприємства та маркетингова концепція управління підприємством в 

наукових джерелах доволі сильно переплітаються, тому дана тема потребу 

подальшого вивчення. Проте, після ознайомлення та перегляду ряду наукових 

джерел, нами було запропоноване наступне визначення поняття 

маркетингового механізму як системи ринкового функціонування (ринкові 

чинники та регулятори) маркетингового комплексу з урахуванням сучасного 

або поточного стану ринкової кон’юнктури, специфіки ведення бізнесу та 

конкурентоспроможності підприємств для побудови ефективної маркетингової 

стратегії.  

Варто зазначити, що маркетинг можна назвати своєрідною філософією 

бізнесу оскільки слугує основою здійснення комерційних операцій. В сучасних 

умовах господарювання маркетинг являться невід’ємною частиною бізнес 

процесів, оскільки слугує основним інструментом функціонування організації, 

а менеджмент, як наука, є основним підґрунтям. Тобто, в сучасних економічних 

відносинах є надзвичайно велика кількість ринків, які поділяються згідно 

галузевих, територіальних, споживчих, товарних та інших класифікаторів, 

також важливе значення орієнтація безпосередньо самих підприємств та 

організацій відповідно цільової спрямованості виробників. В даному випадку 

виділяють дві основні групи: так звані «B2B» (Business to Business ) та «B2C» 

(Business to Customer). B2B – це здебільшого орієнтація на промисловий ринок, 

тобто торговельні відносини відбуваються між підприємствами для подальшої 

переробки творів чи послуг з метою їх подальшої реалізації, де відображенням 

ринкової кон’юнктури виступають як правило світові біржі, на відмінно від 

B2C, де центральним генератором ринкового попиту виступає споживач, який в 

основному не може бути виробником товарів та послуг і виступає як правило 

кінцевим споживачем без мети подальшого перепродажу.  

Ми вважаємо, що дана ознака є вирішальною в даному випадку тому, що 

дає можливість розподілити учасників ринкових відносин залежно від 

спеціалізації. Якщо підприємство зорієнтоване в сфері B2B, то воно, як 

правило, не акцентує увагу на окремо створеному маркетинговому відділі, 
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оскілки функції маркетингу використовує відділ збуту. Чого не скажеш про 

сферу B2C, де маркетинг являється основою або орієнтиром менеджменту. В 

будь якому випадку, рикові фактори та кон’юнктура являються основними 

важелями впливу та корегування виробничих і організаційних процесів 

підприємств та організацій відповідно до ринкових потреб.  
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УДК 659.1 
Н.О. Юркова 

здобувач освітнього ступеня «магістр» 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

У статті розглядається процес та основні ключові моменти рекламної 
діяльності на підприємстві, важливість реклами для господарської діяльності 
підприємства і її результатів в якості одного з основних елементів комплексу 
маркетингу. 
Ключові слова: рекламна діяльність, ефективність реклами, інтернет 
реклама, іміджева реклама, рекламна кампанія. 

На сьогоднішній день все більш актуальною стає тема планування 
ефективної рекламної кампанії і оцінки її результативності, це зумовлено тим 
фактором, що реклама стала однією з основних умов розвитку підприємств. З 
усього набору ринкових інструментів український бізнес швидко освоїв і 
широко почав використовувати рекламу. Вона супроводжує практично всі 
товари, роботи та послуги. Саме від успішно спланованої рекламної кампанії 
залежить успіх і розвиток підприємства. За допомогою реклами фірма 
намагається заявити про своє існування на ринку, створити імідж надійного 
партнера, залучити потенційних покупців і привабити їх до своїх товарів і 
послуг.  

Формування цілей статті полягає у вивченні рекламної діяльності та оцінці 
її ефективності на торговельному підприємстві. 

Важливий внесок у вивчення проблем формування ефективних рекламних 
стратегій підприємств внесли такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як                
Д. Балабанов, Р. Бурнетт, Ф. Котлер, І. Крилов, О.Кузьмін, Н. Лук'янець ,                
Л. Мороз, Т. Попов, Є. Ромат, Н. Чухрай , У. Уеллс та інші. В основі їх 
досліджень лежали загальні принципи планування рекламних кампаній, 
коригування рекламних алгоритмів на підприємстві, використання різних 
засобів поширення реклами, більш детального вивчення рекламного бюджету 
компанії-постановника і дистриб'ютора. 
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Проте, на нашу думку, оцінці ефективності управління рекламною 

діяльністю безпосередньо на торговельному підприємстві не було приділено 

достатньо уваги. Не було наведено конкретного комплексу показників, які б у 

повній мірі відображали ефективність маркетингових заходів. Тому дана 

проблема є надзвичайно актуальною і потребує подальшого ґрунтовного 

дослідження. 

Надійний розрахунок ефективності реклами дозволяє оцінити потенціал 

підприємства для збільшення продаж, доходів і прибутку для розширення 

присутності підприємства на ринку. Однак під час цього аналізу необхідно 

пам'ятати, що вартість реклами та розмір прибутку не завжди безпосередньо 

пов'язані між собою. Справа в тому, що зміни в продажах залежать не тільки 

від реклами, але і від інших чинників - інфляції, витрат, економічного розвитку, 

форс-мажорних обставин. Забезпечити їх динаміку неможливо. Але виявлення 

змін ринкової ситуації в кампанії або під час її реалізації допоможе уникнути 

ряду проблем і, таким чином, збільшити психологічний і економічний ефект від 

реклами [6, с.89]. 

Варто відзначити, що цілі проведення рекламної кампанії можуть бути 

найрізноманітнішими: 

- впровадження на ринок нових товарів, послуг; 

- стимулювання збуту товарів або збільшення обсягу реалізації послуг; 

- перемикання попиту з одних товарів на інші; 

- створення сприятливого образу підприємства (фірми) і товару; 

- забезпечення стабільності уявлень у покупців і партнерів про товар чи 

торговельне підприємство [5, с.128]. 

Для того, щоб забезпечити ефективне досягнення цілей рекламної 

кампанії, необхідно провести маркетингові дослідження в рекламі і розробити 

рекламну ідею. 

При правильній організації реклама є дуже ефективною і сприяє швидкій 

та безперебійній реалізації продукції. Ефективність рекламної кампанії 

залежить від того наскільки точно рекламне звернення буде направлено на 
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цільову аудиторію, оптимальному визначенню аудиторії сприяє точне 

позиціонування компанії серед інших подібних. Тому рекламодавці прагнуть 

всебічного вивчити середовище, в якому доводиться існувати і розвиватися 

підприємству, а також реалізовувати рекламну діяльність. 

Оцінка ефективності реклами дозволяє: 

- отримати інформацію про доцільність реклами; 

- виявити результативність окремих засобів її розповсюдження; 

- визначити умови оптимального впливу реклами на потенційних 

споживачів [4, с.55]. 

Проте абсолютно точно розрахувати ефективність реклами неможливо, і це 

зумовлено рядом причин. 

По-перше, реклама є одним із багатьох факторів, що визначають 

результативність маркетингу. Крім реклами, на реалізацію товарів впливають й 

інші елементи маркетингового комплексу, а також рівень конкуренції, стан 

ринку та ін. Точно змоделювати вплив великої кількості факторів практично 

неможливо. 

По-друге, неможливо абсолютно точно передбачити поведінку конкретних 

споживачів. Оскільки кожна людина має окремі вподобання і смаки, то одні і ті 

ж засоби можуть призвести до різних результатів відносно різних споживачів. 

По-третє, ринок є динамічним і характеризується численними 

випадковими подіями, які теж можуть визначати успіх чи невдачу товарів, 

послуг, що пропонує фірма [1, с.108]. 

Зменшення ефективності реклами може відбуватися часто і в більшості 

випадків не є показником поганої роботи рекламодавців. Зменшення 

ефективності найчастіше пов’язане з процесом насичення, при якому зростання 

кількості нових клієнтів триває, але не так інтенсивно, як раніше [2, с. 27]. 

Розглянемо ефективність рекламної кампанії на прикладі ТОВ «Українські 

Екопродукти». Дане підприємство володіє мережею роздрібних магазинів 

«Mozzarella» в місті Хмельницькому. Асортимент магазину включає продукти 

харчування з Європи, каву, кондитерські вироби, алкогольні напої та побутову 
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хімію. Що стосується алкогольних напоїв, то у магазині є можливість їх 

придбати від найвідоміших світових брендів (Fiorelli, Astoria, Martini, 

Lambrusco і ін.).  

Кожен магазин має красивий зовнішній вигляд, сучасне оформлення 

вітрин і професійну викладку товарів. Але цього недостатньо для ефективної 

роботи магазину. На нашу думку успішна робота підприємства залежить не 

тільки від потрібного продукту хорошої якості, доступної ціни, досконалого 

каналу збуту, але і від правильного вибору методів просування. Неможливо 

досягти бажаного результату, якщо використовувати тільки один 

комунікаційний канал. Тому ми вирішили проаналізувати просування товарів 

та самого бренду «Mozzarella». 

Підприємство періодично проводить акції на товар або групу товарів 

(алкогольні, м'ясні, молочні і т.д.), надає знижку 5-10% на товар, що сприяє 

зростанню прибутку і збільшенні товарообігу в магазині. 

Також магазин «Mozzarella» рекламує свій товар за допомогою іміджевої 

реклами, яка зосереджена на формуванні позитивного образу. Підприємство 

виступає спонсором розважальних заходів міста, які проводить Хмельницька 

міська рада, розміщує плакат з логотипом магазину на центральній сцені, та 

дарує подарунки учасникам конкурсів. В якості подарунків, виступає товар, 

який представлений на прилавках магазинів або сувенірна продукцію у вигляді 

кружок та блокнотів з логотипом магазину. 

Для збільшення кількості покупців, кожного тиждня в магазині 

«Mozzarella», який знаходиться в ТЦ «Оазис», відбувається дегустація м'ясних 

та сирних делікатесів. Дана пропозиція дозволяє зацікавити нових споживачів 

відвідати магазин та збільшити обсяги продажу позицій, які представлені на 

дегустації. 

Окрему увагу досліджуване підприємство приділяє рекламі через Internet. 

Підприємство володіє власним веб – сайтом та сторінкою в соціальній мережі 

«Вконтакті». В наш час створення веб-сайту є одним із пріоритетних завдань 

інформатизації будь-якої організації. Переважна більшість людей є активними 
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споживачами, які володіють Інтернет - технологіями на рівні впевненого 

користувача. Для них сайт – зручний, раціональний і звичний спосіб отримання 

будь- якої інформації [3, с.56]. 

На головній сторінці сайту «Mozzarella» розміщено логотип магазину, 

контактні данні та асортимент товару з актуальними цінами. Це дає змогу 

споживачам не виходячи із дому, побачити наявність того чи іншого товару в 

магазині. На сайті є широка інформація, щодо замовлення товарів не лише 

жителям міста Хмельницького, але і інших міст України. 

Дані рекламні засоби не дозволяють населенню забути про магазин 

«Mozzarella». Однак найкращою рекламою є якісне обслуговування, оскільки 

споживачі завжди радять один одному гарне місце для придбання продукції. 

Отже, виходячи з результатів проведеного дослідження було виявлено, що 

магазин «Mozzarella» використовує чимало видів реклами для просування своїх 

послуг, але вона є не занадто ефективною. 

Ми виявили ряд основних проблем при просуванні магазину за допомогою 

Інтернет- ресурсів: 

1. Відсутність робіт по системному просуванню сайту компанії. 

2. Неефективне просування магазину в соціальних мережах. 

Проаналізувавши просування магазину «Mozzarella» на сторінці 

«ВКонтакті», ми визначили багато помилок, таких як: нерегулярний постинг, 

відсутність зворотного зв'язку, нестача публікацій, які спонукають підписників 

до активності, відсутність чисельного приросту в групі. 

Саме тому було прийнято рішення просувати сторінку магазину і в інших 

соціальних мережах таких, як Instagram і Facebook. 

Для просування груп потрібен адміністратор, основними посадовими 

обов'язками якого повинні бути: створення індивідуального контенту, 

додавання нових користувачів з урахуванням параметрів цільової аудиторії, 

додавання матеріалів про роботу магазину (новини, акції, плани, 

фоторепортажі), створення голосувань і опитувань (20 в місяць), конкурсів (3 в 

місяць), обговорень (20-35 в місяць), інформаційні пости (30-40 в місяць),  
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видалення небажаної реклами, негативних коментарів і спаму (2 рази на день), 

додавання новин від імені групи з фотографіями, ведення звітності, реклама 

групи в інших «пабліках» на безкоштовній основі. 

Також, підприємству варто застосовувати для просування своїх товарів 

друковану рекламу, яка буде представлена: листівками, каталогами та прайс – 

листами. У листівках разом з рекламним текстом потрібно розміщувати 

фотографії та цікаві новини підприємства, акції та новинки ( Рис.1.)  

 
Рис.1. Авторська розробка листівки до 8 березня  

Для збільшення кількості клієнтів магазину, можна влаштовувати виїздні 

дегустації від «Мozzarella». Проінформувати про даний захід можна за 

допомогою банера на сайті, та листівок в магазині. 

Всі ці заходи дозволять залучити потенційних покупців магазину і 

підвищити ефективність рекламної діяльності. 

Таким чином, оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства є 

однією з головних складових його комерційної діяльності. Незважаючи на те, 

що оцінка рекламної діяльності вимагає великих витрат, вона дозволяє 

обґрунтовано і раціонально використовувати бюджет в умовах фінансових 

обмежень. 
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Проведення запропонованих заходів дозволить збільшити інформованість 

споживачів про товари які представлені на прилавках, та привернути увагу 

потенційних споживачів до даного підприємства. 

Таким чином, всі запропоновані заходи спрямовані на підвищення 

ефективності діяльності підприємства, при цьому витрати на їх реалізацію 

досить незначні. 
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