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СЕКЦІЯ 1. СТРАТЕГІЧНА ПАРАДИГМА
ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ У
РІЗНИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
_________________________________________________________________
Алмосова Вікторія
Науковий керівник – к.е.н., доцент Поліщук І. І.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА ТОВАРНОРИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Система якості створюється та впроваджується на торговельному
підприємстві як засіб, що забезпечує проведення певної політики і
досягнення поставленої мети з питань якості з урахуванням конкретної
діяльності і його специфіки. Вона повинна забезпечувати максимальну
віддачу від ресурсів, які використовуються в процесі досягнення
торговельним підприємством поставлених цілей з урахуванням можливих
змін, обумовлених нестабільністю економічного середовища.
В умовах кризи економіки України будь-яке підприємство, а саме
торгівельне, повинно визначити стратегію товарно-ринкової діяльності як на
найближчу, так і на довгострокову перспективу, реалізація якої повинна
забезпечити виживання та конкурентоспроможність на ринках збуту.
Товарно-ринкова стратегія – це комплекс стратегічних рішень, що
визначають номенклатуру, асортимент, обсяг продукції, а також способи її
реалізації [4, с. 229].
Відомо те, що у товарно-ринкову стратегію можуть входити рішення,
які безпосередньо стосуються товару і його реалізації на ринку товарів і
послуг. Товарна стратегія поділяється на номенклатурно-асортиментну,
інноваційну і обсяго-масштабну.
Дослідженням побудови ефективності системи управління якістю на
підприємстві, аналізу її впливу на конкурентоспроможність підприємства
присвячені роботи зарубіжних та вітчизняних вчених: Е. Демінг, Дж.
Джуран, Г. Тагуті, Д. Г. Гольцев, Є. А. Гончаров, Ю. Б. Кабаков, В. М.
Корешков, І. М. Ліфіц та ін. Але при цьому недостатньо уваги приділено
проблемам упровадження таких систем на вітчизняних підприємствах сфери
торгівлі.
Відповідно до визначення Міжнародної організації зі стандартизації
(ІSО), якість – це сукупність властивостей і характеристик продукту, які
надають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби
[ 5, c. 164].
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Якість продукції – сукупність властивостей продукції, що
обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її
призначення [1, с. 23].
Для забезпечення необхідного рівня якості потрібні не тільки
зацікавлені, кваліфіковані працівники і відповідна матеріальна база [2, с. 69],
але й добре налагоджена система менеджменту якості. Саме на цьому
побудований успіх багатьох підприємств. Але одного прагнення забезпечити
якість послуг та обслуговування недостатньо – існує потреба особливого
підходу до системи менеджменту якості, оскільки від цього залежить
враження клієнтів про торгівельне підприємство, його імідж і, відповідно,
залучення нових клієнтів. Тому саме на таких підприємствах важливе
значення набувають якість сервісу, управління якістю обслуговування,
менеджмент якості.
Найбільш ефективно запитам ринку, споживача відповідає ідеологія
системи загального управління якістю – TQM (Total Quality Management),
технологією якої є міжнародні стандарти ISO серії 9000.
Слід зазначити, що особливістю цих стандартів є добровільність у тому
сенсі, що виробник сам приймає рішення про побудову системи якості
відповідно до ISO 9000 чи ні, але, прийнявши таке рішення, стає
обов'язковим виконання вимог цих стандартів [3, с. 52].
За результатами дослідження вимог стандарту ISO 9000 стає
очевидним, що системи управління якістю – це складова контролю за
управлінською діяльністю, технологією виробництва та продукцією,
спрямованих на зростання якості продукції, основними вимогами від
впровадження якої є:
 відповідність вимогам європейської інтеграції та країн Митного
союзу;
 підвищення результативності участі в тендерах;
 ефективне управління торговельним підприємством, в тому числі в
області якості;
 зниження обсягу невідповідної продукції та відходів виробництва;
 підвищення рівня задоволеності споживачів;
 підвищення престижу та авторитету підприємства;
 застосування в цілях реклами.
Впровадження системи управління якістю у діяльність торговельного
підприємства приводить не тільки до покращення сервісного
обслуговування, а й сприяє оптимізації бізнес-процесів підприємства в
цілому, веде до збільшення продуктивності праці, зменшення
ресурсозалежності та, як наслідок, до зниження собівартості, що
безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємства на ринку.
У процесі формування товарної політики і розвитку товару виробник
приймає рішення про такий рівень його якості, який би зміцнював позицію
на цільовому ринку. Саме фактор конкуренції примушує торгівельні
підприємства займатися впровадженням системи якості і загалом
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конкурентоспроможністі своїх товарів, а потім вже ринок об‘єктивно і строго
оцінює результати їх діяльності. В умовах конкретного ринку маркетинг стає
ефективним засобом вирішення проблеми якості і конкурентоспроможності
товарів, відчуваючи, своєю чергою, їх зворотний вплив, який розширює або
звужує його можливості.
Слід зазначити те, що центральне місце, яке займає якість і
конкурентоспроможність в маркетинговій політиці, визначає їх місце в
стратегії маркетингу і практичній маркетинговій діяльності, і оскільки
маркетинг ставить в центр уваги споживача, то вся робота торгівельного
підприємства, яке використовує принципи і методи маркетингу, спрямована
на підпорядкування своєї діяльності інтересам споживача. Через це проблеми
якості та конкурентоспроможності повинні мати не поточний, тактичний, а
довгостроковий,
стратегічний
характер.
Звідси
і
довгострокове
прогнозування обсягу і характеру потреб, перспективного рівня і якості
продукції, спрямоване на виявлення можливих вимог до асортименту і якості
виробів на перспективний період виробництва і споживання.
Отже, основним способом забезпечення високого рівня якості готового
продукту є впровадження ефективної системи управління якістю на
вітчизняних торговельних підприємствах, що гарантуватиме необхідний
рівень якості та безпечності на кожній стадії обробки продукції.
Впроваджена на підприємстві система управління якістю сприймається як
його здатність стабільно функціонувати на ринку та реалізовувати свою
продукцію, якість якої є передбачуваною.
Товаровиробники самостійно вибирають модель системи управління
якістю, виходячи з чітко визначеної мети формування системи, оцінки
слабких сторін та існуючих проблем процесів реалізації, наявних ресурсів і
можливостей. У зв‘язку з цим кожне торгівельне підприємство повинне мати
свою унікальну систему управління якістю, побудовану у відповідності з
вимогами міжнародних стандартів.
Список використаних джерел:
1. Аскаров Е.С. Міжнародні стандарти системи якості серії ІSО / Е.С.
Аскаров. – 2011. – 38 с.
2. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ИСО
серии 9000 / П.Я. Калита. – К. : Украинская ассоциация качества, 2006. – 181
с.
3. Кириченко Л. С. Сертифікація та якість продукції в сучасних
умовах господарювання / Л. С. Кириченко, Н. М. Чернухіна. – Львів, - 2005. –
215 с.
4. Момот А. І. Менеджмент якості та елементи системи якості / А. І.
Момот. - 2-е вид., Доп. і расш. - Донецьк: Норд-Прес, - 2005. – 320 с.
5. Павленко А. Ф., Маркетинг: підруч., — К.: КНЕУ, 22011. - 246 с.
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення успішного функціонування промислового підприємства в
умовах ринкової економіки визначає необхідність його переходу до
інноваційної моделі господарювання. Це вимагає посиленої уваги до перебігу
інноваційних процесів як на рівні окремого промислового підприємства, так і
в галузевому, національному та світовому масштабах і потребує вирішення
важливих проблем у сфері їх управління.
Важливе місце в інноваційній діяльності промислового підприємства
посідає маркетинг, що є одним з найбільш дієвих засобів забезпечення його
інноваційного розвитку. На основі засад маркетингу визначається, на скільки
ті чи інші інновації промислового підприємства затребувані на ринку, яку
цінову політику проводити стосовно інноваційного продукту, яким чином
організувати політику розподілу та просування, а також в якому напрямку
проводити подальший пошук нововведень. Це обумовлює необхідність
використання
маркетингового
інструментарію
для
забезпечення
інноваційного розвитку промислового підприємства та визначає актуальність
подальшого дослідження даної проблеми [1, c. 32-33].
Вивченню питань, пов‘язаних з інноваційним розвитком промислових
підприємств, зокрема проблем управління інноваційною діяльністю
приділяють увагу чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких як:
І.О. Галиця, Т.В. Канов, Н. Халперн, С.М. Ілляшенко та інші. Однак у працях
зазначених науковців недостатньо висвітленим залишається питання щодо
ролі маркетингу в інноваційній діяльності промислового підприємства.
Метою даного дослідження є викладення теоретичних положень
стосовно основних категорій інноваційного розвитку промислового
підприємства, визначення місця маркетингу в інноваційному розвитку
промислового
підприємства,
а
також
обґрунтування
значення
маркетингового забезпечення в побудові ефективної системи управління
інноваційним розвитком промислового підприємства.
За Н. Халперном маркетингові інновації – це зміна структури ринку, а
також нові ринкові можливості щодо знаходження та використання нового
ринкового потенціалу, що супроводжується впровадженням інноваційних
продуктів, які задовольняють попит на ринку [4].
З погляду С.М. Ілляшенка під маркетинговими інноваціями або
інноваціями в маркетингу, слід розуміти використання вдосконалених чи
нових методів та інструментів маркетингу в процесі створення та
розповсюдження нової продукції (технології, послуги) з метою більш
ефективного задоволення потреб та запитів споживачів і виробників [5, с.
39].
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Узагальнюючи різні підходи до визначення поняття «маркетинг
регіону», наведемо авторське бачення Т.В. Кайнової: під маркетингом
регіону розуміється діяльність, пов‘язана з розробкою за допомогою
основних маркетингових інструментів та технологій, спрямованих на
найбільш ефективне та вигідне для території використання наявних ресурсів
з метою підвищення її конкурентоспроможності та іміджу [3, с. 85].
Підхід до управління інноваційною діяльністю, який базується на
концепції маркетингу, є досить перспективним з огляду на те, що його
використання призводить до створення гнучких організаційних механізмів,
котрі дають змогу швидко здійснити оновлення виробів і технологій,
розвинути і стимулювати творчу активність людей відповідно до ринкових
умов, які змінюються, а також напрямів і пріоритетів діяльності
промислового підприємства.
Комплекс інноваційного маркетингу охоплює такі основні аспекти:
- аналіз ринку;
- розробку маркетингової інноваційної стратегії;
- оперативний маркетинг, спрямований на забезпечення реалізації
маркетингової інноваційної стратегії.
Аналіз ринкових потреб є визначальним при виборі напрямків
інноваційної діяльності промислового підприємства. Успішність реалізації
інновації та, як наслідок, ефективність функціонування підприємства
значною мірою залежить від належного інформаційного забезпечення.
Для отримання необхідної інформації про стан ринку, основні
тенденції та перспективи його розвитку, поведінку на ньому споживачів та
конкурентів підприємству потрібно велику увагу приділяти проведенню
маркетингових досліджень. Вдало проведене маркетингове дослідження, яке
передбачає комплексне вивчення маркетингового середовища, здатне надати
підприємству високоякісну, вірогідну, повну, точну та актуальну
інформацію, яка стане основою для прийняття управлінських рішень в галузі
інновацій.
За умови вмілого використання маркетингової інформації, отриманої в
результаті досліджень, стає можливим не лише підвищення ефективності
інноваційної діяльності конкретного підприємства, а й посилення його
конкурентних позицій на довготривалу перспективу [2, c. 616].
Стосовно
розробки
маркетингової
стратегії
промислового
підприємства, варто відзначити той факт, що дана стратегія, як правило,
базується на новітніх технологіях, тому вона є більш ризикованою і потребує
значних маркетингових і технологічних зусиль. Висока ймовірність ризику
вимагає прийняття точного рішення з приводу маркетингової стратегії,
продукту, ціноутворення, просування, реклами, цільових ринків тощо. Тому
напрямок інноваційної діяльності промислового підприємства слід обирати з
урахуванням його внутрішніх можливостей, становища на ринку та
стратегічних цілей.
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Потрібно підкреслити, що розробка та реалізація маркетингової
стратегії є дуже важливим і відповідальним моментом у формуванні
механізму його забезпечення управління інноваційним розвитком
промислового підприємства. Саме тому основна мета стратегічного
інноваційного маркетингу полягає в розробці даної стратегії, яка б
забезпечила проникнення нововведення на ринок. Інакше кажучи, одним із
найбільш важливих чинників успіху інновації є розробка маркетингової
стратегії підприємства, орієнтованої на створення та впровадження
нововведення.
Досвід свідчить, що кожен винахід заслуговує на впровадження лише
за умови прибуткової реалізації виготовленого на його основі товару. Саме
тому будь-який інноваційний проект перед з впровадженням повинен бути
обґрунтований з точки зору маркетингу.
Варто відмітити, що використання маркетингового інструментарію при
побудові інноваційної стратегії промислового підприємства допоможе
уникнути деяких проблем, від яких залежить кінцева ефективність
інноваційної діяльності, а саме – суттєво скоротити термін впровадження
інновацій, вчасно вивести їх на ринок і, відповідно, пришвидшити отримання
прибутку [4].
Таким чином, в основу побудови системи управління інноваційним
розвитком промислового підприємства повинна бути покладена теоретично
обґрунтована концепція інноваційного розвитку, що враховує, з одного боку,
мінімізацію витрат підприємства, а з іншого – його становище на ринку і стан
зовнішнього середовища.
Отже, інноваційний шлях розвитку промислового підприємства – це
основний засіб підвищення рівня конкурентоспроможності та економічної
ефективності його діяльності. Водночас особливого значення набуває
маркетинг, як засіб управління інноваційною діяльністю промислового
підприємства. Саме завдяки вмілому використанню його інструментарію
досягається раціоналізація використання обмежених ресурсів та висока
економічна і соціальна значущість інноваційного розвитку промислового
підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
Перед усіма підприємствами чи організаціями постає нелегке і
вирішальне завдання вибору та встановлення ціни на свої товари,
послуги. Від цього залежать досягнуті результати. Правильне призначення
ціни, варіювання нею в залежності від положення на ринку для опанування
його необхідною часткою дає змогу забезпечити запланований обсяг
прибутку і вирішувати різнорідні завдання. У системі сучасного
менеджменту тема управління ціновою стратегією, її правильний вибір є
дуже актуальною.
Проблемами розроблення і управління ціновою стратегією
підприємства займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Герасименко
В., Дугіна С., Єсипов В., Колесников О., Корінєв В., Левшин Ф., Савицька Н.,
Салімжанов І., Тормоса Ю., Уткін Е., Ушакова Н., Шкварчук Л. та інші. У
своїх наукових роботах вони віддзеркалювали загальні проблеми
ціноутворення. Проте існує деяка незавершеність наукових розробок обраної
теми, яка спонукала нас розглянути її і проаналізувати.
Ціна як ключовий і важливий елемент взаємодіє із усіма іншими
елементами маркетингового комплексу, визначає їх ефективність як в
сукупності, так і окремо один від одного.
Ціна - це невід‘ємна частина товарного пропонування, стратегії [1].
Цінова стратегія являє собою узагальнену модель певних дій в області
утворення цін [2]. Ці дії спрямовані на виконання і втілення у життя
довгострокових стратегічних конкурентних переваг, при цьому витрати
мають бути мінімальними.
Існує чимало підходів до класифікації цінових стратегій через те, що
сучасний ринок є динамічним. Він плинний і зазнає змін постійно.
У стратегії, що ґрунтується на витратах, фахівці визначають ціну
відповідно до витрат виробництва, обслуговування, накладних витрат і
додають бажану величину прибутку, тобто визначають порогову ціну мінімальну ціну, необхідну для отримання прибутку. Попит на товари при
цьому не вивчають. Цю стратегію застосовують підприємства, мета яких отримання прибутку та прибутку від інвестицій [3].
У межах стратегії, що ґрунтується на попиті, визначають ціну після
вивчення попиту споживачів і встановлюють ціну, прийнятну для цільового
ринку, тобто визначають верхній рівень, який споживачі будуть платити за
товар, попит на який є більш еластичним залежно від ціни. Цю стратегію
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застосовують підприємства, які розглядають ціну як ключовий чинник у
прийнятті рішень про купівлю споживачем [5].
При ціновій стратегії, що ґрунтується на конкуренції, ціни можуть бути
нижчими від ринкових, на рівні ринкових, вищі від ринкових залежно від
іміджу товару, відмінностей з товаром-аналогом, від сервісу, що надається,
від лояльності покупців до товарної марки. Цю стратегію застосовують
підприємства, що мають справу з конкурентами, котрі реалізують товарианалоги [1, 3, 4].
Найпоширенішою є класифікація, відповідно до якої вибір стратегії
ціноутворення визначається товаром, на який встановлюється ціна: новим,
модернізованим або традиційним. Розглянемо їх детальніше (табл.1):
Таблиця 1
Основні види цінової стратегії залежно від
характеристик товару [2, 5]
Характеристика
товарів
1

Вид цінових
стратегій
2

Зміст цінових стратегій

«Збирання вершків»
Встановлення
престижної ціни
Нові товари
Орієнтація на ціну лідера
на ринку
Проникнення на ринок
Відшкодування витрат
Змінної спадної ціни
Стратегія ціни окремого
сегменту
Модернізовані
товари

Збереження рівня ціни
при підвищенні
споживчих властивостей
товару
Зв'язаного ціноутворення
Гнучких цін

Товари, що
відпускаються як
традиційні

Престижних цін
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3
Встановлення спочатку високих цін, що
значно перевищують витрати, а потім
поступове їх зниження.
Формування високих цін, орієнтованих на
сегменти ринку, що приділяють особливу
увагу якості товару, товарній марці, а також
чутливо реагують на фактор престижності.
Співвідношення рівня цін на конкретний
товар із змінами і характером цін лідера на
ринку.
Встановлення цін на рівні, нижчому від
звичайного.
Встановлення цін з урахуванням фактичних
витрат і середньої норми прибутку.
Встановлення ціни залежно від попиту і
пропозиції, поступове її зниження в міру
насичення ринку.
Формування різних цін на однорідні види
товарів, призначених для різноманітних груп
споживачів.
Незмінні ціни при підвищенні споживчої
цінності чи якості товару.
Формування відносно низьких цін на основні
товари при одночасно високих цінах на
супутні товари.
Встановлення рівня цін залежно від
кон'юнктури ринку, сформованої в певний
момент часу.
Формування високих цін, орієнтованих на
сегменти ринку, що приділяють особливу
увагу якості товару, товарній марці, а також
чутливо реагують на фактор престижності.

Стратегія зниження цін
на взаємодоповнюючі
товари
Стратегія договірних цін

Використовується при реалізації
взаємодоповнюючих товарів: на одні товари
встановлюються звичайні ціни, на інші, що
йдуть у наборі з ними - знижені ціни.
Надання виробником покупцю різноманітних
знижок.

Управління ціновою стратегією передбачає і комбінований варіант,
який називають стратегією якнайшвидшого повернення коштів - поєднання
елементів стратегії цінового прориву і стратегії «зняття вершків».
Розглянувши дану тематику, ми дійшли висновку, що від правильного
вибору ціни на певний товар залежить чи не найголовніше для підприємства
- отримання максимального прибутку при мінімальних витратах. На нашу
думку, саме стратегія якнайшвидшого повернення коштів є найбільш
економічно виваженою та обґрунтованою, адже вона дає змогу встановити
ціни таким чином, щоб прорватися в необхідний енергетичний сектор ринку,
де продаж товару принесе максимально високий рівень прибутковості. Така
гнучка стратегія дає змогу в найкоротший термін повернути кошти, які
вклала фірма в організацію виробництва товару. Отже, оптимальний вибір,
який залежить від багатьох факторів і чинників, являє собою запоруку
успішного управління і перебування на ринку.
Список використаних джерел:
1. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. – 2 – ге вид., перероб. і доп.
– К.: Знання – Прес, 2004. – 645 с.
2. Безкоровайна С.В. Дослідження підходів до формування цінової
стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №2. –
С.49-52.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. Київ : Лібра, 2002.-712 с.
4. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією А. А.
Мороз. – 2 –е вид. – Львів : Національний університет «Львівська
політехніка», «Інтелект захід», 2002. – 244 с.
5. Уэбстер Ф. Стратегия ценообразования // Маркетинг и
маркетинговые иследования в России. – 2005. - №1. – С.21-36.
Бондар Вікторія
Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Каправий В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФОРМА ПРОСУВАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ У ПАРФУМЕРНО - КОСМЕТИЧНІЙ СФЕРІ
В умовах розвитку ринкових відносин в Україні особливого значення
набуває такий вид господарської діяльності, як торговельна діяльність, що
здійснюється як юридичними особами, так і фізичними особами – суб‘єктами
підприємницької діяльності. Однією з найбільш ефективних стратегій є прямі
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продажі, про що свідчать світові тенденції. Оскільки магазини стають
незручними клієнтам нового тисячоліття, доводиться реалізовувати
продукцію з використанням сучасних технологій та можливостей.
Встановлено, що існують такі способи доставки продукції до кінцевого
споживача:
1. Роздрібна торгівля – продаж через стаціонарні торгові точки
(магазин,
ринок, лоток). Споживач сам вибирає продукцію і розплачується за неї.
2. Персональний продаж або комівояжерство, тобто продаж «від дверей
до дверей» продаж страхування, виставка-продаж, замовлення по
телевізійній рекламі, замовлення телефоном, продаж поштою, по купонах, по
каталогах.
3. Мережевий маркетинг – цю форму продажу не можна плутати з
двома
вище переліченими, ні з так званою «пірамідою» або шахрайством.[3]
Власне, термін «маркетинг» означає доставку товарів чи послуг від
виробника до споживача. Вислів «багаторівневий маркетинг» означає
систему заохочення людей, що доставляють товар чи послугу споживачеві.
MULTI (багато)– означає «більш як один». Level (рівень, щабель) – скоріш
означає «покоління». Отже, вважаємо, що мережевий маркетинг можна
трактувати як систему просування продукції з допомогою кількох рівнів.
Мережевий маркетинг – це маркетингова концепція, що припускає
створення мережевої (багаторівневої)організації, покликаної просувати
товари і послуги від виробника до споживача, використовуючи прямій
контакт людини з людиною. Мережевий маркетинг є однією із частин
піраміди, де верхівкою є особа, яка змушує продавати товари, але робить це
за гроші. У свою чергу, керівник приймає на роботу інших і може заробити
на них гроші. Обов`язково потрібно спиратися на економію свого часу та
енергії. Мережевий маркетинг пропонує ряд переваг в порівнянні з іншими
видами бізнесу, які можна почати. Ці переваги є причинами того, чому
мільйони людей у всьому світі приймають рішення почати бізнес мережевого
маркетингу. Серед переваг мережевого маркетингу виокремлюють такі :
1. Низька вартість запуску і компенсації. На відміну від більшості
інших організаційних форм бізнесу, які вимагають величезної кількості часу
та інвестицій для того, щоб заробити гроші, можна почати роботу в мережі
мінімальних маркетингових витрат.
2. Особистий розвиток. Друга перевага бізнесу мережевого маркетингу
є особистими можливостям розвитку, які пропонує даний бізнес.
3. Малий бізнес, що заснований на великому бізнесі.
4. Позитивні соціальні відносини, адже в мережевому маркетингу
працюють багато дистриб'юторів.[1]
У мережевому маркетингу, мережа будується для продажу товарів.
Компанія-виробник отримує дохід виключно від продажу своєї продукції. І
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учасники мережі mlm отримують дохід від продажу товарів за допомогою
людей, які завдяки їм навчилися цьому бізнесу.
Отже, мережевий маркетинг не може успішно існувати без точної
стратегії. Стратегія мережевого маркетингу полягає в тому, що компанія
пропонує стати дистриб'ютором та поширювати продукцію, яку вона
виробляє, і потім нових споживачів використати також як розповсюджувачів,
які, у своє чергу, будуть поширювати інформацію про товар. Компанія
пропонує маркетингові інструменти, ресурси та керівні принципи задля того,
аби дистриб'ютори ефективно працювали. Тому вважаємо, що даний метод
прямих продажів - альтернатива лінійному способу збуту продукції.
Список використаних джерел:
1. Маланчук Т.В. Мережевий маркетинг як форма організації ринку:
проблеми легалізації в Україні [Електронний ресурс] / Т.В. Маланчук. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pvuabs/texts/2008_1/
1.4.4.pdf.
2. Брик О.М. Феномен лідерства в сучасному українському
мережевому маркетингу [Електронний ресурс] / О.М. Брик. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Sn/2003_22-2/32_bryk_om.pdf
3. Брассингтон Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Брассингтон, С.
Петит. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 768 с.
Бурносова Анна
Науковий керівник – к.т.н., доцент Тернова А.С
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Характерною ознакою сучасної економіки є високий рівень конкуренції
та скорочення життєвого циклу товару. У цих умовах одним з найреальніших
шляхів досягнення успіху на ринку є орієнтація підприємства на
інноваційний шлях розвитку. Логістика як системно- та затратно-орієнтована
концепція забезпечує можливість реалізації інноваційного потенціалу
підприємства оптимальним шляхом та узгодження зустрічнодіючих цілей, які
можуть виникати в діяльності підприємства. У сучасній літературі значна
увага приділяється маркетингу інновацій, але недостатньо висвітлені
логістичні аспекти забезпечення такої діяльності.
Сьогодні не визначені завдання і значення логістики на етапах
інноваційного та життєвого циклу нового товару, що не дозволяє
цілеспрямовано управляти ринковою діяльністю підприємства. Адже
успішна реалізація маркетингу в інноваційній діяльності залежить від
логістичного забезпечення. Задля ефективного управління бізнес-портфелем
підприємства та зокрема успішного виведення на ринок інноваційних
товарів, необхідно ринкові можливості розвитку зіставити із внутрішнім
потенціалом та ресурсним забезпеченням підприємства [1, с. 22].
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Розроблення та виведення на ринок маркетологами нового товару повинно
пройти через фільтри логістичної раціональності та виробничих
можливостей. Бажаним результатом роботи є висвітлення можливостей
інтеграції маркетингу і логістики для забезпечення успішної реалізації
інноваційних проектів. Актуальність роботи полягає у вирішенні конфлікту
цілей між маркетингом та логістикою, обґрунтуванні необхідності їх
співпраці на сучасних підприємствах.
Активізація логістичної діяльності націлена на підвищення
ефективності функціонування логістичних систем та зниження основних
витрат, які можна звести до двох груп – витрати на: перетворення та
взаємодію. Це насамперед:
- витрати, пов'язані з організацією замовлення і його виконанням,
постачанням товарно-матеріальних цінностей;
- витрати на формування й зберігання запасів, включаючи витрати
зберігання, витрати на страхування, втрати від природного збитку й ін.;
- транспортно-експедиторські витрати, включаючи витрати на
перевезення продукції від виробника до споживача;
- інші, до складу яких у тому числі входять витрати, пов‘язані з
відмовами системи, попереджувальні витрати; оцінні витрати;
- витрати, обумовлені внутрішніми/зовнішніми відмовами [2, с. 108109].
На передових підприємствах, традиційні функціональні області
логістики (транспортування, керування запасами, закупівлями й
замовленнями, складування, переробка вантажів, упакування) об`єднались на
базі
загальної
інформаційно-комп'ютерної
платформи,
утворивши
стратегічну інноваційну систему. Впровадження методів логістичного
менеджменту в практику бізнесу дозволяє компаніям ефективно працювати
за рахунок реалізації логістичних наступних цілей:
- значно скоротити запаси товарно-матеріальних цінностей (сировини,
комплектуючих матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції й
товарів);
- прискорити оборотність робочого капіталу, у т.ч. і запасів товарноматеріальних цінностей;
- знизити собівартість реалізованої продукції за рахунок зниження
логістичних витрат на «вході» і «виході;
- знизити логістичні витрати в дистрибуції;
- підвищити задоволеність споживачів, у тому числі підвищити рівень
обслуговування споживачів із запасу й скоротити час виконання замовлення
покупця. [3, с. 90].
Організаційна структура логістичного забезпечення інноваційної
діяльності підприємства має враховувати вхідну і вихідну інформацію,
завданням якої є створення структури управління логістичними процесами,
які ефективно виконують функції з мінімізації витрат на всіх етапах
інноваційної діяльності [4, с. 56].
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Значення логістичного забезпечення інноваційної діяльності полягає у:
забезпеченні логістичної придатності інновації; забезпечення логістичної
ефективності інноваційної діяльності шляхом мінімізації витрат і часу;
налагодження функціональної співпраці між підрозділами підприємства;
формування партнерських стосунків з контрагентами.
Таким чином, використання логістики буде сприяти інтенсифікації
інноваційної діяльності та забезпеченню її ефективності в умовах постійних
внутрішніх і зовнішніх змін, які стосуються не тільки кількісних
характеристик інноваційних потоків, але й умов і узгоджених правил руху
нововведення по стадіях життєвого циклу інновації.
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ
Розвиток суспільства та економічна стабільність залежить від
ефективного розвитку науково-технічного прогресу в країні. Процеси
інноваційної маркетингової діяльності потребують дослідження та аналізу
стану та перспектив впровадження інновацій на підприємствах, з метою
оцінки ефективності регіонів України, їх впровадження суб‘єктами
господарювання та впливу на розвиток регіонів та економіки України в
цілому.
На сьогоднішній день у країні спостерігається неефективна регіональна
політика та низький рівень інноваційної маркетингової діяльності, що є
наслідком відсутності певного системного підходу до здійснення
інноваційної маркетингової політики. Серед інших причин такого становища
можна вважати недостатню підтримку з боку держави, недостача власних
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коштів підприємств, неспроможність швидко пристосуватися до різких змін в
економіці країни, високі витрати на можливі нововведення, які дуже важко
окупити. Отже, перед кожним з регіонів України є актуальним вирішення
завдання щодо вибору індивідуального напряму розвитку інноваційної
маркетингової діяльності, враховуючи усі можливі перешкоди, тобто існує
потреба в розробці стратегічного маркетингового плану подальшого
розвитку.
На сучасному етапі розвитку суспільства стає більш значущим
підвищення ролі нововведень, і це викликано, в першу чергу, підвищенням та
більш жорсткою конкуренцією. Для багатьох керівників, які бажають
ефективно керувати підприємством поняття інноваційно-розвинутого
підприємства з точки зору маркетингової діяльності є досить актуальним в
повсякчасному житті організацій.
На даний час в умовах жорсткої конкуренції на ринку національні
підприємства втрачають свої позиції, оскільки не мають змоги завойовувати
нові ринки збуту продукції. Несприятлива ринкова кон‘юнктура, застаріле
обладнання, відсутність фінансування все це змушує багато підприємств
скорочувати своє виробництво.
Активізація інноваційної маркетингової діяльності має дуже важливе
значення як на рівні підприємства, так і на рівні держави. Оскільки тільки
при
розвитку
науки,
техніки,
технологій
можливий
випуск
конкурентоспроможної продукції та послуг. Коли підприємство випереджає
конкурентів в освоєнні досягнень науково-технічного прогресу, тільки тоді
воно має змогу отримувати прибуток. [1, с 22]
Держкомстат України [2, с 30] виділив такі чинники, які стримують
інновації в маркетингову діяльності промислових підприємств: недостатня
фінансова підтримка держави, нестача власних коштів, відсутність
фінансових коштів у замовника, низький платоспроможний попит на нову
продукцію, великі витрати на нововведення, високий економічний ризик,
тривалий термін окупності нововведень, відсутність попиту на продукцію,
нестача кваліфікованого персоналу, нестача інформації про нові технології,
нестача інформації про ринки збуту, несприйнятливість підприємства до
нововведень, нестача можливостей для кооперації з іншими підприємствами і
науковими організаціями, недосконалість законодавчої бази.
На нашу думку, разом з переліченими факторами слід відзначити певну
недосконалість методів оцінки ефективності інноваційної маркетингової
діяльності, що спричиняє відповідні труднощі із залученням коштів
інвесторів, підтримкою держави, а також лишає підприємство можливості
адекватно оцінити вплив інновацій на кінцеві результати його діяльності.
Одним із основним завдань економіки України є подальший розвиток
інноваційної маркетингової моделі, з метою прискорення темпів її росту,
досягнення високої конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом
здійснення експорту високотехнологічної продукції в його загальній
структурі, поступове забезпечення необхідних темпів імпортозаміщення,
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розумного використання всіх ресурсів. Важливо організувати державне
статистичне спостереження щодо запровадження маркетингових інновації
підприємствами сфери послуг, обсяг реалізації яких займає дедалі більшу
частку в економіці розвинених країн і збільшується в Україні.
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РОЛЬ РЕКЛАМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Реклама – цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого
характеру на споживача з метою просування товарів та послуг на ринок. Без
реклами неможливе формування широких ринків продажу товарів,
перетворення потенційно існуючих потреб певної цільової аудиторії на
інтенсивний попит. Сучасний покупець опинився перед світом товарів та
послуг, який щосекунди розширюється. Це змушує покупця дедалі частіше
звертатися за порадою до фахівців, прислухатися до авторитетів у сфері
рекламно-інформаційних послуг.
Важливою складовою маркетингової діяльності підприємства повинна
бути ефективна реклама. Її роль у забезпеченні успіху підприємницької
діяльності важко переоцінити, адже реклама забезпечує розповсюдження
інформації з метою посиленого впливу на масову або індивідуальну
свідомість, що викликає заплановану реакцію обраної споживацької
аудиторії.
Реклама, ще років десять тому була явищем досить чужим для нашої
економіки. Сьогодні вона впевнено відвойовує собі місце у соціальноекономічному житті ще не зміцненої української держави.
Реклама – явище надзвичайно різноманітне та багатогранне, її можна
розглядати під різними кутами зору, через призму економічних,
психологічних чи соціальних законів, і кожний раз це буде робота цікава і
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плідна.
Проблема реклами є порівняно новою для України. Перехід нашої
держави на ринкові засади господарювання спричинив ряд змін в
економічному житті. До них також відносяться і початок формування
рекламного ринку в державі.
Рекламу у своїх працях розглядали такі вітчизняні спеціалісти та
науковці, як Л. Ю. Германова, Н. С. Добробабенко, І. А. Гольман, І. Я.
Рожков, П. С. Зав'ялов, М. Н. Айзенберг, Л. Н. Хромов та інші.
Основне завдання реклами на сьогоднішній день – це спонукання до
купівлі даного товару певного споживача (покупця). Тому рекламодавці
мають знати, чи вдалося рекламі створити, підтримати, поглибити імідж
підприємства та його товару чи послуги, чи спонукала реклама товару
купувати його, чи створила вона коло постійних клієнтів, тощо.
Також до завдань реклами можна віднести:
1) привертання уваги громадськості до діяльності підприємства;
2) розроблення і підтримування позитивного образу підприємства на
ринку;
3) формування образу надійного партнера;
4) підтримка прихильності споживачів до певної торгової марки;
5) донесення інформації до підприємства про стан ринку й
конкурентів;
6) збереження завойованих позицій на ринку.
Правильно проведена рекламна кампанія допоможе службі маркетингу
забезпечити постійний високий рівень продажу товарів та послуг, швидке
реагування на зміни ринкової ситуації, вжиття відповідних заходів для
нейтралізації діяльності конкурентів, коригування діяльності згідно зі
змінами вимог покупців.
Оскільки реклама є джерелом інформації від виробника, то для
споживача вона особливо цінна, бо відрізняється від інших джерел. По суті,
це – апеляція до продажів, що генерує інформацію, призначену акцентувати
увагу на позитивних характеристиках товару. Корисність рекламної
інформації подвійна: по-перше, споживачеві стають відомі відмітні
властивості товару, заявлені виробником, і можна орієнтовно визначити, чи є
відповідність між тим, що товар "обіцяє", і тим, що потрібно споживачеві;
по-друге, рекламна інформація заощаджує час, надходячи до споживача без
зусиль з його боку, не потребуючи пошуку. Для споживача важливо, щоб
ефективність адресованого йому рекламного повідомлення була вищою за
ефективність, що досягається пошуком такої самої інформації за допомогою
інших засобів. Споживач одержує рекламну інформацію з мінімальними
витратами. До того ж практика свідчить, що здебільшого споживачі
переконані: чим більше рекламується товар, тим вірогідніше він є
найкращою покупкою. Як наслідок, чим більше споживач стикається з
рекламою товару, тим вища ймовірність, що він купить цей товар.
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Сучасна реклама як логічний елемент системи маркетингу не тільки
формує попит, а й керує попитом певної групи цільової аудиторії. Адже
ринок – це сукупність специфічних сегментів, сформованих відповідно до
смаків і запитів споживачів. Наприкінці XX ст. в економічно розвинених
країнах вивчення потреб споживачів змінилося дослідженням і формуванням
їхніх мотивацій. Як зазначає рекламолог Р. Рівз (США), "реклама – це
мистецтво вкорінення єдиної мотивації у голови щонайбільшої кількості
споживачів при найменших витратах"[2, с. 536].
Таким чином, з одного боку, реклама стає впливовим інструментом у
системі нецінового стимулювання попиту й збуту продукції, а з другого –
стає новим видом рекламно-інформаційної комунікації. Для досягнення мети
реклама використовує широкий спектр засобів і методів. Різноманітні форми
реклами дозволяють рекламодавцям здійснювати навіть при використанні
одних і тих самих інформаційних каналів широкий вибір таких рекламних
стилів:
1) реклама іміджу – сфокусована на товарі з метою сформувати
ставлення покупців до певної марки. Об'єктом комунікації є перш за все
концепція товару;
2) спонукальна реклама – головним завданням її є вплив на поведінку, а
не на ставлення покупців. Повідомлення повинно підштовхнути до купівлі,
так що його ефективність короткострокова. Реклама цього типу має
агресивніший характер, але в принципі сумісна із завданням створення
іміджу;
3) інтерактивна реклама – ставить за мету встановлення діалогу з
потенційним покупцем шляхом заохочення його відклику. На базі цього
відклику підприємство налагоджує комерційні зв'язки;
4) реклама організації (фірмова реклама) – спрямована на формування
у різних аудиторій позитивного ставлення до підприємства;
5) спонсорство і меценатство – завдання підвищення популярності
підприємства та покращення її іміджу вирішується шляхом асоціювання її з
позитивними цінностями [1, с. 88].
Фахівці відділу маркетингу при роботі з клієнтом попередньо повинні
вивчати різні аспекти психологічного впливу на споживача, що дає змогу
підвищити віддачу від значних витрат, пов'язаних з рекламною діяльністю.
На підставі такого аналізу певною мірою досягається взаєморозуміння між
рекламодавцями і споживачами, визначається коло покупців і вибираються
відповідні форми та зміст рекламних повідомлень.
Економіка держави сьогодні знаходиться в тяжкому ринковому стані.
Неможливий розвиток її систем, складових та елементів без взаємозв'язку їх
один з одним. Тому сьогодні не варто сподіватися на швидкий розвиток та
розквіт рекламної галузі, коли решта системи розвалюється, коли стоїть
виробництво і панує безробіття, коли відсутня відповідна нормативна та
законодавча база для успішного ефективного
виробництва
та
господарювання. Тільки із налагодженням нормального функціонування
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всієї економічної системи можна сподіватися на ефективну діяльність
окремих її ланок, зокрема реклами.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМИ У РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОЗИЦІОНУВАННЯ
Актуальність обраної теми спричинена тим, що маркетингова
технологія позиціонування набула за сучасних умов такого великого
значення, що це дозволяє авторитетним фахівцям називати її одним із
основних інструментів маркетингу.
Серед науковців та практиків не існує єдиної думки щодо терміна
«позиціонування». Більшість авторів схиляються до того, що позиціонування
диференціює пропозицію підприємства та виділяє його серед конкурентів.
Позиціонування - це важливий орієнтир для маркетингових дій, в той час як
реклама є основним засобом за допомогою якого можливо ефективно
здійснити позиціонування.
Теоретичні та практичні аспекти позиціонування та ролі реклами в
позиціонування досліджувалися багатьма вченими, зокрема: Ромат Е. В, Ел.
Райс, Траут Дж [4].
Будь-яка технологія передбачає та припускає розбиття по етапах і
стадіях. Такими основними стадіями для процесу позиціонування є:
1. Визначення маркетингової позиції на поточний момент.
2. Вибір бажаної позиції.
3. Розробка стратегії для досягнення бажаної позиції.
4. Практична реалізація заходів із досягнення нової позиції.
5. Аналіз досягнутої позиції та дослідження співвідношення її
основних параметрів із запланованими [3].
На першій стадії участь реклами в реалізації технології позиціонування
не є кардинально важливою. В процесі розробки стратегії для досягнення
бажаної позиції значення маркетингових комунікацій, у тому числі і реклами,
незмірно підвищується. Технологія позиціонування не спрямована
безпосередньо на товар (чи саму компанію), що позиціонується. Головний
напрям дії реклами в позиціонуванні – формування визначеного,
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запланованого заздалегідь розробниками іміджу товару у свідомості
споживача, його обов'язкове ―відстроєння‖ від товарів конкурентів. Іншими
словами, цілі позиціонування цілком укладаються в царину впливу
комунікатора на психологію споживача. Таким чином, цілі позиціонування
повною мірою релевантні механізму психологічного впливу реклами [5].
При формуванні нової позиції товару (компанії) це зумовлює одну з
провідних ролей реклами в цьому процесі.
Найчастіше визначуваними комунікаційними цілями в процесі
формування бажаної позиції є:
1) донесення до споживачів основних цінностей товару, що
позиціонується;
2) акцентування на вигодах, що приходять із споживанням товару, що
позиціонується;
3) позначення переваг товару, що позиціонується, в порівнянні з
товарами конкурентів;
4) формування стійких емоційних асоціацій з товаром, що
позиціонується;
5) стимулювання повторних покупок і формування лояльності
споживачів до товару та ін., що позиціонується.
У результаті усієї цієї комунікаційної діяльності, у тому числі і
рекламної, формується новий образ товару, який стає основою для його нової
маркетингової позиції. Досягши поставлених цілей в процесі формування
бажаної позиції, комунікатори використовують різні основні види реклами.
Так, для донесення до споживачів основних цінностей товару, що
позиціонується, може використовуватися інформаційна реклама, сприяюча
зростанню рівня обізнаності й знань про товар. При рішенні завдань
формування стійких позитивних емоційних асоціацій з товаром, що
позиціонується, стимулювання повторних покупок і формування лояльності
споживачів більшою мірою використовуються реклама емоційна. Вона
спрямована на забезпечення прихильності до товару, що позиціонується, і
забезпечення переваги його товарам конкурентів. Завершальна, аналітична
стадія процесу позиціювання також, як і початкові стадії, не припускають
активної участі інструментів реклами. Окремого розгляду заслуговує роль
рекламних слоганів в реалізації технології позиціювання. Причому роль ця
настільки важлива, що ціла категорія слоганів отримала визначення ―позиціонуючі слогани‖. Серед найяскравіщих прикладів можна навести такі слогани
―Think Different!‖ (―Думай інакше!‖) компанії Apple, ―Connecting
People‖(―Об'єднуючи людей!‖) компанії Nokia [1].
Підводячи підсумки ролі та значення реклами у позиціюванні торговї
марки до рівня впізнаваємості, перерахуємо основні вимоги до реклами, які
висуваються до неї в процесі позиціювання (брендування торгової марки):
1. Реклама, що бере участь в реалізації маркетингової технології
позиціювання, має бути, передусім іміджевою рекламою. Це пов'язано з тим.
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що головною метою реклами в процесі позиціонування є формування
унікального образу товару, що позиціонується, у свідомості споживача.
2. Реклама покликана донести унікальну торгову пропозицію та
донести його нестандартними семіотичними засобами. Унікальна позиція у
свідомості споживача сформується тільки у тому випадку, якщо унікальному
образу товару, що позиціонується, відповідатиме така ж унікальна по
поданню реклама.
3. Реклама повинна сформувати досить міцну психологічну установку у
свідомості споживача. При цьому реклама повинна чітко асоціюватися з
рекламованою маркою.
4. Реклама в процесі позиціонування повинна обов'язково вказувати на
отримувані вигоди споживача товару, що позиціонується.
5. Реклама має бути зрозумілою та простою. Будь-яке невиправдане
ускладнення реклами, що позиціонується, приводить, з одного боку, до
―розмивання‖ формованої позиції, з іншою, – до зниження довіри з боку
одержувача рекламних звернень.
6. Для позиціонуючої реклами особливо важливою є вимога її
сумлінності та чесності. Будь-яка фальш і брехня може звести нанівець усі
попередні зусилля із формування маркетингової позиції.
7. Позиціонуюча реклама особливо потребує доказовості. Споживачеві
необхідно почути чіткі і об'єктивні аргументи, чим товар, що позиціонується,
кращий за інших, і чому він, покупець, повинен купити саме цей товар.
8. Позиціонуюча реклама повинна уникати надмірної новизни. Реклама
повинна відповідати знайомим споживачеві фактам. Інакше вона може
справити негативне враження. Незрозуміле завжди відштовхує споживача і
примушує його бути недовірливим.
9. Послідовність і впізнанність. Реклама повинна відповідати
попередній комунікації. Зміна стилю та кодів реклами може пошкодити
процесу формування позиції або сильно її спотворити.
10. Позиціонуюча реклама повинна формувати особове відношення
споживача до товару, що позиціонується. Тому вона повинна вселяти довіру.
Ефективним інструментом побудови довірчих стосунків є персоналізація
товару, що позиціонується.
11. Позиціонуюча реклама повинна чітко відповідати характеру та
особливостям реалізації усіх інших елементів системи маркетингових
комунікацій, які у рамках концепції інтегрованих маркетингових комунікацій
беруть участь у формуванні позиції товару (компанії).
12. Окрім загальних вимог до реклами, позиціонуюча реклама повинна
суворо відповідати багатьом додатковим запитам. Їх недотримання значно
знижує ефективність її використання.
13. Формуючи рекламну стратегію і пов'язуючи її з проблемами
створення заданої маркетингової позиції, не можна забувати, що
позиціонування є процесом пошуку і формування такої ринкової позиції для
компанії, продукту або послуги, яка вигідно відрізнятиме її від конкурента.
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Дотримання вказаних вище вимог дозволить не лише сформувати якісну
маркетингову позицію рекламованого товару, але і підвищити ефективність
використовуваної в процесі позиціонування реклами.
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Пивна галузь України позитивно впливає на розвиток національної
економіки, займає значну частку ВВП та прогресивно розвивається.
Суттєвою проблемою розвитку ринку пива України є високі витрати на
рекламу. На сьогоднішній день найбільш поширеною є телереклама та
реклама за допомогою білбордів [3, с. 211]. Проте за останні роки ціни на ці
види реклами значно підвищилися, тому виробники знайшли дешевший,
проте, не менш ефективний спосіб рекламування своєї продукції – графіті,
що має свій своєрідний вплив, а саме:
1. Використання графіті дозволяє розширити аудиторію споживачів на
ринку пивної продукції [4, с. 7].
2. За допомогою графіті збільшується попит на продукцію окремих
пивних виробників.
3. Графіті впливають на підсвідомість потенційних покупців, тим
самим, сприяючи збільшенню обсягу продажу продукції на пивному ринку.
Найбільше цьому впливу піддається молодь. Це зумовлено тим, що реклама
за допомогою графіті є привабливішою для молоді, ніж для більш
зрілого населення [1, с. 124].
4. Реклама за допомогою графіті є досить універсальною по
відношенню до місця розташування, оскільки може розміщуватися на
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парканах, стінах будинків, на вагонах потягів, автобусах тощо, що в свою
чергу призводить до збільшення кількості рекламних повідомлень.
5. Рекламні повідомлення у вигляді графіті запам‘ятовуються
потенційними покупцями швидше та краще, ніж за допомогою інших засобів
рекламування продукції.
6. Використання графіті в рекламі пива впливає на збільшення рівня
конкуренції серед відомих виробників та мінімалізує можливість виникнення
монополії на ринку пивної продукції [2].
Не зважаючи на позитивний вплив такої реклами на ринок пивної
продукції, графіті переважно має нелегальний характер, оскільки
розміщується часто без згоди власників. Така реклама є прямим порушенням
низки встановлених правових норм, та попри це важко заперечувати її
ефективність.
Попри свою переважну нелегальність, графіті здатне бути ефективною
формою соціальної реклами, за умови, що його розміщення буде відповідати
вимогам закону: проводитиметься на підставі дозволів, що надаються
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад; на територіях,
будинках та спорудах розміщуватиметься за згодою їх власників або
уповноважених ними органів.
Не всі види графіті використовуються з рекламною ціллю. Найбільш
поширеними є мурали – багатоколірні, значні за площею малюнки, що
можуть відтворювати різні соціальні або фантазійні сюжети, містити підписи
чи зображення осібних літер. Менш розповсюджені теги – короткі
стилізовані написи (найчастіше це власна позначка – «підпис», своєрідний
логотип автора що тиражується на різних об‘єктах), виконані нанесенням
однокольорової аерозольної фарби чи інших засобів [4, с. 7].
Отже, використовуючи рекламу графіті, ми можемо вирішити
найважливішу проблему – розширення впливу виробника на споживачів, тим
самим, збільшивши попит на пивну продукцію.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ
РЕКЛАМИ
В умовах сучасного розвитку рекламного ринку, важливу нішу займає
зовнішня реклама. Адже це один з самих традиційних і популярних каналів
розповсюдження реклами, що використовуються як в Україні, так і в інших
країнах світу. Це третій за значимістю канал поширення реклами, після
реклами в пресі і на телебаченні. Але, зовнішню рекламу слід розглядати не
лише, як певне інформаційне середовище для просування товарів та послуг,
але й як засіб впровадження новизни за допомогою сучасних технологій.
До нових технологічних засобів ми пропонуємо віднести наступне:
тривимірну комп‘ютерну графіку, світлодіодну та інтерактивну рекламу.
Під поняттям ―тривимірна комп‘ютерна графіка‖ ми пропонуємо
розглядати 3D-моделювання, 3D-анімацію та 3D-візуалізацію загалом.
Тривимірна графіка (3D, 3 Dimen-sions) – розділ комп‘ютерної графіки,
що охоплює алгоритми та програмне забезпечення для оперування об‘єктами
в тривимірному просторі, а також результат роботи таких програм.
Найчастіше її застосовують для створення зображень в архітектурній
візуалізації, кінематографі, телебаченні, комп‘ютерних іграх, друкованій
продукції, рекламі [4].
Серед основних можливостей тривимірної комп‘ютерної графіки, які
найактивніше використовують в інтерактивній рекламі, варто виділити такі:
створення повністю ―намальованих‖ сцен, заміна фону, створення заднього
плану, додавання в кадр акторів, персонажів або істот, заміна акторів та їхніх
дій, додавання в кадр предмета, видалення предмета з кадру, затемнення чи
висвітлення зображень, зміни швидкості, виправлення проблем, що виникли
при зйомці, і недоліків (наприклад, усунення сітки від перуки, зміна форми
чи кольору очей) та інших візуальних спецефектів. Вони також дають змогу
конвертувати 2D-відео у 3D-формат, створювати привабливі написи, титри,
логотипи, інший мультимедійний контент.
Тривимірні елементи зазвичай доповнюють або змінюють сцени в
інтерактивних рекламних матеріалах, однак вони можуть бути використані й
для створення повністю мультиплікаційних рекламних роликів на основі
комп‘ютерної графіки (у світі їх виробляють у співпраці з кінокомпаніями
Pixar,DreamWorks, Sony Animations тощо) [2].
Звичайно, в сучасній рекламі не обійтися без світлодіодів. Хоча
світлодіод був винайдений давним-давно, його популяризація почалася
тільки в останнє десятиліття. Ряд істотних переваг над іншими
освітлювальними технологіями, серед яких – швидка окупність, дозволяють
йому переважити головний і, мабуть, єдиний недолік – висока вартість.
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Важливо те, що світлодіод вважається екологічно чистим, на відміну,
від неону. Це його головна перевага яка відповідає вимогам сучасності, так
як більшість компаній в наш час орієнтовані на використання матеріалів, що
не забруднюють навколишнє середовище.
Світлодіод за своєю структурою дуже ергономічний продукт. Його
механічна міцність і зносостійкість дозволили значно збільшити термін
експлуатації. Низька напруга в напівпровіднику робить його більш
безпечним, але при цьому він має високе значення ККД, яке становить від 30
до 50% [3].
Завдяки яскравим кольорам діодів показники продуктивності
зовнішньої реклами зростають до 90%, а як відомо, саме стільки інформації
людина сприймає за допомогою зору. Ось тому світлодіоди в рекламі
займають дуже важливе місце. Адже чим яскравіше світлодіодна реклама,
тим швидше вона змушує звернути на себе увагу, а отже охопить великий
масив аудиторії, на яку реклама подіє і які в наслідок цього стануть її
споживачами.
Як приклад, можемо навести готель «Хард Рок» в Лас-Вегасі, штат
Невада. Який задля створення яскравого іміджу використовує для
зовнішнього та внутрішнього оформлення грандіозні ефекти із зміною
кольорів.
Зовнішня інтерактивна реклама: інтерактивні вітрини (у тому числі
віртуальні каталоги), інтерактивні білборди, інтерактивні дзеркала,
інтерактивна підлога, інтерактивні барні стійки, інтерактивні ігри та ігри без
сценарію, віртуальні примірочні, вітрина як полотно (арт-проекти),
голографічна реклама, віртуальні 3D-промоутери, Х3D-video (вихід за межі
екрана). Серед використовуваних технологій варто виділити інтерактивні ЗDпроекції (технологія Ground FX, FreeFormat Projection тощо) [1].
Для прикладу, розглянемо привітання жителів Лондона, рекламним
агентством «Wieden + Kennedy» у 2011 р. Вони створили інтерактивну
інсталяцію, яка виконувала різдвяний гімн із такою особливістю, що вона
імітувала цілий хор з допомогою самих перехожих. Спеціальна програма
відтворює обличчя людей, немов вони – частина святкового тривимірного
відео.
Отже, можемо зробити висновок, що зовнішня реклама зайняла міцні
позиції у світі. Враховуючи що, її розташування найчастіше знаходиться в
місцях масового скупчення людей, вона з легкістю охоплює велику частку
цільової аудиторії. А для кращого ефекту маркетинговим компаніям
необхідно використовувати найбільш новітні технології для створення
сучасної реклами.
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні зростає роль цінової політики, що обумовлено загостренням
конкурентної боротьби. При цьому підвищується важливість управлінських
рішень з цін, оскільки ціни значно впливають на кінцеві фінансові результати
і ринкове становище підприємства, виступають при цьому одним із
найважливіших факторів конкурентної боротьби. Вірно встановлена ціна
забезпечує фінансову стабільність підприємства та його здатність іти на
свідомий і виправданий фінансовий ризик, що є дуже важливим. Водночас,
цінова політика вітчизняних підприємств доволі часто ще здійснюється
безсистемно та некваліфіковано. Це обумовлює необхідність переходу від
традиційного до якісно нового підходу у процесі формування цінової
політики підприємств – підходу, заснованому на концепції маркетингу.
Проблемами цінової політики та управління цінами займаються багато
вітчизняних фахівців: А.А. Мазаракі, О.В. Колесникова, Є.В. Крикавський,
В.Л. Корінева, Н.Л. Савицьк, Ю.Г. Тормос, Л.О. Шкварчук, Н.Г. Ушаков та
інших.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів
маркетингової цінової політики підприємства.
У системі маркетингу процес формування та використання ринкової
ціни знайшов своє відображення в ціновій політиці підприємства, яка є
складовою його маркетингової політики. Метою процесу формування цінової
політики в умовах маркетингової орієнтації є забезпечення довгострокових
конкурентних переваг підприємства шляхом розробки адаптивного
механізму ціноутворення.
Маркетингова цінова політика – комплекс заходів фірми, до якого
належать формування ціни, знижок, умов оплати за товар, реалізація якого
покликана забезпечити задоволення потреб споживачів і отримання
підприємством прибутку, а також виконання стратегічних завдань
підприємства. Основна кінцева мета – одержання максимального прибутку.
Проміжними цілями можуть бути: захист на ринку своїх позицій, вихід на
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ринок із новим товаром, швидке відшкодування виробничих витрат [2, с.
362].
Перш ніж формувати цінову стратегію, підприємство повинно зібрати
та ретельно проаналізувати інформацію про витрати, покупців, конкурентів.
Ефективна цінова стратегія компанії повинна являти собою реакцію у
відповідь на зміну ринкових умов. Будь-яке цінове рішення повинно
відображати насамперед фундаментальну цінову стратегію, сегментацію
ринку, еластичність ринку, рівень витрат, потенціал конкурента. Необхідно
підкреслити, що цінові стратегії є ефективнішими для нових учасників
ринків, ніж для великих компаній, присутніх на ринку давно. Це зрозуміло,
оскільки цілі, ресурсний потенціал, сприйняття цін споживачами,
конкуренція, структура витрат, структура цін, правові бар‘єри, зв‘язок із
споживачами старих і нових учасників ринку різні.
Цінова політика підприємства повинна базуватись на таких принципах:
1) відповідність напрямків і змісту цінової політики напрямкам і змісту
економічної політики; 2) урахування кон‘юнктури ринку; 3) урахування
видів і форм збуту; 4) гнучкість; 5) залежність від якості товару; 6)
урахування різних чинників [4, с. 165].
Залежно від форм реалізації розрізняють пряму й опосередковану
цінову політику. Суть прямої цінової політики полягає в попередньому
розрахунку цін та їх наступному регулюванні залежно від змін ринкової
кон‘юнктури, а опосередкована цінова політика зводиться до опрацювання
системи знижок, умов оплати, поставок, торговельного кредитування. За
рівнем гнучкості розрізняють політику стабільних і гнучких цін, а за видом
товарів — цінову політику стосовно нових товарів і товарів, які вже тривалий
час перебувають на ринку, тобто стали для нього традиційними.
Ціну можна вважати основним чинником, який визначає вибір
покупців. Це характерно для країн із низькою купівельною спроможністю
населення і продуктів типу товарів широкого вжитку або ж для кризового
стану економіки країни. Однак, останнім часом впливають на вибір покупців
нецінові чинники
[1, с. 78].
За ринкових умов господарювання можуть застосовуватися різні методи
ціноутворення. Вибір методу визначення оптимальної ціни залежить в першу
чергу від форми ринку і ринкової ситуації, в якій функціонує підприємство, а
також від обраної ним цінової політики.
Сьогодні існує велика різноманітність можливих методів ціноутворення.
Аналізуючи наукові підходи до класифікації методів ціноутворення, можна
зробити висновок, що більшість авторів виділяють витратні, маркетингові та
параметричні методи. До кожної із зазначених груп входить значна кількість
методів, кожен з яких має свої позитивні та негативні сторони.
У практиці маркетингу застосовуються такі методи ціноутворення
[3, с. 233]:
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- витратний метод. Ціна розраховується, виходячи із суми постійних і
змінних витрат на одиницю продукції й запланованого прибутку з
урахуванням нижнього порогу ціни;
- метод на основі цільової норми прибутку. Ціна встановлюється таким
чином, щоб можна було досягти бажаної норми прибутку на вкладений
капітал. Необхідно взяти до уваги, що розрахунки ціни в цьому випадку
залежать від обсягу виробництва та реалізації, у зв'язку з чим необхідно
визначити критичну точку обсягу виробництва:
Критичний обсяг виробництва = постійні витрати / ціна – змінні
витрати.
- метод встановлення ціни на основі відчутної цінності товару
обумовлений специфічними підходами до роботи на ринку. Розрахунок
робиться на певну категорію покупців, які погоджуються платити гроші не
тільки за вартість товару, а й за комплекс інших послуг: доплати, пов'язані з
доставкою, обслуговування тощо;
- вибір ціни на основі рівня поточних цін орієнтує діяльність фірм
щодо ціноутворення передусім не на власні витрати, а на ситуацію на ринку,
на цінову політику фірм-конкурентів;
- установлення ціни на основі торгів. У процесі торгів кожна фірма
конкурсант призначає ціну пропозиції, стежачи за тим, щоб вона була дещо
нижчою, ніж у конкурентів, але й не опускалася нижче рівня собівартості
[2, с.365].
Вибір методу ціноутворення і встановлення відповідно до нього
певного рівня ціни є початковим етапом розробки цінової стратегії та
тактики підприємства (організації). Надалі ціни постійно коригуються
(регулюються) підприємством і державою, згідно з мінливою кон‘юнктурою
ринку та необхідними уточненнями заздалегідь розробленої стратегії
ціноутворення стосовно різних видів продукції.
Таким чином, цінова політика є важливою складовою маркетингової
політики та економічної політики в цілому, яка підвищує рівень
конкурентоспроможності підприємства та розвитку в умовах нестабільної
економіки і світової кризи.
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РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність обраної теми спричинена тим, що в умовах глобального
ринку для ефективного просування товару та утримання лідерських позицій,
підприємства використовують нові ідеї, технології у товарах, послугах та
процесах.
Сьогодні методи реклами та інноваційні технології представляють
єдину творчу стратегію, яка розгортається в часі, включає сучасні рекламні
інструменти, ноу-хау і технології рекламного менеджменту.
Під терміном «нові технології», або інновації, ми розуміємо кінцевий
результат інноваційної діяльності, який постає у вигляді нового або
вдосконаленого товару чи технологічного процесу, які впроваджені на ринок
або використовуються в практичній діяльності.
Питанню застосування інноваційних технологій у рекламі присвячено
праці таких вітчизняних науковців: А.Р Волкович, Т.В Глушкова та А.О
Романова [2].
Помітним проявом реформування сучасної економіки став, зокрема,
інтенсивний розвиток усіх видів реклами, які допомагають підприємствам
ефективно та динамічно розвивати свій бізнес як на національному, так і на
міжнародному ринках. Тож природно, що стрімкий розвиток рекламної
діяльності супроводжується розвитком інноваційних технологій, які
впроваджуються в рекламний інструментарій.
Спеціалісти відмічають високу ефективність реклами з використанням
інноваційних технологій – вона концентрує увагу понад 90% потенційних
покупців [4].
Систематизація інноваційних технологій у рекламі дала змогу
згрупувати їх і представити інформацію у таблиці 1.
Таблиця 1
Інноваційні технології в рекламі
Назва інноваційної
технології
InDoor TV
Ground FX
Just Touch
Free Format Projection

Використання технології у рекламі
Відеореклама в місцях масового скупчення людей
Проекція об‘ємного зображення на плоску поверхню, з
можливістю інтерактивної зміни об‘єкту
Інтерактивні вітрини
Проекція на будь-яку поверхню зображення об‗єктів у
натуральну величину, що створює відчуття їх присутності
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Удосконалення технології InDoor TV призвело до появи на ринку
InDoor реклами новітньої трьохвимірної технології X3D video, яка дозволяє
картинці вільно виходити за межі екрана та повертатися назад. Серед переваг
– реалістичне зображення на досить великих відстанях, яке, на відміну від
простих 3D-технологій, не потребує для сприйняття трьохвимірного
зображення використання додаткових засобів (спеціальних шоломів,
стереоокулярів тощо).
Потужний вплив має також інновація – технологія Ground FX. Це
надсучасна інтерактивна проекція, що дозволяє користувачеві не лише
споглядати рекламний сюжет, а й брати в ньому участь. Ефект досягається
шляхом проекції об‘ємного зображення на плоску поверхню. Наприклад,
проходи між рядами виставкової зали можна перетворити у віртуальне
морське дно або нічне зоряне небо. Особливості та переваги технології
забезпечили її широке використання в рекламних акціях по всьому світу – на
церемоніях у Голівуді та MTV Europe Music Awards, на книжкових виставках
в Манхетені та Франкфурті, на фестивалях в Монте-Карло та Пуерто-Ріко, в
роботі потужних європейських супермаркетів [1].
В свою чергу технологія інтерактивної взаємодії Just Touch – дозволяє
відстежувати рухи рук споживача та за їхньою допомогою управляти
функціями меню інформаційного табло. Цей інноваційний підхід надає
можливість користувачеві легко знайти потрібну інформацію, наприклад,
перевірити наявність товару, його вартість та споживчі характеристики,
ознайомитися з програмою закладу, режимом його роботи.
Ще однією «новинкою» стала японська технологія Free Format
Projection. Дана технологія проектує на будь-яку поверхню зображення
персонажів чи об‗єктів у натуральну величину, що створює відчуття їх
присутності.
Дані технології широко використовуються у США, Японії, Китаї,
країнах західної Європи. Їх активно використовують провідні виробники
комп‘ютерної техніки, елітного одягу, мережі супермаркетів, клуби,
розважальні торговельні центри, для проведення BTL-акцій, а також на eventзаходах, ярмарках, виставках, презентаціях продукції.
В Україні технології Ground FX та Free Format Projection зустрічаються
рідко. Це зумовлюється їх високою вартістю та невеликою кількістю
рекламних агентств, які б надавали такі послуги. Виключенням є технологія
Just Touch, її можна зустріти в магазинах комп‘ютерної техніки та мобільного
зв‘язку.
Технологія InDoor TV – найбільш доступна на українському ринку,
оскільки є найдешевшою серед перелічених. За даними компанії
«ПресКом»[5] (найбільший оператор InDoor TV в Україні) вартість
розміщення реклами з використанням технології InDoor TV, в залежності від
типу об‘єкту складає: супермаркети – від 900 грн., ресторани - від 1700 грн.,
торгівельно-розважальні центри від 4800 грн. Використання даної технології
у рекламі - це прекрасна можливість ефектного і незабутнього впливу на
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споживача, адже креативність важлива на кожному етапі рекламної
комунікації – від ідеї до її візуального втілення.
Також, програмних продуктів, які широко використовують у своїй
роботі українські рекламісти можна виділити: пакети 3D Studio MAX, Adobe
Photoshop, Adobe Flash, Corel Draw.
3D Studio MAX - лідер в області 3D проектування і моделювання. Світ,
що оточує нас представлений в 3D вимірі. І 3D Studio MAX дозволяє
перенести дану інформацію в інформаційний світ.
Adobe
Photoshop.
Широко
використовується
дизайнерами,
рекламістами, людьми, у яких робота пов'язана з редагуванням зображень.
Adobe Photoshop дозволяє змінювати зроблені фотографії, створювати нові
зображення. Широко використовується для створення зображень в мережі
Інтернет, тому що підтримує різні методи стиску і формати графічних
файлів.
Adobe Flash. Найпоширеніше її застосування - створення банерів,
реклами. Тому що одержувані ролики займають небагато місця, вантажаться
недовго і відтворюються практично на всіх комп'ютерах. Macromedia Flash
найпоширеніший пакет для створення анімованих Web сторінок. Поступово
Flash витісняє собою простий HTML, так як Flash більш функціональний,
виглядає красивіше і Macromedia Flash сам перевіряє теги в Web-сторінці.
Сфери застосування Flash: 1) малювання мультфільмів. Самий популярний
приклад Масяня; 2) Створення різного роду реклами; 3) створення Web
сторінок, тощо.
Corel Draw являє собою графічний редактор для растрової графіки.
Растрова графіка - це графіка, що складається з пікселів, різних кольорів і
яскравості. Corel Draw працює з векторними даними, тобто лініями, кривими,
геометричними фігурами [3].
Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що реклама з
використанням інноваційних технологій виконує велику кількість функцій,
головною з яких є привернути увагу до самої себе. Вона допомагає вигідно
виділити пропонований товар та його продавця, інформуючи про товар або
послугу, певним чином позиціонує продукцію компанії. Враховуючи настрій
споживачів, втомлених від одноманітності, і дефіцит рекламних площ,
швидше за все, традиційній рекламі доведеться серйозно потіснитися,
оскільки інноваційні рекламні технології більш захоплюючі, легко
засвоюються і ефективніші.
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ЯКІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У теперішніх ринкових умовах проблема забезпечення якості продукції
поступово виходить на перший план у діяльності підприємств. Адже XXI
століття, це століття якості в усіх її проявах – якості товарів та послуг, праці
і загалом життя. Поява великої кількості нових підприємств, проникнення на
ринок іноземних компаній, лібералізація імпорту – значно погіршили
ринкову ситуацію країни. Саме це призвело до збільшення пропозиції товарів
та послуг на ринку, та в свою чергу, призвело до зменшення
платоспроможності попиту.
Саме питання якості є актуальним не тільки для України, але й для всіх
країн, які виготовляють певні товари, адже в умовах глобалізації ринку
тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Ця
проблема набирає широких обертів, та є багатогранною, та включає в себе
наступні аспекти: політичні, соціальні, організаційні, економічні та науково –
технічні.
Дослідженням даної теми, присвятили свої праці як зарубіжні так і
вітчизняні науковці. Найбільш відомими є праці: Ю. Адлера, Г. Азгальдова,
Г. Азоєва, Л. Бадалова, П. Калити, С. Григор'єва, Е. Окрепілова, П. Орлова.,
М. Шаповала [1, с.476]; також західних вчених – Є. Лемінга, А Фейгенбаума,
К. Ішікави. Саме данні вченні у своїх роботах висвітлювали основні методи
поліпшення якості продукції та послуг, проте не приділяли увагу щодо
впровадження цих методів та систем на вітчизняні підприємства.
Аналіз роботи провідних компаній показує те, що здобути успіх на
ринку можна шляхом удосконалення системи якості. Саме тому, на
сьогоднішній день, коли мова йде про якість, мається на увазі не лише
ґатунок самої продукції, але й якість функціонування підприємства,
досконалість їх системи управління якості, та що саме головне, задоволення
існуючої потреби на ринку.
Відповідно до визначення Міжнародної організації зі стандартизації
(ІSО), якість – це сукупність властивостей і характеристик продукту, які
надають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.
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Існує також визначення якості продукції, наведене в Держстандарті 15467-79,
згідно з яким «якість продукції – сукупність властивостей продукції, що
обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її
призначення» [2, с. 112].
Щодо системи управління якістю, то вона являє собою сукупність
процесів, процедур і ресурсів, необхідних для управління якістю в
організації. Вона формує у керівництва організації та загалом у всіх
споживачів впевненість, у тому що вироблена продукція чи послуга
відповідає усім встановленим вимогам, стандартам та виготовлялась під
чітким контролем. Саме ці стандарти і є нормативною базою систем якостi.
Загальновизнаними на сьогодні є мiжнароднi стандарти ISO серії 9000 [3],
якi сконцентрували досвiд управління якiстю, нагромаджений у рiзних
країнах, у багатьох з яких, в тому числі й в Україні, вони прийняті як
національнi.
Найбiльш ефективно запитам ринку, споживача відповідає iдеологія
системи загального управлiння якiстю – TQM (Total Quality Management)
[4, с. 52], особливiстю яких є добровiльність у тому сенсi, що виробник сам
приймає рішення про побудову системи якості відповідно до ISO 9000, чи нi,
але, прийнявши таке рiшення, стає обов'язковим виконавцем вимог цих
стандартiв.
Загалом, рівень ефективності системи управління якістю прямо
пропорційний рівню конкурентоспроможності продукції на підприємствах, і
тому якщо вдало організувати дану систему, то вона може стати знаряддям
перемоги у конкурентній боротьбі між підприємствами, виходячи з того що,
конкурентоспроможність підприємства - це рівень його компетенції відносно
інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні
виробничого потенціалу певної спрямованості, що знаходить свій вираз у
таких показниках, як якість продукції, обсяги виробництва, прибуток тощо.
Проте, не завжди підприємствам вдається впровадити
систему
управління якістю у дію, адже існує низка негативних проблем та тенденцій,
які стоять на заваді, а саме:
низька обізнаність спеціалістів вітчизняних підприємств щодо
необхідності та можливостей функціонування сучасних систем управління;
недостатній рівень фінансування науково - методичних розробок у
сфері систем управління;
низька ефективність координації робіт із забезпечення реалізації
державної політики у сфері управління якістю, як складової
загальнодержавного підходу до підвищення конкурентоспроможності, якості
та безпечності товарів та послуг вітчизняних підприємств.
Підприємству для того, щоб досягти певних позитивних результатів від
функціонування системи управління якості, необхідно сформувати чіткі цілі
та політику якості, створити мотивацію персоналу, визначити
відповідальність керівництва, і, що саме головне, добре налагодити систему
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менеджменту якості, адже, саме на цьому зосереджений успіх багатьох
підприємств.
Один із визначних фахівців з проблем якості А. Фейгенбаум (США)
підкреслює, що в умовах конкуренції фірми повинні розвиватися,
впроваджуючи у практику такі основні принципи[5, c.471]:
забезпечення якості слід розглядати як систематичний процес, а не як
технічну функцію, що контролюється відділом технічного контролю або
будь-якими іншими структурними підрозділами;
необхідно забезпечувати якість не лише у виробничому циклі, але й у
процесі підготовки виробництва, маркетингу, сервісного обслуговування;
якість повинна орієнтуватися на задоволення потреб споживача;
підвищення рівня якості вимагає використання нових технологій
виробництва;
працівники всіх підрозділів повинні бути зацікавлені в покращенні
рівня якості продукції, важливим є процес постійного навчання персоналу й
підвищення мотивації його праці;
якість не перешкоджає, а сприяє зниженню собівартості продукції.
При дослідженні якості продукції як невід‘ємної складової підвищення
конкурентоспроможності підприємства слід розглядати її не лише як
контроль уже випущеної продукції, а й як важливу складову процесу випуску
товару. Тому, у цьому випадку рацiонально використовувати процесний
підхiд. Вiн може бути таким: визначення цiлей, запровадження процесiв,
контроль й вимiр процесів і якості продукції, а також звітність за отримані
результати. Це має циклічний характер, описуваний циклом Демiнга –
Шухарта (відомим як РОСА, «Plan-Do-Check-Act» – «Плануй – Виконуй –
Перевіряй – Дій»), покладеним в основу стандартів 180 серії ISO 9000.
Отже, якість продукції має першочергове значення для споживача, а
для виробника – це ключ до конкурентоспроможності його продукції на
ринку. Кожному підприємству, яке прагне в подальшому ефективно
функціонувати на ринку товарів та послуг, та не втрачати своїх позицій
необхідно чітко дотримуватися системи управління якістю, яке приводить до
оптимізації бізнес – процесів підприємства в цілому, веде до збільшення
продуктивності праці, зменшення ресурсозалежності, зниження собівартості
продукції та, знову ж таки, вплине на конкурентоспроможність підприємства.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА
ВИКОРИСТАННЯ КІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
БАНКІВСЬКОЮ УСТАНОВОЮ
Сьогодні клієнтоорієнтованість є основою ідеології банківського
спілкування у всьому світі, що обумовлено неможливістю досягнення успіху
діяльності банку без створення повноцінного діалогу з клієнтами.
Враховуючи сучасний потужний розвиток інформаційних технологій та
відсутність наукових підходів щодо виведення процесу постійного
взаємозв‘язку банківської установи та її клієнтів, а також генерації клієнтів
банку на якісно новий рівень, особливу актуальність набуває питання
знаходження інструментарію створення постійного потоку комунікацій
клієнтів банків шляхом поступової трансформації зацікавлених осіб у
реальних споживачів банківських послуг
Вітчизняні банківські структури почали системну діяльність щодо
впровадження клієнтоорієнтованого підхіду лише у після кризовий період,
разом з тим, дійсно суттєвий «прорив» у даному напрямку мають невелике
коло системних роздрібних банків (близько 8%). Треба зазначити, що саме ці
банки мають впровадженні CRM системи, без яких у менеджерів практично
відсутні сучасні інструменти управління взаємовідносинами з клієнтами.
Інші банківські установи лише декларують введення клієнтоорієнтованого
підходу, що здебільше відбивається на внесені певних змін до корпоративної
культури [1].
Оновою впровадження клієнтоорієнтованого підходу у банку є процес
постійного формування потоку потенційних кліентів та перетворення їх у
реальних клієнтів банку, яких у зарубіжній практиці діяльності компаній
отримав назву «лідогенерація».
Термін лід (від англ. lead-наводка), прийшов до нас із Заходу, де їм
прийнято позначати контакт для потенційного продажу, що містить в собі
координати клієнта. В українській мові найбільш близькими до «ліду»
термінами є «заявка», «зачіпка», «наводка» і «проявлений інтерес» [2].
Лідогенерація (від англ. lead generetion) – діяльність, спрямована на
виконання користувачем корисних дій, які спонукають до здійснення
покупки. Цей елемент інтернет-маркетингу ефективно застосовується у разі
просування компанією складного продукту, який потребує обов‘язкової
інформаційної підтримки.
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Лідом у банківській сфері – особу, яка виявила зацікавленість до
банківських послуг та залишила контактну інформацію про себе (або на сайті
банку, або працівнику call-центра тощо), тобто ідентифікована банком.
Основна цінність ліда в тому, що це особа, яка тільки має намір
скористуватися послугами банку, завдяки ідентифікації вже може бути
внесена до бази потенційних клієнтів з метою подальшого проведення
ретельної роботи по її «вирощуванню» до реального клієнта. З цієї точки
зору, клієнтоорієнтованість банку виявляється у створенні умов для
формування безперервного потоку (генерації) лідів та управління ними з
метою їх перетворення у реальних, а з часом, у лояльних клієнтів банку [1].
Враховуючи специфіку банківської діяльності можна визначити
дефініцію «банківська лідогенерація» як стратегію використання різних
каналів комунікації і систем супроводу клієнтів для генерації прогнозованого
потоку зацікавлених та ідентифікованих осіб (лідів), готових до здійснення
процесу купівлі банківських послуг.
Принцип використання методу лідогенерації полягає у тому, щоб
створити умови для багатоступінчастого відсіювання потенційного
відвідувача від потенційного абітурієнта та перетворення останнього в
майбутнього споживача тих освітніх послуг, які йому будуть запропоновані.
У результаті дії лідогенерації формується якісна клієнтська база,
робота з якою у свою чергу забезпечує збільшення постійних клієнтів
компанії. проте формування якісного процесу лідогенерації потребує значних
зусиль, вмінь та навичок.
Система найважливіших навичок для удосконалення процесу генерації
лідів включає[3, C.42]:
- уміння спілкуватися або товариськість ( для того щоб привернути
увагу користувачів, кожне повідомлення до аудиторії має бути ретельно
продуманим і головне зрозумілим);
- навики переконання;
- копірайтинг;
- емоційна стриманість;
- уміння вирішувати проблеми ( залучення уваги шляхом пропозиції
вирішення певних проблеми лідів);
- міжособистісне спілкування (вміння будувати хороші відносини з
іншими людьми);
- тайм-менеджмент (процес генерації лідів може забирати у багато
часу, тому потрібно ретельно планувати робочий день і розумно витрачати
час).
Найважливішою проблемою роботи з лідами в України є відсутність
інфраструктури продажу лідів професійними агентствами та посередниками,
особлива увага фінансових установ останнім часом спрямована на
організацію роботи з потенційними клієнтами через соціальні мережі.
Сьогодні стрімкими обертами набирають популярність способи
комунікацій банків у соціальних мережах. Найбільш популярними серед них
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є Facebook, Вконтакте, Twitter, а також пошукові системи Google+, YouTube,
Livejournal, LinkedIn, Foursquare, Slideshare. Даний спосіб є досить дієвим в
сучасних умовах для підвищення інформованості клієнтів та встановлення
зворотного зв‘язку з ними
Враховуючи, те що лідогенераціє є зовсім новим поняттям на ринку
банківських послуг, та й загалом на ринку України, кожна установа має
власноруч розробити принципи та засади пошуку лідів.
Ідеї оптимізації лідогенераціі можуть бути напрочуд різноманітними.
Альтернативними варіантами ефективної реалізації процесу генерації лідів
можуть бути:
- відео контент (згідно ряду досліджень, приблизно 70% людей візуали. Відповідно, доцільним буде надати оффер в візуалізаційні,
графічному варіанті. Відео контент здатний на 35% збільшити конвертацію
відвідувача в лід) [2];
- обмеження вибору («Закон Хіка» говорить про те, що чим вужчий
спектр вибору у клієнта, тим легше із ним працювати. Саме тому необхідно
зменшити число перешкод на сайті);
- блогінг (систематичність і регулярність ведення блогу - відмінний
ключ до лідогенераціі);
- рекламні пости (не потрібно боятися використовувати рекламу.
Важливо тільки скласти хороший рекламний пост і не обмежуватися на його
бюджеті).
Отже, для реалізації технологій лідогенерації в рамках
клієнтоорієнтованого підходу, банк повинен застосовувати весь
технологічний спектр можливостей, задля того, щоб максимально ефективно
привертати увагу клієнтів, формувати свій імідж та бренд.
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ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ
Ринок мобільних телефонів є одним з самих динамічних серед усіх інших
ринків товарів широкого вжитку. Високий рівень конкуренції на цьому ринку
обумовлює високий рівень вимог до маркетингових програм підприємств, що на
ньому працюють. Найбільші вимоги пред‘являються до маркетингової товарної
політики виробників мобільних телефонів.
Маркетингова товарна політика на ринку мобільних телефонів – це
комплекс заходів зі створення товарів і додаткових послуг та управління ними для
задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку. Питання
ефективного формування товарної політики є основою діяльності підприємства,
джерелом його прибутків, перспективою подальшого функціонування та
розвитку.[3, с.15]
Товарна політика передбачає певні цілеспрямовані дії товаровиробника або
наявність у нього заздалегідь обдуманих принципів поведінки. Вона покликана
забезпечити спадкоємність рішень та заходів щодо формування асортименту і
його управління; підтримання конкурентоспроможності товарів на необхідному
рівні; знаходженню для товарів оптимальних товарних сегментів; розробці і
здійсненню стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів.
Актуальність даної теми полягає в тому, що сьогодні конкуренція на будьякому ринку, в тому числі і ринку мобільних телефонів, є дуже високою, тому
грамотно спланована товарна політика буде мати значний вплив на ефективність
роботи підприємства та завоювання ним значної частини ринку.
Товарна політика підприємства виробників мобільних телефонів включає в
себе такі елементи:
 товарні нововведення та варіювання;
 програмно-асортиментна політика;
 політика обслуговування покупців;
 гарантійна та сервісна політика.
Елементами товарної політики на даних фірмах з позиції пропозиції є:
 відновлення продукції;
 модернізація та диференціація продукції;
 зняття застарілої продукції з виробництва;
 диверсифікація продуктової програми, розширення або звуження
продуктової програми. [1, с.140]
Науково технічний прогрес не стоїть на місці і виробникам будь-якої
техніки, і мобільних телефонів особливо, потрібно постійно вводити щось нове,
оновлювати свій товарний асортимент. Адже якщо фірма не буде
удосконалюватись, то попит на її товар різко знизиться, а конкуренти швидко
посунуть подібне підприємство з ринку. І подібні ситуації досить часто
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відбуваються. За останні роки на ринку з‘явилось досить багато нових
підприємств з виготовлення мобільних телефонів. Наприклад, «Fly», «HTC». А от
колишній світовий лідер з виготовлення телефонів «Nokia» з часом почав втрачати
свої лідируючі позиції.
Тобто, щоб не втратити своїх позицій на ринку, виробникам мобільних
телефонів потрібно удосконалювати свої товари та вбудовувати у них функції, які
б ми навіть не могли уявити, роблячи цим самим свій товар унікальним, або ж
привертати до себе увагу за допомогою після продажного сервісу, надаючи
гарантії все на більший і більший термін. Ще одним варіантом вирішення даної
проблеми є розширення асортименту, виведення на ринок товарів-новинок, що не
відносяться до телефонних апаратів, і цим самим збільшення кількості своїх
споживачів. Наприклад, так робила компанія «Nokia», яка зайнялась створенням
комп‘ютерних товарів, а саме, нетбуків. [2, с. 85]
Таким чином, підсумовуючи вище викладене, можна зробити висновки, що
товарна політика є вкрай важливою для будь-якого підприємства з виготовлення
мобільних телефонів. Виробники повинні вагому частину уваги приділяти саме
цій галузі маркетингової діяльності , адже вона не тільки дозволяє оптимізувати
процес оновлення товарного асортименту, але і служить для керівництва
підприємства свого роду покажчиком загальної спрямованості дій, здатного
істотно підвищити конкурентоспроможність підприємства на такому
високонкурентному ринку. Від того на скільки буде продумана товарна політика
підприємства може залежати його теперішній та майбутній становище на ринку, а
саме, чи попит на товари певного виробника збільшиться і фірма почне
перетягувати на себе все більшу частину ринку та займати лідируючі позиції, чи
товар підприємства стане застарілим, попит на нього почне знижуватись, а в
результаті цього і підприємство взагалі буде витіснено з ринку.
Список використаних джерел:
1. Акулич, І. Л. Маркетинг: Підручник / І.Л. Акулич – Мн.: Виш. Шк.,
2009.
2. Голубков, Є.П. Основи маркетингу: Підручник / Є.П. Голубков –
Москва: «Финпресс», 2011.
3. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер – М., 1995.
Кушина Лілія
Науковий керівник – асистент Бєляєва Н.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇЇ, ЇХ МІСЦЕ НА РИНКУ
Сучасний ринок товарів та послуг настільки перенаситився своєю
різноманітністю, що розробка якісної продукції, встановлення на неї
оптимальної ціни та вибір ефективних каналів розподілу є недостатнім. З
метою отримання прихильності споживачів до продукції, яку виробляєте,
необхідно використовувати в діяльності підприємства таку складову
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комплексу маркетингу, як маркетингові комунікації. Які спрямовані на
інформування, переконання, нагадування про товар, на підтримку його збуту
та на створення позитивного іміджу підприємства. Іншими словами
маркетингова комунікація - це сукупність сигналів, що виходять від
підприємства на адресу різноманітних аудиторій: посередників,
постачальників, акціонерів, органів управління, власного персоналу.
Основними засобами комунікації, що називаються комплексом просування, є
реклама, персональний продаж, стимулювання збуту і зв'язки з
громадськістю.
Реклама - будь-яка форма безособового представлення і просування
ідей, товарів і послуг, що виходить від чітко визначеного спонсора.
Стимулювання збуту - охоплює всі тимчасові і як правило, локальні
заходи, що заохочують купівлю або продаж товарів і послуг та приводять до
негайної зміни поведінки агентів ринку.
PR - зв'язки з громадськістю - довгострокові заходи, що спрямовані на
досягнення відносин взаєморозуміння між підприємством і громадськістю.
Це діяльність, яка формує позитивний імідж фірми.
Персональний продаж - усне представлення товару в ході бесіди між
продавцем і покупцем, або спеціально організовані контакти продавця і
покупця. У доповнення до цих традиційних засобів варто згадати такі як
салони, ярмарки, виставки, поштова розсилка, телемаркетинг, продаж по
каталогах, Інтернет і таке інше.
Кожна складова має свої особливості, специфічні заходи і прийоми, але
слід пам‘ятати, що всі вони взаємопов′язані і доповнюють одна одну.
Основу кожного елемента комплексу складає процес комунікації, який
складається з кількох елементів. А саме: перший елемент - це джерело
повідомлення - підприємство (комунікатор), яке передає інформацію в
оточення. Другий елемент це кодування - процес перетворення ідей у
повідомлення за допомогою символів, зображення, малюнків, звуків і т.д.
Третій елемент так звані канали передачі повідомлення – засоби, за
допомогою яких повідомлення доводять до цільової аудиторії. Четвертий
елемент це декодування - процес, за допомогою якого приймач приписує
зміст символам, що надійшли від комунікатора. П′ятим елементом є приймач
- цільова аудиторія, що повинна сприймати повідомлення і певним чином на
нього реагувати. Шостий елемент це відгук або сукупність реакції приймача
після ознайомлення з повідомлення. Сьомий елемент - зворотний зв'язок частина відгуку приймача, що надходить до передатчика.
Завдяки наявності зворотнього зв‘язку виробник товару може
отримувати інформацію, яка допомагає правильно орієнтуватися у
макросередовищі, вносити необхідні корективи в діяльність, або в
виробництво, а також у маркетингову політику підприємства.
Маркетингові комунікації спрямовані на досягнення поставлених
стратегічних і маркетингових цілей підприємства. Такі цілі можуть бути
направлені на завоювання нових сегментів ринку, на розширення границь
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ринку, на збільшення цільової аудиторії і як результат підвищення
конкурентоспроможності, зростання збуту, тощо. Розрізняють головні та
підпорядковані цілі. Але всі цілі маркетингових комунікацій на підприємстві
формуються на основі того, щоб обрати кращий механізм для ефективного
впливу на споживача з метою спонукання його до купівлі продукції.
На нашу думку основною задачею маркетингових комунікацій є –
донести до споживачів основну конкурентну відмінність товару, що в свою
чергу вплине на вибір споживача та в подальшому і на купівлю даного
товару споживачем.
Для більш продуктивних зв‘язків з споживачем, підприємству
необхідно чітко визначити завдання, котрі треба досягти за допомогою
маркетингових комунікацій.
Як тільки будуть сформульовані цілі підприємства та визначені
завдання необхідно здійснити пошук споживачів, які можуть складатися як з
окремих осіб, так і з груп осіб (потенційних покупців), на котрих буде
спрямовано комплекс комунікацій. Необхідно оцінити та проаналізувати
стереотипні уявлення цієї цільової аудиторії про підприємство, його імідж,
продукцію, конкурентів. Дати чітку характеристику кожній стадії ухвалення
рішення споживачем з приводу покупки товару і відповідно до цього
визначити основні задачі служби маркетингу.
Кожен із складників комплексу маркетингових комунікацій перш за все
служить для того, щоб виробник товару мав змогу проінформувати
контактну аудиторію про свою продукцію чи послуги. Вибір засобу зв‘язку зі
споживачем має бути добре виваженим, так як при неправильному виборі
може скластися негативне враження у цільової аудиторії про підприємство.
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В сучасному житті скорочення фактору часу на придбання товарів
відіграє важливу роль і складає загальну оцінку про якість торговельних
послуг. Саме тому сьогодні особлива увага повинна надаватися
впровадженню прогресивних систем торговельного обслуговування. Основна
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вимога, яка ставиться до цих систем з боку покупців – відчутне зниження
затрат часу на придбання товарів за умов розширення асортименту товарів,
збільшення обсягів послуг і підвищення їх якості. Однак система масового
товаропостачання населення через торговельні підприємства орієнтована на
потік покупців, самообслуговування, групову, масову рекламу й інформацію
покупців.
В організації торгівлі важливе місце відводиться культурі здійснення
торговельної діяльності, проведенню обслуговування клієнтів і споживачів.
Дане поняття жодним чином не залежить від економічної моделі
господарювання, а визначається загальними вимогами сучасності до рівня
життєдіяльності членів суспільства [1].
Особливістю праці на торговельних підприємствах є те, що кінцевий
результат праці – не продукт, а послуга, тобто якісне торгове обслуговування
покупців. Тому організація праці в магазині повинна бути спрямована на
здійснення комплексу організаційно-технічних, економічних та санітарногігієнічних заходів, що дозволяють раціоналізувати торгово-технологічний
процес, ефективніше використовувати торгові та інші площі, обладнання та
персонал магазину, створити сприятливі умови праці і на цій основі
забезпечити високу якість культури торговельного обслуговування
населення.
Культура торгівлі – це сукупність характеристик і умови процесу
торговельного обслуговування, що визначаються професіоналізмом і етикою
обслуговуючого персоналу [5]. Характеристики культури торговельного
обслуговування – ввічливість, чуйність, компетентність, доступність
персоналу для покупців, рівень майстерності працівників, комфорт, естетика
надання послуги тощо. Суть культури торгівлі найповніше виявляється у
взаємодії матеріальних і духовних засад. Матеріальна культура як наслідок
реалізації знань, вроджених здібностей людини опосередковується в
предметах, технологіях, засобах праці тощо. В торгівлі, як і в інших галузях
людської діяльності, вона теж є уречевленою і виступає як важлива умова
реалізації послуг. Проте для даної сфери господарювання характерним є
спосіб реалізації товарів і послуг у формі безпосереднього спілкування за
схемою «людина-людина», а тому тільки матеріальної культури в даному
разі недостатньо для досягнення високої якості обслуговування покупців, на
передній план виступає поняття духовної культури. Духовна культура сприяє
формуванню в споживача раціональних потреб, уявлень та поглядів на
товари, асортимент, рівень обслуговування, правові позиції, психологічні
нахили та настрої, естетичні та моральні норми. Використання резервів у
справі підняття духовної культури приховує в собі невичерпні можливості
для залучення покупців [1].
Проблеми визнання якості обслуговування пов'язані з якістю товарів та
певним переліком суб'єктивних та об'єктивних факторів формування якості
обслуговування. Крім цього, в якості обслуговування часто лежать суто
психологічні аспекти суб'єктів господарювання, головна мета діяльності яких
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спрямовується на отримання максимальних доходів при мінімальних
затратах.
В основу формування об'єктивних факторів якості обслуговування слід
віднести мінімальний споживчий бюджет як набір продовольчих і
непродовольчих товарів і послуг у натуральному і вартісному вираженні, що
забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних
потреб людини. До суб'єктивних факторів формування якості
обслуговування, на нашу думку, слід віднести формування та
функціонування культури економічної організації. У нинішній час функції
людини на підприємстві одночасно ускладняються та збагачуються, а тому
виникає потреба в компетентному творчому, ініціативному працівнику. Нові
технології також сприяють необхідності в підвищенні кваліфікації, освоєнні
суміжних професій, багатоваріантності та багатоплановості трудової
діяльності [4].
Торговельне обслуговування – це, з одного боку, обслуговування
споживачів, надання послуг, безпосередньо спрямованих від людини до
людини, а з іншого боку, це обслуговування матеріального характеру, яке
спрямоване не на людину, а на переміщення предметів (товарів) і побічно діє
на населення як на споживачів в цілому і конкретно на кожну окрему людину
[3].
Торговельне обслуговування - це низка заходів, яка включає в себе такі
поняття, як «якість торговельного обслуговування», «культура торгівлі»,
«культура обслуговування», «рівень обслуговування», в основі цих понять
лежить турбота про покупця, який повинен мати можливість з найменшими
витратами часу і найбільшими зручностями придбати в торгівлі все
необхідне.
Швидкість торговельного обслуговування – це середній час, що
витрачається на обслуговування одного покупця.
Виходячи з вищезазначеного можна стверджувати, що культура
торговельного обслуговування є поняттям багатогранним, що включає якість
і культуру обслуговування покупців. Основними складовими культури
торгівлі є:
 широкий і стійкий асортимент якісних товарів, що задовольняє
попит;
 застосування в магазині найбільш ефективних сучасних форм
продажу, що забезпечують швидке і зручне обслуговування покупців;
 надання покупцям додаткових послуг;
 організація всередині і позамагазинної реклами та інформації, що
сприяє кращій поінформованості покупців, формуванню купівельного
попиту та економії часу покупців;
 культура праці працівників магазину, що означає належну
професійну кваліфікацію торгового персоналу, високий етичний і естетичний
рівні обслуговування;
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 суворе дотримання встановлених правил торгівлі і правил продажу
товарів.
Якість торговельного обслуговування – це сукупність елементів, що
визначають стан матеріально-технічної бази, застосування прогресивних
методів продажу, повноти і стійкості асортименту, витрат часу на покупку
товару, товарообігу; це сукупність ознак і показників, що дозволяють
установити ступінь відповідності основних і допоміжних торговельнотехнологічних процесів у торговельному підприємстві вимогам споживачів
[2].
Першочерговим завданням для підприємств сфери торгівлі постають
проблеми пошуку ефективних методів торговельного обслуговування,
поліпшення режиму роботи торгових підприємств, подальшого підвищення
рівня обслуговування населення, скорочення витрат часу на придбання
товарів і т. д. Високий рівень торговельного обслуговування, може бути
досягнутий лише в результаті тісної взаємодії всіх ланок торгівлі, зниження
витрат споживання та надання різноманітних послуг населенню.
Важливим
засобом
підвищення
культури
торговельного
обслуговування є технічне оснащення різних торгових підприємств.
Отже, культура торговельного обслуговування – це і добре
організована реклама, широка інформація для покупців про властивості,
якості товарів і т. д. Таким чином, висока культура торговельного
обслуговування сприяє збільшенню товарооборотності, виконання плану
товарообігу, зниження витрат обігу, збільшення суми валового доходу,
підвищення прибутку торговельних підприємств.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ
Меблеве виробництво сьогодні – це галузь, яка динамічно
розвивається, поступово виходячи на європейський рівень якості та дизайну,
нарощуючи виробництво в середньому на 20% у рік. Досягнутий у 2014 році
випуск меблів оборотом у 1,5 млрд. грн., перевершив попередній їх
найбільший обсяг у 2004 рік (у докризовий період) на 7,0%, а їх виробництво
за 2008 рік – більше 4,3 млрд грн, перевищило обсяг 2000 року у шість разів.
Різке зниження виробництва у 2009 році спричинено впливом нової
економічної кризи.[2].
Виробництвом меблів в Україні займається понад 2 тисячі підприємств, з
них майже 260 – великі і середні підприємства. Найбільшими виробниками
меблевої продукції в Україні є ЗАТ ―Новий Стиль‖ (м. Харків), ТОВ ―ГерборХолдінг‖ (Волинська обл.), ТОВ ―Санпласт‖ (м. Дніпропетровськ), ТОВ
―Модерн-Експо‖ (м. Луцьк), ТОВ ―БРВ-Україна‖ (Волинська обл.), ТОВ
―ЕНО Меблі ЛТД‖ (Закарпатська обл.), ЗАТ ―Котовська меблева фабрика‖
(Одеська обл.), які спеціалізуються на виробництві меблів для сидіння,
офісних, кухонних та інших видів меблевої продукції.[3]
Цінова політика торговельного підприємства на пряму залежить від
багатьох факторів, як внутрішніх так і зовнішніх. Внутрішні чинники
відображають обмеження при прийнятті торгівельним підприємством
окремих рішень щодо здійснення цінової політики. Зовнішні фактори
становлять можливості щодо обрання підприємством певної цінової стратегії
та тактики.
Формування цінової політики меблевих виробників, - це обґрунтування
системи диференційованих ринків торговельної націнки на реалізовані
товари та розробка заходів щодо забезпечення оперативного їх коригування,
залежно від зміни ситуації на споживчому ринку. При цьому на підприємстві
застосовуються відповідні методи формування продажної ціни:
параметричний , на основі попиту, торговельної націнки, ціноутворення на
основі поточних цін та ін.
Варто зазначити, що всі методи щодо формування продажної ціни
спрямовані на досягнення основної, загальної для виробників меблів мети –
встановлення величини продажної ціни на оптимальному рівні, яка буде
дозволяти компенсувати підприємству первісну вартість придбаних товарів,
покривати витрати пов‘язані з його реалізацією і сплатою податків,
отримання прибутків. [2, с.36]
Меблеве підприємство, має встановлювати ціни тільки після серйозного
аналізу наслідків ухвалених ним рішень і вироблення ефективної цінової
політики й стратегій.[1]
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Специфіка діяльності меблевого підприємства визначає основні
принципи формування цінової політики:
- забезпечення зв‘язку меблевого підприємства із загальною стратегією
діяльності даного торговельного підприємства і пріоритетними цілями
збільшення товарообороту;
- забезпечення зв‘язку цінової політики меблевого підприємства з
кон‘юнктурою споживчого ринку та особливості ринкової ніші;
- залежність цінової політики від географії та спеціалізації меблевого
підприємства;
- забезпечення комплексності підходу щодо встановлення рівня
торговельної надбавки на товар у поєднані з високою якістю обслуговування
покупців;
- використання диференційованих рівнів торговельної надбавки з
урахуванням витрато місткості товарів та їх життєвого циклу;
- підвищення реагування цінової політики меблевого підприємства на
зміну чинників зовнішнього середовища.
Таким чином, цінова політика меблевого підприємства полягає в тому,
щоб установлювати на товар такі ціни, так варіювати ними, залежно від
ситуації на ринку, щоб оволодіти його максимально можливою часткою,
домогтися запланованого обсягу прибутку. В умовах постійного посилення
конкуренції підприємствам які орієнтуються на виготовлення меблів треба
враховувати не лише власні економічні інтереси, а й інтереси покупця, щоб
утримати його та зберегти його частку на ринку.
На меблевому підприємстві існує можливість здійснення таких заходів
щодо вдосконалення цінової політики та збільшення обсягів продажів:
- проведення акцій на окремі групи товарів;
- введення купонної системи продажів;
- введення дисконтних карт;
- надання тимчасових скидок на окремі види товарів.
Підсумовуючи, можна зазначити, що цінова політика для кожного
торговельного підприємства має величезне значення. Цілеспрямована цінова
політика меблевого підприємства полягає в тому, щоб установлювати такі
ціни й так змінювати їх залежно від ситуації на ринку, щоб опанувати певну
частку ринку та отримати запланований обсяг прибутку.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток теорії та практики управління логістичною діяльністю
підприємств України сьогодні неможливий без впровадження та
використання інноваційних технологій. Під інноваційними технологіями
насамперед розуміються спеціалізовані інформаційні системи та технології,
завданням яких є автоматизація логістичних процесів. Використання
інформаційних технологій (ІТ) є обов‘язковою умовою ефективного
управління підприємством та його логістичною системою (ЛС). Практично
неможливо організувати роботу ланцюга постачань без інтенсивного,
оперативного обміну інформацією, швидкої реакції на зміну потреб ринку.
Впровадження ІТ є тим інструментом, що дозволяє підвищити ефективність
промислового виробництва. Основою створення конкурентоспроможної
продукції є використання ІТ на всіх етапах життєвого циклу товару. Для
цього необхідно створити єдине інформаційне середовище, яке б містило
інформацію про товар, створену на етапах вивчення ринку, складання
технічного завдання, проектування, технічної підготовки виробництва,
упакування та зберігання продукції, реалізації, встановлення та введення в
експлуатацію, технічної підтримки, обслуговування й утилізації, управління
інформаційними потоками в ході різних етапів тощо.
Тему застосування ІТ досліджують І. Кривов'язюк, О. Усков, В.
Сергєєв, О. Коваленко. Окремі аспекти побудови сучасної інформаційної ЛС
аналізує Л. Забуранна.
В останні роки застосування послуг галузі ІТ спостерігається і в
управлінні вітчизняними підприємствами. Значну частку складають послуги
ІТ-аутсорсингу, розробка програмного забезпечення, системи інтеграції.
Застосування ІТ в управлінні ЛС дозволяє скоротити витрати на
транспортування, забезпечити взаємозв'язок всіх ланок і здійснювати
контроль будь-яких операцій, що здійснюються як зовні, так і всередині ЛС
підприємства.
Метою впровадження ІТ є створення системи, у якій інформаційні
потоки налагоджені таким чином, що користувачі з мінімальними витратами
отримують доступ до необхідної інформації в той час, коли вона потрібна, і
там, де вона потрібна, а базовими принципами є релевантність, час та місце.
Проте процес впровадження ІТ у сфері логістики має свої особливості.
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Існують певні перешкоди на шляху впровадження ІТ в ЛС підприємства. До
них можна віднести:
- ускладнення дослідження швидкозмінних інформаційних потоків в
ЛС у зв'язку із зміною форм власності, диверсифікацією підприємств,
складними ринковими відносинами;
- складність розробки інформаційних і програмних систем для
автоматизації управління компаніями [1].
Аналіз перспектив впровадження ІС в логістиці, напрямів їх розвитку,
уточнення перешкод на шляху впровадження ІТ в ЛС підприємства дозволяє
виокремити загальні, часткові та конкретні проблеми застосування ІТ в
управлінні ЛС підприємства (рис. 1).
Проблеми застосування інформаційних технологій в
логістичній системі підприємства
Загальні

1.Тенденції
глобалізації ринку.
2.Динамічний
розвиток техніки і
технології.
3.Впровадження
інновацій.
4.Розширення
географічних меж.
5.Поява нових послуг
телекомунікаційних
мереж.

Часткові

Конкретні

1.Якість техніки,
організації її
обслуговування.
2.Інтегрування
інформаційних
процесів.
3.Навчання персоналу.
4.Технологічні зміни в
процесах обробки і
використання
інформації.
5.Ціна ПК.

1.Якісне та своєчасне
постачання ресурсів.
2.Безперебійний
процес виробництва.
3.Значні транспортні
витрати.
4.Розширення каналів
збуту, їх складність.
5.Керування запасами
сировини та готової
продукції на складі.

Рис.1. Проблеми застосування ІТ в логістичних системах
Наявне коло проблем застосування ІТ в управлінні ЛС підприємства
може змінюватись під час загострення кризових явищ в економіці,
поглиблення фінансової залежності логістичної структури під час злиття
логістичних компаній, зміни керівництва та команди управління ІТ тощо.
Отож, конкурентоспроможність підприємств у сучасних умовах
значною мірою залежить від спроможності забезпечити прийнятний рівень
обслуговування споживача при мінімально можливих витратах, чи, навпаки,
забезпечити максимально можливий рівень обслуговування споживача при
прийнятному рівні сумарних витрат.
Саме тому застосування інформаційних технологій в логістичних
системах є однією з найважливіших проблем сучасного управління. Таким
чином, інформація стає виробничим логістичним фактором. Завдяки їй може
покращитися складування як матеріалів, так і готової продукції, скоротитися
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час транспортування завдяки узгодженню всіх елементів транспортного
ланцюжка.
Шляхами подолання проблем застосування ІТ в управлінні ЛС
підприємства є наступні:
- розвиток інформаційного сектору України;
- формування інтелектуальних ресурсів;
- стимулювання до активного фінансування галузі ІТ;
- тісна співпраця зі спеціалістами галузі ІТ;
- зростання кількості управлінських рішень, що піддаються
автоматизації;
- підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві з метою
вдосконалення їх компетентності та збільшення довіри до сучасних ІТ;
- забезпечення роботи підрозділів ЛС в єдиному інформаційному
середовищі;
- можливість поетапного впровадження ІТ з метою оцінювання та
контролю, економії ресурсів;
- розробка програмних продуктів, суміжних з ЛС підприємства.
Подальші дослідження в даному напрямку повинні бути спрямовані на
створення універсальної моделі інформаційних технологій, яка дозволить
значно підвищити ефективність управління логістичною системою
підприємства.
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АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ
СТОСУНКІВ В БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ
В умовах зростання конкуренції між банківськими установами, банки,
що зацікавлені в довготривалих та тісних партнерських відносинах з
клієнтами, починають приділяти значну увагу власним споживачам,
розуміючи, що успіх у майбутньому залежатиме від рівня задоволеності
послугами і діяльністю банку.
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Таким чином, основним завданням маркетингу в банку є встановлення
відносин із клієнтом. У широкому розумінні, товар є не тільки окрема
послуга, а й відносини. Вважається, що клієнт, відкриваючи рахунок у банку,
вступає з ним у довгострокові відносини, які передбачають одержання
різноманітних послуг. У цьому суттєва відмінна риса «банківського»
маркетингу від традиційного «товарного» маркетингу.
Еволюція банківського маркетингу в Україні супроводжувалася
дослідженнями потреб та проблем клієнтів, оскільки впровадження
маркетингового підходу полягає в переорієнтації банків на запити власних
споживачів. На сьогодні інноваційні аспекти впровадження концепції
маркетингу стосунків почали розглядатися як ключовий фактор побудови
маркетингової стратегії банку. Наприклад, дослідження ПАТ «UniCredit
Bank», банку першої групи за рейтингом НБУ, демонструють впровадження
та активізацію застосування клієнтоорієнтованих маркетингових заходів,
серед яких:
- впровадження нового напрямку діяльності банку - обслуговування
VIP-клієнтів;
- здійснення сегментації клієнтів;
- створення маркетингових підрозділів у банківських установах;
- застосування інтернет-банкінгу;
- використання інструментарію маркетингу в напрямку управління
лояльністю клієнтів тощо.
Слід зазначити, що серед інструментів управління лояльністю клієнтів,
особлива увага вищезазначеною банківською установою приділяється
елементам приват-банкінгу, що характеризує відносини між банком та
клієнтом, особливостями яких є персональний підхід до клієнта,
комплексність послуг і висококласне обслуговування.
Номенклатура послуг для VIP-клієнтів на сьогодні є вражаючою. ПАТ
«UniCredit Bank» займається створенням банківських продуктів і послуг,
спрямованих на задоволення персональних фінансових потреб VIP- клієнта.
Щодо надання нестандартних фінансових послуг VIP- клієнтам, слід
відмітити такі: - формування банком індивідуальних інвестиційних
портфелів VIP-осіб і управління ними;
- податкове планування та
розроблення індивідуальних фінансових схем для оптимізації грошових
потоків; - довірче управління активами клієнта та членів його родини;
- забезпечення фінансового управління на підприємствах, якими володіють
такі особи.
Згідно з інформацією наданою офіційним джерелом ПАТ «UniCredit
Bank», активи банку станом на лютий 2015р. становлять 48.258 млрд. грн.,
об‘єм коштів корпоративних клієнтів - 10.19 млрд. грн., об‘єм коштів
роздрібних клієнтів – 12.31 млрд. грн.,кредитний портфель – 32.49 млрд. грн.,
дані показники свідчать про ефективність застосування маркетингу стосунків
на практиці. В той же час, проведений аналіз результатів впровадження
концепції маркетингу стосунків ПАТ «UniCredit Bank» свідчить про те, що на
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даному етапі розвитку банк впроваджує лише окремі елементи комплексу
маркетингу взаємовідносин.
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ
МАРКЕТИНГУ
На сьогоднішній день реклама є обов‘язковим атрибутом ринкової
економіки і одним із нaйвпливовіших зaсобів донесення інформації до
споживачів.
Соціальна реклама як форма суспільної рефлексії володіє широкими
можливостями поширення духовних, естетичних, моральних і соціальних
цінностей. Вона сприяє вирішенню соціальних проблем, соціальній
підтримці населення, підвищує рівень культури та виступає чинником
розбудови громадянського суспільства. Соціальна реклама націлена не
просто на привернення уваги до проблеми, але і надає варіанти вирішення i
закликає до їх практичного втілення.
Велика кількість вітчизняних науковців займалися дослідженнями
проблематики соціальної реклами, серед них В. Бугрим, М. Закусило, Р.
Колядюк, Н. Лисиця, Б. Обритько.
Можна сказати, що на сьогодні розроблено велику кількість підходів до
визначення самого поняття «соціальна реклама». Проте ми вважаємо, що для
прaктичної соціaльної роботи та подальшого теоретичного анaлізу проблеми
доцільно притримувaтись визнaчення поняття, що закріплене Зaконом
України «Про реклaму» та на якому бaзується визнaчення соціaльної
реклами. Згідно з
Зaконом сказaно, що соціaльна реклама — це
інформaція довільного виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка
спрямовaна на досягнення суспільно корисних цілей, популяризaцію
загaльнолюдських цінностей, і розповсюдження якої не має на меті
отримaння прибутку [1].
Вaрто також відзначити, що термін «соціальна реклама» в
українському законодавстві з‘явився лише у 2003 році, а до цього
використовувався термін «соціальна рекламна інформація».
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Вчені, котрі вивчають соціальну рекламу, зазвичай, дотримуються
думки про те, що її головою метою є прагнення звернути увагу не певну
проблему, яка зараз гостро постає у сучасному суспільстві, показати якесь
конкретне явище та закликати людей звернути увагу на якусь проблему, не
бути байдужим та допомогти її вирішити, адже разом ми сила. Загалом вона
направлення на вирішення таких гострих проблем, як: суспільно небезпечні
хвороби, зайнятість, проблеми інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт тощо.
Соціaльна реклaма, на відміну від інших видів реклaми, формує
уявлення не про продукт, а про конкретну соціaльну проблему, сaме про
шлях її вирішення, про соціaльно - корисну поведінку.
До oсновних переваг соціальної реклaми можна віднести: формування
позиції громадськості, передача цінностей, залучення грoмадян до
соціальнoго життя та гуманізація суспільства.
До мінусів вітчизняної сoціальної реклами відноситься її фінансова
невизначеність в законодавстві та складність рoзміщення, а такoж практична
неможливoсті оцінити її результат. Сoціальну рекламу мoжуть замoвляти
будь-які суб‘єкти, але зазвичай це державні oргани (oргани місцевoго
самoврядування) або неприбуткoві oрганізації.
До основних завдань сучасної соціальної реклами можна віднести:
- розроблення загальнонаціональної концепції соціальної реклами,
визначення пріоритетних напрямів і стратегічного плану дій щодо
утвердження соціальної реклами як однoго з інструментів пoбудови
повнoцінного й здoрового суспільства, кoрекції та подoлання болючих
соціальних проблем, перетворення його в майбутньому на ефективний
суспільний інститут збереження гуманістичних цінностей;
- нaлежне закoнoдавче врегулювання питань діяльності у галузі
соціальної реклами на загальнодержавнoму рівні;
- збільшення кількoсті та підвищення якoсті реклaмної прoдукції
соціaльного спрямувaння, підготовкa з цією метою фaхівців;
- стимулювання й пошук нових творчих ідей, мистецьких фoрм і
дизaйнерських рішень у соціaльній реклaмі, організaція з цією метoю
відповідних заходів (форумів, конкурсів, виставок, фестивaлів тощо);
- підвищення соціальної відповідaльності та соціaльної інфoрмoванoсті
державних і бізнесових структур, суспільства в цілому за допомогою
розвитку сoціaльної реклaми в Україні;
- розширення спектра сoціального рекламнoго впливу на всі верстви
населення.
Слід зазначити, що перед тим як ствoрювати сoціальну рекламу
необхідно ознайомитися з усіма правилами, які містяться у законі України
«Про рекламу» [1]. У даному Законі прописано, що при створенні соціальної
реклами забороняється:
- звертaтись до тверджень, які є дискримінaційними за ознaками
походження, соціального і майнового стану, расової та націонaльної
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нaлежності, стaті, освіти, мови, стaвлення до релігії, роду й харaктеру зaнять,
місця проживання;
- подaвaти відомості або зaкликати до дій, які можуть спричинити
порушення законодaвства, зaвдaють чи можуть зaвдaти шкоди здоров'ю або
життю людей та нaвколишньому природному середовищу, а тaкож
спонукають до нехтування зaсобами безпеки;
- використовувaти або імітувaти зобрaження Держaвного герба,
Держaвного прaпора та звучaння Держaвного гімну України, зобрaження
держaвних символів інших держaв та міжнaродних оргaнізацій, а тaкож
офіційні назви держaвних оргaнів Укрaїни, крім випaдків, передбaчених
зaконодaвством;
- вміщувaти зобрaження фізичної особи або використовувaти її без
згоди остaнньої [1].
При цьому соціaльна реклама не повинна містити посилaнь на
конкретний товaр або його виробникa, на реклaмодавця, на об‘єкти права
інтелектуальної влaсності, що нaлежать виробнику товaру або реклaмодавцю
соціaльної реклaми.
Нажаль, в Україні соціальна реклама є однією із найменш розвинутих
галузей у сфері маркетингових комунікацій. Якщо говорити про загальні
витрати на соціальну рекламу, то в Україні вони складають всього лише
близько 200 млн. грн., що у 9-12 разів є нижчим аніж у країнах Євросоюзу.
Виходячи із зазначеного вище покaзника, можнa прорaхувaти, що на кожного
громaдянина України на рік припадає соціальної реклами на 4 грн. 17 коп. [3,
с.58].
В нашій країні соціальна реклама перебуває на етапі станoвлення.
Наступним етапoм пoвинна бути рoзробка науково-методичного
обґрунтування технології створення та оцінки соціальної реклами, її
апробації та аналізу. Це не можливо без мoніторингу соціальної реклами,
встанoвлення її відпoвідності віку, інтересам та пoтребам певних груп
населення, визначення пріоритетів і пошуку найбільш ефективних видів,
форм, тем.
Тому, мoжна зробити висновок про те, що на сьогодні соціальна
тематика не є основною в Україні. Лише через трагічні події кінця 2013року і
до сьогодні, соціальна реклама, в принципі почала розвиватися трішки
кращими темпами. Адже саме зараз люди потребують найбільшої
інформованості та підтримки, яку вони знаходять у рекламних роликах
соціального типу.
Отже, для того, щоб привернути більше уваги громадськості, соціальна
реклама повинна розвиватися у більше яскравих тонах, бути мистецькою, в
певній мірі нестандартною, тобто мати свою якусь певну особливість.
Однією з основних причин, які сповільнюють розвиток соціальної
реклами, є недосконалість українського законодавства та недостатнє
фінансуванні цієї сфери, а також неврегульований механізм дотaцій
недержaвним оргaнізaціям, які фінaнсують соціaльну реклaму.
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РЕКЛАМА В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ
В останні роки, одночасно зі зростанням ролі маркетингу, підвищилася
роль маркетингових комунікацій. Сьогодні, вже недостатньо створювати
гарні проекти для збільшення обсягів їх реалізації та отримання прибутку,
нагальною стає потреба донесення до свідомості споживачів вигоди від
користування пропонованими товарами та послугами. Так, маркетингові
комунікації спрямовані переважно на передачу повідомлення споживачам з
метою зробити товари та послуги компанії привабливими.
Маркетингові комунікації - це процес передавання інформації про
товар цільовій аудиторії. Потрібно розуміти, що жодна компанія не в змозі
діяти відразу на всіх ринках, задовольняючи при цьому запити всіх
споживачів. Навпаки, компанія досягатиме успіху лише в тому разі, якщо
вона націлена на такий ринок, клієнти якого з найбільшою вірогідністю
будуть зацікавлені в її маркетинговій програмі [2, c. 98].
Одним із ефективних елементів маркетингових комунікацій є реклама.
Реклама - це знеособлені форми комунікації, що здійснюються безпосередньо
через платні засоби розповсюдження інформації з чітким визначенням
джерел фінансування [1, c. 77].
Феномен реклами давно став предметом вивчення науковців різних
галузей знання. Дослідження цього напрямку представлені в роботах Є.
Абрамяна («Promotion как современная маркетинговая коммуникация»), Дж.
Бернета та С. Моріарті («Маркетингові комунікації: інтегрований підхід»), А.
Дейа («Реклама»), Ф. Котлера («Основи маркетингу»), Ж. Ламбена
(«Стратегічний маркетинг»), Є. Ромата («Теорія реклами»), Ч. Сендіджа, В.
Фрайбургера, К. Ротцола («Реклама: теорія і практика»).
«Life placement» - це технологія просування товару за допомогою
прихованої реклами, коли наймані промоутери вголос вихваляють конкретну
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продукцію, повідомляючи про наявність товару в магазині, ресторані, на
фірмі або просто привертають увагу до торгової марки, розгулюючи з нею
торговими центрами й людними вулицями. Вважається, що класичний «Life
placement» передбачає повне маскування спектаклю: в людей не повинно
виникнути навіть підозри про розіграш [2, c. 100].
Типовим прикладом є вихід журналу «MAXIM», який супроводжувався
яскравою фразою «Издатый для мужчин». Чи варто вести мову про те, що на
перенасиченому ринку друкованої продукції журнал запам‘ятали, і не тільки
з причини достатньо великого - близько 1 млн дол. - бюджету виділеного на
його просування. Зрозуміло, що подібна акція привернула увагу до видання,
її навіть спіткнуло невдоволення суспільства, але головне, що цільова
аудиторія сприйняла цей більш ніж екстравагантний слоган просто «на ура»
[3, c. 68].
«Life placement» також називають вірусним маркетингом. Даний
метод просування має різноманітні форми втілення. Наприклад, перед
прилавком стоїть жінка, «псевдопокупець», яка з шаленим ентузіазмом купує
ваш товар. Такими людьми можуть бути «підставні лиця», в англомовній
термінології - «ambassador», які вимагають в барі напій який їм «дуже
сподобався» або радісно демонструють «випадковому» знайомому щойно
придбаний виріб. Інколи в якості клакерів, що правда, не зовсім типових,
використовують знаменитостей. Використання знаменитостей в рекламі
«celebrity marketing» -одна з галузей рекламної індустрії, що розвивається
найбільш динамічно. Незважаючи на показники останніх звітів, які свідчать
про те, що біля 70% європейців та американців не надто довіряють рекламі, в
якій задіяні знамениті актори, досвід продажів свідчить зовсім про інше. Так
участь Пірса Броснана в рекламі годинника Omega підняло їх продажі на
20%, а те, що Майкл Джордан був задіяний в рекламу Nike підвищило оборот
компанії в 1,5 рази. Який же ефект від прихованого впливу на нічого
непідозрюючих споживачів. Думки маркетологів на цей рахунок
розходяться. Одні вважають, що такі прийоми дуже корисні. Вони відносно
дешеві й ефективні, але лише в рамках поставлених завдань. Навпаки, інші
говорять, що результат застосування технологій «Life placement» рівний
нулю і що це просто красиві історії. На їхню думку, простіше й дешевше
налагодити нормальний збут і рекламу. Істина, очевидно, десь посередині [1,
c. 81].
Іміджева реклама за своїм призванням забезпечує продукт ціннісною
оцінкою, в той час як функціональна лише говорить про сам факт існування
продукту зі своїми характеристиками у фізичному світі [1, c. 78]. Як правило,
у випадку заслуховування репутації, твердження не виходять за рамки
вказування на солідність, історію або багатство марки виробника чи
продукту. В залежності від фантазії рекламістів, це твердження може
реалізовуватись в рекламі як завгодно - від демонстрації логотипу до
щасливих облич співробітників, споживачів тощо. Корпоративний РR також
можна віднести до цього варіанту тим не менш, такі твердження формують
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позитивний імідж або, принаймні, створюють певне враження про
стабільність компанії, її заможність, що так або інакше відображається на
сприйнятті споживача.
Будь-які засоби просування бренду на ринку впливають на потенційних
споживачів за допомогою образів і символів, які спрямовані на створення
асоціативних зв'язків з рекламованим об‘єктом. Як правило, пряма реклама
позбавлена можливості впливати на споживачів протягом тривалого часу. На
допомогу приходять нетрадиційні рекламні носії, котрі гармонійно
проникають в навколишнє середовище і здійснюють постійний,
цілеспрямований вплив на потенційних покупців.
Ambient Media - нестандартні носії реклами, які відносяться до BTLінструментів. Привернути увагу споживача до торговельної марки, підняти
прихильність до неї, виділити із конкурентного середовища, уникнути
рекламного клаттера, цілеспрямовано впливати на цільову аудиторію,
досягти неочікуваного ефекту, забезпечити високу частоту контакту - ось
тільки деякі завдання, які вирішує Ambient Media. Місцем зустрічі
споживачів з Ambient Media можуть бути: на відпочинку - це стадіони,
кінотеатри, бари, ресторани, фітнес-центри, парки, пляжі, салони краси,
тощо; у транспорті - це метро, залізниці, автобуси, автобусні зупинки,
аеропорти, тощо; на навчанні - це дитсадки, школи, університети і коледжі,
бібліотеки; серед магазинів - це супермаркети салони мобільного зв‘язку
продуктові магазини, торгівельні центри, магазини одягу. Також споживач
може зустрітися із засобами Ambient Media вдома, на роботі, та на вулиці. Як
правило, «столичні замовники» більш схильні до експериментів виявляють
інтерес до нових форм комунікацій. Однак, як стверджують спеціалісти,
рекламодавці готові вкладати в Ambient Media не більше 5-10% своїх
рекламних бюджетів. Ймовірно даний факт пояснюється великим ризиком
інвестицій у нетрадиційні рекламні носії [2, c. 99-100].
Отже, реклама є важливим комунікаційним інструментом в системі
маркетингових комунікацій Встановлено, що реклама як елемент системи
маркетингових комунікацій не лише інформує потенційних споживачів про
товари та послуги на споживчому ринку, але є важливим чинником
управління поведінкою споживачів, про що свідчить постійне зростання
ринку реклами.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ:ТЕОРЕТИЧНИЙ
АСПЕКТ
Динамічний розвиток ринкових процесів в Україні, реформування
усього комплексу виробничих відносин вимагає створення нових систем
управління підприємством, аби максимально ефективно використовувати
наявні ресурси, зміцнюючи при цьому свою позиції на високо
конкурентному ринку. Таке реформування викликане входженням України
до світового економічного простору як рівноправного економічного
партнера, що ставить перед вітчизняними підприємствами досягнення
певного рівня розвитку задля свого ефективного функціонування,
задоволення власних потреб та потреб споживачів. [1, с. 7].
Для досягнення стійкої конкурентоспроможності на ринку актуальним
є питання пошуку інноваційних моделей розвитку й управління
підприємством, однією з яких є застосування логістичного підходу до
управління підприємством.
Питанням впровадження логістичного підходу на підприємствах
займались такі вітчизняні вчені, як: Г. Азаренкова, Є. Крикавський, Р. Ларіна,
В. Ніколайчук, М. Окландер, О. Тридід, Л. Фролова, Н. Чухрай, Л. Шемаєва.
Різні аспекти цієї теми досліджували такі зарубіжні науковці, як: Й. Беккер,
Д. Сток, Дж. Хескетт, Д. Аакер, Р. Баллоу, Дж. Баурсокс, Г. Дж. Болт, Дж.
Бушер, П. Друкер, Є.Мате, Дж. Магі, та інші.
Крикавський Є., трактує логістику, як науку про оптимальне
управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в
економічних адаптивних системах із синергічними зв‘язками.
На думку С. Мочерного, логістичне управління – це процес
формулювання стратегії, планування, управління і контролю за
переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, виробничих запасів,
готових виробів та формуванням інформації від пункту виникнення до
пункту використання
(споживання)
з
метою
найефективнішого
пристосування та задоволення потреб клієнта.
Загальною метою логістичного управління є реалізація й узгодження
економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників
підприємницьких процесів через найефективніше використання ресурсів в
існуючих на даний час умовах господарювання. Загальна мета діяльності
кожного підприємства конкретизується у підцілях, які визначаються
потребами оптимізації і раціоналізації підприємницької діяльності,
розвитком інфраструктури логістичної системи з урахуванням чинного
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законодавства про створення сучасної матеріально-технічної бази
виробництва і товарного обміну, активного використання прогресивних
інформаційних технологій [4, c. 24].
Логістична концепція управління сьогодні отримала досить широке
застосування в теорії і практиці господарської діяльності підприємств. Досвід
використання логістичного підходу в діяльності підприємств показує, що він
дає змогу значно скоротити запаси продукції у виробництві, постачанні та
збуті, знизити витрати, підвищити продуктивність, забезпечити повніше
задоволення потреб споживачів в якості товарів та послуг, а отже, отримати
конкурентні переваги. Високі темпи розвитку логістики значною мірою
пояснюються необхідністю своєчасної реакції підприємств на конкуренцію і
кон'юнктуру ринку, прагненням адаптуватися до сучасних обставин та
мінливих умов зовнішнього середовища. Вивчення досвіду розвинених країн
підтверджує, що концепція логістичного підходу є найбільш конструктивною
при управлінні потоками і процесами у будь-якій сфері економічної
діяльності та дозволяє підвищити ефективність цієї діяльності на основі
чіткої організації та інтегрованості управління матеріальними та супутніми
фінансовими, інформаційними та сервісними потоками [2, c. 121].
Діяльність будь-якого підприємства можна охарактеризувати як
процес, що постійно повторюється, тому логістичне управління можна
розглядати як замкнений управлінський цикл, який також постійно
повторюється. Як циклічний процес логістичне управління розглядають з
позицій структурного, процесного та функціонального підходів, які тісно
пов‘язані між собою.
Діяльність промислового підприємства як логістичної системи, тобто
такої, що підлягає логістичному управлінню, може бути подана за фазовим
поділом трьома блоками [3, c. 201]:
1) логістика постачання, під якою розуміють комплексне планування,
управління та фізичне опрацювання потоку матеріалів, сировини,
комплектуючих та відповідного інформаційного потоку від їх переміщення
від постачальників до початкового виробничого складування;
2) логістика виробництва, яка включає управління процесами від
початку виробництва до передавання продукції у сферу збуту;
3) логістика збуту охоплює управління переміщенням готових виробів
до замовника. Відмінною рисою логістичного управління є системний,
цілісний підхід до організації та здійснення переміщень матеріалів і готових
виробів на всьому шляху від виготовлення до кінцевого споживання.
Логістичний підхід надає можливість розглядати рух вантажу від
постачальника до споживача як систему, що становить поєднання
взаємодіючих логістичних ланцюгів.
Логістичне управління здійснюється на основі загальних принципів
управління з урахуванням специфіки логістичної діяльності. Серед
принципів логістичного управління можна виділити такі [1, c. 21]:
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- системність і комплексність, які полягають в управлінні всіма
потоковими процесами у взаємодії та узгодженні окремих етапів бізнеспроцесів з метою оптимізації всієї логістичної системи;
- узгодження критеріїв оцінки ефективності функціонування окремих
ланок логістичного ланцюга на мікро- і макрологістичному рівнях;
- організацію обліку витрат на управління матеріальними й
пов‘язаними з ними інформаційними, фінансовими та сервісними потоками
вздовж усього логістичного ланцюга;
- активніше використання інформаційних технологій та сучасних
методів моделювання в управлінні логістичними системами.
Ефективна діяльність підприємства неможлива без упровадження
інформаційної системи управління, наявність якої дозволяє швидше
реагувати на зміни ринку, раціоналізувати управлінський процес,
автоматизувати здійснення ряду операцій.
Основними концептуальними положеннями логістичного підходу до
управління внутрішньовиробничими потоками промислового підприємства є
сучасні тенденції в галузі управління потоками сировини та матеріалів, що
передбачають перехід до гнучких планів виробництва, обміну та споживання.
Наявність гнучких планів дозволяє уникнути проблем, пов‘язаних із
використанням традиційних методів управління внутрішньовиробничими
потоками промислового підприємства [3, c. 202].
Отже, логістика має дуже важливе значення, перш за все, тому що у
сучасних умовах на перший план висувається пошук можливостей,
скорочення виробничих витрат і витрат обігу заради отримання прибутку.
Логістика дозволяє пов'язати економічні інтереси виробника продукції і її
споживача. Логістичне управління підприємством узгоджує економічні
інтереси учасників підприємницьких ресурсів шляхом найефективнішого
використання наявних ресурсів в даний період часу, а таке узгодження має
призвести до загального зміцнення позицій вітчизняних компаній на ринку та
підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому ринку.
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковінько О.М.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕКЛАМА В РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В
БРЕНДИНГУ ТОРГОВОЇ МАРКИ «МОЛОКІЯ»
У сучасних умовах для суб‘єктів підприємництва все гострішою стає
проблема конкуренції, адже у населення різко впала купівельна
спроможність. У зв‘язку з цим споживач ще прискіпливіше спостерігає за
торговими марками, що представлені на сучасному ринку. У боротьбі за
споживачів перемагають ті товари, до яких існує прихильне емоційне
ставлення. В свою чергу сталі позитивні емоції та лояльне ставлення
споживачів можна сформувати тільки до брендованих продуктів, які мають
певний рівень свідомості. Сильний бренд є найціннішим активом компанії,
інструментом
формування
довгострокових
конкурентних
переваг
підприємства. Наявність бренду означає, що навіть при наближено рівних
споживчих і інших властивостях товар більше купуватимуть. Бренд є
засобом вирізнення товару або групи товарів, що дозволяє власнику досягти
бажаних позицій на ринку [1, c. 263].
Питання реклами в брендингу вивчали такі видатні вчені, як: О. Ю.
Ткач, М. Р. Стрельцов, М. Ю. Чикусова, И. М. Березин та інші. Історичний
розвиток брендингу та його сучасний стан, досліджували: С. В. Козак, С. В.
Мамалига, О. В. Родіонов, К. В. Ларіна.
Під брендом розуміють цінність і філософію торгової марки, тобто
його суть не зводиться лише до візуального зображення. Він є своєрідним
результатом вражень, які виникають у споживачів. Тобто успішний бренд є
невідчутною сукупністю різних властивостей продукту: його назви, історії,
упаковки, репутації та засобів просування.
Використання бренду дає виробнику значні переваги (рис.1) [3, c. 112].
Переваги використання бренду для виробника
Підтримує запланований обсяг
продажу на конкретному ринку й
реалізовувати на ньому тривалу
програму по створення і
закріпленню в свідомості
споживачів образу товарів або
товарної родини.

Забезпечує збільшення прибутку в
результаті розширення асортименту
товарівй знань про їх загальні
унікальні властивості, що
«впроваджуються» за допомогою
колективного образу.

Рис. 1 Переваги використання бренду для виробника
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Брендинг являється однією із найважливіших складових маркетингу, а
також створення й просування торгових марок для формування
довгострокової переваги. За допомогою маркетингових і рекламних
технологій брендинг бореться не просто за споживача, а за його емоції, за
його прихильність до товару, за його душу й лояльність. Завдяки
правильному брендингу, споживач, в остаточному підсумку, вибере саме
Ваш товар з маси аналогічних [2, c. 144].
Яскравим прикладом на українському ринку молочної продукції
застосування брендингу в рекламі є торгова марка «Молокія», яка за
підсумками щорічного конкурсу «Бренд року Тернополя», отримала
перемогу.
Торгова марка «Молокія» представлена лише якісними молочними
продуктами. Це означає, що продукти вироблені з екологічно чистої
сировини, без застосування консервантів, рослинних жирів, згущувачів,
крохмалю, генетично-модифікованих компонентів, із збереженням
максимальної кількості корисних речовин. Уся продукція виготовляється
тільки з натуральної сировини, згідно ДСТУ, за досконалими перевіреними
технологіями, досвід виробництва з 1957 року. Крім того, підприємство
отримало міжнародний сертифікат якості ISO 9001-2009 [4].
Торгова марка «Молокія» почала активно розвиватися у 2011 році, у
зв‘язку з відкриттям своїх філій молокозаводу у 12-ти регіонах України. Із
виходом на новий ринок торгова марка, одразу заявила про себе, як лідера у
своїй галузі, що свідчить вісім ознак, які вона гарантує дотримуватись: тільки
натуральне молоко; без додавання рослинних жирів;без консерваторів; без
стабілізаторів; без ГМО; без сухого молока; короткий термін зберігання;
готовий продукт не піддається термізації. Їх продукція постійно розвивається
та йде в ногу з часом, так, у 2013 році у номінації «Продовольчі товари»
всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України»
було визнано кращим йогурт «Натуральний» торгової марки «Молокія».
По результатах аналізів мiсячних продаж в 2014р. та власних оцінках,
продукцiя ТМ «Молокiя» займає у Тернополi 1-ше мiсце по об'єму, у Львовi,
Рiвному та Луцьку – 1-2 мiсце, в Iвано-Франкiвську, Чернiвцях – 2 мiсце.
Пiдприємство має досить позитивний iмiдж в своєму обласному центрi i
планомiрно поширює його на сусiднi областi за рахунок власного бренду
вдалої практичної реалiзацiї своєї стратегiї: «виробництво та реалізація
свiжої натуральної молочної продукції, стабiльно високої якостi з
максимальним збереженням природнiх властивостей молока».
Задля підтримки власного бренду торгова марка проводить широку
маркетингову політику. Реклама продукції молокозаводу досить різноманітна
– це і відеоролики і реклама в Інтернеті, на плакатах та листівках. У рекламі
компанія акцентує на якості продукції, що позитивно впливає на її бренд.
Крім цього ТМ «Молокія» постійно використовує в своїй діяльності
засоби стимулювання збуту – проводить різноманітні акції та дегустації.
Широко використовуються знижки від товаровиробника в різних мережах
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супермаркетів.
Також товариство виступає спонсором багатьох різноманітних заходів
та влаштовує розіграші подарунків. ТМ «Молокія» підтримує гирьовий спорт
Тернополя, художню гімнастику, влаштовує футбольні турніри «Молокія» та
приймає активну участь у спортивних святах міста. Крім того, приймає
участь у багатьох інших святкуваннях (дні міста, масляна і т.п.), при чому не
лише у Тернополі, а і у Львові, Рівному, Хмельницькому, Вінниці та інших
містах. Постійно проводяться акції від «Молокія», фотоконкурси та
розіграші. Крім цього товариство займається благодійною діяльністю, так
ТМ «Молокія» відвідала мешканців будинку-інтернату для людей похилого
віку та інвалідів у 2012, 2013 та 2014 роках. Торгова марка цінує своїх
споживачів, тому окрім акцій, спонсорства, розіграшів – регулярно вітає
споживачів з усіма святами. Усе це позитивно впливає на успішність
підприємства, а в результаті і на його бренд.
Отже, у сучасних умовах підприємницької діяльності брендинг стає
ефективним способом завоювання цільового сегменту будь-якого ринку,
оскільки споживачі при здійсненні вибору того чи іншого товару опираються
все більше на раціональні мотиви. Зокрема. Торгова марка «Молокія»
керується у своїй діяльності такими принципами: фокусування на якість
продукції, висока увага до образу товару та розуміння потреб споживачів,
саме це дозволяє їм займати лідерські позиції на ринку молочної продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
В діяльності страхової компанії особливе місце відводиться маркетингу
– методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання
компанією якомога більшого прибутку. В економіці розвинутих країн
страховий маркетинг започаткувався приблизно три десятки років тому.
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Звернення страховиків до маркетингу було пов‘язане із значним
загостренням конкуренції та насиченням страхових ринків.
До українських дослідників, що займалися даною тематикою можна
віднести: Шахова В.В, Загороднього А.Г, Вознюка Г.Л. Вони ототожнюють
страховий маркетинг з мостом, який поєднує інтереси страхувальника і
страховика. Іноземні дослідники, що займалися даною тематикою: Уткін Е.А,
Котлера Ф, Глінскі Б.
Сучасний етап страхового маркетингу починається з 90-х років. У
розвинутих країнах він зазнав істотного впливу глибоких соціальних,
економічних і демографічних змін, що зумовили підвищення інтересу до
страхування. Прагнення сучасного західного суспільства до соціальної
захищеності стимулювало розвиток страхування життя, а також пенсійного
страхування. Маркетинг став відправною точкою при структурній побудові
страхової компанії, у виборі напрямів діяльності, доборі клієнтурних типів
ринків.
Незважаючи на ряд позитивних зрушень в останні роки, зростання
класичного страхового ринку України усе ще страждає відсутністю у
широкої аудиторії страхової культури і довіри до страхування.
Проблема негативного ставлення до страхування носить комплексний
соціально-психологічний та інформаційний характер, а тому очікувати її
вирішення на державному рівні за допомогою механізму обов′язкового
страхування безпідставно. Сьогодні провідні компанії України намагаються
ефективно вирішувати цю проблему за допомогою впровадження механізму
страхового маркетингу. Тому метою дослідження є висвітлення основних
особливостей застосування маркетингу у цій сфері та доведення необхідності
його застосування.
Зарубіжний досвід показав, що більш ефективнішим і кориснішим
способом є рівноправні відносини між продавем і покупцем страхових
послуг. У досліджуваному контексті маркетинг страхових послуг варто
розглядати як систему понять і прийомів, за допомогою яких досягається
взаєморозуміння страховика і страхувальника, оптимізація їхніх фінансовоекономічних відносин, спрямована на якнайкраще забезпечення
різноманітних потреб старахувальників у якісному, дешевому і повному
страховому захисті в сполученні з досягненням достатньої прибутковості
страхових операцій для компанії [2, с. 39].
Комплекс страхового маркетингу загалом включає: проведення
маркетингових досліджень, сегментацію і позиціонування; розроблення
нових чи пристосування існуючих страхових послуг з врахуванням вимог
ринку; створення ефективної системи збуту цих продуктів та управління
нею; здійснення заходів щодо просуваання страхових продуктів (реклама);
проведення комунікаційної PR-політики [3, с. 18].
Маркетинг страхових послуг відрізняється від традиційного
маркетингу і має такі особливості:
- страховий маркетинг передбачає аналіз різних ризиків;
70

- сильна державна регламентація страхового бізнесу, тверді вимоги до
властивостей страхового продукту (ліцензування тарифів і умов
страхування), що дуже знижує маркетингову волю поведінки страховика;
- відсутність патентування страхових продуктів, що призводить до
швидкого копіювання вдалих розробок і страхових програм конкурентами;
- необхідність вивчення багатьох ринків та видів діяльності для
ефективного ведення бізнесу (багатоманітність видів страхування);
- неповне розуміння суті страхування, ефективності страхового захисту
і механізму формування ціни деякими клієнтами [1, с. 10-14].
У зв‘язку з наявною ситуацією на страховому ринку України
виділяють чинники, що не сприяють розвитку страхового маркетингу, а саме:
нестача досвіду страховиків у веденні справи, орієнтація на короткотривалі
перспективи розвитку, відсутність довготермінового планування і стратегії
розвитку; високі ціни на страховий маркетинг і брак коштів; розвиток
кептивного та корпоративного страхування.
Вирішити цю проблему можна за допомогою існуючих перспектив і
таких дій:
- акцентування уваги на ринку фізичних осіб;
- збільшення іноземних страхових компаній на українському ринку;
- розвиток страхового ринку викликатиме підвищення інтересу до
нього з боку фінансових інститутів (інвестиційних фондів, банків);
- поява незалежних консультантів у сфері страхового маркетингу;
- зростання конкуренції сприятиме збільшенню інтересу до маркетингу,
оскільки саме він є вагомим інструментом конкурентної боротьби за
споживача [3, с. 18].
Отже, роль маркетингу в страховій діяльності невід‘ємна – уміння
правильно оцінити наявні потреби ринку, скординувати свою діяльність
відповідно до них, ефективно провести політику просування і збуту,
здійснити аналіз своєї діяльності, передбачити подальші перспективи
розвитку.
Ситуація, що склалася на ринку страхових послуг стимулює страхові
компанії постійно удосконалюватись. Ефективна і продумана діяльність,
спрямована на організацію збуту й комунікацію з потенційним споживачем, є
визначальним чинником досягнення успіху. Щоб бути помітними в
конкурентній боротьбі, страхові компанії примушені вводити в практику нові
види обслуговування, ставити на перше місце інтереси страхувальників,
боротися за кожного клієнта. Цим і пояснюється особливості маркетингу
страхових послуг в сучасних умовах.
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ТОРГОВА МАРКА ТА ЛОГОТИП ЯК КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ У
ГАЛУЗІ РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
На сьогодні ресторанна справа є однією з найприбутковіших у світі. За
статистикою, середній обіг коштів, вкладених у ресторан, відбувається в 5-6
разів швидше, ніж інвестиції, вкладені, наприклад, у магазин одягу [1]. У
країнах Західної Європи, США і Японії витрати клієнтів на проведення
дозвілля в ресторанах збільшилось.
Проте, в Україні ж сьогодні немає культури харчування і, відповідно,
культури ресторанного бізнесу. В нашій країні ресторанна справа, на думку
більшості фахівців, перебуває на стадії зародження. Навіть у столиці, де
ринок уже майже заповнений (понад 600 закладів громадського харчування
замість 80 – у радянські часи), і конкуренція стає все більшою, наразі
залишаються місця для ефективного старту новачків. Передусім, за рахунок
вивільнення місць - кількість розорених ресторанів і новостворених
приблизно однакова. Для порівняння: у Києві ресторанів у 6-7 разів менше,
ніж у Москві, і в 40 - ніж у Парижі. Все це є наслідком того, що існує велика
конкуренція на цьому ринку і не всім вдається втримати своє місце на ньому.
Викладене вище дає можливість стверджувати, що обрана тема є дуже
актуальною на сьогодні.
Новачкам досить важко вийти на цей ринок, зайняти своє місце і
закріпитись на ньому. Це можливо лише використовуючи свій потенціал і
конкурентні переваги на максимум. Як відомо, більшість інформації людина
сприймає через очі, тому вдало вибраний логотип і торгова марка є
запорукою успіху.
Конкурентний потенціал торговельної марки ресторану (бренда) - це
сукупність її специфічних функціональних та емоційних властивостей, що
характеризують можливість підсилити конкурентні переваги учасників ринку
за рахунок формування стійкої переваги до товару. Інакше кажучи,
конкурентний потенціал відображає перспективу трансформації торговельної
марки в бренд. Це підкреслює необхідність вивчення конкурентних сил
усередині галузі, пошук умов для успішного просування марки, ґрунтуючись
на результатах аналізу конкурентних переваг основних учасників ринку.
Торговельна марка — досить складний об'єкт аналізу й вивчення. Вона
володіє рядом властивостей:
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спричинює у свідомості споживача певні асоціації щодо
відмітних властивостей товару;

відображає систему цінностей виробника;

допускає певний тип споживача даного товару;

створює функціональні й емоційні переваги в споживача;

спричинює певні індивідуальні образи [2, с. 123].
Основне завдання управління торговельною маркою ресторану розвиток міцного ланцюга позитивних асоціацій, пов'язаних з даною маркою.
Саме в цьому випадку ми зіштовхуємося із брендом і можемо розглядати
його як об'єкт дослідження.
Деякі аналітики вважають марку головним і найдовговічнішим активом
компанії, строк життя якого значно перевищує час існування й вироблених
товарів і самих організацій. Але сила і впливовість марки полягає в
лояльності до неї покупців. Отже, в основі марочного капіталу лежить
споживчий капітал. З цього виходить, що маркетинг повинен бути
спрямований на збільшення періоду лояльності покупців марці, коли
управління торговельною маркою стає найважливішим маркетинговим
інструментом.
Управляти конкурентним потенціалом торговельною маркою - значить
трансформувати її в бренд, тобто збільшувати рівень знання, споживання,
лояльності в марці шляхом реалізації відповідних управлінських процедур і
одержати в результаті значну ринкову частку в умовах зростання
інтенсивності конкурентної боротьби на ринку.
Торговельна марка вирізняє ресторан серед аналогічних закладів
сприяє його запам'ятовуванню і впізнанності, дає можливість підсилити
ефективність реклами, а також виправдує в очах споживача вищу ціну.
Створення логотипа – це справжнє дизайнерське мистецтво. Створення
ідеального логотипа – його вершина. Адже всього лише в кількох літерах і
невеликому зображенні необхідно передати суть діяльності компанії, її душу
і зробити це яскраво, небанально і так, щоб логотип привертав увагу та
запам‘ятовувався.
У світі маркетингу багато хто скептично ставляться до того, яку роль
відіграють кольори, як вони впливають на свідомість людини у той самий
час, коли вона приймає рішення про покупку. Однак дослідження на цю тему
під назвою «Вплив кольору в маркетингу» (Impact of Color in Marketing)
показало, що до 90% швидких рішень про продукцію приймається тільки за
рахунок кольору. Згодом це питання вивчили більш детально і на основі
отриманих результатів визначили загальні асоціації та емоції, які викликають
базові кольори[3].
Отже, при жорстокій конкуренції у ресторанному бізнесі потрібно
максимально використовувати всі конкурентні переваги, в тому числі
створення логотипа і торгової марки. Саме використання цих маркетингових
методів підвищення конкурентоспроможності дозволить ресторану
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виділитись серед інших, завоювати постійних клієнтів та збільшити таким
чином свої прибутки.
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У сучасних умовах розвитку економіки, коли інноваційними процесами
охоплені всі сфери людської діяльності, актуальності набувають питання
підвищення ефективності та динамічності цих процесів. З іншого боку, в
Україні все більше поширюється концепція логістичної підтримки
інноваційної діяльності, що обумовлює актуальність подальшого розвитку
теоретичних аспектів цієї концепції. Першим етапом формування ефективної
системи логістичної підтримки інноваційної діяльності повинна стати
розробка відповідної логістичної стратегії щодо інноваційного продукту.
Проблеми логістичної підтримки інноваційної діяльності досліджували
як закордонні, так і вітчизняні вчені. Серед них – Р. Р. Ларіна, Н. І.Чухрай, Р.
Патора, М. К. Колісник, В. І. Босак, Маршалл Фішер, Є. В. Крикавський та ін.
У той же час, на погляд авторів, така важлива проблема, як використання
інструментарію стратегічного планування для забезпечення інтеграції
логістики в інноваційний розвиток підприємств, ще потребує вивчення та
подальшого теоретичного обґрунтування.
Одним з напрямків інноваційного розвитку економіки є використання в
управлінні інтелектуальних продуктів з логістики, форми, методи і моделі
якої дозволяють забезпечити оптимальне управління інноваційноінвестиційною діяльністю на мікро- та макроекономічному рівні [2].
На сьогодні не всім зрозумілим є поняття «інновації». Існує хибна
думка, що інновація — це щось абсолютно нове, проте швидка система
обслуговування клієнтів в McDonald‘s також свого часу була інновацією.
Хоча, в даному випадку, система обслуговування споживачів вже існувала,
вона не була винайдена як щось таке, що до того часу нікому не було
відомим, проте був винайдений абсолютно новий підхід до обслуговування
клієнта, про який до цих пір ніхто не знав, і, на основі нового підходу,
вдосконалена вже існуюча система обслуговування клієнтів.
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У випадку з інноваційними продуктами найбільш важливими
виявляються витрати посередництва: на них, а не на фізичні витрати варто
звернути увагу. Критично важлива інформація у випадках з інноваційними
продуктами знаходиться поза ланцюжком постачань - на ринку.
Найважливіші рішення, які необхідно приймати керівництву, в цьому
випадку стосуються не скорочення витрат і запасів, а того, як найповніше
задовольнити слабко передбачуваний та нестабільний попит.
Логістичну діяльність потрібно розглядати в нерозривному зв‘язку з
маркетинговою діяльністю з виявлення, аналізу й реалізації інноваційних
проектів розвитку існуючих і перспективних ринкових можливостей.
Інноваційну діяльність необхідно здійснювати з дотриманням принципу
паралельності розроблення маркетингової і логістичної стратегії: їх
розроблення має виконуватися паралельно і узгоджено, щоб кожен із
намічених у маркетинговій стратегії напрямків розвитку був забезпечений
відповідними логістичними ресурсами. Розвиваючись інноваційно,
підприємство змушене вдосконалювати свою виробничу, складську та
транспортну інфраструктуру, систему матеріально-технічного забезпечення,
оптимізувати структуру дистрибуційної мережі і систему руху товарів,
адаптуючи її до змін в бізнес-портфелі підприємства. Все вищенаведене
входить у компетенцію логістики.
Можна виділити наступні особливості логістичної стратегії для
інноваційного продукту:
1) логістичні стратегії для інноваційного продукту знаходяться в
більшій залежності від маркетингових стратегій. Цей зв'язок повинен
підтримуватись в оперативному режимі, бо вплив ринку на логістику
інноваційного продукту набагато більший, ніж на логістику функціонального
продукту;
2) стратегія розробки продуктів та підготовки виробництва не має на
меті скорочення витрат та часу (як для функціональних продуктів), а цілком
спрямована на скорочення часу, незважаючи на можливу необхідність
додаткових інвестицій. Логістична стратегія інноваційного продукту
орієнтована на створення модульних конструкцій для реалізації стратегії
відстрочки на запит споживача;
3) у сфері закупівель логістична стратегія інноваційного продукту
віддає інші пріоритети щодо критеріїв вибору постачальників: на відміну від
традиційного підходу, перевага віддається не співвідношенню «ціна –
якість», а співвідношенню «оперативність – гнучкість – якість»;
4) у сфері виробництва інноваційного продукту логістична стратегія не
має на меті зниження витрат за рахунок максимального завантаження
потужностей, а спрямована на окупність інвестицій та досягнення
беззбитковості;
5) у сфері транспортування також віддається перевага найманому
транспорту, дорогим та швидким видам транспорту, відмову від власного
транспортування, але власну експедицію інноваційних продуктів;
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6) критеріями ефективності логістичної стратегії інноваційного
продукту є: основний – час; другорядний – витрати [3].
Здійснюючи інноваційні введення на підприємстві слід враховувати
специфіку роботи підприємства, на території якої держави воно знаходиться,
політичний аспект, менталітет людей тощо. Адже свого часу Toyota ввели
систему kanban і у них запаси деталей, комплектуючих тощо скоротились до
77 дол. на одиницю, тоді як в американських машинобудівних заводах такі
запаси становили 500 дол. Але, коли американські підприємці почали
активно копіювати систему kanban, то зазнали краху, адже не врахували
багато важливих факторів, таких, як розміри держави, вартість оренди землі,
ціна перевезення тощо. Таким чином, виходить, що інновації з одного боку це дуже прибутковий вид діяльності, проте з іншого - величезний ризик, який
може привести до загибелі підприємства. Звичайно, в такому випадку на
підприємстві повинні бути працівники, які розраховують усі можливі ризики
і всіляко їх попереджають. Тобто, виводячи на ринок певну інновацію, не
достатньо лише хорошої ідеї, очевидно, потрібно оцінити можливий
прибуток від інноваційного введення, а, таким чином, і ризик, якому
піддається підприємство, застосовуючи ту чи іншу інновацію [1].
Отже, в ході об'єктивного поширення логістичних процесів та операцій
будь-який інноваційний проект містить логістичну складову. Проблема
полягає в тому, щоб цю складову виявити, систематизувати й подати в
оптимальному вигляді в інноваційному проекті. Логістику часто розуміють
дуже вузько, розглядаючи її лише в процесах транспортування, складування,
управління запасами. Ми пропонуємо застосовувати логістичне мислення
ширше, зокрема в процесах створення інновації та подальшого її
забезпечення при виході на ринок.
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ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні маркетингові технології набули такого великого значення, що
це дозволяє авторитетним фахівцям називати їх основними інструментами
маркетингової політики комунікацій підприємства.
Соціально-економічні та політичні події останніх місяців 2013 р. і
перших місяців 2014 р. в Україні підвищили складність процесів аналізу та
прогнозування маркетингового середовища, особливо його економічних,
політичних і міжнародних факторів, що негативно вплинуло і продовжує
впливати на ефективність діяльності як маркетингової служби, так і
підприємства загалом [1, с 28 ]. Далі стає важче дослідити попит, сформувати
чітке уявлення про вподобання споживачів та здійснити ефективний
маркетинговий вплив на них, реалізуючи лише безпосередньо функції чи
конкретні заходи маркетингу. За таких умов необхідно активніше
використовувати існуючі маркетингові технології та розробляти нові.
Технологізація маркетингової комунікаційної діяльності не що інше як
підвищення організованості та ясності проведеної роботи, чітке визначення
основних етапів її здійснення. Тобто, технологізація процесу маркетингових
комунікацій дає змогу найбільш ефективно вирішувати проблеми, що
виникають у даній сфері. Вона здатна забезпечити підвищення наукової
обґрунтованості маркетингової політики комунікацій з точки зору
узгодження інтересів підприємства, споживача і суспільства загалом.
Ураховуючи, що в основі технологізації комунікативного маркетингу є поділ
маркетингового процесу на окремі процедури та операції, з подальшою
регламентацією їх виконання, то такий підхід дає змогу підвищити
ефективність управління підприємством [2, с 33].
Розвиток маркетингових технологій останніми роками відбувається
досить швидкими темпами, що посприяло створенню великої кількості
правил і технологій. Правильне застосування маркетингових технологій
надає неоціненну допомогу в просуванні й реалізації товарів, що, у свою
чергу, сприяє ефективному товарообігу, зміцненню ринку та стабілізації
економіки загалом. Ці технології різноманітні, але мета їх використання одна
– підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта в умовах
ринкової економіки [3, с 64]. Будь-яка технологія передбачає та припускає
77

розбиття процесу підготовки та проведення маркетингових заходів за
етапами і стадіями.
В процесі розробки стратегії для досягнення бажаної позиції значення
маркетингових комунікацій, у тому числі і реклами, незмірно підвищується.
Технологія позиціонування не спрямована безпосередньо на товар (чи саму
компанію), що позиціонується.
Головний напрям дії реклами – формування визначеного,
запланованого заздалегідь розробниками іміджу товару у свідомості
споживача, його обов'язкова відмінність від товарів конкурентів. Іншими
словами, цілі технологізації маркетингової політики комунікацій цілком
укладаються в царину впливу комунікатора на психологію споживача.
На нашу думку, покращення технологізації маркетингової
комунікаційної діяльності на підприємстві має відбуватися постійно,
оскільки ефективне управління неможливе без достовірної, точної,
перевіреної і своєчасно отриманої інформації.
Підприємству необхідно обрати маркетингову комунікаційну
стратегію, тобто окреслити напрям дій з забезпечення його інформаційної
присутності на ринку та формування довготривалих партнерських відносин з
іншими ринковими суб‘єктами в процесі створення і розподілення певних
цінностей.
Застосування різних засобів маркетингових комунікацій у
господарській діяльності фірми є доволі витратним процесом, а тому
потребує особливої уваги щодо вартості кожного інструмента окремо та
ефективності його дії. Комунікації створюють у покупців позитивне
уявлення: підвищують задоволення купленим економічним благом та
надають продукції підприємства додаткову цінність в очах споживачів.
Основним у стратегій маркетингових комунікацій стає інформування,
переконування, нагадування споживачам про товар фірми, підтримка його
збуту, створення позитивного іміджу компанії.
Для ефективного застосування маркетингової комунікаційної стратегії
необхідно дотримуватися певної технології з врахуванням деяких
особливостей, зокрема:
1.
Вироблення ефективної стратегії маркетингових комунікацій
вимагає дотримання логічного взаємозв‘язку між цілями та плануванням
господарської поведінки.
2.
Необхідним є використання ефекту як вирішального параметра
процесу управління маркетинговими комунікаціями: враховуючи попередній
досвід клієнтів і особливості сприйняття повідомлень цільовими аудиторіями
необхідно створити заклик, тему, ідею або унікальну комерційну
пропозицію, які залучать додаткового споживача чи партнера.
3.
Важливим є раціональне планування каналів подання інформації
до споживачів: для передачі готового повідомлення аудиторії необхідно
вибрати найбільш ефективний канал комунікації.
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4.
Управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві має
відбуватись за принципом зворотного зв‘язку: передавач по каналах
зворотного зв‘язку повинен оцінити відгук цільової аудиторії на передані
повідомлення.
За
допомогою
комплексного
використання
комунікаційних
інструментів, можна створити дієвий комунікаційний комплекс
підприємства, який буде адаптований до конкретних ринкових умов.
Отже, технологізація маркетингової комунікаційної діяльності
сприятиме збільшенню прибутку, зростанню кількості споживачів, підтримці
існуючого іміджу компанії, вирішенню проблем, що виникають у даній
сфері, тобто забезпеченню обґрунтованості маркетингової політики
комунікацій з точки зору узгодження інтересів підприємства, споживача і
суспільства загалом з метою підвищення ефективності управління
підприємством [2, с 33].
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЩО
СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА ВИГОТОВЛЕНІ ВЗУТТЯ
Вітчизняний ринок взуття в кількісному виразі становить 120 –140 млн
пар на рік, у грошовому – 1.5 млрд доларів США [4]. Однак за споживчим
рівнем Україна відстає від європейських країн. Середній показник
споживання взуття на душу населення становить 2.7 пари, тоді як у Західній
Європі – 6–8 пар. За останні роки обсяги вітчизняного виробництва взуття
поступово зростали, однак у 2008–2009 рр. спостерігався його спад. Це було
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пов‘язано з нестабільною фінансовою ситуацією, інертністю кризових явищ у
світовій та вітчизняній економіці.
В умовах сучасної ринкової економіки українські взуттьовики
відчувають жорстку конкуренцію збоку зарубіжних виробників, які
постачають свою продукцію на вітчизняний ринок. У нових умовах
прогресивним виробництво може бути за умов, якщо воно активно та
своєчасно реагує на виникаючі завдання по принципу «виготовляти тільки те,
що потрібно, тоді, коли потрібно, і стільки, скільки потрібно». Однією з
основних причин недостатньо високого рівня конкурентоспроможності
вітчизняного взуття є його невідповідність вимогам і потребам споживачів,
що певною мірою обумовлено відсутністю або низьким професійним рівнем
проведення маркетингових досліджень даного ринку. Така ситуація вказує на
необхідність
удосконалення
та
спрощення
процесу
здійснення
маркетингового дослідження з метою якнайповнішої адаптації науковометодологічного матеріалу у взуттєвій сфері до практичних завдань
вітчизняних суб‘єктів виробничо-господарської діяльності для досягнення
ними цілей та виконання місії їх функціонування.
Маркетингове дослідження взуттєвого ринку містить збирання,
обробку і аналіз даних про ринки, споживачів, конкурентів, цінові політики,
ринкові можливості підприємства, а також виявлення проблем досліджуваної
фірми в процесі її функціонування в ретроспективному та поточному
періодах з метою зниження підприємницького ризику в процесі прийняття
управлінських рішень.
Перед здійсненням етапів планування та організації маркетингового
дослідження ринку взуття слід визначитись із типом та джерелами
інформації
маркетингового
дослідження.
Інформація
має
бути
високоякісною, тобто достовірною, повною, точною, актуальною, цінною та
корисною. Маючи високоякісну інформацію про поведінку, потреби,
відносини, враження окремих осіб і організацій в контексті їхньої
економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності, підприємство
може одержати конкурентні переваги, знизити рівень фінансового ризику,
визначити ставлення споживачів, а також стежити за зовнішнім
середовищем, підвищувати ефективність роботи та вирішувати інші важливі
проблеми. Щодо виду інформації, яка використовується, то вона поділяється
на первинну та вторинну, причому спочатку проводиться аналіз вторинної, а
потім — первинної інформації.
На першому етапі дослідження взуттєвого ринку відбувається
формулювання предмета маркетингового дослідження та здійснення
підготовки до його проведення. Розробка програми дослідження передбачає
окреслення кола інформації, яку потрібно зібрати для досягнення поставленої
мети маркетингового дослідження і перевірки робочої гіпотези. Нею є
інформація, що, в даному випадку, стосується: кон‘юнктури взуттєвого
ринку, місткості ринку та окремих його сегментів, розподілу часток ринку
між фірмами (за територіями, клієнтами, асортиментами, позиціями тощо),
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вивчення поведінки споживачів, вивчення конкурентів, вивчення стану і
розвитку інфраструктури ринку взуття.
На другому етапі проводяться кабінетні дослідження та аналіз
вторинної інформації. Планування кабінетних досліджень передбачає
визначення джерел збирання внутрішньої та зовнішньої інформації. Для
збирання внутрішньої вторинної інформації необхідно переглянути фінансові
звіти, баланс підприємства, кошторис витрат на виробництво і збут
продукції, відомості про запаси готової продукції, обсяги її збуту по регіонах,
асортиментних групах, часових періодах, відомості про організаційну
структуру підприємства, про кількість зайнятих на підприємстві тощо.
Збирання зовнішньої вторинної інформації базується на різноманітних
джерелах — як державних, так і комерційних.
Наступним етапом маркетингового дослідження взуттєвого ринку є
збирання первинної маркетингової інформації у ході проведення польових
досліджень. При їх плануванні доцільно вибрати методи збирання інформації
(спостереження, опитування, експеримент, імітація, панельні спостереження
тощо). Збирання даних здійснюється персоналом із проведення польових
робіт, що працює або в польових умовах, як у разі особистого інтерв'ювання
або з офісу за допомогою телефону, або поштою, або за допомогою
електронних засобів. Особливу увагу слід приділити належному відбору,
навчанні, контролі та оцінці співробітників, що беруть участь в польових
роботах.
Наступний етап полягає в аналізі, оцінці та інтерпретації зібраних
даних з метою одержання якомога результативнішої інформації. Кожна
анкета або форма спостереження перевіряється або редагується і, якщо
необхідно, корегується. Кожній відповіді на питання анкети привласнюються
числові або буквенні коди. Дані анкет розшифровуються або вводяться
безпосередньо в комп'ютер. Перевірка дає можливість переконатися, що дані
з оригіналів анкет розшифровані точно. Для аналізу даних використовуються
одновимірні методи статистичного аналізу в тому разі, якщо елементи
вибірки вимірюються за одним показником, або коли є кілька показників, але
кожна змінна аналізується окремо. З іншого боку, якщо є два або більше
вимірювань кожного елемента вибірки, а змінні аналізуються одночасно, то
для вивчення даних використовуються багатовимірні методи.
Хід і результати маркетингових досліджень повинні бути викладені
письмово у вигляді звіту, в якому чітко позначені конкретні питання
дослідження, описаний метод і план дослідження, процедури збирання даних
та їхнього аналізу, результати і висновки. Одержані висновки повинні
подаватися у вигляді, зручному для використання під час ухвалення
управлінських рішень.
Таким
чином,
щоб
підприємство
успішно
здійснювало
зовнішньоекономічну діяльність, йому необхідно проводитимаркетингові
дослідження зовнішніх ринків. Воно повинне чітко визначити параметри
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дослідження взуттєвого ринку, вибрати чинники, які найчастіше впливають
на діяльність підприємства та методи збору інформації.
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СТАН РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ
Кава – чудовий засіб для зняття втоми, пригнічення сонливості та
підвищення концентрації і уваги. Вона стимулює пам'ять, сприяючи кращому
запам‘ятовуванню інформації. Також широко відомо, що в каві високий вміст
шкідливої для нас смоли бензопірену, причому кількість цієї смоли
безпосередньо залежить від того, як обсмажена кава. Відповідно, менш
шкідлива та кави, яка менше обсмажена. Вважається, що кава бадьорить
людину за рахунок кофеїну, що входить до його складу. Частково це так, але
потрібно враховувати, що в чашечці кави міститься до двох тисяч хімічних
речовин, і деякі з них підвищують активність кофеїну, інші ж знижують.
Актуальність даної теми полягає в дослідженні ринку кави, який,
незважаючи на всю звичність цього напою в повсякденному житті сучасної
людини, залишається недостатньо вивченим.
Метою роботи є наукове обґрунтування теоретичних та практичних
засад розроблення маркетингового позиціонування на підприємствахвиробниках кави на українському ринку.
На сьогодні ринок кави має високу привабливість і високі темпи
зростання. За п'ять років об'єм ринку виріс більш, ніж у п'ять разів, а в
найближчі рік-два прогнозується двократне зростання споживання. Але
останнім часом значно посилилася конкуренція між виробниками. Компанії
використовують усе більш прогресивні технології, підвищують маркетингову
активність. Адже бренд є ключовим чинником вибору споживачів. Ринок
кави України ще не структурований остаточно, лідерство визначається
рівнями основних ТМ кави на українському ринку та їх популярністю і
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активністю брендів серед українського населення: 1) «Нескафе» (Nescafe) –
47%, 2) «Якобс» (Jacobs) – 34%; 3) «Тчібо» (Tchibo) – 13%; 4) «МакКофі»
(MacCofee) – 7%; 5) «Елліт» (Ellite) – 6%; 6) «Амбасадор» (Ambassador) – 3%;
7) Арабіка – 3%; 8) Жокей – 3%; 9) «Лавацца» (Lavazza) – 3%; 10) «Максвел»
(Maxwell) – 3%; 11) «Галка» – 2%; 12) інші ТМ – 17% [1].
Аналізуючи український ринок кави, варто зауважити, що наразі це
один з найбільш активно зростаючих ринків харчової сфери. Зазначимо, що
він надзвичайно динамічний у своєму розвитку та не досяг стадії насичення.
Водночас, незважаючи на те, що навіть в Україні культура кави ще тільки
зароджується, помічено, що навіть в умовах економічних труднощів середній
покупець намагається придбати звичну для нього норму кави [3].
Світовий ринок кави можливо поділити на наступні сегменти: 1)
розчинна кава; 2) кавовий напій; 3) натуральна кава (мелена і в зернах), яка
має свої підвиди: а) кава натуральна зелена; б) кава натуральна обсмажена; 4)
кавові суміші (кава з цукром, кава 3 в 1). Структура споживання різниться у
різних регіонах України (табл.1).
Таблиця 1
Переваги споживачів по видам кави у регіонах України[1]
Регіон

Не
вживаю Натуральна
кави, %
кава, %
29,9
3,8
41,8
3,3

Західний
ЗахідноЦентральний
Південний
33,6
Східно37,0
Центральний
Східний
39,

Кавовий напій, Розчинна кава,
%
%
23,3
43,1
7,8
47,1

4,2
1,4

17,6
7,5

44,5
54,0

2,1

12,7

47,0

Велику частину розчинної кави на українському ринку представляють,
в основному, зарубіжні компанії, а точніше – транснаціональні корпорації
«Нестле» (Nestle) і «Крафт» (Kraft). У сегменті кавових міксів лідирує
«Фудауролд Маркетинг ТОВ» (Foodaworld Marketing Pte. Ltd). З українських
виробників лідером э львівська «Галка» (Спільне українсько-англійське
підприємство). Проте назви у більшості випадків, окрім, мабуть, «Нестле»
(Nestle) не асоціюються у споживачів з їх торговими марками [1].
Кава «Nescafe» компанії «Нестле» (Nestle) входить в п'ятірку
найкращих кавових напоїв, серед яких її конкурентами постають «Jacobs»,
«Tchibo», «Maxwell House», «Monterrey», «Ambassador». Головним
конкурентом кави «Nescafe» є кава «Jacobs» компанії Kraft Foods Inc. Це ми
побачили у результатах дослідження маркетологів, які у 10 різних
торгівельних точках вибрали 10 торгових марок кави, яка продається у стіках
(табл.2).

83

«Апельсин»

Грош

Сільпо

АТБ

Фуршет

Кіоск «Преса»

Магазин
дому

Хлібний кіоск

«Галка»
«Nescafe»
«Jacobs»
«CART
NOIRE»
«Жокей»
«Петровська
слобода»
«Маккофе»
«Cofi Cofi»
«Golden
aroma»
«Richfield»

Суперм.
«Наш край»

Торгова
марка

Торговий
центр

Назва
магазину

біля

Таблиця 2
Дослідження конкурентоспроможності кави «Nescafe» [2]
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За результатами спостереження, виявлено, що дві торгові марки були в
усіх торгівельних точках, це «Nescafe» та «Jacobs Monarch». Це можна
обґрунтувати тим, що вони найбільш рекламовані та користуються
найбільшим попитом. Досить поширеними на полицях виявилися і
«Маккофе», «CARTE NOIRE» та «Петровська слобода». Тоді як ТМ
«Richfield» та «Cofi Cofi» були виявлені лише в одному з десяти обраних
магазинів. Така статистика свідчить про те, що людям більше подобається
смак кави «Nescafe» та «Jacobs Monarch».
Таким чином, для того, щоб споживачі змогли обрати певну марку
розчинної кави, потрібно переконати їх, що вона справді найкраща. Для
цього необхідно придумувати новітні рекламні трюки, тому що подарунки та
акції не залучають покупців. Також існує досить значний потенціал,
пов'язаний з можливістю розширення асортименту розчинної кави і
формування культури споживання, щоб різні сорти напою знаходили свого
покупця.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ
ТОВАРІВ
Інтеграції України в міжнародне співтовариство та подальший
розвиток
ринкової
економіки
неможливе
без
забезпечення
конкурентоспроможності вітизняної продукції та поліпшення її якості.
Конкурентоспроможність товару відображає його здатність більш
повно відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними товарами,
представленими на ринку [2, с.117]. Вона визначається конкурентними
перевагами: з одного боку, якістю товару, його технічним рівнем,
споживчими властивостями, з іншого боку — цінами, що встановлюються
продавцями товарів.
Забезпечення конкурентоспроможності шляхом підвищення рівня
якості продукції, виявляється в наступному:
−
конкурентоздатна продукція забезпечує постійну фінансову
стабільність фірми, а також отримання максимально можливого прибутку;
− підвищення якості продукції у кінцевому підсумку еквівалентне
збільшенню її виробництва з меншими загальними витратами суспільної
праці;
− високоякісна продукція підвищує рівень доходності підприємства від
операційної діяльності, що призводить до покращення показників
фінансового стану;
− конкурентоздатна продукція краще задовольняє суспільно-соціальні
потреби населення;
− підвищення якості продукції є специфічною формою прояву закону
економії робочого часу;
− забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Якість продукції
формується під вагомим впливом сучасних досягнень розвитку науки та
техніки.
Серед основних методів, які намагаються певним чином більш
системно
аналізувати
і
оцінювати
фактори
впливу
на
конкурентоспроможність, тобто визначати її рівень, слід виділити наступні:
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методика оцінки конкурентоспроможності товарів на основі їх рейтингу, за
обсягом продажу, диференціальний, комплексний та змішаний методи.
Перевагами методики оцінки конкурентоспроможності товарів на
основі їх рейтингу є: простота розрахунку; наявність оперативної інформації
про якість продукту, що дає змогу швидко реагувати на зміни у ринковому
середовищі.
Методика оцінки конкурентоспроможності товарів за обсягом продажу
дозволяє достовірно оцінити інформацію про динаміку продажу на ринках.
Диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності базується на
використані і співставленні одиничних параметрів аналізованої продукції та
бази порівняння. Проте, диференціальний метод не враховує вплив на
перевагу споживача при виборі товару вагомості кожного параметра.
Комплексний метод оцінювання конкурентоспроможності заснований
на використанні комплексних (інтегральних) показників або порівнянні
питомих корисних ефектів продукції, яка аналізується [4, с.121].
Характерні ознаки конкурентоспроможності товару зображені на рис.1
[1, с.293].
Оцінка конкурентоспроможності інноваційного продукту не є
можливою без врахуванням рівня конкурентоспроможності самого
підприємства і умов ринкового середовища. Саме для цього американська
консультаційна фірма «А.С. Нільсен» корпорації Dun & Bradstreet
запропонувала матрицю нового товару для забезпечення його
конкурентоспроможності.
В її основу покладено універсальний алгоритм комерційної оцінки,
який передбачає такі напрями аналізу:
1. Етап оцінювання та відбору перспективних ідей нових товарів, що
зосереджується на детальному вивченні найбільш стійкого елементу ринку –
потреб.
2. Етап розроблення концепції нових товарів, що базується на
комплексному оцінюванні таких чинників: адресність споживацького
сегмента; відповідність якісних параметрів товару вимогам сегмента;
сумісність майбутнього товару із середовищем його функціонування; головні
переваги нового товару; ймовірні строки виходу нового товару на ринок;
прогнозовані ціни, доходи та прибутки.
3. Етап розробки і створення дослідного зразка на якому здійснюється
періодична оцінка новації за допомогою матриці Нільсена за такими
напрямами:
− загальна характеристика: можлива прибутковість у перші три роки
продажу; наявні та можливі конкуренти, місткість ринку, рівень необхідних
капіталовкладень у виробництво, патентний захист, ступінь ризику.
− ринкова характеристика: кон‘юнктура і тенденції ринку за останні
п‘ять років, порівняльна характеристика фірмового та конкурентного товару,
тривалість життєвого циклу фірмового товару, ставлення споживачів до
іміджу підприємства, емоційний вплив товару на покупців.
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− виробнича характеристика: можливість серійного випуску нового
товару; доступність придбання всіх необхідних матеріальних ресурсів;
наявність інженерно-технічних працівників та робітників відповідної
кваліфікації, зовнішній вигляд товару;
− ринковий тест товару: стислість термінів отримання результатів
тестування, місця, де проводять тестування, відрив від конкурентів при
проведенні тестування [3, с.100].
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Рис.1. Характерні ознаки конкурентоспроможності товару
Отже, для досягнення ефективного продажу необхідно створити
товари, які можуть привернути увагу споживачів, незважаючи на
пропонування на ринку безлічі повних та функціональних аналогів, тобто
забезпечити його конкурентоспроможність за наявної ситуації на
конкретному ринку галузі. Врахування усіх наявних факторів товарної
політики, а також глобалізаційних процесів в економіці, допоможе
підприємствам здійснювати оцінку конкурентоспроможності на більш
високому рівні та збільшити свої прибутки.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Актуальність теми полягає у тому, що підприємства, виходячи на
міжнародні ринки не зможуть обмежуватися застосуванням тільки освоєних
ними раніше маркетингових інструментів, навіть за умови певної їх
видозміни. В умовах глобалізації основним завдання для суб‘єктів
міжнародних економічних відносин є розробка стратегії стимулювання
попиту та досягнення цілей, долаючи при цьому проблеми, які з‘являються із
швидким розвитком міжнародних економічних відносин.
Метою роботи є визначення проблем, з якими стикаються підприємства
в сфері маркетингу на глобальному рівні. Визначити перспективи розвитку
маркетингу в умовах глобалізації та дослідити характерні риси міжнародного
маркетингу.
Вивченням цього питання також займалася значна кількість фахівців,
серед яких М.П. Соломко, Ю.Е. Нагірний, Т.К. Шевчук, П.К. Омельченко.
В сучасних умовах глобалізації та інтеграції доцільно говорити про
таке поняття, як «міжнародний маркетинг». Міжнародний маркетинг –
система планування, реалізації, контролю та аналізу заходів із впливу на
багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до її умов на фірмі,
яка здійснює свою діяльність більш ніж в одній країні. Тобто іншими
словами, це маркетинг товарів і послуг за межами країни, в якій розташована
організація. Поняття «маркетинг» являє собою діяльність, що спрямована на
створення попиту та досягнення цілей підприємств через максимальне
задоволення потреб споживачів [1, c.29].
Специфіка, породжувана особливостями функціонування закордонних
ринків і умовами роботи на них, надає міжнародному маркетингу риси, які
необхідно враховувати вітчизняним підприємствам:
1. Зовнішні ринки пред‘являють більш високі вимоги до
запропонованих на них товарів (послуг), їх сервісу, реклами і т. д. Тому для
успішної діяльності на зовнішніх ринках необхідно докладати більш значних
зусиль, ретельніше дотримуватися принципів і методів маркетингу. Це
пояснюється гострою конкуренцією і домінуванням «ринку покупця», тобто
помітним перевищенням пропозиції над попитом.
2. Вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей – це відправний
момент у міжнародній маркетинговій діяльності, він більш складний і
трудомісткий, ніж вивчення внутрішнього ринку.
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3. Для ефективної діяльності на зовнішньому ринку необхідно творчо й
гнучко використовувати маркетингові методи.
4. Слідувати вимогам світового ринку (і споживача), означає
дотримуватися прийнятих умов збуту товарів та послуг. Вирішальне
значення мають розробка й виробництво таких експортних товарів і послуг,
які тривалий час після виходу на зарубіжний ринок відрізнялися б високою
конкурентоспроможністю.
5. Постає проблема валютних відносин. У багатьох країнах грошова
система нестабільна і зміна вартості грошей може чинити серйозний вплив на
систему ціноутворення на товар. У країні з постійною інфляцією попит буде
знижуватися, оскільки заробітна плата, як правило, не встигає за зростанням
цін. Таким чином, інфляція буде впливати на процес загального планування у
фірмі по мірі того, як вона буде встановлювати ціни на товари. Крім того,
якщо прибуток отриманий в нестійкій валюті, то в результаті інфляції може й
не бути. Тому до початку операції в іншій країні необхідно дізнатися,
наскільки стабільна там валюта, і вжити відповідних заходів обережності,
насамперед з огляду на наслідки інфляції при встановленні ціни.
6. Виходячи на світові ринки, існує можливість зіткнутися з проти
правними діями, перш за все, з хабарництвом урядових чиновників,
службовців митниці, підприємців, від яких залежить повне і своєчасне
виконання укладеного контракту. Дана етична проблема може вилитися в
юридичну залежно від законодавства країни, де виконуються роботи за
контрактом. Фахівцю з маркетингу при підготовці документації по проекту, а
також в ході презентації товару необхідно передбачити такий розвитокпо дій
[2, c. 35].
На сучасному етапі існують різні протилежні думки щодо сучасного
значення і перспектив міжнародного маркетингу в глобальному масштабі. У
вивченні цього питання вчені розділилися на два табори, одні вважають, що
маркетинг вичерпав свої можливості і для нього немає місця в бізнесі, а інші
наголошують на тому, що маркетинг навпаки набирає сили як в плані свого
статусу, так і впливу на процес прийняття стратегічних рішень, тому можна
сказати, що його значення на сучасному етапі є вагомим [3, с.25].
Проаналізувавши активні сучасні процеси, що відбуваються на
світовому ринку можна визначити перспективи розвитку міжнародного
маркетингу, до яких можна віднести наступні:
- спостерігається координація та інтеграція різних видів діяльності в
масштабі всього світового господарства.
- все більшого значення набуває сфера послуг, яка швидко зростає і
пронизує практично всі етапи зовнішньоекономічних угод.
- множинність товарних форм призводить і до множинності цін.
- відбувається посилення захисної функції міжнародного маркетингу.
- стратегічні рішення по каналах збуту набувають певної нову
специфіку [4, c.27].
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Отже, міжнародний маркетинг являє собою самостійну галузь
діяльності фірми при виході її на зовнішні ринки, яка є необхідною умовою,
щоб кожний суб‘єкт господарювання міг успішно конкурувати і
задовольняти власні цілі на світовому ринку. А також досягати оптимальних
показників підприємницької діяльності - прибутків, рентабельності,
технічного і ресурсного забезпечення, заробітної плати і ін. Іншими словами,
міжнародний маркетинг є важлива умова встановлення дієвого зворотного
зв'язку між попитом і пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним
гарантом того, що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого
процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном. З розвитком
глобалізації, завдання маркетингу в істотній мірі змінилися, а його
використання в умовах конкурентних і нестабільних ринків дозволяє фірмам
значно підвищувати економічну ефективність своєї діяльності.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПЛАНУВАННІ
ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Просування товару  це діяльність із планування, втілення у життя і
контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць
їх виробництва до місць споживання із задоволенням потреб споживачів та
суспільною вигодою підприємствам.
Приватне підприємство «ЮРКОМ ПЛЮС» було засновано 14 травня
2008 року. Займається роздрібною реалізацією товарів побутової хімії та
товарів для особистого продажу. За 7 років діяльності підприємство відкрило
5 магазинів роздрібної торгівлі.
Найкраще побачити ефективність діяльності даного підприємства
можна за допомогою основних економічних показників, які подані в табл. 1.
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Таблиця 1
Динаміка основних економічних показників ПП «ЮРКОМ ПЛЮС»
за 2012-2014 рр.
Назва показника

Обсяг реалізації продукції,
тис. грн.
Чисельність працюючих, осіб
Середньорічний виробіток на
одного працюючого, тис. грн.
Фонд оплати праці, тис.грн.
Середньомісячна
заробітна
плата на одного працюючого,
тис. грн.
Собівартість, тис. грн.
Прибуток (+) або збиток (-),
тис. грн.

Величина показника
Рік

Темп зростання, %

2012
8689,6

2013
8693,9

2014
8695

2013/2012
100,04

2014/2013
100,01

16
543,1

16
543,37

16
543,43

100,00
100,04

100,00
100,01

35,6
2,22

37,6
2,35

39,5
2,46

105,61
105,86

105,05
104,7

4646,3
0,51

4648,3
0,55

4648,4
0,65

100,04
107,84

100,002
118,2

За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що ПП «ЮРКОМ
ПЛЮС» є досить прибутковим, оскільки за проаналізований період (20122014 роки) чистий прибуток зростає: на 2014 рік становить 0,65 тис. грн, а за
останній рік він виріс на 18,2%.
Також це свідчить про те, що у 2014 році значно зріс прибуток,
збільшився фонд оплати праці. Фонд оплати праці збільшився на 5,05%, хоча
чисельність працюючих не змінилася, що свідчить про те, що підприємство
отримує більші прибутки і вкладає їх у розвиток персоналу. А якщо
збільшився фонд оплати праці, то збільшилася і заробітна плата 1 працівника
на 4,7%. З даного аналізу видно, що підприємство підтримує фінансову
мотивацію покращення праці своїх працівників.
Як ми бачимо, середньорічний виробіток одного працюючого виріс на
0,01%. Це є доказом того, що політика стимулювання персоналу є
ефективною. Це можна пояснити тим, що підприємству підпорядковуються 5
магазинів, цільовою аудиторією яких є жителі найближчих будинків. Тож,
йому постійно потрібно підтримувати свій імідж та залучати нових клієнтів.
ПП «ЮРКОМ ПЛЮС» є підприємством, яке реалізує товари побутової
хімії та різні косметичні засоби. Підприємство має досить широкий
асортимент товарів, тому ми будемо досліджувати основні позиції.
ПП «ЮРКОМ ПЛЮС» має досить широкий асортимент продукції.
Найбільшою товарною групою є «Засоби для прання», а найменшою 
«Косметичні засоби для взуття». Більше ніж на 90% груп товару попит
змінний. Це пов‘язано з тим, що продукція, яку реалізує підприємство є
сезонною. Наприклад, товари групи «Дезодоранти та антипреспіранти»
найбільший попит мають у літній та весняний періоди року.
Для того, щоб підвищити ефективність збутової діяльності підприємства
було проведено маркетингове дослідження шляхом анкетування. У
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опитуванні прийняло участь 16 респондентів. Мета проведеного
маркетингового дослідження: збільшити обсяги збуту продукції, яку реалізує
ПП «ЮРКОМ ПЛЮС».
Для досягнення мети дослідження, потрібно сформувати пошукове
питання та визначити всі можливі гіпотези для нього (табл. 2).
Таблиця 2
Пошукове питання та гіпотези для маркетингового дослідження
Пошукове питання
Які
потрібно
застосувати
методи
стимулювання збуту, щоб
збільшити
обсяги
продаж?

Гіпотези

підвищити рівень кваліфікації персоналу;

проводити акції, які зацікавили клієнтів;

запровадити функцію «доставки додому»  клієнт
робить замовлення по телефону або Інтернету, і хтось з
персоналу доставляє товар замовнику;

вітати постійних клієнтів з днем народження;

запровадити бонусну програму  наприклад,
купивши шампунь певної марки, при наступній покупці на
цей самий шампунь покупець отримує знижку на нього у
пару відсотків, і таким чином можна їх нагромаджувати.

Анкета складалася з 3 частин: з вступу, де розкривалася мета даного
анкетування; з основної частини, де представлені питання пов‘язані з метою
дослідження; з паспортички, там вказані особисті питання. Для зручності
аналізу усі відповіді ми систематизували у табл. 3.
Таблиця 3
Основні результати проведеного опитування
Запитання
Як часто Ви приходите у наш магазин?

Найчастіша відповідь на питання
Щомісяця

Чи відвідуєте ви ще якісь магазини
побутової хімії, якщо так, то які?
Що найчастіше Ви купуєте у нашому
магазині?
Чи бувало так, що наш персонал поводився
некоректно по відношенню до Вас або до
когось іншого?
Чи подобається Вам атмосфера в наших
магазинах і чому?

Магазини «Watsons» і «Cosmo»
Засоби для особистого догляду
Ні

Приємна, у магазинах чисто та панує
приємний аромат і звучить ненав‘язлива
музика
Як Ви думаєте, яких товарів не вистачає в Задовольняє споживачів
нашому магазині?
Як Ви вважаєте, чи потрібно нам Так
запровадити програму дисконтних знижок?
Як
Ви
оцінюєте
вартість Нижча
ТОВ «Консервмолоко»
порівняно
з
вартістю продукції інших виробників?
Чи змінилась за останній рік якість Змінилась в кращий бік
продукції ТОВ «Консервмолоко»?
Чи думаєте Ви в майбутньому купувати Так
продукцію підприємства?
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Що на Вашу думку потрібно вдосконалити

створення сторінки в Інтернеті з
в наших магазинах?
всім асортиментом продукції;

зробити міні зразки продукції,
для пробного тестування;

покращити доступ до товару;
підвищити компетенцію персоналу
Вкажіть Вашу стать.
Жіноча
Ваш вік
Середній вік 34 роки
Вкажіть Ваш сімейний стан
Не одружена
Вкажіть будь-ласка Ваш рівень доходу
700 грн

Головним питанням для нас було вдосконалення нашої діяльності.
Абсолютно 100% респондентів висловилися за те, щоб ввести програму
дисконтних знижок. Також серед побажань були такі:

створення сторінки в Інтернеті з всім асортиментом продукції;

зробити міні зразки продукції, для пробного тестування;

покращити доступ до товару;

підвищити компетенцію персоналу.
Отже, список є не дуже великим, але чисто теоретично вже
підтвердилося три гіпотези : про створення інтернет-сторінки, про введення
програми дисконтної знижки та про те що потрібно проводити заходи, щодо
підвищення кваліфікації персоналу.
Найпершою рекомендацією буде, це ввести програму дисконтних
знижок. Наступним кроком буде те, що потрібно підіймати рівень
кваліфікації персоналу. Потрібно щоб кожний робітник відвідав певний набір
тренінгів і семінарів на яких буде розповідатися про те як потрібно
поводитися з клієнтом, так його обслуговувати.
Все ж таки потрібно розробити сайт для фірми. Це не тільки додасть
клієнтів, а ще значно спростить роботу підприємства. Там буде знаходитися
інформація про фірму, про продукцію, про різні акції, знижки і т.д. А головне
за допомогою сайту, можна у майбутньому проводити анкетування з приводу
тих проблем,які будуть хвилювати керівництво. Адже респондент
об‘єктивніше і охоче відповість на питання у домашній обстановці.
Отже, усі вище наведені заходи для наочності можна звести у таблицю
(табл. 4).
Таблиця 4
Рекомендовані заходи щодо шляхів вдосконалення просування продукції
ПП «ЮРКОМ ПЛЮС»
Назва
рекомендованого
заходу

Метод здійснення
заходу

Показники
ефективності,
що
характеризують
результат
Підвищення
Введення дисконтних Збільшення
Збільшення
лояльності клієнтів до карток для постійних кількості постійних виручки
від
ПП «ЮРКОМ ПЛЮС» клієнтів
покупців
реалізації
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Ціль, що досягається

ПП «ЮРКОМ ПЛЮС»
Підвищення
якості Проведення заходів,
обслуговування
щодо
підвищення
клієнтів
кваліфікації персоналу
Розширення
Створення
Webклієнтської
бази сайту
ПП «ЮРКОМ ПЛЮС»

Якісне
обслуговування
клієнта
Поінформованість
потенційних
та
постійних
клієнтів
про товари, акції, які
реалізує підприємство
та
створення
можливості
здійснювати купівлю
через інтернет
Збільшення обсягів Проведення рекламної Стимулювання
продажу
товарів акції
просування продукції
ПП «ЮРКОМ ПЛЮС»

продукції
Збільшення
обсягів
продажу
Збільшення
кількості
відвідувачів

Збільшення
обсягів
продажу

За таблицею 4 ми бачимо, що введення рекомендованих заходів значно
підвищить показники ефективності діяльності ПП «ЮРКОМ ПЛЮС». Слід
взяти до уваги, що дані заходи потрібно вводити у комплексі  тоді
підприємство отримає максимальний результат.
Отже, за результатами опитування було зроблено висновок, що для
підвищення задоволення споживачів потрібно ввести програму дисконтних
знижок, провести тренінги для підвищення кваліфікації персоналу і створити
сайт.
Як показали дослідження то загалом ці зміни обійдуться підприємству
приблизно в 9501 гривня (дисконтні картки  341 гривня і сайт  2900
гривень та рекламна акція  6160 гривень на рік). Тренінги для підвищення
кваліфікації персоналу не входять у витрати, так як в Хмельницькому на
даний момент таких заходів не практикують.
Як бачимо сума не є великою. Тому фірмі потрібно прислухатися до
наших рекомендацій.
Введення цих заходів допоможуть підприємству здобути нових
клієнтів, підвищити рівень довіри у постійних.
Список використаних джерел:
1. Адлер Ю.П. Мотивация в системах качества // Стандарты и
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2. Баскакова М. Ю. Вибір стратегії просування на ринок нової
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конкурентоспроможності підприємства / О. Вашків // Вісник
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5. Серкутан Т.В. Науково-методичні основи організації системи
управління маркетинговою інформацією // Актуальні проблеми економіки. 
2005.  №10 (52).
Загоруйко Марина
Науковий керівник – к.е.н, доцент Поліщук І.І.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИКОРИСТАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У МАРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ МОТИВІВ КУПІВЛІ ТОВАРУ
При дослідженні мотивів купівлю товару, одним із методів збирання
данник є спостереження,що дозволяє вивчати потенційних споживачів та
оцінити їх поведінку під час вибору товару чи послуги.
Маркетингова діяльність у сфері вивчення поведінки покупців має
ґрунтуватися на таких принципах:
незалежність покупця;
мотивація і поведінка покупців - об'єкт системного дослідження;
поведінка покупців піддається впливу;
купівельна поведінка соціально законна.
Мотивація являє собою комплекс чинників, що спонукають споживача
до тих чи інших дій [3, ст. 221]. Мотиви управляють придбанням товару. Але
підприємство має цікавити не власне мотив споживача, а процес формування
його майбутніх намірів. Намір служить вже усвідомленим імпульсом до дії,
виконання якого може впливати на деякий час.
Результати дослідження свідчать, що основними етапами дослідження
купівельних мотивацій є:
1. вивчення мотивів поведінки споживача при виборі об'єкта покупки;
2. розробка засобів впливу на потенційного покупця з орієнтацією його на
продукцію підприємства.
Існують чотири основні принципи формування правильного уявлення
про поведінку споживачів:
- споживач незалежний;
- мотивація та поведінка споживача осягаються за допомогою досліджень;
- поведінка споживачів піддається впливу.
Мотиви покупок - це складні психологічні структури, окремі ланки
яких найчастіше не зрозумілі самому споживачу[1, с. 176]. Фактично
покупець діє емоційно і примусово, реагуючи на образи і спонукання
пов'язані в підсвідомості з продуктом.
Слід зазначити те, що спостереження, в більшості, застосовується
разом з іншими методами збору первинної інформації. Воно дає можливість
певною мірою встановити, що роблять індивіди, що досліджуються, проте не
дозволяє пояснити, чому вони здійснюють ті або інші дії. В окремих
випадках спостереження є єдиним способом, що дозволяє отримати
необхідну інформацію на ринках. В той же час воно не завжди може бути
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використане дослідником. Наприклад, відчуття, відношення або мотиви
людини не піддаються спостереженню.
Найчастіше спостереження проводиться в цілях встановлення дій
споживачів в процесі купівлі товарів і їх споживання. Воно також має
важливе значення для встановлення можливого впливу маркетингу на
поведінку покупців і споживачів.
Залежно від участі в процесі спостереження дослідники
систематизуються на співучасників, які самі безпосередньо беруть участь
даному процесі і простих спостерігачів, що спостерігають всі події зі
сторони[4]. В обох випадках дослідник може здійснювати спостереження
відкрито або непомітно для покупця. Якщо дослідник обрав відкритий спосіб
спостереження, наприклад, в якому-небудь магазині, то про це він повинен
інформувати керівництво і персонал магазина.
Відомим є те що, спостереження може проводитися лабораторним і
польовим способом. В процесі його здійснення можуть використовуватися
різні технічні засоби. Дослідження мотивації і поведінки споживачів
здійснюються за допомогою моделювання цих процесів. Слід зазначити, що
поведінка різних споживачів на ринку по-різному по потребам і цілям
закупівель, характером попиту і покупок, дій на ринку, мотивації та інше.
Але все-таки під час спостереження за покупцем певного товару чи послуги,
можемо спостерігати певну модель поведінки. На рис.1 зображена
розгорнута модель поведінки покупців.
Спонукальні чинники маркетингу:
- Товар;
- Ціна;
- Розподіл;
- Комунікації.

PEST- чинники( макросередовище):
- Політичні;
- Економічні;
- Соціальні;
- Технологічні.

Чорний ящик свідомості покупця
Характеристики покупця, що впливають на його
поведінку:
- Культурного характеру;
- Соціального характеру;
- Особистого характеру;
- Психологічного характеру.

-

-

Процес прийняття рішення про купівлю:
Усвідомлення потреби;
Пошук інформації для розв‘язання проблеми;
Оцінка варіантів;
Рішення про купівлю;
Оцінка привабливості вибору;
Реакція на купівлю.

Реакція покупця у відповідь:
- Вибір товару;
- Вибір марки;
- Вибір часу купівлі;
- Вибір місця купівлі тощо.

Рис.1. Розгорнута модель поведінки покупців (модель чорного ящика)
[2, c. 440-441].

Класичні моделі споживацької поведінки, розроблені ще Ф.
Котлером (рис. 1), інтерпретуються в усіх подальших теоретичних
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розробках та використовуються у практичних маркетингових
дослідженнях споживачів.
Ф. Котлер вводить символічне поняття «чорний ящик» свідомості
споживача, для позначення певного каталізатора здійснення споживачем
вибору того чи іншого товару.
Дослідження показало, що моделювання поведінки споживача дає
можливість:
- знати, для задоволення яких потреб призначений товар, і при
необхідності удосконалити його характеристики;
- бачити, куди споживач звертається за інформацією про товар, і
допомогти йому швидше отримати дані, які його цікавлять;
- допомогти споживачеві прийняти рішення про купівлю на основні
знання мотивів і стимулів, якими він керується;
- знати оцінку свого товару, яку дає споживач.
Отже, результати спостереження за мотивами споживачів при купівлі
товару є надзвичайно корисним для підприємств та організацій як при
процесі виробництва товару чи послуги, так і при формуванні їх
маркетингової політики.
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Науковий керівник – к.е.н., доцент Слободяник Н.П.
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АНАЛІЗ ЗМІН СПОЖИВЧИХ ЗВИЧОК УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ
СПОЖИВЧОЇ КРИЗИ
Військові дії та руйнація промислової інфраструктури нанесли сильний
удар по економіці України, що призвело до значного падіння обсягів
виробництва продукції в різних галузях промисловості та сільського
господарства. Значно скоротились прибутки підприємств і як наслідок,
прибутки населення України.
Це не могло не відобразитись на рівні споживання і, відповідно,
викликало потужну споживчу кризу. В зв‘язку з цим виникла істотна
необхідність внесення кардинальних змін в маркетингову діяльність
українських підприємств, що орієнтовані на внутрішній ринок.
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Поняття ―споживча звичка‖ було вперше введено Філіпом Котлером.
Зміни споживчих звичок вивчали такі вчені, як Ансоф, Ассель та Ламбен [3].
Споживчі звички українців в докризовий період аналізувались такими
українськими маркетологами як Євгеній Ромат та Віктор Орлов, однак
післякризові зміни висвітлені недостатньо [2].
Спостерігаючи нинішню ситуацію на ринку України можна сказати, що
споживчі звички українців в умовах економічної кризи кардинально
змінились.
Розглядаючи таке поняття, як ―споживча звичка‖ слід відмітити, що
вона може бути індивідуально-автономною, набувати іноді характеру
"контрспоживання", або бути обумовленою зовнішніми факторами, реакцією
споживача в активній або пасивній формі.
Оскільки в умовах ринкової економіки вона детермінована порівняно
нечисленними стимулами, така "реактивна" поведінка набуває форми
групової або колективної поведінки.
Типова споживча звичка, насамперед, коли вона стосується товарів
масового попиту, є колективною, причому не тільки в масштабі малих
соціальних груп або навіть цілої суспільної системи, але й колективної
поведінки в масштабі всієї планети, оскільки вона зазнає впливу факторів, що
не визнають кордонів, наприклад, додержання моди [1].
Кризові явища істотно змінили психологію українців. Якщо до кризи
ми могли дозволити такі речі, як : покупка дорогоцінних металів (ювелірних
виробів); покупка майна й речей, що мають невеликий, але постійний попит;
покупка боргових зобов'язань; покупка цінних паперів, що мають постійний
попит; зберігання національної валюти у фінансово-кредитних установах у
вигляді безготівкових коштів [4].
Тепер таких звичок немає. Люди продовжують втрачати роботу та
скаржитися на соціальну незахищеність і невпевненість у завтрашньому дні.
А тим часом, споживачі адаптуються до кризи, змінюючи свої звички та
відмовляючись від багатьох речей, бо тепер вони їм видаються зайвими.
Більшість людей за останній рік стали обережнішими та
відповідальнішими, що відстежує основні тенденції на споживчому ринку
України. Є такі, що споживають менше, є категорія людей, що споживає, як
завжди, але є й такі, що стали споживати більше.
Щодо першої групи, то це найбідніші родини з дітьми, що скоротили
свої витрати, економлячи на відпустках та купують найнеобхідніше у
дешевих крамницях. До цієї групи також належать інші, "обережні"
споживачі. Це люди старшого віку, здебільшого на пенсії, що нині
заощаджують більше та відмовляються від дорогих закупівель.
Сьогодні ми спостерігаємо як під дією кризових явищ невпинно
зміняються соціальні, політичні і економічні тенденції в суспільстві,
міняється суспільство та ринки [5].
Формуються нові соціальні та психологічні устої. Зміни, що
відбуваються кардинально зміняють споживчі звички людей та стають
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невід‘ємним елементом споживчої культури. Це неминуче змушує
переглянути стратегії бізнесу, створення нових моделей, нових ідей.
В умовах значного скорочення обсягів споживання спостерігається
загострення конкуренції практично на всіх ринках що повинно спонукати
керівників виробничих та торговельних підприємств до постійного пошуку
нових нестандартних маркетингових які б дозволили підвищити рівень їх
конкурентоспроможності.
З вище викладеного можна зробити висновки:
споживча криза істотно змінила психологію українців;
споживчі звички українців в умовах споживчої кризи
кардинально змінились;
більшість людей за останній рік стали обережнішими та
відповідальнішими, що відстежує основні тенденції на споживчому ринку
України;
в умовах загострення конкуренції виробничі та торговельні
підприємства повинні постійно вносити зміни в свої маркетингові програми.
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МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
Однією із головних характеристик діяльності фірми в умовах сучасної
ринкової економіки є ціна, яка виступає ключовим елементом в управлінні
ціновою політикою.
Процес ціноутворення являє собою важливу складову у системі
управління ціновою політикою, і виступає важливим елементом під час
вибору методів цінового дослідження. На сьогоднішній день є актуальним
дослідження методів маркетингового ціноутворення, оскільки оптимально
сформована ціна буде вигідна як для виробника так і для споживача.
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Дослідженням даної теми, а саме вивченню різних методів
маркетингового ціноутворення присвятили свої праці як зарубіжні так і
вітчизняні науковці. Серед них такі: Анн X., Багієв Г., Бернет Дж., Голубков
Є., Доті Д., Дугіна С, Дурович А., Звєрінцев А., Котлер Ф., Лук'янець Т.,
Лейхифф Дж. М., Моріарті С., Пенроуз Дж., Персі Л., Почепцов Г., Примак
Т., Ромат Є., Россітер Дж. Р., Сендидж Ч., Тарасевич В., Уэллс У., Феофанов
О. та багато інших.
Зазначені вчені зробили великий внесок у вивчення даного питання,
проте всі вони розглядали методи ціноутворення із різних сторін, що дає нам
змогу проаналізувати їхні праці і зробити свої висновки.
Методика досліджень ґрунтується на цілісному баченні процесу
ціноутворення у контексті загальноекономічних змін і опирається на такі
методи досліджень як системний аналіз, синтез, моделювання,
монографічний, експериментальний методи, порівняння, групування тa
iндексний метод.
Для того аби підібрати вірну методику ціноутворення у системі
маркетингу потрібно прикласти чимало зусиль, яке в свою чергу потребує
наукового обґрунтування.
Зазвичай методи маркетингового ціноутворення поділяється на дві
загальні групи: прямі та непрямі, які в свою чергу включають в себе низку
інших.
Методи непрямого ціноутворення не дозволяють безпосередньо
визначити ціну, але ці методи деяким чином впливають або на саму ціну, або
на її сприйняття у свідомості споживачів [1, с. 51]. Проте методи непрямого
ціноутворення ґрунтуються лише на комплексі маркетингових заходів, що
супроводжують його споживання або використання, тому у більшості
випадків більш детально розглядають прямі методи ціноутворення.
Методи прямого ціноутворення передбачають безпосереднє визначення
ціни, тобто такі методи дають змогу отримати кількісну характеристику ціни.
Для порівняння можна навести приклади класифікації різних груп
методів ціноутворення провідними науковцями (табл.1).
Таблиця 1
Класифікація груп методі ціноутворення
Група методів
Витратні методи

Павленко А.Ф., Войчак Ілляшенко С.М.[3,
А.В.[2, с. 246].
с. 1134].
Середні
Повних витрат
витрати+прибуток
Прямих витрат

Литвененко Я.[4, с.
294].
Витрати+прибуток

Простих формул

Змінних витрат

Цільового
ціноутворення

беззбитковості

Урахування
рентабельності
Націнки
Аналізу
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Мінімальних
витрат

Надбавки до ціни
З
урахуванням

беззбитковості

-

-

точки
беззитковості

Ринкові методи:
Орієнтована на На основі суб’єктивної на основі цінності
споживача
оцінки
цінності товару
продукції
На
основі
цінової
На
підставі
еластичності
максимального
розміру збитків та
прибутку
Розрахунку
економічної
цінності товару
Оцінки
максимально
прийнятної ціни
З орієнтацією на
попит
Аналізу меж
Аналізу
піків
збитків
і
прибуткоів
Орієнтовані на Залежне встановлення Слідування
за З орієнтацією на
конкурентів
цін
ринковими цінами
ринкові ціни
Слідування за лідером
Слідкування
за Визначення ціни на
лідером
змаганні
Тендерне
На основі змагання
ціноутворення
Ціноутворення
з Престижних цін
урахуванням
реакції
конкурентів

Як ми бачимо, дані методи базуються на дослідженні якостей товару та
пов‘язаних із ними категорій, а саме: попиту, собівартості, конкуренції.
Тому, проаналізувавши вище викладені методи маркетингового
ціноутворення, можна виділити наступні цілі даного процесу[5, с.503]: цілі,
орієнтовані на збут: максимізація виручки, збільшення частки ринку; цілі,
орієнтовані на прибуток: максимізація прибутку, досягнення віддачі на
інвестиційний капітал; цілі, пов‘язанні з конкуренцією: подальше
інвестування фірми, лідерство якості, позиціювання стосовно конкурентів
Отже, існує надзвичайно велика кількість різних методів для
знаходження доступної ціни та її визначень. На сучасному етапі
функціонування ринкового середовища конкуренція між виробниками за
споживача набирає швидких обертів. Виробникам, для того щоб утримати і
задовольнити потреби споживача необхідно застосовувати різноманітні
методи маркетингового ціноутворення, яке передбачає не тільки
встановлення оптимального рівня цін, але й формування стратегічної лінії
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цінової поведінки на ринку як у всій товарній номенклатурі, так і окремо по
кожному виду товару.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ФОРМУВАННІ
СПОЖИВЧОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день недостатньо розробити новий якісний,
конкурентоспроможний товар, встановити на нього оптимально-вигідну ціну
і обрати ефективні канали розподілу. Для більш успішного просування свого
товару організації повинні залучати до свого продукту якомога більше
покупців шляхом оригінальних звернень, розміщення інформації про
продукт, які переконували б споживачів в тому, що їм потрібен саме цей
товар. До того ж мало привернути покупців до свого товару, необхідно
постійно підтримувати їх інтерес до своєї діяльності. Дедалі більшого
значення набуває така складова комплексу маркетингу, як маркетингові
комунікації. Система їх спрямована на інформування, переконування,
нагадування споживачам про товар фірми, підтримку його збуту, а також
створення позитивного іміджу компанії. [2]
Актуальність даного дослідження полягає в тому що на теперішній час
виробників товарів та послуг на ринку досить велика кількість. Для
отримання прибутку їм необхідно проінформувати споживачів про їхній
товар, тому як без даного етапу продукція не зможе приносити очікуваних
результатів. Але на даний час зацікавити споживача досить важко, адже
окрім великого вибору товарів аналогів, велике значення має інформація яка
супроводжує та допомагає товару досягти значного попиту на ринку. Тому у
даній роботі запропоновані найефективніші види комунікацій, які б
спонукали споживача до придбання товарів та послуг конкретного
виробника.
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Мета даної роботи дослідити роль маркетингових комунікацій у
формуванні споживчого ринку в Україні.
Питання з цієї проблематики розроблені в працях таких зарубіжних та
вітчизнаних учених, як Д. Аакер, А. В. Войчака, Е. Гуммессона, Ф. Котлера,
О. В. Кузика , А. Ф. Павленко, Почепцова, Г. А. Рижакової, В. М. Шепеля та
ін.
Маркетингові комунікації — діяльність підприємства, спрямована на
інформування, переконання і нагадування цільовій аудиторії про свої товари,
стимулювання їх збуту, створення позитивного іміджу фірми у суспільстві та
налагоджування тісних взаємовигідних партнерських стосунків між
підприємством і громадськістю, а також оцінювання ринкової ситуації через
зворотний інформаційний потік з метою адаптації цілей фірми до ситуації,
яка склалася.
Останніми роками співвідношення обсягів на основних секторах ринку
комунікацій в Україні виглядає так само, як і в розвинених країнах, з тією
лише різницею, що український ринок маркетингових комунікацій доки
серйозно відстає за обсягами від світового рівня. За цією ознакою його
можна визначити таким, що все ще розвивається, а не розвиненим.
Якщо розглядати такий показник міри розвиненості комунікацій в
країні як відношення витрат на комунікації до величини валового
внутрішнього продукту (ВВП), то в українській економіці він залишається
більше, ніж скромним. Відставання існує також і за рівнем і ефективністю
послуг, пропонованих вітчизняними агентствами.
У той же час основною особливістю національного ринку комунікацій
є динамічність його розвитку, що обумовлено відносно сприятливою
економічною ситуацією і постійно зростаючим попитом на послуги. [3]
Вітчизняні науковці виокремлюють рекламу, стимулювання збуту,
персональний продаж, суспільні зв‘язки, пропаганду та прямий маркетинг.
Таблиця 1
Особливості засобів впливу маркетингової комунікації [2]
Засоби впливу
Реклама

Пропаганда

Стимулювання
продажу
Персональний
продаж

Переваги
Ефективний засіб для
охоплення великої кількості
споживачів. Експресивність.
Здатність до вмовляння
Здійснення через носія
інформації, що заслуговує на
довіру. Висока інформативність.
Широке охоплення споживачів.
Більша довіра з боку споживачів
Ефективний засіб швидко
змінити поведінку споживачів.
Гнучкість. Привабливість.
Інформативність
Безпосередній зворотний
зв'язок. Переконливість.
Можливість передачі складної
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Недоліки
Висока вартість. Труднощі щодо
організації зворотнього зв'язку
Труднощі у налагоджуванні
контактів із засобами масової
інформації.
Низький
рівень
контролю
за
публікаціями.
Неможливість повторення
Легке
дублювання
конкурентами.
Можливість
неправильного використання
Висока вартість

Прямий маркетинг

інформації
Індивідуалізація
(персоніфікація) зв‘язків зі
споживачем. Вимірюваність
результатів. Тривалість
контактів

Низька ймовірність отримання
вірогідних
відповідей
від
споживачів

В окремих випадках комунікативні завдання виконують ціни, продукт і
система розповсюдження. В ідеальному випадку всі інструменти маркетингу
повинні координуватись в рамках загальної концепції, оскільки навіть
найкраща реклама не допоможе, якщо продукт поганий, ціна завищена чи
продукт важно знайти у продажу.
Сьогодні в Україні мають опиратись не лише на економічні чинники
поведінки споживачів, а й на інституційні та поведінкові (біхевіористичні).
Найважливішим принципом використання будь-якого засобу маркетингових
комунікацій за таких умов – є потреба думати про споживача, коли
планується комунікація.
Ефективність комунікацій знижується через різні обставини. Однією з
найбільш важливих є численність різноманітних комунікаційних каналів. Для
досягнення високого охоплення аудиторії недостатньо "присутності"
торгової марки в одному із засобів масової інформації (ЗМІ) – необхідно
задіяти різні засоби комунікації. Надмірна фрагментованість ринків і
зменшення обсягів ринкових сегментів змушують компанії орієнтувати свої
повідомлення на порівняно невеликі цільові аудиторії. За таких умов,
вартість інформаційного повідомлення про новий товар зростає. Також
відбувається рекламне насичення ринків, внаслідок чого кількість рекламних
повідомлень, одержуваних потенційними споживачами, значно перевищує їх
можливості з відбору й аналізу потрібної інформації. [1]
Отже, для формування споживчого ринку в Україні можна зробити такі
висновки. Маркетингові комунікацій досить своєрідні в та певних ситуаціях
поодинці відображають не найкращі результати, тому для ефективного
продажу та завоювання постійної аудиторії споживачів, необхідно
використовувати як мінімум три інструменти маркетингових комунікацій, це
дозволить охопити більш ширше коло людей. Тому як кожна людина має
власні смаки та вподобання і по різному сприймає одну і ту ж інформацію.
Наприклад на сьогодні дуже актуальною стала нестандартна реклама, яка є
більш запам‘ятовувана або постійні опитування населення по телефону, та
пропонування власної продукції, це все з‘явилось не так давно і не погано
користується попитом.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В
УКРАЇНІ
Важливе місце в ринкових відносинах належить маркетинговим
дослідженням у всіх сферах господарювання, адже перед кожним
підприємством постає питання щодо реалізації товару (продукції) та послуг.
Кожне підприємство, плануючи свою діяльність, та розробляючи стратегію
свого подальшого розвитку, повинно володіти інформацією про можливості
та побажання потенційних споживачів, товари та послуги конкурентів та їх
поведінку на ринку тощо. Успішне ведення бізнесу в сучасних умовах
неможливе без адаптації до постійних змін ринкових умов, які
характеризуються своєю динамічністю і, часто, непередбачуваністю. При
цьому, основним засобом адаптації до змін у ринковому середовищі
виступають своєчасні та обґрунтовані маркетингові дослідження , які
базуються на повній, достовірній та своєчасній інформації.
Вивченням питання проблем розвитку маркетингових досліджень в
Україні займались такі вітчизняні вчені як: І. Березін, Є. Голубков,
Дж. Еванс, Є. Копатько, Ф. Котлер, Ж. Ламберн, І.Любарський, О. Попов,
А. Руденко, О. Федоришин та ін.
Метою даного дослідження є визначення основних проблем розвитку
маркетингових досліджень в Україні.
В розвинутих країнах маркетингові дослідження стали обов‘язковим
пунктом, що потребує виконання, в діяльності організацій при досягненні
поставлених цілей. Про важливість ринкових досліджень свідчить, для
прикладу, той факт, що у США їх регулярно проводять більше 90%
промислових компаній та фірм сфери послуг, у ФРН і Великій Британії –
близько 75%. Звичайно, український ринок маркетингових досліджень є
надто скромним порівняно з аналогічними ринками країн Східної та
Західної Європи, США, Японії. Так, для порівняння в Україні не більше, ніж
15% великих підприємств і фірм використовують результати маркетингових
досліджень в своїй діяльності [3].
Ринок маркетингових досліджень в Україні зародився ще у період
Радянського Союзу, точніше у 90-х роках, коли тільки почалися ринкові
перетворення. В той час виокремлювались три головні проблеми: відсутність
методології в побудові вибірки, низька ефективність обраних методик при
105

проведенні інтерв‘ю (ядро кількісних досліджень), відсутність методів для
проведення якісних досліджень (фокус-груп) [1, с. 89].
Проблеми маркетингових досліджень в Україні, як і в інших
постсоціалістичних країнах, мають свої особливості. На відміну від Західних
країн, в яких бізнес, підприємництво послідовно пройшли два основних
підходи до формування і дії ринкових механізмів, як от: «ринок продавця» і
«ринок покупця», наша економіка в процесі ринкових реформ опинилася в
досить специфічному стані. Тому, українському виробнику залишається
самотужки формувати свій дослідницький центр з огляду на сформований
попит на ринку. Проте, застосування підприємствами сучасних підходів до
здійснення маркетингових досліджень унеможливлюється низкою причин.
Основними проблемами на шляху розвитку маркетингових досліджень
в Україні є: відсутність зацікавленості керівництва і нерозуміння доцільності
проведення маркетингових досліджень; невміння використовувати
результати досліджень; відсутність фінансування; некомпетентність
провайдерів маркетингових досліджень; рівень розвитку економіки в цілому;
відсутність інформації про ринок маркетингових досліджень; недовіра до
результатів дослідження; висока вартість; недостовірність, неточність
одержуваних даних; закритість бізнесу замовника; часті відмови
респондентів брати участь у дослідженні [2, с.17].
Із розвитком ринку маркетингових досліджень в Україні щороку
зростають ціни на ці види послуг (15-20 %), що також негативно відбивається
на рівні зацікавленості в них підприємств. Даний процес зумовлений
зростанням цін на купівлю офіційних джерел інформації, підвищенням
заробітної плати кваліфікованим працівникам, зростанням вимог клієнтів до
спеціально обладнаних приміщень для проведення фокус груп та офісних
приміщень. Також незначно підвищилися ціни на анкети в залежності від
статусу та досяжності респондента.
Слід відмітити недостатньо високий кваліфікаційний рівень кадрового
забезпечення даної сфери. Мова йде як про інтерв'юерів, так і про фахівців,
що працюють в аналітичних проектах. Компаніям потрібні люди, які б
поєднували в собі дві функції, які досить рідко властиві одній людині. Перша
функція ‒ ефективний менеджмент, зокрема уміння працювати з клієнтом;
друга ‒ аналітичні здібності, тобто уміння працювати з даними, вдумливість,
спокій, бачення тенденцій. Хоча слід відмітити, що на сьогоднішній день
дослідницький ринок України уже більш-менш структурований за рівнем
якості (якості не збирання інформації, а за рівнем обробки і відповідно за
цінами) [4, с.12].
Однією з проблем розвитку маркетингових досліджень на
українському ринку є те, що підприємства даної галузі спеціалізуються
на бізнес-дослідженнях і соціологічних дослідженнях, значиму частину яких
складають політичні. Темпи становлення служб маркетингових досліджень і
організації цих робіт в країні за останні роки були дуже інтенсивними.
Цьому сприяли такі чинники [3]: 1) проникнення на український ринок
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великої кількості закордонних компаній, для яких він дійсно
був неосвоєний; 2) звільнення значного числа соціологів, психологів та
інших спеціалістів у зв'язку із закриттям або припиненням фінансування
заводських служб соціального розвитку, вузівських госпдоговір них
лабораторій.
Проте, за останні декілька років маркетингові дослідження все менше
сприймаються як необхідність, і все більше визнаються як реально діючий
інструмент визначення можливостей розвитку бізнесу та оцінки результатів
маркетингової діяльності. Український ринок маркетингових досліджень
спеціалізується на бізнес-дослідженнях і соціологічних дослідженнях,
значиму частину яких складають політичні. Слід зазначити, що темпи
становлення служб маркетингових досліджень і організації цих робіт в країні
за останні роки були дуже інтенсивними.
Таким чином, для ефективного розвитку
ринку маркетингових
досліджень в Україні необхідним є вирішення існуючих проблем та
цілеспрямованості до їх вирішення, що дозволить при проведенні приймати
правильні та більш ефективні рішення на основі проведених досліджень, що
збільшить продуктивність та в подальшому прибутковість, як замовників так
і виконавців.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОВАРНОЇ
ПОЛІТИКИ
Прискорення процесу ринкових перетворень в Україні потребує
вдосконалення існуючих стереотипів господарювання, методів планування та
принципів управління. Основою мають стати об‘єктивні чинники розвитку,
пізнання і використання яких залежить від рівня управління суб‘єктом ринку,
його ресурсних можливостей, що постійно трансформуються під впливом
змін зовнішнього і внутрішнього середовища.
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Проблемам формування товарної політики присвячені роботи таких
західних та вітчизняних дослідників, як: Романов А.Н., Войчак А.В., Багієв
ГЛ., Балабанова Л.В., Ткаченко Н.Б., Зав'ялов П.С., Холодний Г.О.
Товарна політика маркетингу — це комплекс заходів, у межах яких
один чи кілька товарів використовують як основні інструменти виробничозбутової діяльності підприємства. Метою товарної політики маркетингу є
забезпечення прийняття таких рішень:
створення нових товарів (властивості, дизайн, марочна назва, упаковка,
сервіс, гарантії, тощо);
напрямів модифікації та модернізації товарів;
щодо удосконалення товарного асортименту та товарної номенклатури
(ширина, глибина, насиченість, гармонійність);
припинення випуску товарів [2].
Під час виконання завдань товарної політики повинен превалювати
стратегічний підхід — довготривалий курс виробництва та/або реалізації
товарів, що сприяє забезпеченню реалізації місії підприємства. Очевидно, що
ухвалення таких рішень вимагає вивчення всіх питань, які формують товарну
політику маркетингу.
Велику роль відіграє товарна політика маркетингу у збереженні та
розвитку підприємства як цілісної соціально-економічної системи. Цілі
підприємства, що є засобами реалізації його місії на ринку, умовно можна
розподілити за трьома великими напрямами: відшкодування ресурсів;
забезпечення гарантій збереження підприємства; створення умов для його
зростання. Найбільш важливими показниками досягнення цих цілей
вважають: обсяги збуту; відшкодування змінних і постійних витрат;
прибуток та зниження собівартості; збільшення обсягів виробництва; частка
ринку; розподіл ринку та робота з ним.
Часто засобом досягнення цих показників є диверсифікація. З нею
пов'язане розширення програми виробництва та реалізації внаслідок
освоєння нової продукції для нових ринків. Тобто стратегія диверсифікації —
це діяльність, за допомогою якої підприємство може проникнути на багато
ринків і поступово нарощувати свою присутність на них.
На протилежному полюсі перебуває стратегія концентрації виробничої
діяльності, за допомогою якої підприємство може проникнути лише на один
або кілька сегментів ринку.
Головні характеристики, які беруть до уваги під час вибору
диверсифікації чи концентрації діяльності, це: реакція обсягів продажу на
невелике збільшення витрат на маркетинг; стабільність обсягів продажу та
темпів їхнього зростання на кожному ринку; очікуваний час випереджання
конкурентів; рівень потреб в адаптації товарів і маркетингу до умов різних
ринків; внутрішні та зовнішні обмеження, на які може натрапити
підприємство. Разом з тим, процес диверсифікації в багатьох випадках
породжений не тільки необхідністю оптимізації товарної політики
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підприємства, але стає також прямим наслідком науково!технічного
прогресу. Цей процес, як правило, виявляється таким чином:
— випуск принципово нових виробів, що займають вільну ринкову
нішу;
— заміна наявної продукції на нову та найновішу (домінуюча
тенденція);
— збільшення видів усередині рядів товарів і відокремлення нових
рядів;
— удосконалення самого товару та його складових;
— якісні зміни рівня технології, необхідної для випуску товарів;
— жорсткіші вимоги до вхідних матеріалів;
— жорсткі ресурсні, особливо енергетичні та екологічні, обмеження,
що спонукають урізноманітнювати виробництво товарів і приводити його у
відповідність із цими обмеженнями [1].
За умов швидких темпів розвитку технологій та процесів глобалізації
стає очевидним той факт, що для успішного розвитку підприємства загалом
та його товарної політики маркетингу зокрема, необхідно спрямовувати
основні зусилля в інноваційні процеси. Консервативні підходи залишилися в
минулому, оскільки здебільшого виявилися неспроможними конкурувати з
новітніми рішеннями. Тому саме завдяки інноваціям у товарній політиці
маркетингу
уможливлюється
забезпечення
конкурентоздатності
підприємства на сучасному ринку.
Торговельні підприємства, що переважно торгують продовольчими
товарами, серед яких перше місце належить продуктам харчування, є
основною ланкою, яка має виконувати суспільну місію щодо задоволення
потреб населення в цих товарах. Тому дослідження саме в цій площині
обґрунтоване з позиції підвищення результативності їхньої товарної політики
щодо забезпечення цього процесу. До того ж мають прояв негативні
тенденції, щодо мережі торговельних підприємств, які переважно торгують
продовольчими товарами, а саме: зменшується кількість як торговельних
підприємств, так і магазинів; середня торгова площа магазинів дуже мала і
складає до 100 м. кв.; рівень спеціалізації продовольчої торгівлі вкрай
низький й кількість цих магазинів також скорочується. Позитивним є
укрупнення магазинів самообслуговування, розмір яких у середньому
збільшився за останні роки в 3 рази [3].
Маркетингове дослідження товарної політики дає можливість
забезпечити успішну підприємницьку діяльність і полягає у зборі інформації,
іі систематизації, реєстрації всіх відомостей, що стосуються ринку певного
товару. Таке дослідження дає можливість визначити реальних і потенційних
споживачів, їх купівельну спроможність, а також основні тенденції і
закономірності ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
В сучасному ринковому середовищі необхідною умовою успішного
функціонування промислового підприємства є проведення комплексних
маркетингових досліджень. Одним з об'єктів комплексного дослідження
товарного ринку є сам ринок. Успіх ефективної маркетингової стратегії
визначається ступенем розуміння ринкових потреб. Особливо це стосується
промислового ринку, де кожен споживач є унікальним, і вибір кінцевого
споживача супроводжується складними процесами прийняття рішень про
купівлю. Тому для прийняття рішень підприємств промислового ринку, який
характеризується величезним обсягом збуту і закупівель, виняткове значення
має наявність достовірної маркетингової інформації.
Вагомий внесок у дослідження питань формування стратегічної
політики підприємства на ринку маркетингових досліджень зробили такі
вітчизняні та зарубіжні вчені: Котлер Ф., Крикавський Є.В., Кузьмін О.Є.,
Старостіна А.О. та інші. Однак у їхніх та інших наукових працях не в повній
розглянуто питання особливостей проведення маркетингових досліджень
саме для промислових підприємств.
Маркетингові дослідження дають змогу визначити обсяг інформації,
необхідної для вирішення проблем підприємства; відібрати методи збору
інформації; організувати та здійснити процес збору даних; проаналізувати
результати; визначити напрямки використання результатів.
Маркетингові дослідження для промислових підприємств вимагають
великих матеріальних і часових витрат. Ринок відрізняється тим, що важко
знайти експерта для проведення інтерв'ю, яке дозволило б отримати
специфічну інформацію про особливості виробничого процесу як на
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підприємствах, що випускають продукцію, так і на підприємствах, що
використовують її [1].
Коло контактів виробників і споживачів продукції обмежене, по-перше,
на ринку присутня невелика кількість учасників ринку, а по-друге,
спілкування відбувається тільки на рівні керівництва підприємств. Збір
інформації неможливий без особистої зацікавленості і безпосередньої участі
представників керівництва підприємств-виробників продукції. Для
проведення опитувань обов‘язковим існування сталих довірчих ділових
відносин, що дозволяють отримувати інформацію, закриту для вільного
доступу [3].
У порівнянні зі споживчим ринком, ринок товарів промислового
призначення – часто відрізняється одиничними покупками і для того, щоб
отримати уявлення про властивості, закономірності і тенденції певних
ринкових явищ, інформація збирається протягом декількох років.
Невелике число споживачів продукції ускладнює проведення
кількісних досліджень. Великого значення набуває створення інформаційної
бази, що дозволяє проводити такі дослідження.
Інформаційна база створюється шляхом особистих бесід або під час
спілкування по телефону, або під час ділових зустрічей. Тому питання анкети
повинні бути ретельно продумані і мають сприяти збиранню важливої
інформації за короткий проміжок часу.
Географія дослідження, як правило, охоплює регіони, віддалені один
від одного на значну відстань, що позначається на вартості досліджень.
Безпосередній збір інформації ускладнюється тим, що рішення про
купівлю приймається колективно. У дослідника на ринку товарів
промислового призначення немає можливості проводити опитування з
кожним учасником групи закупівлі. Виявлення складу групи закупівлі та
розподілу ролей між її учасниками дозволить розробити анкети
багатоваріантного вибору, коли респонденту пропонується оптимально
можливий набір варіантів відповідей.
Особливості покупців товарів промислового призначення роблять
процес покупки досить тривалим. В процесі індустріальної закупівлі
необхідно чітко відділяти процес ухвалення рішення про покупку від процесу
здійснення покупки. Загалом, процес ухвалення рішення про покупку товарів
промислового призначення складається з наступних етапів: усвідомлення
проблеми, пошук і оцінка альтернативних шляхів вирішення проблеми,
визначення технічних характеристик продукції, пошук та вибір
постачальників продукції. Сама покупка складного і дорогого виробу
складається з розробки замовлення з використанням переговорів, контролю
процесу виконання замовлення і оцінки роботи постачальника. Тоді в
залежності від результатів оцінки постачальника в подальшому здійснюється
або закупівля без змін, або закупівля зі змінами, або, у разі незадовільної
оцінки постачальника, спільна робота припиняється. Безпосереднє
спілкування з невеликим числом реальних і потенційних споживачів,
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дозволяє виробнику продукції визначати, на якому етапі процесу
індустріальної закупівлі вони знаходяться, і активізувати маркетингові
заходи в необхідному напрямку [4].
Знання потреб покупців дозволять споживачеві адаптувати продукцію і
пропоновані послуги, впливати на думку покупців під час проведення
переговорів. Визначаючи потребу, покупець цього ринку визначає не свої
особисті потреби, а потреби підприємства, колективу. Потреби покупців –
професіоналів ґрунтуються на ясно визначених цілях. Потреба в покупці
товарів промислового призначення – може виникнути в наступних ситуаціях:
розширення виробництва; заміна парку устаткування в результаті фізичного
зносу машин; заміна морально застарілого обладнання.
Поведінка кінцевих споживачів обумовлена, насамперед, характером
самих потреб.
Особливістю маркетингових досліджень на ринку товарів
промислового призначення – є створення інформаційному бази на основі
маркетингу взаємин. При цьому кількість і цінність зібраної інформації при
кожній взаємодії в ході співпраці зі споживачами продукції збільшується [2].
Для успішного застосування маркетингових досліджень виробник
продукції має володіти інформацією про особливості функціонування
підприємств-споживачів та їх потреби, тобто ідентифікувати основних
споживачів і визначати перспективи їх розвитку. Виявлення перспектив
розвитку основних споживачів продукції дозволить прогнозувати попит на
продукцію, що випускається і, як наслідок, погоджувати ключові цілі
підприємства.
Купівля та продаж продукції здійснюється колективно. Тому
промисловому підприємству при використанні результатів маркетингових
досліджень важливо розробляти єдиний і узгоджений підхід щодо
стратегічних пропозицій в області товарної та цінової політики. Вироблення
спільних рекомендацій дозволить визначити межі свободи дій кожного
учасника процесу продажу.
Характер потреб покупців продукції визначає їх поведінку. Вивчення
змін потреб дозволить оцінити поведінку споживачів з точки зору їх
утримання, темпів залучення, вартості обслуговування. Таким чином, можна
визначити основний напрям діяльності виробників обладнання. Моніторинг
ключових індикаторів діяльності та динамічне реагування на фактори, що
впливають на попит, гарантує максимальну ефективність маркетингових
досліджень – основу вірної політики підприємства на промисловому ринку.
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
На сьогоднішній день однією із найважливіших задач будь-якого
підприємства є отримання першості у конкурентній боротьбі, забезпечення
випуску такої кількості продукції, на яку був би попит на сучасному етапі, та
покращення якості товару на будь-якому етапі життєвого циклу.
Взагалі конкурентоспроможність продукції одне з головних місць у
всій економічній системі. І тому, питання про конкурентоспроможність
товару буде існувати завжди, особливо там, де існує та ведеться постійна
боротьба і суперництво між виробниками та продавцями. Відомо, чим
запекліша боротьба існує, тим важливішим буде для кожного виробника
досягнення високої конкурентоздатності товару, при якій він зможе вільно
працювати на ринку.
Питаннями щодо підвищення конкурентоспроможності продукції
займалися як зарубіжні так і вітчизняні вчені. Серед них можна виокремити
наступних: Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Д. Сондерс, В.Савчук,
В.Чернега, В. Шевчук та ін. Також відомі й сучасні науковці, які
досліджують дане питання, а саме: М.Книш, Е.Кочетов, О.Білоус,
Д.Лук‘яненко та ін.
Конкурентоспроможність продукції – це комплекс споживчих та
вартісних характеристик, які визначають його успіх на ринку, тобто
спроможність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовах широкої
пропозиції до інших конкуруючих товаровиробників [1, с. 219].
Для кожного підприємства є важливим підтримання високої
конкурентоспроможності, тобто використовувати всі ресурси підприємства
настільки розумно та продуктивно, щоб головний конкурент, в результаті
почав отримувати менше прибутку, та лише продукція даного підприємства
була головною на певному ринковому сегменті. Слід запам‘ятати те, що
навіть досягнувши такого результату, надто важко потім буде втримати
конкурентні переваги за собою, і тому, керівництву буде необхідно час від
часу здійснювати певні перетворення щодо політики ведення господарства та
реалізації своєї продукції.
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Такими перетвореннями можуть бути: зміна товарної політики,
впровадження нових технологій, диверсифікація виробництва, зміна
організаційно-правового статусу підприємства, модернізація форм збуту
продукції, вихід на нові ринки, створення спільних виробництв [2, с. 500].
У кожному підприємстві, яке бажає ефективно функціонувати на ринку
має бути присутнім маркетинговий відділ, який буде проводити саме оцінку
конкурентоспроможності, виявляти сильні і слабкі сторони у їх діяльності.
Саме за допомогою маркетингових заходів можна, в загальному, оцінювати
всю сукупність споживачів та диференціювати їх на окремі групи. Для того,
щоб підприємство весь час займало високі позиції у конкурентні боротьбі,
необхідно застосовувати маркетингові засоби, які допоможуть підприємству
на будь-якому етапі його життєвого циклу.
Одним із найвагоміших маркетингових заходів може слугувати саме
маркетингова програма, яка складається для підприємства з метою вивчення
ринку, дослідження товарів на ньому, місце самого підприємства на певному
ринку, та запропонування певних засобів для покращення позицій, або
збереження існуючих.
Відомо те, що програма (план) маркетингу для підвищення
конкурентоспроможності складається із таким пунктів:
1. Програма маркетингових досліджень:
1.1. Дослідження ринку.
1.2. Дослідження асортименту та конкурентоспроможності товарів та
послуг.
1.3. Дослідження збуту.
1.4. Дослідження реклами і стимулювання збуту.
1.5. Дослідження вимог покупців до товарів та послуг.
2. Програма управління асортиментом та конкурентоспроможністю
товарів та послуг:
2.1. Планування асортиментної концепції.
2.2. Формування замовлення для виробників.
2.3. Зустріч з виробниками.
2.4. Формування торговельного асортименту.
2.5. Закупка товарів.
3. Програма управління збутом і розподілом товарів:
3.1. Складання плану реалізації.
3.2. Планування і здійснення основних і додаткових послуг.
3.3. Планування і здійснення зовнішньоторговельних операцій.
3.4. Складання кошторису витрат на збут і розподіл.
4. Програма управління рекламою і стимулюванням збуту:
4.1. Планування рекламної політики.
4.2. Стимулювання попиту покупців.
4.3. Стимулювання торговельного персоналу.
Стосовно програми маркетингу можна зробити висновки про
дослідження ринку, на якому підприємство функціонує чи бажає працювати
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в майбутньому. Визначити, хто може бути реальними конкурентами і
провести повну оцінку конкурентоспроможності та приступити до
проведення всіх інших маркетингових заходів.
Підприємству необхідно розробити декілька різних варіантів програми,
причому кожен із них має певним чином відрізнятися один від одного
маркетинговими діями або наявністю чогось іншого. Програма маркетингу є
індивідуальною для кожного підприємства, оскільки створюється залежно
від його конкретних цілей та завдань.
Отже, конкурентна спроможність продукції є одним з найсуттєвіших
чинників, який визначає конкурентоспроможність підприємства загалом.
Маркетингові засоби покликані підвищувати конкурентоспроможність
продукції, орієнтуватися на якість, ефективність досліджень, які в кінцевому
результаті принесуть ефективні зміни для підприємства в цілому. Тому, після
всього вище зазначеного можна виділити ряд факторів, які підвищують та
підтримують
конкурентоспроможність
продукції:
зниження
ціни
споживання; мінімізація термінів постачання товарів; підвищення рівня
післяпродажного обслуговування; удосконалення маркетингових досліджень
та реклами; гнучка маркетингова та товарна політика.
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Найважливішим у діяльності маркетингової служби є дослідження
товарних ринків, тобто сфери реалізації конкретних товарів чи груп товарів,
що пов'язані ознаками виробничого чи споживчого характеру. Дослідження
ринку товарів припускає їхню сегментацію, визначення мотивів попиту,
виявлення незадовільних потреб.
Євроінтеграція — це процес політичної, юридичної, економічної (а в
деяких випадках — соціальної та культурної) інтеграції європейських
держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент
європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення
Європейського Союзу та Ради Європи [5].
Маркетингове дослідження ринку означає насамперед визначення
об'єктивних тенденцій його розвитку: попиту, пропонування, ціни, стану
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конкуренції. Це положення має велике значення. Воно застерігає від
надмірного волюнтаризму, який спостерігався у нас протягом тривалого
періоду і проявлявся в численних спробах відмінити дію законів економіки,
адміністративними командами установлювати ціну, визначати обсяг
пропонування товарів тощо.
Дослідження в галузі маркетингу можуть бути постійні й епізодичні.
Систематичне проведення досліджень має істотне значення, бо підприємство
при цьому одержує можливість оперативно змінювати свою політику у разі
відповідних змін в основних факторах, що визначають попит. Водночас
багато ситуацій маркетингу своєрідні, що вимагає проведення окремих
спеціальних досліджень. Виділяють основні етапи дослідження маркетингу:
 Обґрунтування необхідності проведення дослідження.
 Аналіз факторів, що обумовили потребу в інформації, і формулювання
проблеми.
 Чітке формулювання цілі дослідження.
 Визначення необхідних вихідних даних, методів їх збору і видів
аналізу, які слід провести.
 Збір даних.
 Систематизація й аналіз даних.
 Інтерпретація результатів і формулювання висновків і результатів.
 Підготовка звіту про результати дослідження.
 Аналіз прийнятих на основі дослідження заходів [2].
У процесі вивчення ринку мають бути визначені: його розмір і
сегментація; розрахована питома вага товарів, що випускають конкуренти;
установлена частка держзамовлення у загальному обсязі виробництва;
досліджені структура, склад і організація робіт збутової мережі, що
обслуговує ринок; проаналізовані загальноекономічні та інші зовнішні
тенденції, які впливають на його структуру; спрогнозовано розвиток ринку.
Аналіз ринку в загальному вигляді зводиться до кількісної оцінки наявного
товарного пропонування й попиту і порівняння їх між собою за існуючого
або прогнозованого рівня цін.
За визначенням Ф. Котлера, маркетингові дослідження - це
систематичний проблемний аналіз, створення моделі і визначення кола даних
з метою прийняття найбільш правильних рішень, поліпшення контролю над
маркетингом товарів і послуг [3].
Комплексне дослідження ринку передбачає ретельне вивчення
економічної кон'юнктури. Маркетинг як поняття, похідне від ринку, є
одночасно науковою і практичною діяльністю по управлінню виробництвом і
збутом товарів в залежності від довгострокових і короткострокових
тенденцій розвитку ринку, економічної кон'юнктури загалом та товарного
ринку, зокрема. Кон'юнктурні дослідження, пов'язані з вивченням попиту і
пропозиції на ринку й окремих його сегментах, місткості та характеру ринку,
рівня цін і цінової еластичності попиту та пропозиції, ступеня та умов
ринкової конкуренції, необхідні для прийняття відповідних рішень на всіх
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рівнях маркетингової діяльності - стратегічному, тактичному та
оперативному. Спостереження за поточною кон'юнктурою та її аналіз
дозволяють вирішувати оперативні завдання маркетингу, а вивчення
тривалих тенденцій і прогноз кон'юнктури - тактичні і стратегічні завдання
для досягнення поставлених середньострокових і довгострокових цілей [1].
Вітчизняні дослідники наголошують на необхідності дослідження
регіональних товарних ринків і виявлення особливостей їх формування,
функціонування та розвитку. Специфіка дослідження регіонального
товарного ринку полягає у тому, що визначається рівень розвитку даного
товарного ринку у відповідному регіоні щодо його розвитку на
національному рівні та в інших регіонах, що дасть можливість здійснити
порівняльний аналіз та визначити міру його розвитку у масштабах країни [4].
Таким чином, у роботі охарактеризовано маркетингові дослідження
товарних ринків, визначено основні етапи, виявлено необхідність
дослідження товарних ринків регіону.
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Парфумерно-косметична галузь традиційно займає одне з провідних
місць у формуванні економіки держави. Народно-господарське значення
вітчизняної парфумерно-косметичної промисловості визначається тим, що
продукція галузі забезпечує високу ефективність виробництва і дозволяє
перераховувати до бюджету щорічно близько 1,5 млн грн. податків з обігу та
прибутку.
У цей час українська парфумерно-косметична індустрія переживає
період відповідного реформування в галузі всіх сфер діяльності —
економічної, юридичної, виробничої, наукової тощо, що пов'язано з
адаптуванням державних підприємств галузі до сучасних ринкових відносин,
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а також зі зміною іміджу самої косметики, яка за світовими тенденціями
розвитку косметології як науки перетворюється на нову "хімію століття" —
косметичну хімію.
Становлення парфумерно-косметичної індустрії України — це, по суті,
становлення й багатогалузевого господарства, освоєння нових виробництв,
які включають виробництво косметичної сировини і напівпродуктів,
синтетичних духмяних речовин, тари для готової продукції.
Український парфумерно-косметичний ринок останніми роками
динамічно зростає і вже сьогодні займає значну частку на товарному ринку
України. Якість запаху є головною властивістю парфумерної продукції, від
якої залежить і ціна товару, і його конкурентоспроможність, та, зрештою,
попит споживачів та рівень реалізації на ринку. Питання якості парфумерних
товарів завжди є актуальним, оскільки ці товари контактують зі шкірою
людини та безпосередньо впливають на стан здоров'я людини [1].
Науковці виділяють такі основні тенденції та напрямки розвитку
парфумерних товарів: зростання частки синтетичної сировини у виробництві;
нові інгредієнти, тара та упаковка товарів, вирішення екологічних проблем;
інформаційні технології та комунікації – мобільність суспільства та мережі
Інтернет; глобалізація конкурентності та зростаюча конкуренція в торгівлі та
виробництві [2].
Великою проблемою є і те, що аромат або дизайн багатьох упаковок
парфумерних виробів дуже нагадує відомі світові бренди, тобто є їх
імітацією або версією – легальними різновидами підробки парфумерних
виробів. Версія парфумерії імітує тільки аромат оригінальних парфумів, але
розливається у флакони, не схожі на фірмові. Імітація парфумерії дуже схожа
на фірмовий продукт. Зовнішній вигляд, дизайн, упакування – такі ж. Тільки
в назві змінюється одна або дві букви. Виробники версії або імітації
зізнаються, що це не фірмові парфуми, а їх інтерпретація для тих, кому
оригінал не по кишені. Така парфумерія дуже поширена й у нашій країні.
Міжнародна торговельна палата встановила, що за обсягом постачань
підробленої парфумерії на європейський ринок (19 %) Україна поступається
лише Китаю (37 %). [3].
Загалом український ринок парфумерних товарів є одним з найбільш
містких і перспективних серед інших непродовольчих товарів. На сучасному
етапі для вітчизняних виробників головні завдання складаються з
покращення якості і розширення асортименту продукції, підвищення її
конкурентоспроможності, а також більш активного її просування на
внутрішньому та зов нішньому ринках.
Таким чином, треба знати та вміти прослідкувати нові тенденції та
напрямки в моді, а особливо вгадати, чого саме не вистачає зараз споживачу.
Будь-якому виробу, навіть найкращому, необхідна реклама та використання
засобів просування його на ринку. Тому потрібно обов‘язково проводити
рекламні кампанії та заходи по стимулюванню збуту, роблячи торгівельні
марки більш пізнаваними та популярними. В рекламі треба акцентувати
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низьку ціну та якість товарів, в яких використовуються лише натуральні
продукти. Також треба підвищувати кваліфікацію спеціалістів, які б змогли
винаходити унікальну та оригінальну продукцію, розробляти нові аромати та
відповідну упаковку.
Незважаючи на всі проблеми, перешкоди чи негаразди парфумерна
промисловість в Україні існує. Існують виробники, які можуть чи зможуть в
найближчому майбутньому виготовляти якісну, привабливу і врешті решт
конкурентоспроможну продукцію, та розвивати конкурентоспроможну
парфумерну промисловість в Україні.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
У сформованих ринкових умовах особливу увагу доцільно приділяти
розвиткові промисловості, яка має для держави стратегічне значення.
Розв‘язанню актуальних виробничо-економічних завдань, пов‘язаних із
насиченням внутрішнього промислового ринку, сприяє організація
виробництва і збуту продукції на основі принципів і методів маркетингу із
чіткою орієнтацією на вимоги ринку й задоволення платоспроможного
попиту споживачів.
Промисловий маркетинг можна визначити як діяльність у сфері ринку
товарів виробничо-технічного призначення, направлену на просування цих
товарів (послуг) від підприємств, які їх виробляють, до тих організацій і
фірм, які набувають їх для подальшого використання у виробництві або
перепродажу без змін. За А. І. Ковальовим: ―Суть промислового маркетингу
полягає в створенні для клієнтів споживчої вартості товарів і послуг, які
направлені на задоволення потреб організацій і досягнення їхніх цілей‖ [1, с.
21].
Предметом промислового маркетингу є сукупність взаємовідносин між
діячами ринку, що виникають унаслідок їх ділової активності в процесі актів
купівлі-продажу. Об'єктом промислового маркетингу виступає промисловий
ринок, а його суб‘єктами – виробники, посередники, банки, державні органи,
агенти, брокери, фірми, що пропонують послуги, які офіційно діють на цьому
ринку, вступають у відносини один з одним і здійснюють свою діяльність з
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метою отримання певного ефекту (в основному, прибутку), дотримуючись
при цьому вимог, передбачених законами України та статутами підприємств.
Отже, говорячи про промисловий маркетинг, не можна не відзначити,
що це новий інструмент організації ефективного управління виробничими
підприємствами, елементи якого опрацьовуються й активно застосовуються в
Україні досить недавно, адже вітчизняний промисловий ринок знаходиться
на сьогодні в стадії динамічного розвитку. Оскільки промисловий ринок є
найбільшою та найважливішою складовою економіки будь-якої країни,
виникає необхідність і важливість його дослідження із застосуванням
основних методів і принципів промислового маркетингу [2].
Оскільки промисловий маркетинг доцільно розглядати як філософію
ведення бізнесу у сфері промислового виробництва, її основою є такі
положення:
─ маркетингові дії повинні розпочинатися й базуватися на первинних
потребах організацій-покупців;
─ орієнтація на клієнта повинна органічно вплітатися в дії всіх
функціональних підрозділів підприємства;
─ задоволення потреб організацій-клієнтів повинно розглядатися як
оптимальний засіб досягнення власних довгострокових цілей задля
підвищення рівня прибутковості підприємств-виробників.
Необхідність застосування принципів промислового маркетингу в
Україні зумовлена розірванням економічних зв‘язків між виробниками й
споживачами, взаємини між якими раніше регулювалися централізовано.
Нині, коли кожне підприємство-виробник управляється самостійно,
проблеми маркетингу набули першорядної ваги. Адже маркетинг у
широкому значенні цього слова являє собою діяльність із виявлення потреб
людей та їх задоволення найбільш ефективним способом. На макрорівні
маркетинг відіграє роль каталізатора економічного розвитку, оскільки він
допомагає:
─ найбільш ефективно узгодити пропозиції доступних товарів та
послуг із існуючими потребами покупців;
─ забезпечити вихід нових продуктів та послуг на ринок;
─ долучити споживачів до ринкової економіки [3, c.12-13].
Промисловий маркетинг дозволяє визначити шляхи оптимального
використання наявних виробничих потужностей для задоволення потреб
споживачів. Двома важливими інструментами промислового маркетингу в
стимулюванні економічного розвитку є розвиток ринково орієнтованої
системи менеджменту та приваблення національних і зарубіжних інвесторів.
Така модель була розроблена для опису процесу економічного розвитку та
факторів, що впливають на нього, в умовах країн, які розвиваються. Але цю
модель можна використати для пояснення багатьох економічних процесів,
які відбуваються під час розвитку ринкової економіки.
Подолання економічної стагнації, характерної для трансформаційного
процесу, прямо пов‘язане із залученням нової методології менеджменту та
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інвестицій. Сприйняття та розвиток маркетингової орієнтації допомагає
успішно вирішувати більшість проблем відповідного періоду.
Сучасне товарне виробництво відрізняється величезною кількістю
об‘єктів і суб‘єктів ринкових трансакцій, складністю взаємозв‘язків та
взаємозалежностей. Розуміння цієї закономірності, вивчення ринкових
потреб та формування відповідної реакції на зміну маркетингового
середовища передбачає обробку великих інформаційних потоків та
оволодіння сучасними інструментами ринкового аналізу. Інформаційна
інфраструктура стає таким же обов‘язковим елементом забезпечення
розвитку промислового маркетингу, як і банківська, транспортна,
розподільча, комунікаційна та інші види інфраструктур. Серед останніх,
наприклад, на сучасному етапі розвитку економіки України особливого
значення набуває банківська інфраструктура, яка забезпечує рух грошових
ресурсів між господарюючими суб‘єктами і створює умови для інвестиційної
діяльності. Недоліки в розвитку банківської інфраструктури негативно
відбиваються на фінансовій діяльності одиниць бізнесу та обмежують
можливості розвитку промислового маркетингу.
Відтак методологічною основою побудови концепції промислового
маркетингу має стати системний підхід до використання цілей та
можливостей організації-продавця з метою задоволення власних
комерційних потреб та досягнення бажаної задоволеності потреб організаційспоживачів більш ефективними ніж конкуренти методами. Він передбачає,
що підсистема промислового маркетингу тісно взаємодіє з іншими
підсистемами підприємства – фінансовою, інноваційною, інвестиційною,
виробничою, збутовою, стратегічного планування тощо.
Отже, промисловий маркетинг як концепція ринкового управління
перебуває в постійному розвитку та з плином часу пройшов шлях
трансформації від відокремленого використання системи засобів маркетингу
до сучасного підходу, орієнтованого на використання парадигми
партнерських відносин, що здатні врахувати економічну взаємозалежність
суб‘єктів ринку з різних країн. З огляду на зазначене, промисловий
маркетинг має здійснюватись на засадах комплексної маркетингової
підтримки діяльності суб‘єктів промислового ринку щодо отримання
конкурентних переваг формування ринково-продуктової стратегії в межах
ланцюжка створення цінності ―організація-продавець‖ – ―організаціяспоживач‖ – ―партнер‖ на засадах узгодження економічних інтересів.
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У 2014-2015 Р.Р.
Значення ринку кави важко переоцінити, адже для великої кількості
споживачів цей продукт став частиною раціону. Кава має велике економічне
значення для мільйонів людей, які прямо або опосередковано залежать від її
виробництва та реалізації. Цей продукт користується великою популярністю
більше ніж в 50-ти країнах. В Україні період споживання даного напою
займає значну частину історії, а саме з 17 століття. Незважаючи на це, на
сучасному етапі ринок кави є одним з найбільш активно зростаючих ринків
харчової промисловості. Звичайно не можна стверджувати, що значний
період популярності кави, вже сформував культуру її споживання. Культура
споживання кави тільки формується і кожний виробник вкладає свій внесок в
її розвиток.
Виробники кави мають можливість активно впливати на її формування
через свої рекламні ролики або створення фірмових легенд кави та інше. Так
чи інакше на даному етапі споживання кави впливає багато факторів і якщо
більшість дослідників ринку звертають увагу на економічний, політичний,
соціальний стан країни, то ми б хотіли зауважити, що не останню роль в
цьому грають самі виробники.
Виробники кави при визначенні політики підприємства, також
окреслюють певний сегмент споживчого ринку [2, ст. 93 ]. Продумуючи
кожне зазначене слово на етикетці, стимулюючі програми, відео ролики і т.д.
вони визначають своїх споживачів. Необхідно зазначити, що на сучасному
етапі важливо реагувати на ситуації в країні миттєво.
Коли почались страйки проти російської продукції або підвищення цін
в харчовій промисловості, деякі виробники кави справді реагували
блискавично. Ситуація з страйком заставила виробників підвищити
виробництво кави у філіях, які знаходяться на теренах України і на етикетці
вказувати адресу української філії. Таким чином вони зберегли свій сегмент
ринку в первинному стані. Звичайно були і ті, хто проігнорував дану
ситуації, не зважаючи, що в них є відкриті лінії виробництва і в Україні,
такими торговими марками є «CARTE NOIRE» і «Маккофе».
Чого тільки варта ситуація з підняттям цін в три етапи, за період часу
2014-2015 рр., торгові марки: «Nescafe», «Jacobs», «CARTE NOIRE»,
«Петровська слобода» і «Маккофе» підвищували ціни майже одночасно. За
іншими досліджуваними торговими марками важко було спостерігати, так як
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вони доставляються великими партіями і мають певний період затримання на
полицях, але на початок 2015р. вони зникли з полиць.
Таблиця 1
Матриця 10х10, ціна в березні 2014 р.

№

1
2
3

4

5

6

7
8
9
10

назва
магазин
у/ ТМ

"Галка"
«Nescaf
e»
«Jakobs
»
«CART
E
NOIRE
»
"Жокей
"
"Петров
ська
слобода
"
"Макко
фе"
"Добри
ня
Нікітіч"
"Golden
aroma"
"Richfie
ld"

Торг.
центр
(Алея
Хохті
ф),
грн.

Фуршет
, грн..

Кіоск
"Преса"
, грн..

Магази
н коло
дому,
грн.

Хліб.
кіоск
на
зуп.,
грн.

0

0

0,7

0,65

0,6

1,55

1,15

1,44

1,35

1,35

1,35

1,41

1,24

1,15

1,24

1,45

1,45

1,45

1,9

1,9

1,89

0

1,79

0

0

0

0

1,4

0

0

0

0

0

0

0

1,15

0

0

0

0

1,19

1,19

1,25

1,25

1,25

1,25

0

1,2

1,29

1,49

1,05

1,4

1,15

1,15

1,15

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,3

0

1,1

0

0

0,99

0

0

0

0

1,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Супермаркет
"Наш край"

магазин
біля дому
"Апельсин"
, грн.

Грош,
грн.

0

0

0

1,4

1,46

1,35

Сільпо,
грн.

АТБ
,
грн.

0

0

1,3

1,06

1,23

1,3

1,9

1,76

1,5

При проведенні маркетингового дослідження ринку розчинної кави на
початку 2014р [1]., ми також досліджували і ціни на товар в матриці 10х10
(табл.1). В табл.2 ми сформували матрицю 10х10 [3, ст. 178]по підвищення
цін на каву на березень 2015р.
Основними торговими марками, які ще можна досліджувати,
залишаються: «Nescafe», «Jacobs», «CARTE NOIRE», «Галка» «Петровська
слобода» і «Маккофе». Інші марки зникли з полиць обраних нами магазинів.
Таблиця 2
Матриця 10х10, ціна в березні 2015 р.

№

назва
магазину/
ТМ

Торг.
центр
(Алея
Хохтіф)
, грн.

Кіоск
"Преса"
, грн..

Магази
н коло
дому,
грн.

Хлі
б.
кіос
к на
зуп.,
грн.

0

1,25

1,20

1,15

1,89

1,85

1,50

1,50

1,50

1,79

1,90

1,85

1,85

1,85

Супермаркет
"Наш край"

магазин
біля дому
"Апельсин"
, грн.

Грош,
грн.

Сільпо,
грн.

АТБ
,
грн.

Фуршет
, грн..

0

0

0

0

0

0

2,05

1

"Галка"

2

«Nescafe»

2,00

2,28

2,00

3

«Jakobs»

2,35

2,29

2,00

1,32
2,52
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2,24

4
5
6
7
8
9
10

«CARTE
NOIRE»
"Жокей"
"Петровс
ька
слобода"
"Маккоф
е"
"Добриня
Нікітіч"
"Golden
aroma"
"Richfield
"

3,25

2,84

2,75

3,15

3,15

0

2,89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,75

0

1,5

0

0

1,49

1,35

1,50

1,50

1,50

2,15

0

0

1,43

1,85

1,49

1,65

1,50

1,50

1,50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З матриць (табл.2) видно, що в середньому ціна на каву збільшилася на:
«Галка» -84,93%; на «Nescafe» -32,2%; на «Jacobs» -56,5%; на «CARTE
NOIRE» - 61,8%; «Петровська слобода» - 25,14% і «Маккофе» на 34,5%.
За нашими спостереженням, ціна на торгову марку «Галка»
підвищилася майже вдвічі тому, що на початку 2014 р. ціна їхньої продукції
була не лише найнижча на ринку розчинної кави, а й опитувані нами
респонденти, вважали її найгіршою по якості із-за відповідно низької ціни.
Торгова марка «Nescafe» в порівняні з іншими виробниками мала
досить незначне підвищення цін, так як в даний час в силу політичних і
економічних подій в Україні, це підприємство зменшило імпорт товару, а
підвищило виробництво в філіях, котрі знаходяться в Україні, відповідно
зменшилися витрати на транспортування кави.
Ціна на торгову марку «Jacobs» і «CARTE NOIRE» підвищилася більше
ніж на 50%, але причинами підняття цін у них дещо відрізняються. «Jacobs»
із представлених виробників більше за інших використовувала рекламні
засоби, а це відповідно значні затрати. При впливі зовнішніх факторів в
нашій країні, всі виробники зменшили свої затрати на маркетинг, тоді як у
них вони залишилися не змінними.
Також з матриці видно, що не лише цінова політика торгової марки
«Петровська слобода» зазнала найменших змін, але й вона з‘явилася в
товарному асортименті ще одного магазину. Тоді як торгова марка
«Маккофе» зникла з полиць одного магазину. Саме це можливо вважати
одним із доводів того, що піднімається попит на вітчизняного виробника.
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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОНФЕСІЙНОЇ РЕКЛАМИ
Рекламувати церкву через зовнішню рекламу доволі незвичне рішення
та завжди викликає масу емоцій віруючих як позитивних так і негативних.
Популяризація християнства почалася ще з історичної постаті Ісуса Христа,
саме він намагався просвітити людей, представивши свої ідеї. Тобто нову
віру, що об‘єднувала б та надавала б їм більш гуманне вірування без
жертвоприношення. Тоді і почалось своєрідне рекламування віри. В той час
на людей впливали пророки, які розказували і описували все про Ісуса
Христа. З тих пір християнство, як віра, почало поширюватись і затвердилось
на першому місці цьому посприяли історичні постаті, які використали віру як
інструмент управління людьми.
Перші засоби просування віри були настільки ефективними, що віра
зайняла перше місце і в подальшому різні типажі людей підтримували її. З
точки зору маркетингу можна сказати, що віра як послуга пройшла лише 2
стадії життєвого циклу: введення на ринок і зростання. Все минуле
тисячоліття християнство час від часу було на стадії зростання, зрілості і
спадання. Така періодичність була зумовлена тим, що разом з християнством
розвивались інші вірування, що змагались між собою. Це було своєрідне
ділення ринку, яке з часом змінювалось. Від 16 по 20 ст. церква мала головну
частину ринку. Тому рекламування не було настільки поширене, а лише
використовувались підтримуючі засоби, такі як проведення публічних
екзорцизмів. Дані вистави якнайкраще впливали на віруючих, тим самим
підвищуючи рівень популярності християнства. Це лише один із сукупності
інструментів, які застосовувала церква для приєднання людей.
В новому тисячолітті церква знаходиться на етапі спаду, тому почала
діяти більш відважно, використовуючи більш прямі засоби рекламування,
серед яких самим поширеним є зовнішня реклама. Найбільше зовнішню
рекламу використовує церква в Новій Зеландії. Але не просто, щоб
повідомити про проведення богослужіння, а щоб зацікавити людей прийти до
церкви. Така тактика не завжди правильно застосовується і може викликати
не бажану реакцію віруючих.
На сьогоднішній день найбільше рекламу використовують церкви, які
мають малу частку прихожан. Найгучніші рекламні скандали припадають на
прогресивну англіканську церкву St.Matthew, яка знаходиться в місті Окланд,
Нова Зеландія. На сайті дана церква використовує салоган «Церква, несхожа
на всі інші» і щорічно це доводить. Лише «великодній» білборд визвав хвилю
роздратування. На даному білборду зображено, як користувач Facebook по
імені Judas Iscariot «лайкає» зображення розп‘ятого Ісуса. Вікарій церкви St
Matthew Глінн Кенді заявив, що мета даного білборда – позбутися вікового
вантажу провини за розп‘яття Христа, тому був обраний образ Іуди Іскаріота
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як найголовніший об‘єкт осуду за зраду Христа. «Білборд висміює наше
постійне відчуття провини і жалю не приведе до щастя. Звинувачуючи
інших, далеко не втечеш», – каже Кенді (рис.1)[3].
Ще однією рекламою на Різдво став білборд, на якому Діва Марія
зображувалася з тестом на вагітність і, судячи з виразу переляку на її
обличчі, результат виявився позитивним. Ніяких слів на білборді не було.
Вікарій St Matthew Глінн Кенді пояснив, що це білборд про реальне Різдво із
реальною вагітністю. «Марія - реальна мати реального дитини. Вона була
молода, незаміжня і бідна. Марія не перша і не остання дівчина, яка
виявилася в цій непростій ситуації », - написав вікарій Глінн Кенді на
офіційному сайті церкви[3].

Рис.1 «Великодній» бігборд церкви St. Matthew [3].
Ця рекламна кампанія викликала широку дискусію в суспільстві.
Новозеландський телеканал 3 News тоді присвятив цьому кілька передач, в
яких реклама була названа «вкрай дивною», «недоречною за межами церкви»
і «образливою для віруючих».

Рис.2. Бігборд на Різдво церкви St. Matthew [3].
Вдалині від Нової Зеландії було виявлено не менш сміливий і
актуальний приклад реклами церкви. Наприклад, вільна протестантська
церква Німеччини замовила рекламу і результатом став мінімалістичний
принт, на якому з дерев‘яного хреста виростає маленький зелений паросток
дуба. «Наша церква живе», – таке гасло було вибрано.
В 2011 р. на вулицях різних міст Росії та США з‘явилися білборди з
написом: «Господь гряде травня 2011». Виявилося, що це не чийсь креатив, а
серйозне повідомлення американського проповідника і президента
релігійного «Сімейного радіо» Гарольда Кемпінгу. Він сам обчислив цю дату
і витратив майже 150 тисяч доларів на те, щоб сповістити інших жителів
Землі[3].
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Рис. 3 Білборд протестантської церкви в Німеччини[3].

Рис. 4 «Господь грядет 21 мая 2011»[3].

Рис. 5 «Судний день 21 травня»[3].
Така реклама не рідкість в наш час, тому люди реагують по-різному на
ті чи інші її прояви.
Підводячи підсумок до проведеного дослідження можна зазначити
наступне. Протягом тривалого часу церква залишалась осторонь від ідеї
використання прямої реклами через телебачення, Інтернет та інші засоби
масової інформації. Але із поглибленням духовної кризи починаючи з кінця
20 ст. питання рекламування Церкви набуває все більшої актуальності. В ході
дослідження було виявлено як позитивні так і негативні рекламні заходи
церкви. Зокрема, виявлено, що неправильно сформульоване та оформлене
рекламне звернення негативно впливає на його сприйняття віруючими. Тому
в перспективі при плануванні певних рекламних кампаній необхідно
звернути увагу на досвід минулого та при можливості залучати
компетентних спеціалістів даної галузі, які врахують особливості цільової
аудиторії.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Управління підприємством в умовах ринкової економіки неможливе
без прогнозування господарської діяльності. Необхідність прогнозування
обумовлюється коливаннями кон‘юнктури ринку, які необхідно передбачати,
та потребами розроблення стратегічних програм розвитку.
Актуальність даної теми полягає в тому, що конкурентна боротьба в
різних ринкових сегментах потребує запровадження нових наукових підходів
на рівні господарюючих суб‘єктів до вивчення специфіки і стану ринків
кондитерських виробів на певний момент часу, а також можливих тенденцій
їх зміни у майбутньому, тобто прогнозування кон‘юнктури ринку.
Дослідження в цій галузі знайшли своє відображення в працях
наступних вітчизняних і зарубіжних вчених: В.Н. Афанасьев, І.Н.
Драгобитський, А.А. Емельянов, І.В. Зайцевський, А.Н. Колмогоров, В.Л.
Макаров, B.C. Мхитарян, Ю. Осипов, І.М. Петрушко, B.C. Пугачов, Р.Л.
Раяцкас, Ф. Тейлор, Р. Шпіцнер та ін.
Метою дослідження є аналіз особливостей прогнозування
кон‘юнктури ринку кондитерських виробів за сучасних умов
господарювання.
На сьогодні виробництво кондитерської продукції є однією з
найрозвинутіших галузей харчової промисловості України. Загальний обсяг
виробництва складає приблизно 3% ВВП країни.
Стабільність української кондитерської галузі сьогодні забезпечують
дев'ять підприємств, такі як: «Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз
Україна», «Полтавакондитер», КФ «Світоч», «Житомирські ласощі»,
корпорація «Бісквіт шоколад» та «Черкаська БФ», які виробляють понад дві
третини всієї продукції[1].
Ринок кондитерських виробів сьогодні досить розвинений і
структурований. Виробники стимулюють зростання споживання якісних і
складних у виготовленні кондитерських виробів. У структурі реалізації цієї
продукції частка великих торговельних мереж сягає 35-40% у грошовому
вираженні.
Показники роботи кондитерського ринку говорять про те, що
спостерігається негативна динаміка виробництва. За даними Держкомстату,
виробництво кондитерських виробів з цукру в Україні за 8 місяців 2014
скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2013 на 11,1% — до 118 тис.
тонн. У серпні обсяг виробництва даної продукції склав 14,9 тис. тонн, що на
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13,8% менше, ніж у тому ж місяці 2013 року, і на 1,6% менше результату
липня 2014 року[2].
Кон‘юнктура ринку кондитерської продукції відрізняється істотною
різноманітністю характерних ознак, видів та
факторів. Враховуючи
особливості прогнозу показників кон'юнктури ринку кондитерських виробів,
найдоцільнішим є вживання економіко-статистичних методів аналізу і
моделей прогнозування (індексний, графічний, метод угрупувань), які
передбачають визначення структурних показників шляхом обробки і
вивчення динамічних рядів. На основі аналізу динамічних рядів
встановлюється тенденція розвитку і поширюється на найближчу
перспективу з врахуванням закономірностей, що склалися, в розвитку
ресурсів підприємств, споживчого попиту.
Прогнозування кон'юнктури ринку кондитерських виробів включає такі
операції : - побудову трендових моделей попиту та пропозиції; - вибір виду
моделі тренду; - прогнозування попиту і пропозиції.
За своїм характером прогноз показників кон'юнктури є
короткостроковим прогнозом. Під час обчислення очікуваних показників
кон'юнктури не ставиться завдання передбачити на перспективу кількісні
значення факторів (розміри доходів, рівень цін тощо). Мається на увазі, що
умови, що склалися до моменту прогнозу, і тенденції в прогнозованому
періоді істотно не зміняться. З огляду на це потрібно визначити можливі
результати дії вже відомих факторів, умов, тенденцій і дати, по можливості,
точну кількісну оцінку цих результатів, які проявляються зміною об'єму і
структури продажу і запасів товарів[3].
У випадку зміни кон‘юнктури ринку кондитерських виробів для будьякого підприємства стане актуальним розв‘язання таких маркетингових
питань, як проблема оцінювання ефективності організації виробництва з
формування попиту і стимулювання збуту, ціноутворення, зниження
собівартості і підвищення якості продукції, впровадження нових,
вдосконалених видів продукції з метою задоволення потреб споживачів.
Найпоширенішою проблемою кондитерського збуту є яскраво
виражена
сезонність:
наприклад,
новорічні
свята,
8
Березня
супроводжуються сплеском продажів. Їх зростання у цей час перевищує
продажі "звичайного" дня більш ніж на 50%. У ці періоди зростає
навантаження на логістику[4].
Варто зазначити, що сезонні коливання попиту на кондитерську
продукцію посилюють вплив фактора упаковки товару на обсяги продажів.
Існує специфічна група товарів кондитерської промисловості, реалізація якої
прямо залежить від упаковки. Це подарункові набори кондитерських виробів
до свят (наприклад, новорічні подарунки). Відповідно до думки експертів,
продажі такої групи товарів, як кондитерські вироби в упаковці з новорічною
символікою, в кінці грудня зростають до 90% від загального обсягу поставок
на ринок.
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Варто зауважити, що прогнозування кон‘юнктури ускладнюється
невизначеністю перспектив розвитку процесів, в основі яких лежать:
- річні коливання виробництва внаслідок тісного впливу на ринок
кондитерської продукції політичних, правових чинників;
- вплив на досліджуваний об‘єкт зовнішнього середовища і складність
управління ним;
- доступність внутрішнього ринку кондитерської продукції для
іноземного інвестора та посилення залежності країни від зовнішньоторгівельної кон‘юнктури;
- динамічність фінансово-кредитної системи та діяльності
посередників.
Отже, в умовах сучасного функціонування ринкової економіки є
неможливим успішний розвиток діяльності підприємства без ефективного
прогнозування та оцінювання впливу прогнозування кон‘юнктури ринку на
його діяльність. Для посилення ефекту прогнозування необхідно покращити
якість інформації, необхідної для його розроблення щодо достовірності,
повноти, своєчасності. Цей процес потребує відповідного забезпечення,
враховуючи те, що підприємства ринку кондитерських виробів відчувають
посилення щільності конкуренції, внаслідок чого виникає необхідність
оцінки поточного та перспективного становища підприємства на ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ринковий успіх є головним критерієм оцінки діяльності підприємств, а
їх ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно
здійснюваною товарною політикою.
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Товарна політика дозволяє підприємству ефективно функціонувати та
приймати виважені рішення в конкурентному середовищі й забезпечувати
конкретні переваги в довгостроковій перспективі. Для ефективного
конкурування на ринку, сучасному підприємству необхідно впроваджувати
розгалужену маркетингову діяльність, в якій чітко визначено майбутнє
підприємства на основі виваженої товарної політики. Маркетингові методи
управління дозволяють підприємству адаптуватися до умов швидкоплинної
зміни кон'юнктури, виявляючи приховані мотиви поведінки споживача,
спрямовувати політику підприємства згідно з зовнішніми умовами [2, c.172].
Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого
формуються інші рішення, пов'язані з умовами придбання товару і методами
його просування від виробника до кінцевого споживача.
Проблемам формування товарної політики присвячені роботи таких
західних та вітчизняних дослідників, як: Романов А. Н., Войчак А. В., Багієв
Г.Л., Балабанова Л. В., Ткаченко Н. Б., Холодний Г. О. та ін.
Товарна політика відіграє важливу роль у здійсненні комерційної та
маркетингової діяльності підприємства на ринку. Маркетинговим аспектом є
дії спрямовані на забезпечення споживачів товарами та послугами, а
комерційний аспект – це досягнення економічної ефективності діяльності
підприємства при здійсненні закупок і збуту продукції.
Товарна політика передбачає певні цілеспрямовані дії товаровиробника
або наявність у нього заздалегідь обдуманих принципів поведінки. Вона
покликана забезпечити спадкоємність рішень та заходів щодо формування
асортименту і його управління; підтримання конкурентоспроможності
товарів на необхідному рівні; знаходженню для товарів оптимальних
товарних сегментів; розробці і здійсненню стратегії упаковки, маркування,
обслуговування товарів [4, с.143].
Слід зазначити, що добре продумана товарна політика не тільки
дозволяє оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але і
служить для керівництва підприємства свого роду покажчиком загальної
спрямованості дій, здатних скоригувати поточні ситуації.
Розробка і здійснення товарної політики вимагають дотримання
наступних умов:
а) чіткого уявлення про цілі виробництва;
б) збуту і експорту на перспективу;
в) наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства;
г) хорошого знання ринку і характеру його вимог;
д) повного уявлення про свої можливості і ресурси в даний час і в
перспективі.
Розробка товарної політики передбачає комплексний аналіз
можливостей діючих ринків з позиції забезпечення успішної реалізації
планованої номенклатури продукції, тобто оцінка ринків збуту; визначення
оптимального співвідношення нових та «старих» товарів у виробничій
програмі, а також нових та вже освоєних ринків збуту; вивчення можливості
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- нецінової конкуренції; вибору часу виходу на ринок з новим товаром та
зняття з виробничої програми малоефективних товарів; аналіз виручки та
розробка плану перспективної номенклатури продукції з урахуванням її
конкурентоспроможності; оцінку рівня конкурентоспроможності власного
товару й аналогічного товару, виробленого конкурентами; вибір найбільш
сприятливих ринків і встановлення для кожного з них відповідної
номенклатури продукції, обсягу реалізації і ціни [1, с.115].
Більшість
проблем
товарної
політики
підприємств
є
неструктурованими, невизначеними і заздалегідь не прогнозованими. Крім
того, досить часто вони передбачають кілька варіантів розв‘язку. Тому
важливими є високопрофесійний аналіз даних і оперативна розробка
альтернативних рішень проблем. Добре продумана товарна політика не
тільки дозволяє оптимізувати процес формування та оновлення асортименту,
але і слугує для керівництва підприємства свого роду орієнтиром загального
напрямку дій.
На сьогоднішній день
можна виділити такі основні проблеми
формування товарної політики:
- забезпечення належного рівня якості;
- формування оптимального товарного асортименту;
- створення і виробництво нових товарів і послуг;
- позиціонування товарів;
- управління життєвим циклом товару;
- забезпечення якісного сервісу.
Що стосується якості, то можна сказати, що якість - один із
найпотужніших інструментів, за допомогою якого маркетологи
позиціонують товар на ринку. Розробляючи товар, маркетолог у першу чергу
повинен вибрати рівень якості, який буде визначати позицію товару на
цільовому ринку, при цьому вона являється тотожною здібності товару
виконувати свої функції. Саме акцент на якість товару, за останні роки,
призвів до виникнення всесвітнього руху за підвищення якості [3, с.315].
Необхідно відзначити, що формування асортименту може
здійснюватися різними методами в залежності від масштабів збуту та
специфіки виготовленої продукції. Критерієм оптимальності товарного
асортименту є максимальне задоволення потреб покупців при цьому
найбільш ефективно використовуючи ресурси підприємства для
виготовлення товару з низькими витратами.
При створенні і виробництві нових товарів і послуг основною
проблемою вітчизняного виробника є практична відсутність товарів з
унікальними властивостями, як правило більшість товарних ліній
повторюють вже існуючі як по асортименту так і по споживчим
властивостям. Насамперед це відбувається через моральне і фізичне старіння
обладнання, нерозвиненість сировинних ринків, недостатність доходів для
інвестування. Безперечно випуск унікальних товарів більш затратний процес,
але саме він допомагає виробнику зайняти свою нішу на ринку та отримати
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прибуток від інвестицій. Сьогодні при формуванні товарної інноваційної
політики цінується час, можливість швидкого застосування нових технологій
на підприємстві.
Досліджуючи проблему позиціонування, слід звернути увaгу на те, що
розробляти та впровaджувати стратегію слід обережно, врaховуючи не тільки
фінaнсові можливості, а й особливості організації: її цінності, корпоративну
культуру, історію розвитку.В іншому випадку, впровaдження стратегії може
супроводжуватися надто великими витратами і, крім того, опором персоналу,
а розроблена концепція позиціонування не буде втілена.
Необхідно відмітити, що для більшості товарів спостерігається
тенденція
суттєвого скорочення життєвого циклу. Тому саме анaліз життєвого циклу
товaру дозволяє вносити зміни в процес формувaння товaрної, цінової,
збутової політики, які в свою чергу впливають на характер і довговічність
ЖЦТ.
Володіючи інформацією, в якій фaзі життєвого циклу знaходиться
товaр виробник, використовуючи певні заходи може продовжити життя
товaру чи нaвпаки бути готовим до зняття товaру з виробництва, оскільки він
знaходиться в фазі спаду.
Що стосується сервісу, то сьогодні виробники пропонують широкий
вибір одних і тих же товарів, і навіть за однаковими цінами, тому
конкурувати вони можуть за рахунок більш якісного або більш широкого
сервісу. Постійний контроль за потребaми споживачів, послугaми, які
пропонують конкуренти, співвідношенням прибутків і вартості сервісу
допоможе сформувати систему якісного та ефективного сервісу [3, с.316].
Отже, можнa сказати, що основними напрямками при формуванні
товарної політики є: якість товару, асортимент, стратегії товарної інновації,
позиціонувaння, життєвий цикл товару та сервіс. У зазначених aспектах,
необхідно врaховувати сучасні тенденції, які харaктеризують розвиток
товaрного ринку.
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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
ТОВАРНОМУ РИНКУ
Цiна є одним з основних елементів керування ринковим механізмом
господарювання й вiдбиває закономiрності розвитку економіки й
кон'юнктуру товарнoго ринку.
Сьогоднiшнi можна спостерiгати високу чутливість споживачів до
цiни, насамперед на ринках спoживчих товарів [1, с.50]. У посткризових
умовах низька ціна нерідко стає визначальним фактором прийняття рішення
прo купівлю товару.
Питання ціноутворення на товарному ринку розглядали такi вченіекономісти, як В. В. Герасименко, Ю. В. Бороздіна, А. А.Дерябіна, В. Л.
Диканя, О. О. Орлова, А. І. Яковлєва та інші.У їх роботах аналізуються
загальні принципи, методи i прийоми цiноутворення, що використoвуються в
ринкoвих умoвах госпoдарювання, принципи узгoдження ціноутворення з
іншими елементами маркетингу, та інші питання які стосуються
ціноутворення.
У сучасному етапі розвитку, ціна стала iнструментом конкурентної
боротьби, суттєвою складовoю адaптивного механізму, завдяки якому
підприємство має можливість швидко та своєчасно пристосовуватися дo змін
які відбуваються на ринку.
Для того, щоб ціна булa ефективним засoбом управління діяльністю
підприємства на ринку, необхіднo періодично здійснювати дослідження
цінoвої ситуації на ринку та вивчати закономiрності зміни цін, виявляти
чинники, щo впливають на їх зміну.
Створюючи систему ціноутворення на будь-якому підприємстві,
необхідно звернути увагу на певні категорії, основні з них такі як попит,
пропозиція, витрати, і розуміти вплив інших чинників та їх взаємодія між
сoбою. Особливо важливим є визначення ціни на продукт чи послугу
відповідно до конкурентної ситуації яка існує на ринку. Для того щоб
зробити визначення ціни правильно, слід проаналізувати, як покупці
реагуютьють на всi ринкові пропозиції, особливо якi якісні характеристики
товару чи пoслуги стимулюють їх придбати саме цей товар. Освоївши ці
знання можна встановити відпускні ціни, які будуть показувати переваги
товару, та його конкурентні можливості. [3, с. 87].
Формування цінової політики характеризується такими принципами:
- безпосередня прив‘язка цiнової політики підприємства дo політики
управлiння прибутком та цілей йoго першочергової діяльності;
- зв‘язка цінової політики з складовими товарного ринку та обраною
ринковою стратегією розвитку підприємства;
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- динаміка цінoвої політики, щo обумовлена своєчасністю перегляду
окремих параметрів ціни за певних змін на товарному ринку aбо змін з боку
подaткового регулювання діяльності підприємства [2, с.105].
Для того, щоб цінова політика підприємства мала успіх, потрібно
деталізувати напрямки економічного аналізу.
Інформативним є прoведення аналізу економіки в цілому, на рiвні
галузі та на рівні певного підприємства. Цей аналіз допоможе керівництву
підприємства краще орієнтуватися у ринковій кон‘юнктурі та швидко
реaгувати на будь-якi зміни на ринку.
Для інформаційних та аналітичних потреб ціноутворення проводиться
комплекс маркетингових досліджень цін, основним завданням яких є
збирання, обробка й зведення первинної та вторинної інформації щодо
цінових чинників, які є основою здійснення оцінки й аналізу цінової ситуації
на певнoму товарному ринку, визначається цінoва еластичність попиту,
виявляються тенденції розвитку цінoвої ситуації на ринку.
Різноманітні методи розрахунку повинні відповідати основній стратегії
цінoвої політики підприємствa. Дo таких методів можна віднести :
1. Затратні методи, які включають: метод «витрати плюс», метод
«мінімальних витрат», метод ціноутворення з підвищенням ціни за
допoмогою надбавки, метод цільовoго ціноутворeння.
2. Метод визначення ціни який орієнтується на попит.
3. Метoд визначення ціни продажу на основі аналізу максимальних
збитків і прибутків.
4. Метoд визначення ціни який орієнтується на конкуренцію.
5. Ціноутворення на оснoві прайсингів параметричної низки товарів та
iнші метoди [4].
Обoв‘язковою складовою процесу аналізу ціни є вивчення її структури.
У вільній ринковій ціні структурні елементи ціни складаються під впливом
різних чинників. Пропорції між елементами цiни підпорядковуються
ринковим закономірностям, а також залежать від складових ринку. На
структуру ціни та її елементи впливає державне регулювання. Кількість та
співвідношення
структурних елементів певної ціни залежить вiд
виробництва, типу збуту, виду товару, кількості торговельних посередників,
кон‘юнктури ринку тощо. Проаналізувавши результати, приймають рiшення
щoдо оптимізації структури ціни.
Основним моментом аналізу цін є їх співвідношення, при цьому
обчислюється співвідношення цін певних регіонів, субринків, та окремих
товарів. Статистика свідчить, що у різних регіонах України економічні
показники й ціни відрізняються. Тому вивчення цiни на спoживчі товари по
різних регіонах забезпечить бiльш обґрунтовані рішення eкономічних і
соціальних проблем по територіях Укрaїни в загальному.
Необхідною умовою ефективного функціонування підприємства в
ринкових умовах є застoсування статистичних методів у процесі розрахунку,
вивченні та аналізі цін. Для більш точного аналізу та прогнозу, потрібно
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застосовувати різноманітні методи і оцінки. Неoбхідно працювати над
створенням системи oбліку, реєстрації цін, їх динаміки, що бaгато в чому
спрoстить роботу зі статистичнoго її дослідження [2, с.102].
Ринкова ціна завжди є результатом досягнення угоди між продавцем i
покупцем. Домoвленість між контрагентами процесу ціноутворення
можливa, коли кожен із них не повною мірою досягає своєї мети. Продавець і
покупець зупиняються на компромісному варіанті. Ціна пропозиції та ціна
попиту узгоджуються, створюючи ціну, за якoю товар реалізується на ринку.
Процес цінoутворення на підприємстві є дуже складним і передбачає
передусім безперервний контрoль за ситуацією на ринку та ціновою
стрaтегією підприємства із врахуванням всіх чинників, які впливають на
здійснення цьoго процесу.
Oтже, наявність всебічної й об‘єктивної інформації щодо цін, їх
динаміки, створення, є необхідною складовою нормального функцiонування
підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища. Нa основі цієї
інформації проводиться аналіз, за допомогою якого вивчаються
закономірності й тенденції зміни цін, їх варіацію; результати анaлізу
використовують для прoгнозування подальшого рoзвитку цінової ситуaції на
ринку, розробки програм запобігання кризових явищ; кoригування
стратегічного та тактичного плану діяльності підприємства залежно від
цінoвої ситуaції. Для того, щоб ціни не виходили з-під контролю потрібно
проводити всебічний їх аналіз, на різних рівнях, розробляти прогнози, та
розробляти заходи які допоможуть врегульовувати ситуацію на ринку.
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СЕКЦІЯ 3. БЕЗПЕКА І ЯКІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
_________________________________________________________________
Алексєєнко О.О.
Науковий керівник - к.е.н., старший викладач Шарко В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ НОВИЙ ТОВАР, НОВИЗНА ТОВАРУ
В Україні за даними Держкомстату останніми роками спостерігається
позитивна тенденція в розробці і виробництві нових видів промислової
продукції (нових товарів), незважаючи на відставання нових технологій.
Вперше поняття «новий товар», «об‘єктивно новий товар»
зустрічається в роботах Кондратьєва, який досліджував циклічність в
розвитку економіки. В ході своїх досліджень він прийшов до висновку, що
перед початком наростаючої хвилі кожного великого циклу відбуваються
глибокі зміни в технології виробництва, на основі кардинальних винаходів і
відкриттів, що в кінцевому результаті являють собою якийсь продукт (товар
або послугу), який і було названо «новим» [2].
На сьогодні поняття «новий товар» широко використовується як в
науці, так і в практиці, що пов‘язано:
1) із зростанням НТП, що породжує появу товарів-новинок;
2) з використанням маркетингових технологій просування товарів на
ринок, які потребують наявності в цих товарах унікальних властивостей.
Слово «новий» витлумачується як вперше створений, такий, що
нещодавно з‘явився, виник на заміну попереднього, знову відкритий,
невідомий, малознайомий.
Визначення поняття товар, як фундаментальної економічної категорії,
теж змінювалось з розвитком суспільства. На думку класика теорії
маркетингу Котлера, товар – це все, що може задовольнити потребу чи
нужду і пропонується ринком з метою придбання, використання,
споживання. Таке ж визначення зустрічаємо в Амстронга, Бронникова Т.С.,
Чернявского А.Г. [3].
Товари, які суттєво відрізняються від аналогів - це товари , які мають
суттєві зміни в споживчих властивостях чи то в рівні споживання, є новими
для підприємства і для ринку, але не є першими в своєму роді. Наприклад :
ноутбук, кишеньковий комп‘ютер.
Відносно новими вважаються товари з середнім або низьким рівнем
новизни.
Удосконалені товари- це товари, які характеризуються несуттєвою
зміною властивостей (зміна зовнішнього вигляду, незначне удосконалення
технічних характеристик) Вони є новими для підприємства і для ринку, але
новизна є досить незначною. Прикладом є нова модель автомобіля.
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Нові та розширені товарні лінії - товари, які не є новими для ринку, але
нові для підприємства, це можуть бути товари одного асортиментного ряду
або достатньо нові для підприємства товари. Так, наприклад, молочний завод
поряд з випуском молока починає випускати йогурти або ж вводить лінію по
виробництву напівфабрикатів.
Репозиціоновані товари -товари, які знайшли нове застосування. Вони
не є новими ні для ринку ні для виробника, але набули нової споживчої
корисності (почали задовольняти потребу, яку раніше не задовольняли).
Наприклад нове застосування природного газу, як пального для автомобілів.
Таким чином класифікувавши нові товари слід відзначити: високий
рівень новизни мають об‘єктивно нові товари, а товари відносної новизни
характеризуються середнім або низьким рівнем .
Більшість фірм формують змішаний портфель нових товарів. Два
найбільш поширеніших види: розширення товарної лінії та удосконалення
вже існуючої продукції, є характерними майже для всіх фірм. А от щодо
товарів, які виходять за межі існуючих товарів, тобто об‘єктивно нових
товарів, лише 30% [3]. Більшість підприємств не хочуть ризикувати,
створюючи абсолютно нові товари. Але дане упередження напряму залежить
від галузі. Чим вищий технологічний рівень забезпечення тим менший ризик
для даної галузі. Підприємства, які займають стійке положення на ринку,
практично кожні 6-7 років переходять на виробництво новинок [3].
Настав час з'ясувати, які ж товари в Україні на сьогодні вважаються
новими та інноваційними. За даними Держкомстату «новими продуктами
вважаються товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми
характеристиками або призначенням від продуктів, що виготовлялися
підприємством раніше. Значні покращення можуть здійснюватися за рахунок
змін в матеріалах, компонентах та інших характеристиках виробів, що
покращують їх властивості». Поняття новий товар та інноваційний
ототожнюються за змістом, і виділяється інноваційна продукція нова для
ринку і нова для підприємства. Інновація є новою для ринку, коли
підприємство, що впровадило інновацію, першим виводить її на свій ринок.
Інноваційним для підприємства ж є продукт, який вперше виготовляється
даним підприємством, або ж є значно покращеним. Мінімальний рівень
новизни для зарахування будь-якої зміни до категорії «інновація»
визначається як нове для підприємства [5].
Протягом 2007р. в Україні інноваційну продукцію реалізовували 1035
підприємств, що становить 10% від всіх промислових підприємств, при чому
55,5% становила продукція нова для ринку України, а 44,5% - нова лише для
підприємства. Загалом інноваційна продукція склала 6,7% від загальної
реалізованої промислової продукції [5]. Дослідження суті новизни товару, її
рівнів та критеріїв визначення є необхідною умовою для розуміння поняття
нового товару, видів нових товарів.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ
Якість і безпечність харчових продуктів є вузловою проблемою для
населення земної кулі і вони тісно зв'язані із сучасним станом науковотехнічного прогресу в сільському господарстві, харчовій промисловості,
торгівлі, харчуванні, медицині тощо [2].
Нинішню екологічну ситуацію, стан харчування і здоров'я населення
України провідні вчені оцінюють як загрозливі для національної безпеки. У
такій ситуації підвищення якості і безпечності харчових продуктів є одним із
найважливіших і пріоритетних завдань держави. Тому на сьогоднішній день
перед нашою державою гостро постала проблема забезпечення якості та
безпеки товарів в цілому та харчової продукції в тому числі. Проблему якості
не можливо вирішити без комплексного підходу до стандартизації продукції
на рівні груп і навіть більш високих класифікаційних угрупувань. Також
ситуація ускладнюється тим, що методи контролю, які використовуються на
українських підприємствах, а часто і в експертних лабораторіях
відрізняються від європейських, що говорить про необхідність їх приведення
до відповідності міжнародним вимогам.
Існуючі прогресивні тенденції у харчових технологіях дозволяють
«створювати» харчові продукти з потрібним хімічним складом та з
модульованими властивостями [3]. Але, в результаті реформ в державній
системі стандартизації товаровиробник отримав право виготовляти
продукцію за власною нормативною та технічною документацією,
розробленою та затвердженою у відповідному порядку. Однак, відомо як ця
фактично неконтрольована «свобода» особливо з боку недобросовісних
виробників, обернулась для українського споживача, коли на споживчому
ринку з‘явилась чимала кількість товарів, в тому числі й небезпечних для
здоров`я споживача.
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Хвороби харчового походження та харчові отруєння є причиною
значної частини смертності серед населення. Однією з проблем, які не
дозволяють державним органам розпочати активну повноцінну реформу
системи контролю безпечності харчової продукції в Україні, – це відсутність
відповідної статистики про поширеність захворювань, спричинених
неякісними харчовими продуктами.
Інформація щодо безпечності харчової продукції, якою оперує
Міністерство охорони здоров‘я, не показує реальної картини у зазначеній
сфері. Доступними є відомості про випадки харчових отруєнь і гострих
кишкових інфекцій, а також отруєнь грибами, фальсифікованим алкоголем,
але вони не дають повного уявлення про проблеми зі здоров‘ям людей, які
пов‘язані з небезпечністю харчової продукції [4]. Особливо, це стосується
продуктів харчування, які вживаються щодня – хлібобулочних виробів,
овочів, плодів, м‘яса, риби тощо.
Дослідження, які проведено в багатьох країнах, показали, що такі
основні продукти харчування як хліб або картопля під час технологічної
переробки можуть накопичувати акриламід, який вражає нервову систему,
спричиняє різні генетичні мутації і сприяє утворенню пухлин в черевній
порожнині. Він утворюється під впливом високої температури (120ºС і вище)
із вуглеводів і деяких амінокислот. На підставі досліджень FDA включила
акриламід до числа канцерогенів і директивно встановила проведення
відповідного контролю, особливо під час виконання ряду операцій з високою
температурою, наприклад смаженої картоплі (чіпсів). Останніми роками
поглиблено дослідження акриламіду. Розроблено чутливу методику
визначення його слідів у деяких продуктах.
В Україні методи контролю харчової продукції здебільшого
ґрунтуються на досвіді кінця 1980-х рр. Фактично, контролюючі органи,
часто виконують однакові функції, обтяжуючи виробників додатковими
адміністративними тягарями. До того ж, ця система дорого обходиться
бюджету, оскільки контролюючі відомства та інспекції утримуються
державою. В тім, у кінцевому результаті ці численні перевірки не гарантують
безпечності продукції, що виробляється. Тобто діюча система контролю
якості та безпеки харчової продукції неефективна. Крім того, у випадку
здійснення експортної діяльності, національні виробники стикаються з
додатковими труднощами, оскільки їм доводиться шукати способи
одночасно задовольняти національні вимоги та вимоги Європейського
Союзу, які іноді суперечать одні одним.
Вихід з цієї ситуації може полягати лише у реформі існуючої в Україні
системи контролю за якістю харчових продуктів та гармонізації українського
законодавства з безпечності харчових продуктів зі стандартами
Європейського Союзу, а саме – у впровадженні системи управління
безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР. Головною
метою системи оцінки якості продукції за критичними точками НАССР є
виявлення небезпеки на будь-якій стадії виробництва продукції, оцінку
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ступеня ризику і розробку операцій, в процесі яких регулювання параметрів
технологічного процесу дає ефективний результат. Система HACCP – це
превентивний підхід, який оптимізує зусилля, спрямовані на забезпечення
споживача безпечною харчовою продукцією.
Впровадження такої форми самоконтролю на українських
виробництвах також буде сприяти скороченню витрат національних
виробників, які вимушені дотримувати часто застарілих українських вимог
безпечності і не мають змоги використовувати сучасні технології та
інструменти, що довели свою ефективність в ЄС та інших розвинених
країнах.
Забезпечення якості продукції значною мірою залежить від надійних
способів її ідентифікації, і, отже, від стану нормативної бази, яка дозволяє
використовувати єдиний технічну мову й термінологію, чітку, послідовну
класифікацію товарів, їхнє кодування, стандартизацію характеристик та
сучасні методи випробувань.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ З ЯКОСТІ В
УКРАЇНІ
Україна узяла остаточний і безповоротний курс в європейську
спільноту. І це не лише і не стільки декларації. Для того, щоб влитися в
європейську сім'ю держав - учасників, необхідно пройти довгий і складний
шлях, це ні для кого не секрет. І це не лише вільний візовий режим і
можливість безперешкодно пересуватися по країнах Європи, це, в першу
чергу, можливість українському виробникові вільно торгувати з Європою,
керуючись саме європейськими стандартами якості продукції, а
європейським промисловцям – отримати вільний доступ до ринку України.
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Простіше кажучи: необхідно привести стандарти якості до спільного
знаменника, тобто і Україна і країни Європи повинні мати однакові
стандарти, тоді буде спільний ринок, в якому виробники матимуть переваги
виключно в конкурентній боротьбі.
Усі товари, які імпортуються на митну територію ЄС в обов‘язковому
порядку повинні відповідати усім вимогам Європейського Союзу,
спрямованим на забезпечення захисту споживачів. Ці вимоги суттєво
різняться у залежності від конкретного товару, але у цілому можуть бути
згруповані за такими напрямами:
- технічні вимоги;
- екологічні вимоги;
- вимоги у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.
Крім того, до певних видів продукції на рівні ЄС встановлюються
маркетингові стандарти, а також застосовуються імпорті обмеження, що
також можуть розглядатися як механізми захисту внутрішнього ринку від
імпортних товарів, якість і безпека яких не відповідає вимогам Євросоюзу.
15 січня верховна Рада прийняла в першому читанні і в цілому закон
«Про технічні регламенти і оцінки відповідності» , який дозволить здолати
технічні бар'єри в торгівлі між Україною і ЄС.У документі, відповідно до
вимог Угоди про технічні бар'єри в торгівлі, консолідовані правові і
організаційні основи розробки, прийняття і застосування регламентів і
процедур оцінки відповідності.
Цей закон повинен створити сприятливі умови для розробки,
прийняття і застосування технічних регламентів і передбачених ними
процедур оцінки відповідності з метою подальшої адаптації національного
законодавства у сфері технічного регулювання із законодавством
Європейського союзу. Впровадження такого документу забезпечить
безперешкодний вихід виробників на європейський ринок.
Це – третій і останній засадничий закон, необхідний для усунення
бар'єрів для торгівлі промисловими товарами між Україною і ЄС.
Зараз для того, щоб українська продукція потрапила на європейський
ринок, її треба сертифікувати в якій - те з країн ЄС, що дорого коштує і
зменшує конкурентоспроможність товарів з України на ринках ЄС.
Коли Україна гармонізує своє законодавство і стандарти з
європейськими і укладе з ЄС відповідну угоду, усі документи і сертифікати
можна буде отримати в Україні: це дешевше і простіше. І відразу без
додаткових перевірок і перешкод, продавати в Євросоюзі.
Все що офіційно імпортується в Україну з країн ЄС, повинно
перевірятися на відповідність стандартам нашої країни. Це–додаткові
витрати, які закладаються у вартість продукції. Крім того, з - за додаткових
препонов, далеко не усі європейські виробники «горять бажанням»
потрапити на український ринок. Значить, коли ці бар'єри будуть усунені,
українці побачать значно більше європейських товарів за нижчими цінами.
Європейські норми безпеки продукції. Згідно з ними, усю
142

відповідальність за якість і, відповідно, безпеку продукції, несе виробник. На
відміну від України, в якій за неналежну якість товару через суд можна
притягнути навіть продавця, який, загалом - те, виконує виключно послугу з
продажу готової продукції. А ось для тих, хто від імені держави перевіряв цю
продукцію, ніякої відповідальності просто не існує. Відповідно до
ухваленого Закону, працюватиме принцип «відповідальність без провини» :
саме виробник сам повинен довести, що не винен.
Загальні вимоги у сфері безпеки продукції визначені Директивою
Європейського Парламенту та Ради 2001/95/ЄС від 3.12.2001 р. ―Про
загальну безпеку продукції‖. Даний законодавчий акт застосовується за
відсутності конкретних правил, що регулюють безпеку окремих категорій
товарів або якщо конкретні правила (галузеві), є недостатніми.
Відповідно до положень Директиви, продукт вважається безпечним,
якщо відповідає положенням безпеки, передбаченим в європейському
законодавстві або, у разі відсутності таких правил, за умови відповідності
національним вимогам держави-члена ЄС де він продається, або запускається
у ринковий обіг. Продукт також вважається безпечними, якщо він відповідає
європейському стандарту.
У свою чергу, виробник продукції та дистриб'ютор зобов'язані:
-поставляти на ринок продукти, які відповідають загальним вимогам безпеки;
-забезпечувати споживачів необхідною інформацією щодо потенційної
загрози продукту, зокрема, коли це безпосередньо не очевидно;
-інформувати відповідні національні органи про факти щодо потенційної або
прямої небезпеки продуктів, а також співпрацювати з цими органами у
контексті реалізації заходів, вжитих для захисту споживачів.
Директивою передбачено, що контроль за безпекою продукції
покладається на компетентні органи держав-членів ЄС. Зокрема, такі органи
відповідають за:
-моніторинг відповідності продукції вимогам нормам техніки безпеки;
-вжиття необхідних заходів по відношенню до небезпечних продуктів і
відповідне інформування ЄК.
Також на рівні ЄС, запроваджено функціонування ―Системи швидкого
сповіщення про непродовольчі товари, що створюють серйозний ризик‖ RAPEX (RapidAlertSystemfor non-foodproductsposing a seriousrisk), створеної з
метою оперативного обміну інформацією між державами-членами ЄС та
Єврокомісією у разі виявлення продукції, яка становить серйозну небезпеку.
Процедури функціонування RAPEX встановлені згаданою вище
Директивою Європейського Парламенту та Ради 2001/95/ЄС від 3.12.2001 р.
Загальний порядок та умови розміщення продукції на внутрішньому
ринку ЄС, проведення робіт з оцінки відповідності та акредитації, а також
механізм ринкового нагляду окреслені у Регламенті Ради ЄС № 765/2008 від
9.07.2008 р. та Рішенні Європейського Парламенту та Ради ЄС № 768/2008
від 9.07.2008 р.
Гармонізовані стандарти можуть бути розроблені трьома незалежними
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органами по стандартизації:
-Європейським комітетом з стандартизації (CEN);
-Європейським комітетом з стандартизації в галузі електротехніки
(CENELEC);
-Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI).
У свою чергу, процедури з оцінки відповідності здійснюються
виробником продукції або третьою стороною, яка несе відповідальність за
таку оцінку. В якості третьої сторони виступають уповноважені органи в
кожній державі-члені ЄС.
Маркування СЕ вказує, що продукт відповідає всім діючим вимогам і
пройшов процедуру оцінки відповідності. Упаковка товарів, що
постачаються на ринок має відповідати вимогам, викладеним у Директиві
Європейського Парламенту та Ради 94/62/ЕС від 20.12.1994 р. щодо
пакування та поводження з відходами пакування.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН ТА
ВИРОБІВ З НИХ
На сьогодні проблема виготовлення екологічно безпечної продукції
текстильної промисловості є вагомою та актуальною, оскільки забезпечення
безпеки текстильних товарів є одним з найважливіших факторів підвищення
рівня життя, соціальної й екологічної безпеки населення. Основна увага
покупця акцентується на споживних властивостях текстильних виробів, в
тому числі і на тих, що визначають їх якість та безпечність. Саме тому
основним завданням експертних досліджень у практиці роботи легкої
промисловості та торгівлі текстильними волокнами і виробами із них є
наукове вивчення потреб споживачів для формування та оптимізації
асортименту, визначення їх властивостей та показників. [1,с.76]
В умовах переходу галузей текстильної промисловості на ринкові
відносини особливе значення має розробка та впровадження нових науково
обґрунтованих принципів формування й оцінки асортименту та якості
текстильних матеріалів і виробів із них, які ґрунтуються на з‘ясуванні потреб
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та вимог певних груп (типів, сегментів) споживачів. Адже на даний час
текстильна підгалузь легкої промисловості відноситься до переліку найбільш
екологічно небезпечних. Екологічні проблеми текстильної промисловості
виникають на етапах: очищення повітря і уловлювання шкідливих речовин
при виробництві текстильної продукції, очищення стічних вод текстильних
підприємств, екологічної сертифікації текстильної продукції.
При виробництві текстильних матеріалів вирішуються завдання, що
пов‘язані з оцінкою ступеня забруднення та засобами очищення повітря на
текстильних виробництвах, розробляються методи очищення технологічних
стічних вод текстильних підприємств, які містять барвники та важкі метали.
Для виконання цього завдання необхідні сучасні технології виготовлення і
обробки текстильних волокон з метою надання їм спеціальних властивостей.
До текстильних волокон, у залежності від їх призначення та застосування,
висуваються численні вимоги. Готовою тканиною з комплексом необхідних
споживчих властивостей, текстильні волокна стають на останній фазі
технологічної обробки тканини, зокрема на завершальній стадії обробки, яку
називають апретування.
Досліджуючи проблему безпечності текстильних волокон та виробів з
них, необхідно визначити шляхи підвищення безпеки текстильної продукції
на всіх етапах її життєвого циклу.
Безпека текстильної продукції регулюється на законодавчому рівні та
базується на обов‘язковій відповідності державним стандартам та санітарногігієнічним нормам. Однак на відміну від європейських стандартів, в Україні
до гігієнічної оцінки текстилю не входить контроль таких гігієнічно
значимих показників, як барвники, важкі метали, антисептики, пестициди.
Відомо, що в текстильній промисловості Україні використовуються
азобарвники, які є алергенами або провокують алергенні ефекти чи є
потенційними сенсибілізуючими речовинами (наприклад, С.1. дисперсний
блакитний 106, С.1. нафтол AS 37505, С.1. дисперсний блакитний 3 та ін.).
[2,с.36]
Законодавчо встановлені вимоги регламентують лише сировинний
склад, повітропроникність, гігроскопічність і питомий поверхневий
електричний опір. Вказані показники опосередковано визначають безпеку
продукції, в той час як сучасний покупець бажає бути впевненим, що річ, яку
він придбав, не містить токсичних речовин, і що ця продукція не становить
загрози для його здоров‘я та оточуючого середовища.
Основними забруднювачами екосистеми вважаються вісмут, кадмій,
кобальт, марганець, мідь, цинк, нікель, олово, ртуть, свинець, сурма, хром. З
них свинець, ртуть і кадмій віднесені до глобальних забруднювачів
навколишнього середовища першого класу небезпечності. Зазначені
композиції і речовини є складними багатокомпонентними системами, які
можуть залишатися на поверхні чи в структурі текстильного матеріалу і не
завжди повністю вилучаються з виробів і матеріалів на різних етапах
технологічного процесу. Тому при експлуатації одягу під впливом
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атмосферних факторів, механічних навантажень можуть виділятися
незаполімерізовані мономери, продукти деструкції в повітря підодягового
простору, "вимиватися" потовою рідиною на рівні "малих інтенсивностей" і
викликати негативні біологічні ефекти.
Таким чином, текстильні волокна і сировина є джерелом можливої
негативної дії комплексу хімічних речовин різних за призначенням, класом
небезпечності, біологічними ефектами. Приймаючи до уваги, що людина має
безпосередній контакт з текстильними матеріалами та виробами з дня свого
народження, а можлива міграція хімічних забруднювачів (ХЗ) з них діє на
організм безперервно протягом всього життя, питання їх безпечності на
сьогодні є особливо важливим в гігієні текстильних матеріалів і одягу. [3,
с.58]
Вітчизняна практика стандартизації текстильної продукції регулюється
відповідними законами України « Про стандартизацію» і « Про захист прав
споживача» та базується на обов‘язкових рекомендаціях, що містять
державні стандарти та державні санітарні норми.
Відповідно гігієнічних вимог до текстильних волокон та виробів з них
сировина натурального, штучного та синтетичного походження, хімічні
сполуки і хімічні композиції, які застосовуються у виробництві одягу,
повинні бути безпечними для здоров‘я людини. В свою чергу виробник
зобов‘язаний забезпечити виробничий контроль сировини і хімічних
речовин, що застосовуються у виробництві одягу, на предмет їх безпечності
для людини згідно з гігієнічними нормативами та регламентами. Продукція,
що реалізується, повинна супроводжуватись позитивним висновком
державної санітарно-епідеміологічної експертизи, відповідати своєму
призначенню і за звичайних умов експлуатації не загрожувати здоров‘ю і
життю споживачів. Тому визначення рівнів міграції хімічних забруднювачів,
що виділяються з продукції, необхідно проводити відповідно до вимог
Державних санітарних норм та правил і чинних нормативно-технічних
документів.Виробникам необхідно обов‘язково проводити санітарногігієнічні дослідження типового зразка продукції у атестованій лабораторії з
урахуванням
функціонального
призначення,
умов
використання,
сировинного складу матеріалів та інших особливостей. За відсутності
відомчої лабораторії контроль проводиться лабораторією, яка атестована на
даний вид досліджень.
Враховуючи викладене, проблеми текстильної промисловості в цілому
пов'язані з вирішенням наступних блоків питань: очищення повітря робочої
зони на всіх стадіях виготовлення текстильної продукції за допомогою
спеціального обладнання; аналіз вмісту неорганічних і органічних
полютантів (ПАР, барвників, важких металів тощо) в стічних водах
текстильних підприємств і застосування технологічних рішень, які б суттєво
знизили концентрацію цих речовин; розробка сучасних, принципово нових
методичних підходів якісного аналізу; екологічна сертифікація текстильної
продукції, необхідність якої обумовлена здатністю конкурувати, як на
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внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.Тому комплексний підбір
екологічно безпечних видів сировини у поєднанні з екологічно безпечними
технологіями може гарантувати випуск екологічно безпечної та
конкурентоспроможної на вітчизняному та зарубіжному ринках готової
продукції.
Отже, виробництво текстильних волокон та виробів з них повинні
відповідати знаку відповідності системи управління якістю, вимогам
міжнародного стандарту ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001), вітчизняним
стандартам, якими регламентовані показники, що стосуються екологічної
безпеки текстильних волокон та виробів з них. Це перш за все відноситься до
обмеження використання токсичних барвників, текстильно-допоміжних,
поверхнево-активних речовин і вимог до стійкості фарбувань текстильних
волокон, а також емісії летких компонентів оздоблювальних препаратів.
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ЕКСПЕРТИЗА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ТОВАРІВ
Слово «експертиза» вважається похідним від латинського досвідчений і
практикується як «дослідження будь-якого об'єкта чи явища, вирішення
якого потребує спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку».
Здійснюється експертиза спеціалістами-експертами з будь-яких питань за
заявками зацікавлених сторін, рішення яких потребує спеціальних знань в
різноманітних галузях науки, техніки, економіки, торгівлі. Діяльність
експертів регулюється відповідним законодавством і положеннями про
експертні заклади. Експертиза як вид фахової діяльності широко
застосовується в різноманітних сферах народного господарства.
Об'єктом експертизи є різноманітні товари, а також їх споживні
властивості та показники якості, які визначають ефективність використання
виробів за призначенням, їх соціальне значення, практичну корисність,
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нешкідливість при експлуатації та ін.
Товарознавча експертиза здійснюється як незалежне дослідження
експертом основних характеристик товарів, а також їх змін у процесі
товаропросування для прийняття рішень, видачі незалежних і компетентних
висновків, які є кінцевим результатом проведеної експертизи. Таким чином,
предметом експертизи являються ті характеристики товару і факти, які
отримані експертом в ході оперативного дослідження, і обставини, що їх
спонукали.
Мета товарознавчої експертизи полягає у експертних дослідженнях
певного товару, а завдання її окреслюються конкретними напрямами
досліджень – кількості товару, рівня якості, новизни, споживних
властивостей, нормативної документації, походження товару та ін.
Основною метою експертизи є задоволення потреб та очікування
замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо дослідження
об'єкта експертизи у відповідності до визначеного завдання на експертизу.
Особливості приймання. При відвантаженні якість борошна, крупи та
інших хлібопродуктів підтверджується посвідченням про якість,
сертифікатом, які додаються до транспортних документів або штампом
встановленої форми.
Форму, поверхню і колір хліба і булочних виробів визначають оглядом
усіх виробів на 2-3 лотках від кожної вагонетки, контейнера, стелажа або
оглядом 10 % виробів з кожної полиці. Масу хліба і булочних виробів
встановлюють зважуванням не менше 10 виробів, відібраних від тієї самої
кількості. Результати контролю поширюють на вагонетку, контейнер, стелаж
і полицю, від яких відібрано продукцію. При виявленні незадовільних
результатів проводять суцільний контроль. Для контролю органолептичних
показників (крім форми, поверхні і кольору) і фізико-хімічних показників
вдаються до представницької окремої вибірки. Результати аналізу вибірки
поширюють на всю партію (ДСТУ 7044:2009).
Форму, поверхню і колір хліба і булочних виробів визначають оглядом
усіх виробів на 2-3 лотках від кожної вагонетки, контейнера, стелажа або
оглядом 10 % виробів з кожної полиці. Масу хліба і булочних виробів
встановлюють зважуванням не менше 10 виробів, відібраних від тієї самої
кількості. Результати контролю поширюють на вагонетку, контейнер, стелаж
і полицю, від яких відібрано продукцію. При виявленні незадовільних
результатів проводять суцільний контроль. Для контролю органолептичних
показників (крім форми, поверхні і кольору) і фізико-хімічних показників
вдаються до представницької окремої вибірки. Результати аналізу вибірки
поширюють на всю партію (ДСТУ 7044:2009).
Якість зерна – сукупність властивостей та ознак (біологічних, фізикохімічних, технологічних, споживних), які визначають придатність зерна до
використання за призначенням (на продовольчі потреби, для пивоваріння та
ін.).
Втрати хлібобулочних виробів спричинені дефектами і хворобами, а
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також неналежним ставленням до них. Дефекти хлібобулочних виробів
можуть бути явними і прихованими. Явний – це дефект, для виявлення якого
в нормативній документації передбачені відповідні правила, методи і засоби
контролю. Прихований – це дефект, для виявлення якого в нормативній
документації не передбачені необхідні правила, методи і засоби контролю.
Він виявляється, як правило, після надходження хлібобулочних виробів до
споживача. До такого дефекту належать, наприклад, ущільнення м'якуша,
непромішування, сторонні домішки. Дефектну одиницю хлібобулочного
виробу або сукупність таких одиниць вважають браком. Для хлібобулочних
виробів поняття «брак» не збігається з поняттям «забракована»
продукціяЧерствіння хліба. При охолодженні хліба в ньому відбувається
багато процесів і, насамперед, черствіння. Перші ознаки черствіння хліба при
звичайних умовах зберігання з'являються приблизно через 10-12 годин. Час
черствіння залежить від сорту борошна, з якого випечений хліб, рецептури,
технології виготовлення тіста, способу випікання, умов транспортування і
зберігання. При черствінні волога інтенсивно переміщується з м'якуша у
скоринку, частина її випаровується, внаслідок чого зменшується маса
готового виробу. Змінюються органічні речовини, особливо білки і крохмаль.
Картопляна («тягуча») хвороба спричиняється спорами картопляної
(сінної) палички, які потрапляють у хліб разом з борошном. Особливо багато
цих мікроорганізмів у борошні з пророслого зерна. Ці мікроорганізми дуже
стійкі проти високих температур. Вони не гинуть при температурі 100 °С,
протягом 10 хвилин витримують температуру 125 °С. При температурі 130
°С миттєво гинуть. Оптимальна температура розвитку цих мікроорганізмів 35-40°С. Зараження хліба картопляною хворобою спостерігається в
основному в теплий період року після 10 годин зберігання при температурі
30-40 °С. Крупи і борошно упаковують у споживчу і транспортну тару
(ГОСТ 572-60, 26791-89; ГСТУ 46.0044-99).
Споживчою тарою є: пакети паперові одинарні (з мішкового і
обгорткового паперу спеціальних марок та паперу для пакування продуктів
на автоматах); пачки картонні або паперові з внутрішнім пакетом (картон
коробковий, папір для пакування продуктів на автоматах, пергамент,
підпергамент); пакети з термозварювальних матеріалів (плівка поліетиленова
харчова). Пакети і пачки повинні бути склеєні або зварені. Для склеювання
використовують клей з декстрину, крохмалю і полівінілацетатної дисперсії.
Борошно у споживчу тару пакують масою нетто по 1, 2 і 3 кг, а крупи — від
250 г до 1 кг, кратними 25 г. Допустимі відхилення маси нетто пакувальних
одиниць не повинні перевищувати ±1,0 %.
Транспортною тарою для упаковування крупів і борошна є ящики
фанерні, дощані, з гофрованого картону та мішки. Пакети й пачки з крупами і
борошном упаковують у ящики масою по 15 кг. Ящики з гофрованого
картону обклеюють клейовою стрічкою на паперовій основі або зшивають
металевими скобами. З дозволу органів охорони здоров'я використовують
інші клейові стрічки. Мішки з крупами і борошном зашивають машинним
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способом лляними, бавовняними або синтетичними нитками і залишають
гребінь по всій ширині мішка. Допускається ручне зашивання мішків
шпагатом із залишенням двох вушок; при цьому кожний мішок повинен бути
запломбований.
Споживча і транспортна тара з крупами і борошном повинна мати
відповідне маркування і фразу «Зберігати в сухому місці». Для
вітамінізованого борошна після його назви наносять слово «вітамінізоване».
Велике значення у збереженні споживних властивостей хлібобулочних
виробів має вид тари та пакувальних матеріалів, що використовуються,
умови транспортування, зберігання та реалізації (ГОСТ 822657). Для
упакування хлібобулочних виробів використовують лотки, ящики, кошики,
тару-обладнання контейнерного типу. Перспективними є дротяні лотки з
нержавіючої сталі, де вміщується 10 штук нарізних батонів масою 0,5 кг або
8 штук хліба масою 0,85 кг. Деякі хлібобулочні вироби упаковують у плівки з
полімерних матеріалів, парафінований папір. Для упакування батонів
використовують поліетиленову плівку, а дрібноштучних хлібобулочних
виробів – поліетиленову плівку або термоусадкову поліетиленову плівку і
папір з поліетиленовим покриттям. Хліб здобний обгортають спеціальним
пакувальним папером. Упакування хлібобулочних виробів у полімерні
плівки, парафінований папір та інші матеріали сприяє сповільненню процесу
черствіння, зниженню втрат маси виробів, збереженню їх аромату і
підвищенню культури торгівлі. Воно має гігієнічне значення, оскільки
виключає доторкання рук людини до готових виробів.
При маркуванні використовуються затверджені в установленому
порядку специфічні символи, якими позначають лікувальні, дієтичні,
лікувально-профілактичні, біологічно активні харчові продукти, дитяче
харчування, харчування для спортсменів, а також екологічно чисті продукти.
Маркування штриховими кодами повинно відповідати встановленому
порядку.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
СМАЖЕНОЇ НАТУРАЛЬНОЇ КАВИ
В сучасних ринкових умовах представлено безліч різноманітних
торгових марок натуральної смаженої кави вітчизняного та іноземного
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виробництва. Через те кількість прихильників кави зростає с кожним роком,
експертиза показників якості цього напою набуває актуальності.
Основним діючим компонентом в каві є кофеїн. Разом з тим, до складу
кавових зерен входить більше тисячі різних хімічних компонентів. Серед
екстрактивних речовин кави розрізняють алкалоїди, органічні кислоти,
амінокислоти, мінеральні елементи тощо.
Об‘єктами дослідження обрано натуральну смажену каву, що
надходить на ринок України, а саме такі: зразок № 1 – «LavazzaEspresso»
(виробник − ТОВ «АсканіяГрупп», Україна); зразок № 2 – «LavazzaEspresso»
(«LAVAZZA S.p.A.», Італія); зразок № 3 – «CarteNoire» («KraftFoods CR
s.r.o», Чеська Республіка).
Нормативним документом, в якому зазначені характеристики та
регламентуються методи випробувань натуральної смаженої кави, є ДСТУ
6805-97 «Кава натуральна смажена. Загальні технічні вимоги», відповідно до
яких було проведено дослідження органолептичних та фізико-хімічних
показників обраних зразків.
В результаті органолептичних досліджень було виявлено, що всі зразки
кави за зовнішнім виглядом, смаком та ароматом відповідають вимогам
ДСТУ 6805-97. Результати дослідження кави на вміст вологи та
екстрактивних речовин представлені у табл. 1.
Таблиця 1
Результати експертизи фізико-хімічних показників
натуральної смаженої кави
Показник

Вимоги ДСТУ 6805-97

Масова частка вологи, %
Масова частка
екстрактивних речовин, %

№ зразку

≤7

6

4

4

20-30

19,55

25,3

21,85

Таким чином, за результатами експертизи встановлено, що всі зразки
відповідають вимогам ДСТУ 6805-97 за вмістом вологи та екстрактивних
речовин.
Список використаних джерел:
1. ДСТУ 6805-97 «Кава натуральна смажена. Загальні технічні вимоги»
Вергелес Анастасія
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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ВЗУТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
До групи споживчих вимог до взуття відносяться вимоги, завдяки яким
виключається або зменшується негативний вплив взуття на стопу й організм
людини, забезпечуються комфортні умови і зручність користування взуттям.
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Це
санітарно-гігієнічні,
санітарно-мікробіологічні,
теплозахисні,
вологозахисні та вологообмінні вимоги.
Санітарно-гігієнічні вимоги поділяються на санітарно-хімічні,
електростатичні і санітарно-мікробіологічні.
Проблеми санітарно-хімічних вимог (токсико-гігієнічних) виникли у
зв'язку з широким застосуванням синтетичних полімерів та інших матеріалів,
які можуть бути хімічно небезпечними. Шкідливі для організму речовини
можуть виділятися полімерами, клеями, апретурами внаслідок наявності
вільних мономерів та інших компонентів, недостатньої хімічної стабільності
і деструкції під впливом чинників зношування. Негативний вплив цих
речовин виявляється в тому, що вони можуть подразнювати шкіру,
викликати алергійні явища, проникати через шкіру в кров, змінювати її
склад, знижувати працездатність, спричиняти інші негативні впливи.
Полімерні матеріали і взуття з них повинні бути хімічно стабільними, не
виділяти хімічних речовин, що шкідливо діють на організм людини та
подразнюють шкіру, викликають дерматити, впливають на розвиток
нормальної мікрофлори а також стимулюють ріст грибкової флори.
Вимоги до електростатичних властивостей також пов'язані з
використанням для взуття синтетичних матеріалів, що мають низьку
електропровідність. При терті такі матеріали електризуються і сприяють
нагромадженню на поверхні тіла зарядів статичної електрики. Під впливом
статичного електричного поля змінюється функціональний стан нервової і
серцево-судинної систем, морфологічні, біохімічні та біофізичні властивості
крові. Тривала дія статичного електричного поля зменшує опірність
організму до інфекційних захворювань, витривалість м'язів і кісток, значно
підвищує кислотність шлункового соку, уповільнює нервові реакції.
Електричні заряди, подразнюючи потові залози, викликають пітливість. Тому
для відведення електричних зарядів з поверхні тіла, що нагромаджуються на
плантарній поверхні стопи, деталі низу взуття, так би мовити для
«заземлення» тіла людини, виготовляють електропровідними.
Санітарно-мікробіологічні вимоги полягають у тому, що матеріали для
внутрішніх деталей взуття не повинні сприяти нагромадженню і розвитку
мікрофлори. Відповідно до біомеханічних вимог взуття не повинно
перешкоджати виконанню рухових функцій стопи, викликати зайві витрати
енергії та інші незручності в процесі використання. Енерговитрати при
користуванні взуттям залежать від маси і жорсткості взуття, зручності
взування і знімання, надійності утримування на стопі [6].
В умовах використання виробничого взуття найважливішим
показником зовнішнього середовища є температура, тому що вона впливає на
основний обмін речовин в організмі. Підвищена температура призводить до
перегрівання й інтенсивного виділення поту. Зниження температури шкіри
великого пальця від -1°С до +18°С викликає відчуття холоду, від +8°С до
+10°С – болі, викликає простудні та інші захворювання, ще нижче –
відморожування. Зимові моделі взуття повинні мати підкладку із штучного
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хутра, товстішу підошву із спеціальної морозостійкої гумми для підвищення
теплозахисних властивостей.
Показники влогозахисних властивостей (намокання, промокання,
водопроникність у статичних і динамічних умовах) мають важливе значення
для взуття, що використовується у весняно-осінній і перехідний періоди,
оскільки підвищена вологість матеріалів різко погіршує теплозахисні
властивості, знижує комфортність і збільшує масу взуття. Тривале
зволоження спричиняє натирання стопи, ревматичні захворювання в
холодний період і грибкові захворювання у спекотний. Взуття виробничого
призначення повинно мати досить високі вологозахисті властивості, щоб
відповідати умовам використання взуття. Це досягається застосуванням
спеціальних матеріалів деталей верху і низу, конструкцією самого взуття.
У нашій країні для виробництва підошов взуття застосовуються в
основному гума й поліуретан з використанням найбільш перспективного в
технологічному відношенні литтєвого методу кріплення. Останній,
володіючи цілим рядом позитивних характеристик (зручністю при носінні,
легкістю, м'якістю, масло-бензостійкістю) має й негативні сторони: при
температурі нижче - 25°С він стає занадто крихким і на підошвах з'являються
тріщини. Разом з тим у світовій практиці вже давно використовуються
технології, які дозволяють робити підошви з матеріалів, що витримують дію
гранично низьких (до -55°С) температур [2].
Вологообмінні вимоги є досить важливим показником. У процесі
терморегуляції стопи потові залози, що розташовані на її поверхні, виділяють
певну кількість поту залежно від інтенсивності роботи або пересування,
метеорологічних умов, індивідуальних особливостей організму людини.
Якщо система матеріалів верху і низу, а також конструкція взуття не
забезпечують видалення поту, то збільшується вологість всередині взуття. В
умовах низьких температур це викликає переохолодження стопи, а влітку –
перегрівання. Речовини, що виділяються з потом, і підвищена вологість
створюють сприятливе середовище для розвитку інфекційних захворювань
шкіри, особливо грибкових. При підвищеній вологості і температурі
збільшується об'єм стопи, зростає тиск деталей верху на її поверхню. Це
особливо характерно для взуття з верхом із синтетичної шкіри, площа якої
при зволожуванні збільшується недостатньо, при виробництві взуття
виробничого призначення доцільно застосовувати лише натуральні шкіри.
Якщо в конструкції взуття є недостатньо стабільні штучні або синтетичні
матеріали, то піт вимиває розчинні компоненти, що можуть виявитися
токсичними. Крім того, піт, підвищена температура й інші чинники
руйнують полімери, а продукти руйнування також можуть бути шкідливими
для організму. Це є ще одним із аргументів на користь застосування
натуральних шкір.
Достатня вологопроникність верху взуття забезпечує виведення в
навколишнє середовище 70 % поту, що виділяється стопою (15 %
поглинається устілкою і 15 % видаляється через простір між стопою і
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верхнім кантом заготовки).
Під час носіння взуття, внаслідок перепаду температур стопи і
навколишнього середовища, а також поршневого ефекту, паропроникність
натуральної шкіри збільшується в 7 – 12 разів, синтетичної шкіри– у 2,5 рази.
Таким чином основними вимогами до взуття виробничого призначення
є санітарно-гігієнічні, санітарно-мікробіологічні, теплозахисні, вологозахисні
та вологообмінні вимоги.
Створення оптимальних умов експлуатації виробничого взуття
залежить в основному від матеріалі верху та підошви взуття. Пріоритетність
в використаних матеріалах слід віддавати деталям із натуральних шкір.
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Науковий керівник - старший викладач Клименко В. І.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЯКІСТЬ, БЕЗПЕКА ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ ДО ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Погіршення екологічної ситуації у світі негативно позначилося на
регламентованих складових харчових продуктів, спричинило необхідність
посиленого контролю за дотриманням переробниками якісних вимог
починаючи від сировини, використовуваних харчових систем та готової
продукції.
Класифікація показників якості:
1. Харчова цінність:
-безпечність;
– біологічна цінність (білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікро-,
макроелементи, вода);
– енергетична цінність (білки, жири, вуглеводи);
2. Споживчі властивості (органолептичні показники):
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– зовнішній вигляд;
– колір;
– смак;
– аромат;
– консистенція;
– соковитість тощо.
Виробникам необхідно враховувати, що до важливих характеристик
для споживчого попиту на ті чи інші товари належать, насамперед такі, які
забезпечують їх сенсорну й органолептичну прийнятність. Це передусім
харчова, біологічна та енергетична цінність, тобто комплекс властивостей
харчових продуктів, що забезпечують фізіологічні потреби людини в енергії
й основних поживних речовинах.
Тож, під загальним поняттям якості харчових продуктів розуміють
широку сукупністьвластивостей, що характеризують харчову й біологічну
цінність, органолептичні, санітарно-гігієнічні та інші показники продукції, а
також ступінь їхньої вираженості[1, c. 56].
Органолептичний аналіз, здійснюваний шляхом дегустації, –
дослідження властивостей харчових продуктів за допомогою суб‘єктивних
уподобань людини.
У практичних умовах, поряд з органолептичноюоцінкою якості
харчових продуктів, використовують також сенсорний аналіз, тобто
одержують інформацію за допомогою органів відчуттів: зору, слуху, нюху,
смаку, дотику, вестибюлярної рецепції й інтерорецепції.
У результаті дегустаційного аналізу, який проводиться з
використанням балових шкал, визначають такі органолептичні властивості
харчових продуктів як зовнішній вигляд, колір, вид на розрізі, смак, запах,
консистенція, соковитість тощо.
З метою відновлення смаку й аромату, частково втрачених сировиною
при зберіганні або технологічній обробці, а також для коригування смакоароматичнихпоказників виробів, до складу рецептур яких входить значна
кількість білково-жирових емульсій,гідроколоїдів і наповнювачів, у сучасних
технологіяхзастосовують підсилювачі («освіжувачі») смаку йспеціалізовані
аромати.Слід особливо зазначити, що не допускається застосування
ароматизаторів для усунення або«маскування» змін запаху харчових
продуктів, спричинених їхнім псуванням або недоброякісністю сировини.
Безпеку сировини й готової продукції, у першу чергу, оцінюють за
кількісним вмістом і якісним складом чужорідних, потенційно небезпечних
речовин ісполук антропогенного або природного походження. Відповідно до
міжнародної термінологіїїх називають контамінантами, ксенобіотиками
абочужорідними хімічними речовинами.
Безпечними для здоров'я споживача вважаються харчові продукти, які
або зовсім не містятьтоксичних речовин, що представляютьнебезпеку для
здоров'я людини, або включають їх у кількостях, припустимих
санітарниминормами й гігієнічними вимогами.
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Використання недозволених харчових добавок або застосування
допущених добавок у перевищених дозах (особливо це стосується
нітритунатрію, харчових фосфатів, синтетичних барвників,антиокислювачів і
консервантів), істотно підвищуєризик токсикації так само, як і
несанкціонованезастосування деяких нових методів обробки сировини,
нетрадиційних технологій, окремих видівсировини й функціональних
препаратів, отриманихшляхом хімічного й мікробіологічного синтезу [3, c.
113-116].
У зв'язку з цим, необхідно відзначити появу на харчовому ринку
фальсифікованих продуктів харчування. При фальсифікації, як правило,
піддається підробці одна або кілька характеристик продукту.
За цими ознаками розрізняють наступні видифальсифікацій:
– асортиментна здійснюється шляхом повноїабо часткової заміни
натурального продукту штучним, подібним за органолептичними ознаками;
– якісна має на меті заміну інгредієнтів рецептури на аналогічні за
виглядом, але більш низькогосорту;
– кількісна полягає у виготовленні й реалізації продукції із завищеним
вмістом вологи;
– вартісна– обман споживача шляхом реалізації низькоякісної
продукції за цінами високоякісних;
– технологічна– підробка продукту в процесі технологічного циклу
виробництва полягає вприхованій заміні сировини препаратами рослинного й
тваринного походження,наднормативному застосуванні харчових добавок
(консервантів, ароматизаторів, колорантів іструктуроутворювачів);
– інформаційна – обман споживача шляхом зазначення неточної або
помилкової інформації пропродукт.
Наслідком асортиментної і якісної фальсифікації є поява на ринку
небезпечних
продуктів,
здатних
спричинити
харчові
отруєння,
порушенняобміну речовин, зниження імунозахисних функційорганізму,
збільшення ризику втрати здоров'я [2, c. 13-15].
Безумовно, ступінь економічного розвитку суспільства, рівень життя й
купівельного попиту вУкраїні істотно поступаються спроможності населення
розвинених країн, але навіть у цих умовах єсерйозні об'єктивні підстави й
суб'єктивні передумови для реалізації принципів раціонального харчування в
сучасних рецептурах і технологіях харчових продуктів.
Наявність продуманої соціально-економічної політики в області
здорового харчування, використання науково обґрунтованих підходів до
переробки сировини, медико-біологічних рекомендацій та вимог до якості
виробленої продукції може забезпечити кардинальні зміни в
сформованійструктурі харчування українців, що стане на користь здоров'ю
нації, менталітету, інтелектуальній складовій, тривалості життя.
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ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА СЕРТИФІКОВАНОЇ МЕБЛЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В
УКРАЇНІ
В даний час випускається достатньо широкий асортимент меблевої
продукції різних виробників. Розширяється виробництво меблевих товарів з
підвищеними функціональними можливостями.
Конкурентоспроможність будь-якої продукції, в першу чергу,
визначається стабільністю її якісниххарактеристик, тобто здатністю
забезпечувати і підтримувати високий рівень якості протягом всього періоду
життя продукту.
Конкурентоспроможність вітчизняної меблевої продукції досягається
насамперед за рахунок різноманітності асортименту та якості меблевих
товарів. Продукція, що випускається, за своїми параметрами повинна
відповідати затвердженому зразку-еталону і вимогам, зазначеним у
нормативній документації.
Сьогодні в Україні цього дуже не вистачає, оскільки реалізація товару
іноземного походження на території нашої держави не є проблематичною у
той час, як вітчизняний товар підлягає обов‘язковому технічному
регулюванню. Більше того, доступ українського товару до світового ринку
частково обмежений. Тому ми зобов‘язані довести, що вітчизняна меблева
продукція є не лише високотехнологічною, а й конкурентоспроможною.
Далеко не кожен меблевий виріб привабливого зовнішнього вигляду
відповідає усім санітарно-хімічним та фізико-механічним вимогам, а деяка
продукція може серйозно зашкодити здоров‘ю та життю людини. Саме тому
сертифікація меблевої продукції є не лише своєрідною перепусткою на
виробничий ринок, а й нагальною потребою.
Основним документів, який регламентує якість меблів, є ГОСТ 1637193. Мебель. Основныетехнические условия. Відповідно до даного документу
якість готових меблів багато в чому визначається властивостями і якістю
використовуваних меблевих матеріалів, які за законодавством мають бути
обов'язково сертифіковані.
Сертифікація меблевих виробів – це процедура підтвердження того, що
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дана продукція після проведення відповідних випробувань відповідає
вимогам безпеки та якості. Якщо товар конкретної фірми відповідає усім
вимогам, зазначеним у чинних державних стандартах України, то
підприємство отримує сертифікат відповідності [2, с.63].
Безумовно, що споживач, в першу чергу, надасть перевагу тому
виробнику, продукція якого відповідає усім необхідним вимогам та має
документ, який засвідчує це, навіть якщо за якістю вона не вирізнятиметься
з-поміж інших товарів. Адже клієнт, по-перше, знатиме, що продукція
пройшла перевірку, являється більш конкурентоспроможною і безпечною.
Крім того в разі виявлення деяких недоліків зможе висловити претензії
безпосередньо фірмі-виробнику.
Меблева продукція характеризується комплексним показником якості,
який являє собою сукупну оцінку, одержувану розрахунково-вимірювальним
та експериментальним методами визначення показників якості.
Результати цієї оцінки є відносними величинами, які встановлюють
рівень якості кожного конкретного виду продукції. Природно, чим вище
рівень якості продукції, тим привабливіше виглядають показники її
конкурентоспроможності.
Найбільшою проблемою, є те, що сертифікація меблів в Україні не є
обов‘язковою. Тому низка підприємств виставляють на продаж
неперевірений, а отже, можливо неякісний товар. Водночас, ціни на меблі
українського виробництва продовжують зростати.
В Україні є сотні великих і тисячі дрібних виробників меблевої
продукції. Щороку науково-технічний випробувальний центр меблів
перевіряє лише близько 70 підприємств. І з них як мінімум 4 відсотки не
проходять випробування [3, с.36].
В Україні сертифікація меблів добровільна. Тому перевіряють
продукцію лише ті підприємства, які дбають про свій імідж, конкурентну
спроможність меблів або хочуть експортувати свою продукцію в країни, де
сертифікат є необхідним.
Сьогодні нормативна документація лише рекомендується до
виконання, тому низка підприємств не проходить сертифікації. Вони просто
постачають меблі на продаж без проведення цієї процедури. Меблі, які
виставлені у магазині, повинні мати етикетку виробника. Якщо цього немає,
меблі явно фальсифіковані і якості від них чекати не варто.
Виробник гарантує якість меблів. Гарантійний термін при роздрібному
продажу через торгову мережу обчислюють з дня продажу меблів, при
позаринковому розподілі - з дня отримання її споживачем. Гарантійний
термін для побутових корпусних меблів становить 24 місяці, для вітчизняних
побутових меблів для сидіння та лежання - 18 місяців. Для меблів дитячих
корпусних та дитячих для сидіння та лежання цей термін скорочується
відповідно до 18 і 12 місяців.
Якісні меблі – це не лише гарний зовнішній вигляд, меблева продукція
має відповідати критеріям надійності і, головне, критеріям безпеки.
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Є два види безпеки: це фізико-механічна безпека і безпека виділення
шкідливих хімічних речовин у повітря житлових приміщень. Фізикомеханічна безпека – це, зокрема, зовнішній вигляд, міцність, деформація
корпусу, жорсткість кріплення дверей, довговічність, міцність та зусилля при
засуванні ящиків і штанг [1, с.40].
Санітарно-хімічні випробування – це визначення формальдегідів та
інших шкідливих речовин. Тобто, всі елементи необхідно випробовувати в
акредитованій лабораторії, потім визначати, чи придатний цей виріб для
виробництва, і нарешті, видати сертифікат відповідності.
Таким чином, можна порадити споживачам меблевої продукції
покладатися на власний смак та інтуїцію і не купувати несертифіковану
продукцію, оскільки сьогодні відповідальність за надійність і безпеку
меблевої продукції в Україні лежить виключно на совісті виробників та
посередників.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИВА
ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В УКРАЇНІ
Пиво - один з найулюбленіших і найпопулярніших напоїв у світі
завдяки своєму приємному смаку і тонізуючій дії. Так як пиво є
слабоалкогольним напоєм, в багатьох країнах світу воно є противагою
міцним алкогольним виробам.
За останні дванадцять років український ринок пива пройшов періоди
спаду, стабілізації та оновлення. На ринку відбулось укрупнення виробників,
зміцнення позицій одних пивних брендів та послаблення інших, розширення
асортименту в різних цінових категоріях, зменшення кількості дрібних
підприємств. Також ринок пива характеризується високою конкурентністю,
тому актуальності набувають дослідження щодо експертизи якості пива, яке
надходить на ринок України з-за кордону.
Метою експертного дослідження є товарознавча експертиза показників
якості світлих сортів пива, що були вироблені за кордоном та реалізуються
на ринку України.
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Зразки

Назва продукту

Зразок
№1
Зразок
№2

Пиво «Heineken»
світле, фільтроване
Пиво «Efes» світле

0,65

Зразок
№3
Зразок
№4

Пиво світле
«Bavaria»
Пиво світле
пастеризоване
«Gӧsser»
Пиво світле
пастеризоване
«KruṧoviceImperial»

0,65

Зразок
№5

0,5

0,5

0,5

Склад
Вода, ячмінний
солод, хміль
Вода, солод, крупа
рисова, патока
мальтозна,
хмілепродукти
Вода, солод,
пшениця, хміль
Вода, пивні
дріжджі, ячмінний
солод, хміль
Вода, пивні
дріжджі, солод,
хміль

Масова частка
сухих речовин
у початковому
суслі, %

Вміст
спирту, %
об.

Місткість,
дм3

Для експертної оцінки були вибрані п‘ять зразків пива: зразок №1 –
«Heineken» (Нідерланди), зразок №2 – «Efes» (Росія), зразок №3 – «Bavaria»
(Нідерланди), зразок №4 – «Gӧsser» (Австрія), зразок №5 –
«KruṧoviceImperial» (Чехія). Характеристика досліджуваних зразків
розглянута в таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика зразків пива, що досліджуються

11,4

Не
менше 5
Не
менше 5

12

11,2
11,6

12

Не
менше 5
Не
менше 5
Не
менше 5

Визначають якість пива згідно з ДСТУ 3888:99 «Пиво. Технічні
вимоги» за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Цим же
документом нормуються і такі показники якості як: зовнішній вигляд, смак,
аромат, піноутворення, кислотність, колір. Так, за зовнішнім виглядом пиво
світле фільтроване має бути прозорою пінистою рідиною, без осаду та
сторонніх включень, його смак має бути солодовим та хмельовим з гіркотою,
що відповідає сорту пива, аромат повинен бути чистий, без сторонніх запахів
та присмаку.
В ДСТУ 3888:99 встановлено нормативи фізико-хімічних показників
якості пива. Так наприклад висота пива з масовою часткою сухих речовин у
початковому суслі від 8% до 11,5% повинна бути не менше 20 мм, а
піностійкість – не менше 2 хв. Пиво з масовою часткою сухих речовин у
початковому суслі від 12% до 20% повинно мати висоту піни не менше 30
мм, піностійкість – не менше 2 хв, кислотність пива з масовою часткою сухих
речовин у початковому суслі від 8% до 11% повинна знаходитись в межах
1,3-2,8 см3 розчину NaOH на 100 см3 пива, кислотність пива з масовою
часткою сухих речовин у початковому суслі віл 11,5% до 13% має бути 1.73.2 см3 розчину NaOH на 100 см3 пива, колір світлого пива має бути 0,4 -1,8
см3 0,1 моль/дм3 розчину йоду на 100 см3 води.
Під час проведення експертного дослідження пива органолептичними
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методами встановлено, що всі представлені зразки за показником
зовнішнього вигляду відповідають вимогам ДСТУ 3888:99 «Пиво. Технічні
вимоги». Зразки №1,№2, №3 мають притаманний хмельовий смак з гіркотою.
У зразка №5 виявлено виражений спиртовий смак.Висота піни варіюється в
межах 6,5-8,5 см, а піностійкість – 3,11-4,13 хв.
За показником піноутворення всі представлені зразки пива
відповідають вимогам ДСТУ 3888:99 «Пиво. Технічні вимоги»
З фізико-хімічних показників пива було визначено кислотність, рН та
колір. Для визначення якості пива показник кислотності є визначальним.
Висока природна кислотність сприяє належному перебігу усього процесу
виробництва пива. Вона створює необхідні умови, які прискорюють
гідролітичне розщеплення після «затирання», а також у процесі осадження й
освітлення під час подальшої обробки сусла.
Визначення кислотності пива показало, що зразки № 1 та № 2 мають
показники - 2,4 та 2,5 см розчину КаОН на 100 см пива, відповідно. У зразків
№ 3 та № 5 кислотність становить 2,7 та 2,8 см3 розчину КаОН на 100 см3
пива. Найвище значення кислотності зафіксовано у зразка № 4 - 3,1 см3
розчину NаОН на 100 см3 пива.
Після того, як ми провели експертизу зразків пива за показником рН
встановлено, що зразок № 1 і № 4 мають значення 4,5. Значення показника
рН у зразка № 2 становить 4,4, а у зразка № 3 та № 5 - 4,7 та 4,8, відповідно.
Згідно стандарту нормальний рН пива коливається від 3,8 до 4,8. Стандарт
допускає для всіх сортів світлого пива коливання від 4,1 до 4,8.
Колір пива є основною ознакою головних видів пива. Він надає певні
характерні властивості окремим сортам пива, головним чином, його
смаковим. Під час дослідження пива за показником кольору встановлено, що
всі зразки відповідають вимогам стандарту, а їх показники знаходяться в
межах 0,43-1,13 0,1 моль/дм3 розчину йоду на 100 см3 води.
За результатами дослідження було оформлено висновок експертизи за
формою, яка встановлена законодавством України. Основною інформацією
висновку є: «З урахуванням проведеної експертизи зразків пива світлих
сортів закордонного виробництва, що надходить на ринок України,
встановлено, що всі досліджувані зразки відповідають вимогам стандарту
ДСТУ 3888 : 99 «Пиво. Технічні вимоги».
Список використаних джерел:
1. Бровко О.Г. Товарознавство. Продовольчі товари / О.Г. Бровко /
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 730 с.
2. ДСТУ 3888 : 99 «Пиво. Технічні вимоги».
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Донченко Альона
Науковий керівник – асистент Бєляєва Н.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Кількість споживачів тютюнових виробів в нашій країні з кожним
роком зростає, незважаючи на нововведення в законодавстві. Асортимент
продукції представлений десятками найменувань вітчизняних та переважно
імпортованих виробів. Виробництво та продаж тютюнових товарів
контролюється державою, проте питання конкуренції між фабриками з
кожним роком загострюється все більше. Тому дане дослідження не є
випадковим, адже через високу конкуренцію та широкий асортимент
тютюнових виробів виникає необхідність проаналізувати даний сегмент
ринку товарів та визначити найкращий продукт серед представлених
вітчизняних та імпортних виробників.
Метою роботи є проведення експертизи якості тютюнових виробів.
Для експериментальних досліджень було обрано три види сигарет з
фільтром:
- сигарети «MarlboroGoldOriginal», виробник -ПрАТ «Філіп Морріс
Україна» (зразок № 1);
- сигарети «Winston», виробник - ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»
(зразок № 2);
- сигарети «Kent», виробник -ПрАТ «А\Т Тютюнова компанія «В.А.Т. –
Прилуки» (зразок № 3).
Експертизу якості тютюнових виробів проводили з використанням
органолептичних та фізико-хімічних методів аналізу відповідно до ДСТУ
ГОСТ 3935-2004.
Органолептична оцінка проводилася за 10 бальною шкалою (10 –
аромат, 10 - смак).
Було проведено два випробування і визначено середній бал оцінки
якості сигарет за ароматом і смаком тютюнового диму а також за зовнішнім
виглядом. Дані оцінки наведені в табл. 1 і 2.
Таблиця 1
Результати оцінки якості сигарет за ароматом і смаком тютюнового
диму
Найменування
зразка
«MarlboroGoldOrigin
al»
«Winston»
«Kent»

Аромат тютюнового диму, бали

Смак тютюнового диму, бали

1 випр.

2 випр.

Середній
бал

1 випр.

2 випр.

Середній
бал

9

9

9

5

6

5,5

8
7

8
8

8
7,5

7
6

8
7

7,5
6,5

З фізико-хімічних показників визначали: довжину сигарет і
фільтруючого мундштука, вологість тютюну та тютюнових виробів, масову
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частку пилу в тютюнових виробах, діаметр сигарет (табл.3).
Таблиця 3
Результати оцінки якості сигарет за фізико-хімічними показниками
Назва показника
Довжина:
- сигарети,мм
- фільтруючий
мундштук,мм
Масова частка
вологи,%
Масова частка пилу,%
Діаметр, мм

Згідно ДСТУ ГОСТ
3935-2004

Зразок №1

Зразок № 2

Зразок № 3

45-160 ± 1,0
12-45 ± 0,5

83
25

82,5
23,5

82
27

13 ± 2

11,48

10,96

11,42

не більше 3,5
7,90±0,06

4,37
7,9

4,42
8,2

4,49
7,5

Отже усі представлені зразки сигарет відповідають вимогам ДСТУ
ГОСТ 3935-2004 за органолептичними показниками. Визначено, що зразки
сигарет за показниками довжини та діаметра не перевищують норми,
встановлені ДСТУ ГОСТ 3935-2004. При визначенні масової частки вологи
зразки № 1 та № 2 не перевищили норму проте у зразка № 3 є незначні
відхилення від норми, а саме на 0,4%. Також, фактичні показники масової
частки пилу в досліджуваних зразках перевищують допустиму норму
встановлену ДСТУ ГОСТ 3935-2004.
Кірюхіна Анастасія
Науковий керівник – к.е.н., старший викладач Шарко В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА
ЗАКОРДОННОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА
Борошно – товар, який одержують у результаті розмелення у порошок
зерен хлібних злаків. Борошно має дуже важливе значення у харчуванні
людини. Воно широко використовується в кулінарії, хлібопекарській,
макаронній та інших галузях харчової промисловості.
Була проведена експертиза якості пшеничного борошна.
На перевірку були відібрані зразки закордонного та вітчизняного
виробника: зразок № 1 – «Хуторок», виробник Україна (супермаркет «Велика
Кишеня»); зразок № 2 – «WeizenMehlType 1050», виробник Німетчина
(Гастрономічний бутик «Gourment»); зразок № 3 – «Розкішна», виробник
Україна (супермаркет «Амстор»); зразок № 4 – «Farinedeble T65 Blance»,
виробник Франція (магазин «GoodFood»).
Метою дослідження є визначення якості обраних зразків борошна за
органолептичними та фізико-хімічними показниками згідно з вимогами
нормативної документації.
Під час дослідження борошна були використані такі нормативні
документи:
-ГОСТ 9404-88. «Борошно. Методи визначення вологості». При цьому
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використовували термогравіметричний метод;
-ГОСТ 27493 – 87 «Борошно. Метод визначення кислотності за
бовтушкою». При цьому використовували потенціометричний метод;
-ГОСТ 27559-87 «Борошно. Метод визначення зараженості шкідниками
та забруднення хлібних запасів».
Органолептичними методами визначали смак, запах, сипучість, колір
та хруст. Результати дослідження якості борошна наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників якості борошна
«WeizenMehlTy
«Farinedeble T65
«Розкішна»
pe 1050»
Blance»
(Україна)
(Німетчина)
(Франція)
3
4
5
Органолептичні показники
Без сторонніх присмаків і запахів
сипучий, допускаються грудки, що
розвалюються при легкому натисканні
не має хрусту
білий, білий з жовтуватим відтінком, білий
з сірим відтінком

Найменування
продукції

«Хуторок»
(Україна)

1

2
Смак і запах
Сипучість
Хруст
Колір

Відповідність
НД

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

Фізико-хімічні показники
Масова частка
вологості, %.
Масова частка
кислотності,
моль/дм3
Забруднення
або зараження
шкідниками, г
Відповідність
НД

31,3

29,1

29,7

31,2

0,12

0,08

0,28

0,03

-

-

забруднення
вагою 0,019 г.

-

відповідає

відповідає

не відповідає

відповідає

Всі зразки виявилися без сторонніх присмаків і запахів, хруст
відсутній. Колір борошна білий з жовтуватим відтінком. Проте,
«WeizenMehlType 1050» (Німеччина) мав колір з сіруватим відтінком.
Що стосується фізико-хімічних показників (масова частка вологості, %;
масова частка кислотності, моль/дм3; визначення забруднення або зараження
шкідниками борошна, г), то зразок № 3 має відмінності від інших зразків.
За показником масової долі вологи вимогам ГОСТ 9404-88 «Борошно.
Метод визначення вологи» не відповідає зразок № 3. Відповідно до ГОСТ
27559-87 «Борошно та висівки. Метод визначення зараження та забруднення
шкідниками хлібних запасів». У зразках № 1, 2, 4 забруднення та зараження
шкідниками борошна не виявлено, а у зразку № 3 було виявлено сміття
вагою 0,019 г. За кислотністю вимогам ГОСТ 27493−87 «Борошно. Метод
визначення кислотності за болтушкою» не відповідає зразок № 3.
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Таким чином, результати експертизи пшеничного борошна, що
надходить на ринок України, показують, що українське борошно
виробництва фірми «Хуторок» та борошно виробництва французької фірми
«Farinedeble T65 Blance» у повній мірі відповідають вимогам нормативних
документів, завдяки чому користуються значним попитом мешканців
України.
Список використаних джерел:
1. ГОСТ 9404-88 «Борошно. Методи визначення вологості».
2. ГОСТ 27493-87 «Борошно. Метод визначення кислотності за
бовтушкою».
3. ГОСТ 27559-87 «Борошно. Метод визначення зараженості
шкідниками та забруднення хлібних запасів»
Комарова Катерина, Лаба Тарас
Науковий керівник – асистент Василишина О.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕСПЕРТИЗА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ М’ЯСА, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У
ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ м. ВІННИЦІ
М‘ясо являє собою комплекс м‘язової, жирової, сполучної, кісткової
тканин, кількісне співвідношення яких, перш за все, визначає його якість.
Проблема щодо відповідності показників якості вимогам нормативних
документів та безпечності вживання цього продукту отримало в нашій країні
нове звучання на початку 1990-х років у зв'язку з втратою державою
монополії на виробництво та реалізацію м‘яса. Одразу на територію України
хлинуло безліч неякісної продукції з-за кордону, що мала погану якість
внаслідок порушення технології забою, транспортування та зберігання. Хоча
в Україні на даний момент налагоджений контроль щодо якості цього товару,
питання, що стосуються експертизи, є актуальними, оскільки ринок
насичений продукцією дуже великої кількості різних виробників.
Об‘єктом дослідження є м‘ясо свійських тварин та птиці, що надходить
на ринок України, а саме:
- окіст свинячій ТМ «М‘ясна весна» (зразок № 1);
- філе свиняче, що реалізується супермаркетом «Сільпо» (зразок № 2);
- філе свиняче, що реалізується на «Приборівські ковбаси» (зразок № 3);
- тушка куриці ТМ «Наша Ряба» (зразок № 4);
- тушка куриці ТМ «Літенські курчата» (зразок № 5);
- тушка куриці ТМ «Никифирівці» (зразок № 6).
М'ясо досліджувалось одразу ж після придбання у торговельній мережі.
Аналіз чинної нормативної бази дозолив викреслити стандарти та
методики, за допомогою яких проводиться експертиза м'яса: ISO 1443:1973
«М‘ясо. Метод визначення загального вмісту жиру», ГОСТ 7269-79 «Мясо.
Методыотбораобразцов
и
органолептические
и
физико165

химическиеметодыопределениясвежести», ГОСТ 7702.0-74 «Мясоптицы.
Методыотбораобразцов. Органолептическиеметодыоценкикачества», ГОСТ
3739-89 «Мясофасованное. Техническиеусловия», ГОСТ 7724-77 «Мясо.
Свинина в тушах и полутушах. Техническиеусловия», ТУ 10.02.01.182-93
«Свинина для убоя. Мясо – свинина в тушах и полутушах для
детскогопитания».
Проведено дослідження обраних зразків м‘яса органолептичними,
мікробіологічними та фізико-хімічними методами.
Щодо зовнішнього вигляду і кольору поверхні, то зразки № 2, № 5
мали дуже зволожену поверхню та виділяли значну кількість вологи, що
свідчить про порушення технології їх зберігання. Зразок під № 5, крім того,
сильно виділяв слиз та мав пожовклий колір жиру. Визначено, що всі зразки
характеризуються присутністю додаткової води, що може бути викликано
різними причинами: декілька разовим заморожуванням або штучному
вприскуванню рідини у м‘язову тканину продуктів. В результаті зразки № 1,
№ 3, № 4, № 6 за органолептичними показниками, було віднесено щодо
свіжості до категорії свіжих та таких, що відповідають вимогам чинних
стандартів, а зразки № 2, № 5 – до м‘яса сумнівної свіжості.
Мікробіологічне дослідження зразків полягало у одержанні їх мазків,
фарбування мазків за Грамом та мікроскопічному оцінюванні наявності
патогенної мікрофлори. Встановлено, що у зразках № 1, № 3, № 4 та № 6
патогенної мікрофлора відсутня; у зразках № 2 та №5 спостерігали більше 10
кліток коки в полі зору (до 30 кліток), тобто таке м'ясо за кількістю
мікроорганізмів не має бути використане у споживання.
Результати
дослідження
фізико-хімічних
показників
зразків
представлено у табл. 1. Для м‘яса свинини були визначені такі показники:
наявність пероксидази, реакція бульйону з купрум (II) сульфатом, для м‘яса
птиці – реакція на пероксидазу та наявність аміаку і солей амонію. Зразки №
1, № 3, № 4 та № 6 відповідають вимогам нормативних документів та
відносяться до категорії свіжого м‘яса, а зразки № 2, № 5 – сумнівної
свіжості, що може бути обумовлено порушеннями умови його зберігання.
Таблиця 1
Результати фізико-хімічних досліджень зразків
Показник
Реакція на
пероксидазу

Реакція
бульйону з
CuSO4

№ зразка
1

2

позитивна негативна

3
позитивна

фільтрат
фільтрат
інтенсивпрозорий,
прозорий, в
непотемні
в деяких
деяких
-ння
місцях
місцях
фільтрат,
наявна
наявна
активне
легка
легка
утворення
каламутні
каламутніс
пластівців
сть
ть

166

4

5

позитивна негативна

–

–

6
позитивна

–

Реакція на
наявність
аміаку і солей
амонію

–

–

–

негативна

позитивна

негативна
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ФАЛЬСИФІКАЦІЯ МАЙОНЕЗУ НА РИНКУ УКРАЇНИ
В Україні близько чверті всього, що поставляється на ринок майонезу –
це продукція, яка виробляється на дрібних (часто підпільних) підприємствах,
на яких ймовірність випуску фальсифікованої продукції значно вища, ніж на
великих підприємствах. Разом з тим, не встановлюючи жорстких вимог щодо
масової частки вологи і кислотності, діючий ДСТУ 4487:2005 «Майонези.
Загальні технічні умови» [1, с.17] фактично узаконює фальсифікацію
продукції, оскільки технічний опис процесу виробництва, а отже, і
рецептура, є «комерційною таємницею», яку споживачі не знають.
Основні види фальсифікації майонезу, що зустрічаються:
Асортиментна фальсифікація майонезу може статися з допомогою
підміни одного виду майонезу іншим. Наприклад, відбувається підміна
майонезу «Провансаль» (високожирного з додаванням натурального яєчного
порошку) на майонез низькожирний з різними емульгаторами і вуглеводними
стабілізаторами.
Фальсифікація якості майонезу може мати місце як у процесі
виробництва (кількісна зміна рецептурного набору, порушення технології
виробництва, використання непередбачених добавок), так і у процесі
реалізації (порушення режимів та термінів зберігання).
Оскільки на майонез є стабільний попит у більшості населення з
низькими доходами, то в продавців можуть виникнути бажання обдурити
покупця.
Основні способи обману покупця при продажі майонезу:
–
обман при підрахунку вартості покупки – обраховування;
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–
обман при розрахунку з покупцем;
–
обман за рахунок продажу майонезу з минулим терміном
зберігання;
–
обман за рахунок продажу майонезу з дефектами, відомими лише
продавцеві;
–
обман за рахунок продажу неякісного майонезу, якість якого
відома для продавця;
–
обман за рахунок продажу фальсифікованого майонезу.
Використання нових синтетичних емульгаторів та стабілізаторів дає
змогу недобросовісним виробникам значно підвищувати кількість води у
готовому продукті, зберігаючи в ньому консистенцію високожирного
майонезу. Для цього можуть використовувати підвищену кількість
згущувачів та структуроутворюючих речовин: желатину, крохмалю. Крім
того, використання таких добавок значно знижує і біологічну цінність
продукту, оскільки синтетичними емульгаторами замінюють яєчний порошок
та сухе молоко. А саме ці компоненти майонезу зумовлюють його біологічну
цінність та є джерелом незамінних амінокислот, лецитину тощо [2, с. 45].
Інформаційна фальсифікація майонезу пов‘язана з неточною або
перекрученою інформацією, що надається на упаковці продукту.
Недобросовісні виробники намагаються якомога менше інформувати
споживачів про різноманітні штучні добавки. У кращому випадку на
упаковці дається перелік добавок (емульгатори, стабілізатори, консерванти)
без даних про їхню кількість. А інколи взагалі про ці добавки споживачів не
інформують. Деякі з цих добавок (консерванти, антиоксиданти) дозволяють
суттєво збільшити терміни зберігання продукції і цей факт виробники
видають за позитив [3, с. 46]. Термін зберігання майонезу може бути
важливим чинником, який є побічним доказом фальсифікації продукції. На
жаль, у діючому стандарті на майонез ДСТУ 4487:2005 «Майонези. Загальні
технічні умови» зникли дані про терміни зберігання майонезу, але
залишились оптимальні умови зберігання (температура 0-8 0С, відносна
вологість 75%). При цих умовах низькожирнімайонези без добавок –
речовин, що подовжують терміни зберігання, можуть зберігатися не більше 2
тижнів, а високожирні – до двох місяців. Отже, коли на упаковці майонезу,
що містить 35-40 % жиру, зазначається, що термін його зберігання більше
ніж півроку, то можна бути впевненим, що цей майонез має у своєму складі
досить велику кількість різноманітних штучних добавок (консервантів,
антиоксидантів, стабілізаторів), і в даному випадку споживач сам вирішує –
ризикувати своїм здоров‘ям чи ні.
Отже, ми можемо зробити висновок, що споживач повинен знати, що
великі підприємства, обладнанні сучасними технологічними лініями,
виробляють високоякісний майонез, як правило – це ВАТ та ЗАТ. Якщо на
етикетці зазначено, що виробником продукту є ТОВ або МП, то це повинно
насторожувати споживача, і йому необхідно уважно оглянути такий продукт,
ознайомитися з його маркуванням, перш ніж купувати.
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СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Розвиток ринкової торгівлі зумовлює необхідність товаровиробників
підвищувати ефективність виробництва, обумовлену в першу чергу ступенем
задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому
визначальною характеристикою, яка формує потреби споживачів, стає саме
якість продукції. Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції
актуальна для всіх підприємств та країн загалом.
З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості стає все
складнішою. Тому повинен бути системний, комплексний підхід, реалізація
якого може відбуватись лише в рамках системи управління якістю.
Проблеми управління якістю досліджуються такими економістами, як
П.Я. Калита, М.І. Карлін, Л.В. Кривенко, К.С. Солонинко, Н.А.
Чередниченко. Разом з тим, існує комплекс питань, які є недостатньо вивченими і
вирішення яких надасть можливість удосконалити механізм формування якості
продукції на промислових підприємствах України.
Системне управління якістю на підприємстві передбачає застосування
системи методів і засобів управління якістю. Так, загальне управління якістю
TQM- бізнес стратегія, яка націлена на підвищення якості всіх організаційних
процесів, сфокусована на замовниках, ґрунтується на фактах, являє собою
командний процес. Головна мета TQM полягає в планомірному досягненні
поставлених перед підприємством завдань через безперервне поліпшення
роботи. TQM широко застосовується на виробництві, в освітніх програмах,
урядовими організаціями та іншими установами [1, c. 35].
Для забезпечення якості потрібна не тільки відповідна матеріальна база
і зацікавлений, кваліфікований персонал, але й чітке управління якістю.
Звідси такий підвищений інтерес до управління якістю з боку підприємств,
що усвідомили істину: не можна розраховувати на стабільне забезпечення
якості продукції без упровадження системи в роботі з якості (системи якості),
що відповідає сучасному рівню організації робіт у цій області.
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Сучасні умови господарювання змушують кожне підприємство
запровадити дійовий комплексний механізм управління якістю продукції та
суворо дотримуватись його вимог. Визначальними елементами, що
справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення
виробництва й постачання на ринок конкурентоспроможної продукції є
стандартизація та сертифікація виробів.
Стандарти серії ISO 9000 розроблено для сприяння організаціям,
незалежно від їх типута чисельності працівників, у впровадженні та
забезпеченні функціонування ефективних систем управління якістю [2].
Встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище
керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності
організації:
- орієнтація на замовника. Організації залежать від своїх замовників і
тому повинні розуміти поточні та майбутні потреби замовників, виконувати
їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань.
- лідерство. Керівники встановлюють єдність мети та напрямів
діяльності організації, їм слід створювати та підтримувати таке внутрішнє
середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до
виконання завдань, що стоять перед організацією.
- залучення працівників. Працівники на всіх рівнях становлять основу
організації, і їхнє повне залучення дає змогу використовувати їхні здібності
на користь організації.
- процесний підхід. Бажаного результату досягають ефективніше, якщо
діяльністю та пов‘язаними з нею ресурсами управляють як процесом.
- системний підхід до управління. Ідентифікування, розуміння та
управління взаємопов‘язаними процесами як системою сприяє організації у
результативнішому та ефективнішому досягненні її цілей.
- постійне поліпшення. Постійне поліпшення діяльності організації в
цілому слід вважати незмінною метою організації.
- прийняття рішень на підставі фактів. Ефективні рішення приймають
на підставі аналізування даних та інформації.
- взаємовигідні стосунки з постачальниками. Організація та її
постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні стосунки підвищують
спроможність обох сторін створювати цінності.
Ці вісім принципів управління якістю формують основу стандартів на
системи управління якістю, які входять до стандартів серії ISO 9000 [2].
Сертифікація тісно пов'язана з стандартизацією. Коли виробник
продукції вперше почав твердити, що вона відповідає вимогам
загальноприйнятого стандарту, то тим самим уже зародилась найпростіша
норма сертифікації.
Сертифікація систем якості здійснюється третьою стороною. Як
нормативну модель приймають, як правило, норми стандартів ISO серії 9000.
Кожний вид товарів, який підприємство хоче вигідно продати на
світовому ринку, мусить бути сертифікованим, тобто мати документ, що
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засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам міжнародних
стандартів ISO серії 9000. Набутий нашими підприємствами досвід
зовнішньої комерційної діяльності показує, що так звана безсертифікатна
продукція оцінюється на світовому ринку у 3-4 рази дешевше, отже,
фактично реалізується за безцінь.
Переважна більшість принципів і положень стандартів ISO серії 9000
співпадають з вимогами і рекомендаціями, які є в чинних в нашій країні
методичних матеріалах стосовно систем управління якістю продукції. Таким
чином, впровадження стандартів ISO фактично є подальший її розвиток і
удосконалення, в першу чергу, шляхом суттєвого поглиблення всіх трьох
основних складових системи – управління якістю, забезпечення якості і
контролю [3].
В системі управління якістю важливе місце відводиться саме контролю.
Одержання високої якості продукції можна отримати при дотриманні
системи всебічного контролю, який би охоплював всю організацію, її
підрозділи, групи персоналу і дозволяв би здійснювати постійний,
скоординований контроль за ходом створення і виготовлення продукції.
Конкретний зміст дій в рамках всебічного контролю визначається
особливостями організації, її структурою, масштабом і характером продукції.
Всебічний контроль якості є організаційною формою розподілу прав і
обов'язків між підрозділами і персоналом, пов'язаних з забезпеченням якості.
В такий спосіб вище керівництво фірми звільняє себе від дріб'язкових турбот
і не гає часу на подолання повсякденних непорозумінь у виробництві.
Створення на підприємстві системного управління призведе до
істотного розширення завдань по підвищенню якості продукції, що
випускається і перерозподілу функцій між їхніми підрозділами й службами.
Необхідність цього обумовлена, зокрема, появою таких нових завдань, як
планування й оцінка якості праці, аналіз якості продукції, контроль
виконавської дисципліни, оперативне планування підвищення якості
продукції й ін. Поряд із цим, істотно розширюється коло завдань, пов'язаних
із забезпеченням якості виготовлення продукції на стадії технічної
підготовки виробництва, що викликано постійним удосконаленням
конструктивних рішень освоєння виробництва і необхідністю освоєння нових
видів продукції. Управління якістю здійснюється на основі використання
всіх важелів його стимулювання шляхом установлення чітких критеріїв
ефективності діяльності підрозділів підприємства.
На сьогоднішній день управління якістю продукції на підприємстві
обумовлено його прагненням до постійного поліпшення процесів і
результатів праці для досягнення конкурентних переваг на перенасиченому
ринку товарів і послуг. Цей підхід робить ставку на управлінні контролем
якості та запобіганні потенційних дефектів – одним з основних інструментів,
що дозволяє обійти конкурентів.
Отже, щоб забезпечити високу якість продукції, підприємству
необхідно організувати систему управління, яка б в свою чергу виконувала
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всебічний контроль усіх підрозділів та служб.
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ОЦІНКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОДУКЦІЇ
Домінуючі позиції будь-якого харчового підприємства формує попит
споживачів. Тому виробник повинен передусім передбачати та враховувати
їх потреби. Але для успішного просування на ринку нового продукту
недостатньо провести аналіз споживчих переваг, необхідно забезпечити його
відповідність усім вимогам безпеки, що ставляться до даного асортименту, і
його стабільну якість.
При цьому введення технічних регламентів та скасування обов‘язкової
сертифікації продукції передбачає підвищення відповідальності виробника і
посилення заходів щодо гарантування безпеки продукції з боку державних
органів.
Аналіз споживчих переваг свідчить про широку популярність цього
сегмента на сучасному ринку. Це спонукає виробників переорієнтовуватися
на випуск готових кулінарних виробів. Подібність даного асортименту до
продуктів, що випускають підприємства громадського харчування, змушує
переробників враховувати необхідність посиленого контролю за якістю та
безпекою даної продукції, оскільки вона особливо вразлива до потрапляння
та розмноження патогенної мікрофлори.
Для успішного вирішення цих питань підприємству необхідно мати
ефективні механізми управління якістю і безпекою, а також вчасно
відслідковувати зміну споживчих уподобань.
Зважаючи на вищезазначене можна стверджувати, що розробка засобів
управління якістю і безпекою на етапі проектування продукту та
впровадження їх на всіх стадіях потрапляння до споживача – перспективне та
актуальне завдання.
Нині все більш очевидним стає прагнення населення до здорового
харчування, тому найближчим часом слід очікувати підвищення попиту на
натуральні, хоч і дорожчі кулінарні вироби, які не містять консервантів і
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харчових добавок, з природним (зазвичай, нетривалим) терміном придатності
і високими смаковими якостями.
При споживчій оцінці харчових продуктів використовують тести
прийнятності і переваги. Останнім часом з цією метою часто практикують
профільний метод, за допомогою якого можна ідентифікувати сенсорні
атрибути якості продукту. Одержані дані сенсорної оцінки можуть
відрізнятися від висновків професійної комісії дегустаторів, проте ці
атрибути відповідають перевагам споживачів і обов‘язково повинні бути
враховані при розробці та вдосконаленні продовольчих виробів.
Основним завданням є ідентифікація та структурування побажань
споживачів, які можна класифікувати за кількома групами.
До першої групи належать вимоги , одержані в результаті проведення
споживчого
тестування,
виявлення
побажань
споживача
щодо
розроблюваного продукту відноситься до одного з найбільш трудомістких і
витратних видів дослідження. З точки зору об‘єктивності та придатності
результатів тестування важливість вибору групи учасників та методики є
критичною. У цьому зв‘язку зручно використовувати базу даних про
споживачів, що містить імена, демографічні характеристики, інформацію про
харчові уподобання і частоту споживання певного виду продукції.
При комплектуванні споживчих груп слід враховувати, що для
досягнення репрезентативності вони повинні представляти широкий спектр
населення і не концентруватися на одному сегменті. Крім того, необхідно
диференціювати учасників споживчих тестів залежно від завдань
дослідження і в першу чергу типу оцінки: кількісної або якісної.
У якісному методі використовують персональне і групове інтерв‘ю,
фокус-групи. Метод фокус-груп застосовують для виявлення тих
органолептичних характеристик, які важливі для споживача, і тих, які слід
прибрати. У цьому методі можна обмежитися малими групами по 8-12 осіб,
що знижує витрати на дослідження. Перевагою фокус-групи є також те, що
можуть оцінюватися концепції, прототипи продукту, генеруватися
найширший спектр нових ідей, необхідних для подальшої розробки та
вдосконалення харчової продукції. Фокус-група може дати інформацію про
категорії продукту, розширення лінії продуктів, допоможе при створенні
опитувального листа при проведенні масштабних споживчих досліджень.
Недолік даного методу - у більшості випадків результати не «є кількісними, і
розміри вибірки досить малі, що позначається на точності результатів.
Крім того, проведення кількісних споживчих досліджень досить
витратне, тому що ці оцінки проводять у сенсорних лабораторіях і
потребують попереднього тестування та навчання випробувачів. Велике
значення в цих дослідженнях має підготовка зразків, методики проведення
іспитів, статистична обробка результатів.
Після якісної і кількісної оцінок та інтерпретації результатів
одержують споживчі характеристики, які далі втілюються в сенсорні і
фізико-хімічні показники продукту.
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Другу групу складають обов‘язкові та рекомендовані вимоги
нормативних документів і законодавчих актів, що відносяться до безпеки,
екологічності, інформативності та інших характеристик, які споживач не
висловлює, але сподівається, що вони будуть безумовно виконані.
Розробникам продукту зручно використовувати деревоподібну діаграму, в
якій розписується цей вид вимог.
До третьої групи потреб належать неусвідомлені побажання
споживача. Завдання виробника – заздалегідь передбачити цей вид потреб і
враховувати їх при розробці продукту. У цьому випадку новий продукт
матиме незаперечні переваги на ринку порівняно з конкурентами. Інакше
кажучи, виробник повинен навчитися діяти і думати як споживач і
самостійно передбачати його потреби . Може здатися, що це досить просто,
варто лише запитати покупця про те, чого він хоче, щоб зрозуміти, про що
йдеться. Втім, беручи до уваги модель Кано, яка відображає сприйняття
якості покупцем, стане зрозумілим, наскільки хибне таке поверхове
уявлення.
Зокрема, модель Кано допомагає збагнути уявне розуміння очікувань
споживача, бо вона показує взаємозв‘язок між сприйняттям споживача продукту і відповідними параметрами його якості.
Типова залежність ступеня задоволеності споживача від ступеня
реалізації очікуваних ним параметрів якості у продукті для трьох складових
профілю якості представлена на рисунку.
Профіль базової якості – це сукупність тих показників продукту,
наявність яких споживач вважає обов‘язковим, тобто «само собою
зрозумілим фактом», і тому він, сподіваючись на них, не вважає за необхідне
говорити про них попередньо виробнику.
Базові показники якості не визначають цінності продукту в очах
споживача, але їх відсутність може стати наслідком негативної реакції
споживача.
Профіль необхідної якості - сукупність якісних ознак, що
представляють собою технічні та функціональні характеристики продукту.
Вони показують, наскільки виріб відповідає тому, що було задумано. Саме
вони, як правило, безпосередньо оцінюються споживачем, і в першу чергу,
впливають на цінність продукту в його очах.
Задоволеність споживача зростає, коли значення параметрів якості
запропонованого продукту краще, ніж очікувалося. Невдоволеність
з‘являється тоді, коли показники якості продукту гірше очікуваного
споживачем рівня, зазвичай відповідного середньому рівню на ринку.
Удосконалення функціональних і технічних характеристик продукту
повинно бути постійно в полі зору маркетологів із залученням адекватних
ресурсів виробника, щоб продукт залишався конкурентоспроможним.
Профіль бажаної якості – це група параметрів якості, що
представляють для споживача несподівані цінності пропонованого йому
продукту, про наявність яких він і не мріяв, не припускаючи навіть
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можливості їх практичної реалізації.
Облік виробником цього профілю якості дає йому ряд переваг:
-потрапляння на ринок і подальше поліпшення продукту .
-домінування над можливими конкурентами.
Якщо продукція, що враховує бажану якість, виконана добре
(бездефектно), то вона може значно збільшити задоволеність споживача,
необмежено розширюючи сектор ринку для виробника. При неякісному її
виготовленні, вона здатна перетворитися на серйозну проблему для
виробника.
Виробники харчової продукції мають пам‘ятати, що вимога клієнта і
відповідні профілі якості продукту дуже мінливі. Тому успіх підприємства поліпшення якості за рахунок постійного пошуку удосконалень і
нововведень.
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
Одним з найбільш важливих етапів у процесі будівництва є
оздоблювальні роботи. Відомо, що для оздоблення приміщень
використовуються різні будівельні матеріали (дерево, керамічна плитка,
шпалери та ін.). Значну частку в підготовці поверхонь до оздоблення, а також
кінцевої обробки займають сухі будівельні суміші.
Варто відзначити, що зовсім недавно на ринку будівельних матеріалів
України переважну більшість займали сухі будівельні суміші імпортного
виробництва.
Проте в даний час ситуація змінилася і в торгівлю поступає все більша
кількість сухих сумішей вітчизняного виробника, які за якістю виготовлення
не поступаються своїм зарубіжним аналогам.
Всі сухі будівельні суміші можна умовно за призначенням розділити на
наступні групи:
- Кладочні розчини;
- Штукатурні суміші;
- Суміші для підлоги;
- Шпаклівки, плиткові клеї;
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- Гідроізоляційні суміші.
Сухі суміші можуть бути виготовлені на основі гіпсу, полімеру або
цементу. Це залежить від специфіки призначення того чи іншого виду
суміші.
Сучасні сухі будівельні суміші – унікальний матеріал, вживаний в
будівництві. Сухі суміші підходять для виконання не однієї, а кількох
будівельних завдань (цементування, штукатурка, шпаклівка, обробка швів і
так далі). Перед використанням суміші як правило, розчиняються водою,
рідше – іншими рідкими речовинами.
Основними властивостями сухих будівельних сумішей є: властивості
соціального призначення, функціональні, ергономічні, естетичні, екологічні,
безпеки споживання та економічні.
1. Властивості соціального призначення. Сухі будівельні суміші є
затребуваними товарами через зручності застосування, зберігання,
транспортування і градації цін залежно від платоспроможності споживача.
2. Функціональні властивості. До функціональних властивостей
відноситься здатність задовольняти потреби покупця, а саме:
- показники універсальності – певна суміш може бути використана
тільки за своїм цільовим призначенням;
- показники виконання допоміжних функцій – упаковані суміші
перевозять транспортними пакетами різними видами транспорту відповідно
до правил перевезення вантажів;
- надійність товару у споживанні. Здатність сухих будівельних
сумішей зберігати свої властивості до і після нанесення на поверхню
протягом певного терміну служби. До групи показників надійності
відносяться наступні:
- безвідмовність – здатність зберігати властивості протягом терміну
служби;
- показники довговічності – термін експлуатації;
- збереженість – здатність зберігати властивості в процесі зберігання
або транспортування (у днях).
3. Ергономічні властивості. До ергономічних властивостей відноситься
зручність нанесення сухих будівельних сумішей на поверхню.
4. Естетичні властивості. Оформлення упаковки сумішей та
естетичність поверхні після їх нанесення.
5. Екологічні властивості. Сухі будівельні суміші не повинні виділяти в
зовнішнє середовище шкідливі хімічні речовини в кількостях, що
перевищують гранично допустимі концентрації.
6. Безпека споживання. Сухі будівельні суміші є негорючими, пожежота вибухобезпечними матеріалами.
7. Економічні властивості сухих будівельних сумішей визначаються
витратою сухої будівельної суміші на одиницю площі поверхні.
В цілому при виборі сухих будівельних сумішей використовуються дві
групи показників: технічні і технологічні властивості.
176

Під технічними властивостями сухих будівельних сумішей розуміють
такі характеристики продукту, як водо- і морозостійкість суміші, її міцність,
а також якість адгезії (зчеплення) до матеріалів, поглинання води.
До технологічних властивостей сухих будівельних сумішей
відносяться:
- пластичність сухої будівельної суміші;
- швидкість твердіння;
- властивість розчинної суміші легко вкладатися щільним і тонким
шаром на пористу підставу і не розшаровуватись при зберіганні, перевезенні
та перекачуванні розчинонасосами.
- водопоглинання.
По-справжньому якісні сухі суміші повинні володіти рядом
характеристик, що дозволяють судити про те, чи був даний продукт
виготовлений з дотриманням всіх необхідних умов. Перш за все, розчинна
суміш повинна лягати на оброблювану поверхню рівно і без значних зусиль.
Крім того, вона не повинна розшаровуватися в процесі транспортування та
зберігання. Збереження цієї якості обумовлюється здатністю суміші
утримувати вологу.
Окремо варто зупинитися на показниках якості шпаклівок, так як вони
є одними із найпопулярніших будівельних сумішей.
В‘язкість (консистенція) шпаклівок – опір дії зовнішніх сил при
міжшаровому зсуві. До основних параметрів при оцінці в‘язкості шпаклівок
варто віднести як мінімум зручність перемішування маси та її нанесення.
Існує три стадії в‘язкості сухих будівельних сумішей:
- маса з легким зусиллям зачерпується шпателем, а при перемішуванні
м‘язи кисті руки відчувають легке напруження. Маса повільно стікає зі
шпателя;
- маса без зісковзування тримається на шпателі. Ідеальне
розмішування і нанесення на вертикальні і горизонтальні поверхні, хороша
тягучість на тонких шарах;
- маса з великим зусиллям зачерпується шпателем, а при
перемішуванні м‘язи кисті руки відчувають підвищену напругу.
Структура (безпосередньо пов‘язана з в‘язкістю) – сукупність стійких
зв‘язків шпаклівочної маси, що забезпечують її цілісність при перемішуванні
і нанесенні з протяжкою.
Усадка – зменшення лінійних розмірів і, відповідно, обсягу шпаклівки
в процесі полімеризації. Основу усадки (так само і утяжки) становить
термічне стиснення в процесі полімеризації.
Утяжка – деформація (смуги) в процесі полімеризації рівномірно
нанесеного шару шпаклівки по повздовжній осі (смуга прагне згорнутись в
кільце), фактично це увігнута смуга з боку шпаклівки.
Шліфувальність – здатність матеріалу піддаватись обробці, зокрема
абразивами, з метою зміни форми і якості поверхні. Варто відзначити, що
шліфувальність є одним з основних параметрів, що визначають
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технологічність обробки шпаклівки.
Таким
чином,
основні
споживні
властивості
будівельних
оздоблювальних розчинів і сумішей поділяються на дві групи. Найбільш
важливими показниками якості для споживача є технологічні властивості.
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СКАСУВАННЯ ОБОВЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ В АСПЕКТІ ВСТУПУ ДО СОТ: «ЗА» ЧИ «ПРОТИ»
За останні декілька років, ринок товарів та послуг України потерпів
значних змін. У зв‘язку із набуттям членства СОТ(Світової Організації
Торгівлі) було внесено зміни до законодавства та проведено низку реформ,
які змінили принципи технічного регулювання у країні. Одним з найбільш
обговорюваних було скасування обов‘язкової сертифікації продуктів
харчування. Розроблення та впровадження технічних регламентів
профільними міністерствами, представниками українських асоціацій бізнесу
та закордонними партнерами забезпечило ефективність нововведень.
Обов‘язкова сертифікація продуктів харчування мала суттєві недоліки,
такі як:
– відсутність гарантії безпеки продуктів харчування;
– перешкоди для конкурентоспроможності й інновацій місцевим
виробникам продуктів харчування;
– збільшення щорічних витрат бізнесу на дотримання регуляторних
норм;
– суперечила передовій міжнародній практиці з безпеки продуктів
харчування та застосування процедури сертифікації, а також зобов‘язанням,
які взяла на себе Україна під час вступу до СОТ [2].
На відміну від розвинених країн технічне регулювання в Україні
застосовується до продуктів харчування та є частиною загальної
регуляторної системи з безпеки харчових продуктів. Водночас аналіз
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передового міжнародного досвіду свідчить, що процедури технічного
регулювання неефективні для забезпечення безпеки продуктів харчування, а
тому їх не використовують з цією метою.
Аналіз процесу сертифікації продуктів харчування свідчить, що ця
процедура ані гарантує безпеку продуктів харчування, ані збільшує суттєво
конкурентні переваги підприємств, наприклад якість продукції. Це
відбувається тому, що процес сертифікації передбачає тільки одну перевірку
вже готової продукції. Він не бере до уваги жодного складника процесу
виробництва продуктів харчування. Ефективний контроль безпеки продуктів
харчування повинен бути постійним, тобто впроваджуватися на кожній стадії
виробничого процесу – від сировини до розміщення продукції в пункті
продажу. Більшість розвинених країн здійснюють контроль безпеки
продуктів харчування, впроваджуючи інші механізми контролю, наприклад
систему HACCP (аналіз ризиків у критичних контрольних точках), тимчасом
як сертифікація готової продукції – це добровільна для виробника процедура.
Основною причиною обмеженого експортного потенціалу українських
продуктів харчування була невисока конкурентоспроможність українських
товарів, зумовлена обтяжливими, застарілими та не гармонізованими з
міжнародними нормами правилами регулювання безпеки продуктів
харчування, а також юридичними та практичними перешкодами на шляху
торгівлі, які нав‘язували бізнесу непотрібні витрати та дублювали
регуляторні вимоги.
Досвід інших країн переконав, що необхідного рівня безпеки можна
досягти без застосування обмежувальних, жорстких адміністративних
процесів, які негативно впливають на конкурентоспроможність приватного
сектору та створюють витратні перешкоди для торгівлі [4].
Загальноприйняті міжнародні тенденції у сфері безпеки продуктів
харчування характеризуються такими принципами:
– управління безпекою харчової продукції трансформується з державного
контролю кінцевої продукції у систему запобігання ризикам упродовж усього
ланцюга постачання харчової продукції. Основну відповідальність за
дотримання норм безпеки харчової продукції передано приватному сектору;
– аналіз ризиків і співвідношення вигод і витрат – основні складники
розробки політики у сфері безпеки харчової продукції. Він містить оцінку
ризиків, комунікацію ризику й управління ризиками;
– інтегрований підхід «від лану до столу» до контролю за безпекою
продуктів харчування;
– підхід ЄС до контролю безпеки продуктів харчування заснований на
ризиках і застосовує переважно «горизонтальне» законодавство, що охоплює
загальні проблеми харчової промисловості, наприклад харчові добавки,
маркування та гігієну.;
– використовується аналіз регуляторного впливу – оцінка витрат і переваг
нового запропонованого регулювання. Це дає змогу впроваджувати
взаємовигідну політику та управління у сфері безпеки харчових продуктів і
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здоров‘я в галузі сільського господарства для трьох ключових сторін:
споживачів, бізнесу та держави [1].
У ЄС впроваджено систему режиму оцінки відповідності, яку,
зазвичай, поділяють на дві великі категорії. Перша – це режими, які
вимагають, щоб продукцію оцінювали ще до її виходу на ринок. Такі режими
оцінки відповідності називають «доринковими» режимами. Вони мають
форму погодження продукції, реєстрації, ліцензування або інспекцій.
Доринкова оцінка відповідності може відбуватись у формі сертифікації, яка
передбачає попереднє тестування продукції та наступний нагляд. Процес
доринкової оцінки відповідності може зумовити затримку виходу товарів на
ринок.
У деяких випадках така затримка може стати суттєвою перешкодою
для виходу та запобігти освоєнню нових, інноваційних та ефективніших
технологій. Однак під час застосування до товарів «високої категорії ризику»
доринкова оцінка відповідності продукції може бути необхідною для надання
відповідних гарантій того, що продукція не містить ризиків для здоров‘я і
безпеки людей.
Друга категорія режимів оцінки відповідності базується на тому, що
виробник або постачальник бере на себе відповідальність за те, що
продукція, яка виходить на ринок, відповідає необхідним обов‘язковим
технічним вимогам. Режими оцінки відповідності в цій категорії зазвичай
називають режимами декларації постачальника.
Декларація виробника/постачальника – простіший і економніший шлях,
оскільки він не потребує схвалення регулярного органу для розміщення
товару на ринку. Це може суттєво скоротити час і заощадити витрати для
промисловості та споживачів, а також сприяти зменшенню регуляторного
тягаря.
Схеми сертифікації, які використовують у галузі виробництва харчових
продуктів, жодним чином не є обов‘язковими законодавчими вимогами.
Навпаки, застосовують добровільні принципи, які дозволяють виробнику
сигналізувати про якість своєї продукції роздрібним мережам і споживачам.
Загалом доринкові оцінки відповідності зазвичай не використовують як
інструмент контролю безпеки продуктів харчування [3].
Сертифікація не дає змоги гарантувати таку безпеку. Вона перевіряє
продукт харчування, але тільки у формі, готовій до споживання. Її не
застосовують до кожної стадії підготовки продукції. Саме тому більшість
розвинених країн використовують засновані на аналізі ризиків системи
безперервного управління безпекою (наприклад, HACCP). Такі системи
забезпечують відповідність усіх етапів виробничого процесу жорсткому
набору параметрів безпеки, а також забезпечують відстежуваність готового
продукту в ланцюгу постачання.
Отже, можна зробити висновок, що скасування обов‘язкової
сертифікації є безумовною перевагою для економіки країни та загального
розвитку торгівлі. Застосування європейських стандартів дозволило
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українській продукції
потрапити на
світові ринки
та
бути
конкурентоспроможними, а також полегшити ведення бізнесу виробникам та
посередникам.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ТОВАРІВ ДИТЯЧОГО
АСОРТИМЕНТУ В УКРАЇНІ
Останнім часом все більше людей приділяють увагу якості та безпеці
товарів легкої промисловості, оскільки ці вироби напряму контактують з
тілом людини і тому відносяться до групи товарів підвищеного ризику.
Особливо це стосується дитячого одягу, до якого висувається значно
більше вимог, ніж до дорослого. Це, в першу чергу, високі вимоги в питаннях
зручності, практичності, якості та безпечності тканин, із яких він
виготовлений. При створенні одягу для дітей спеціалісти враховують фізичні
норми розвитку дитини, її психологічний і притаманний стан по відношенню
до моди, розуміння практичності та зручності. Це обумовлено високою
чутливістю сприйняття дитячим організмом зовнішніх дій і специфічних
умов експлуатації виробів, пов‘язаних з динамічністю способу життя дітей.
Тому проблеми якості та екологічної безпеки товарів дитячого асортименту в
Україні набувають надзвичайної актуальності.
Текстильна підгалузь легкої промисловості відноситься до переліку
найбільш екологічно небезпечних. Швейні вироби з текстильних та
трикотажних матеріалів з точки зору небезпечності їх впливу на здоров'я
людини, особливо дітей, потрібно розглядати як об‘єкт можливої негативної
дії комплексу хімічних речовин згідно з хімічним складом текстильних
матеріалів, а самі технологічні процеси виробництва текстильних матеріалів
розглядати як об‘єкти, що безпосередньо впливають на забруднення
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навколишнього середовища. Найважливішим показником якості продукції,
товарів чи послуг є їхня безпека для здоров‘я людини та навколишнього
середовища [2].
Основними документами, які дозволяють здійснювати діяльність із
технічного регулювання та підтвердження відповідності продукції легкої
промисловості дитячого асортименту, є закони України ―Про підтвердження
відповідності‖, ―Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності‖, ―Про охорону дитинства‖, ―Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення‖, ―Про захист прав споживачів‖,
технічні регламенти, СанПиН № 42-125-4390–87 ―Вложениехимических
волокон в материалы для детскойодежды и обуви в соответствии с
ихгигиеническимипоказателями‖, ДСТУ4239:2003―Матеріали та вироби
текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги‖ та
документи, що обумовлюють порядок проведення сертифікації та
декларування відповідності [1].
В сучасних умовах важливим є гармонізація нормативних документів з
міжнародними стандартами. Існуючі санітарні правила регламентують
сировинний склад, гігроскопічність, повітропроникність, питомий
поверхневий електричний опір. Однак ці показники характеризують фізичні
властивості текстильних матеріалів, які регулюють підодяговий мікроклімат,
але не визначають безпеку продукції. Особлива увага до волокнистого складу
текстильних матеріалів приділяється тільки для дитячого одягу, а
обов‘язковій сертифікації підлягає тільки перший шар одягу дитячого
асортименту та білизняні текстильні матеріали [2].
На жаль, на відміну від європейських стандартів в цю систему
принципів гігієнічної оцінки товарів легкої промисловості не входить
контроль таких гігієнічно значущих показників, як барвники, пестициди,
важкі метали та інші,оскільки дані речовини можуть безпосередньо впливати
на стан здоров‘я дитини. Стандарти, які діють в європейських країнах,
контролюють величину мігруючого комплексу хімічних речовин(показники
вмісту вільного та здатного частково виділятися формальдегіду, показники
екстрагувальних важких металів, пестицидів, пентахлорфенолу, тощо), які
мають різноманітні біологічні впливи на організм людини. На відміну від
України, підхід до оцінювання безпеки текстильних матеріалів в країнах ЄС
базується на проведенні одорометричнихдосліджень і визначенні хімічних
забруднювачів та інших сполук [3].
Цікаво, що тканин, які взагалі не можуть виділяти шкідливі речовини,
не існує, навіть для 100%-ної бавовни допустима мінімальна кількість
пестицидів, які можуть виділитися із самого бавовняного волокна, і
формальдегіду, який застосовують для фарбування тканин. Так, пестициди,
які мають канцерогенні властивості, можуть довгий час зберігатися не тільки
в ґрунті, а й в природній сировині (бавовна, льон, вовна). Вони мають
шкіроподразнюючу та токсичну дію. Але, коли дитячий одяг якісний, шкода
від мізерного залишку цих речовин зводиться нанівець після полоскання у
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звичайній воді [2].
На сьогоднішній день ситуація на ринку товарів дитячого асортименту
зарубіжного та вітчизняного виробництва з кожним роком погіршується. Це
пов‘язано насамперед із появою неякісних товарів низького цінового
сегменту з країн Азії. Дослідження, які проводилися в Китаї та охопили
продукцію 12 найбільших компаній, у тому числі Adidas, Disney, H&M і
Nikе, показали, що в їх продукції містяться шкідливі хімікати
(оксіетилованіалкілфеноли,ефіри фталевої кислоти, ароматичний амін,
пестициди та інші).Крім того сировину та вироби натурального походження
інколи обробляють фунгіцидами та інсектицидами аби їх не пошкодили міль
та гризуни при зберіганні на складах та транспортуванні.
Тому виникає необхідність запровадження системи заходів щодо
перешкоджання насичення українського ринку товарами дитячого
асортименту неналежної якості. Ця робота повинна здійснюватися в різних
напрямах, зокрема шляхом гармонізації світових вимог до продукції
дитячого асортименту, розробки та впровадження дієвих процедур
оцінювання з визначенням показників якості та безпечності, інформування
споживачів про невідповідність певної продукції вимогам тощо.
У дітей, на відміну від дорослих, гірше розвинена центральна нервова
система, тому вони більш схильні до впливу несприятливих умов
зовнішнього середовища. Це обумовлює у них підвищені вимоги до одягу. І
чим менше вік дитини, тим ці вимоги вищі. Для дитячого одягу дозволяється
використовувати тканини, вироблені з натуральних волокон, а також тканини
з додаванням хімічних волокон, але у суворій відповідності до вимог
санітарних норм і правил. При виборі дитячого одягу необхідно звертати
увагу на крій одягу, тому що неправильно зшитий одяг теж може принести
шкоду.
Як показала перевірка, проведена ДП «Укрметртестстандарт», близько
90% дитячого одягу та взуття в Україні зроблені з порушенням нормативів і
вимог. Одним із найпоширеніших випадків невідповідності дитячого одягу та
взуття нормативним документам є повна або часткова відсутність
марковання на виробах [2]. Це суперечить не тільки вимогам нормативної
документації України, а й основним директивам ЄС про вимоги до
марковання продукції, які регламентують обов‘язкове введення на
маркованні піктограм із зображенням виду застосованих матеріалів, способів
догляду за виробом,розмір, тощо.
На жаль, в Україні широко розповсюджена фальсифікація продукції,
зокрема у вигляді контрафакції – використання відомої торгової марки чи
бренду. Також трапляються випадки невідповідності продукції її
маркованню. Однак найпоширенішим видом підробок є заміна основних
матеріалів, які традиційно використовуються для виготовлення одягу, взуття,
панчішно-шкарпеткових виробів, матеріалами іншого сировинного складу.
При виробництві дитячого взуття виробники часто порушують норми
щодо конструкції моделей. Також не можна використовувати взуття з
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пищалками і мигалками - це дратує центральну нервову систему дитини.
Отже, при купівлі товарів дитячого асортименту слід уважно читати
інформацію на маркованні продукції. Етикетка повинна містити усі необхідні
реквізити. Не варто купувати занадто яскраві речі, з практично
«люмінесцентним» забарвленням. Дитяча білизна має бути світлою – чим
менше фарби на сорочечках чи повзунках, тим менша вірогідність
подразнень на тільці дитини. Надотик виріб має бути м‘яким та еластичним.
Якщо трикотажне полотно оброблене за новітніми технологіями, то і після
багаторазового прання воно збереже свої споживні властивості.
Новопридбанийодяг обов‘язково потрібно випрати, адже під час виробництва
вінпройшов через багато рук.
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Нуковий керівник – к.е.н, старший викладач Шарко В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ СОЛОДУ
Пиво поширене в безлічі країн світу і користується популярністю
завдяки своїм смаковим якостям і аромату. Існують близько тисячі сортів
пива. Смакові характеристики різних видів можуть кардинально
відрізнятися. У становленні стабільного різноманіття пива сильний вплив
роблять країни з найбільшим споживанням цього напою на душу населення
(Чехія, Німеччина, Ірландія, Австрія, Фінляндія, Росія, Польща) і країни зі
специфічною культурою виробництва (Ірландія, Бельгія, Бразилія, Японія).
Пиво – третій за популярністю напій у світі (після води і чаю) і
найпопулярніший слабоалкогольний напій у світі.
Основними складовими при виробництві пінного напою, є хміль і
солод. Класична технологія виробництва пива включає наступні основні
етапи: отримання солоду з ячменю, приготування сусла, зброджування сусла,
витримку пива, обробку і розлив пива. Це тривалий складний процес, який
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триває 60 – 100 днів і багато в чому залежить від кваліфікації пивовара.
Незважаючи на те, що вихідною сировиною є одні й ті ж компоненти, якість
пива, що виробляється різними підприємствами, різна. Для проведення
дослідження було обрано 4 зразки солоду, які представлені в табл. 1.
Таблиця 1
Досліджуванні зразки солоду за виробниками
№ зразку
Найменування
виробу

Зразок № 1
Солод житній
ферментований

Зразок № 2
Солод житній
ферментований

Виробник

ТМ «Житниця»

ЧП «ДивоЛайф»

Зразок № 3
Солод житній
ферментований
ЧП
«Новоевремя»

Зразок № 4
Солод житній
ферментований
ФЛП
«Мельник»

За органолептичними показниками солод повинен відповідати вимогам
ДСТУ 4282:2004 «Солод пивоварний ячмінний. Технічні умови».
Результати проведених досліджень органолептичних показників якості
солоду наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Результати проведення органолептичної оцінки якості зразківсолоду, що
використовується для виготовлення пива
№
зр
азк
а
1

Зовнішній вигляд

Колір

однорідна мучна маса
без плісняви

світлокоричневий

однорідна мучна маса
без плісняви

коричневобурий

однорідна мучна маса
без плісняви

світлокоричневий

однорідна мучна маса
без плісняви

коричневий
з червоним
відтінком

2

3

4

Запах
властивий
солоду запах
без сторонніх
домішок
властивий
солоду запах
без сторонніх
домішок
присутній
слабкий
запах
плісняви
властивий
солоду запах
без сторонніх
домішок

Зараженість
шкідниками
Смак
хлібних
запасів
не виявлено
кислоознак
солодкий
зараженості
смак
шкідниками
не виявлено
кислоознак
солодкий
зараженості
смак
шкідниками
солодкуват не виявлено
ий смак без ознак
сторонніх
зараженості
присмаків
шкідниками
не виявлено
кислуватий,
ознак
пригорілий
зараженості
смак
шкідниками

Смак солоду є солодкуватим, без додаткового присмаку. Як запах так і
смак найбільш яскраво проявляється при затирання.
Колір оболонки у солоду зазвичай світло-жовтий і повинен бути
розподілений рівномірно без додаткових відтінків. Темний окрас кінчиків
зерна вказує на те, що при приготуванні солоду використовувався вологий
ячмінь. Сіре забарвлення свідчить про застосування при замочуванні зерна
води з великим вмістом заліза, але на якість солоду це не впливає. В той же
час не допускається наявності в солоді білих слідів кальцію, що є наслідком
використання жорсткої води при замочуванні.
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Борошнистість, склоподібність і колір ендосперму є показниками
якості приготування і сушіння солоду. Для якісного пивоваріння приблизно
94 % зерен світлого солоду і трохи більше відсотків зерен темного повинні
характеризуватися хорошою борошнистістю і крихкістю.
Шувар Оксана
Науковий керівник – к.е.н., старший викладач Шарко В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПРАЛЬНОГО ПОРОШКУ
Останнім часом споживача цікавить не тільки здатність миючих засобів
швидко і ефективно знищувати бруд, але і безпека їх використання щодо
здоров'я та екології. У цьому зв'язку стала актуальною тема наявності та
вмісту фосфатів у пральному порошку і їх негативного впливу на
навколишнє середовище.
Якщо уважно вчитатися у склад прального порошку, побачимо більше
20 компонентів. Як правило, це – поверхнево-активні речовини (ПАР),
оптичні відбілювачі, ароматизатори, речовини для зв'язування іонів кальцію
та магнію (фосфати), ензими, а також баласт солей, наприклад, натрію
сульфат. А в порошку для автоматичного прання містяться ще й речовини,
які "придушують" піноутворення.
Фосфатні домішки не лише підсилюють проникнення а-ПАР через
шкіру, а й збільшують накопичення цих речовин на волокнах випраних
тканин, бо вони сприяють такому міцному щепленню а-ПАР з тканиною, що
навіть десятиразове полоскання в гарячій воді не звільнить одяг від цієї
сполуки. Найкраще вони тримаються в бавовняних, вовняних та
напіввовняних тканинах. Потенційно небезпечні концентрації зберігаються в
тканинах до чотирьох діб. Тож маємо створення осередку постійної
інтоксикації для організму. Цим не вичерпується шкідлива дія фосфатів вони є великою загрозою для навколишнього середовища.
Другу, більш опосередковану, проте, не менш серйозну загрозу для
здоров‘я людини та навколишнього середовища становлять фосфатні
сполуки при потраплянні після прання зі стічними водами у водойми. Вчені
дослідним шляхом вже давно довели, що «запускають» цвітіння води не
стільки фосфатні добрива, які потрапляють туди зі сільськогосподарських
угідь, скільки фосфати зі синтетичних миючих засобів (СМЗ). Якщо
прийняти за 100% усі джерела надходження фосфору у водойми, то на частку
фосфатних добрив припадає 5 %, а на частку фосфатів із СМЗ − 95 %.
У зв`язку з цим нами було досліджено декілька найменувань прального
порошку на вміст фосфатів. Як метод аналізу ми обрали фотоколориметрію,
застосовували
методику
за
ГОСТ
22567.7-87
«Средствамоющиесинтетические.
Метод
определениямассовой
доли
фосфорнокислых солей», а саме, визначали оптичну щільність розчинів за
допомогою реакції взаємодії фосфатів, що були виділені з пральних
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порошків мінеральними кислотами, з ванадіємолібденовоюсумішшю.
Попередньо за стандартними розчинами нами був побудований
калібрувальний графік. Масову частку фосфатів визначили в перерахунку на
P2О5 у відсотках. В результаті виконаної роботи були отримані результати,
що представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати визначення вмісту фосфатів у СМЗ
Найменування
СМЗ
Test
Gala
Dax
Tide
GreensClean
Ariel *
Rio*

Розведення
1:2
1:1
1:2
1:10
1:1
1:10
1:1

Оптична
щільність
0,32
0,32
0,36
0,35
0,32
0,33
0

Маса (P2О5),
мг/100 г розчину
3,7
3,7
4,1
3,2
3,7
3,8
0

Вміст P2О5, %
3,5
2,2
4,0
15,8
1,6
19,0
0

Таким чином, фосфати є другим основним компонентом, який входить
до складу прального порошку, вони призначені для пом'якшення води. Але,
крім цього, фосфати здатні порушувати кислотно-лужний баланс клітин
шкіри, зумовлюючи дерматологічні захворювання. Окрім того, під час
контакту зі шкірою ці сполуки потрапляють безпосередньо в кров і часто
провокують зміни відсоткового складу гемоглобіну, білка та структури
сироватки крові, що призводить до порушення роботи внутрішніх органів печінки, нирок, скелетних м'язів. А це, в свою чергу, веде до тяжких отруєнь,
порушень обміну речовин і загострень хронічних захворювань.
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СУЧАСНІ ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МОЛОКА
Молоко - цінний харчовий продукт. У нього входять вода, білки, жир,
молочний цукор (лактоза), мінеральні речовини, вітаміни, ферменти,
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гормони, імунні тіла, гази, мікроорганізми, пігменти. У молоці присутні такі
компоненти, які потрібні особливо для дітей, необхідні для нормального
росту і розвитку організму. Білки молока складаються, головним чином, з
казеїну, лактоальбуміну і лактоглобулін. Альбумін молока відіграє важливу
роль у забезпеченні процесів росту, а глобулін підвищує імунітет організму.
Вуглевод молока - лактоза (міститься тільки в молоці), легко піддається
різним формам бродіння. З молока виробляють молочнокислі продукти,
масло, морозиво. У склад молока входять Ca, Р, Na, К, Mg, S, Cl та ін;
переважають Ca (125-130 мг в 100 г) і Р (95-105 мг в 100 г). Високий вміст
легкозасвоюваного кальцію робить молоко особливо корисним продуктом
харчування. Збалансований мінеральний склад молока забезпечує
нормальний розвиток кісткової та інших систем організму [1].
Для обробки молока з метою зниження росту бактерій і збільшення
терміну його зберігання використовують хімічні і фізичні способи. Хімічні
способи передбачають внесення хімічних сполук, які пригнічують ріст
мікробів або знищують їх. Додавання в молоко хімічних реагентів не завжди
є безпечним для організму людини.
Фізичні способи полягають в тому, що молоко піддають фізичному
впливу, сприятливому знищенню сторонньої мікрофлори і переважній її ріст
і розвиток. З фізичних способів обробки молока традиційними є методи,
засновані на нагріві: пастеризація і стерилізація.
Розрізняють такі режими пастеризації: нагрівання молока до
температури 63 - 65 °С з витримуванням 30 хв. (тривала пастеризація), або
нагрівання молока до температури 72 - 76 °С з витримуванням 15 - 20 с.
(короткочасна), або нагрівання до 85 - 90 °С без витримування (моментальна)
[2, 3]. Пастеризація забезпечує знезараження молока від вегетативних форм
бактерій. При оцінці фізико-хімічних показників молока у порівнянні с
пастеризованим і сирим встановлено, що вміст загального білка, жиру,
лактози і масової частки сухих речовин практично не змінюється. Теплова
обробка призводить до зниження лактози на 1,4%, через що відбувається
гідроліз та взаємодія продуктів її розпаду з амінокислотами і білками молока
Стерилізація забезпечує знищення вегетативних і спорових форм
бактерій. Її застосовують для виготовлення молока, призначеного для
тривалого зберігання. Тривала стерилізація молока відбувається за
температури 115 - 120 °С із витримуванням 15 - 20 хв., а короткочасна - 125 145 °С із витримуванням 2 - 10 с. Ефективнішою є короткочасна, оскільки за
умов тривалої стерилізації відбувається денатурація окремих фракцій
сироваткових білків, руйнуються вітаміни С і В12, значно погіршується
сичужне зсідання молока. При стерилізації знижується харчова цінність
товару, його смакові властивості в результаті гідролізу білків, жирів,
вуглеводів, руйнування вітамінів, деяких амінокислот і пігментів. Готовий
продукт можна зберігати і вживати протягом року.
Найбільш прогресивною є стерилізація продукту в потоці при
ультрависокому температурному режимі (135-150 градусів з витримкою
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декілька секунд) з наступним фасуванням його в асептичних умовах у
стерильну тару. Ультрависока температурна обробка дозволяє збільшити
тривалість зберігання продуктів до 6 місяців. При фасуванні молочних
продуктів в асептичних умовах застосовують пакети їхніх комбінованого
матеріалу, пластмасові пляшки, пакети з полімерного матеріалу, а також
металеві банки та скляні пляшки.
Таким чином, теплова обробка молока при високих температурах
викликає глибокі хімічні зміни, що приводять до погіршення
органолептичних показників якості молока.Крім того, застосування
установок
пастеризацій
супроводжується
підвищеною
витратою
електроенергії, а також високою вартістю обладнання.
У ряді випадків використовується комбінований фізичний метод:
пастеризація з використанням інфрачервоного випромінювання. При цьому
традиційний процес теплової дії при температурі 79–84°С протягом 2–5 з
посилюється додатково інфрачервоним випромінюванням. Така пастеризація
в 1800 разів зменшує кількість бактерій, повністю забезпечує знезараження
від туберкульозу і бруцельозу молока. Повністю зберігаються вітаміни В, С,
смак і якість молока не погіршуються.
В даний час розроблені методи «холодної» пастеризації за допомогою
іонізуючих випромінювань: ультрафіолетового, рентгенівського, а також випромінювання, потоку прискорених електронів, які знищує бактерії без
нагріву молока. Іонізуюча радіація заснована на іонізації мікроорганізмів,
внаслідок чого вони гинуть. Істотним недоліком іонізуючої обробки
продуктів є зміна хімічного складу і органолептичних властивостей . В даний
час з метою економії теплоенергетичних ресурсів і забезпечення
технологічних умов для обробки молока серед фізичних методів інактивації
мікрофлори молока певне місце з електромагнітних методів починає займати
лазерне випромінювання.
До фізичних методів боротьби з мікрофлорою відноситься також
бактофугування. При використанні спеціальних сепараторів-бактофуги
виділяється біомаса бактерій (фугат), густина якої вище, ніж плазми молока.
Зазвичай використовуються послідовно дві бактофуги, які видаляють з
молока 97% клітин мікроорганізмів [4, 5].
Пастеризація ультразвуком (частота більше 20 кГц). Ультразвукові
хвилі володіють великою механічною енергією, поширюються у твердих,
рідких, газоподібних середовищах, викликають ряд фізичних, хімічних і
біологічних явищ: інактивацію ферментів, вітамінів, токсинів, руйнування
одноклітинних і багатоклітинних організмів. Тому цей метод
використовують для пастеризації молока
У зв'язку з впровадженням в практику системи упаковки продовольчих
товарів «вауinbox» широке розповсюдилося асептична консервація.Процес
асептичного консервування товарів у системі «вауinbox» складається з трьох
етапів: стерилізації продукту при температурі 130-150°С з наступним
охолодженням; стерилізації тари радіаційної обробкою; фасування
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стерильного продукту в стерильну тару в асептичних умовах. Така обробка
універсальна і застосовується для рідких і в'язких продуктів, у тому числі і
для молока.
Для поліпшення збереженості питного молока слід виконувати
слідуючи заходи:
- поліпшити якість сирого молока;
- уникати повторного обнасінення після пастеризації;
- слід прямувати до короткочасного проміжного переливання
пастеризованого молока і використанню вільних від мікробів розливочних
машин і упаковок;
- використання низьких температур зберігання.
Отже, методи обробки молочних продуктів має як і позитивні так і
негативні наслідки. При неправильній обробці продукт втрачає поживні
речовини та якість. Для знищення бактерій використовують як фізичні та і
хімічні методи. При обробці фізичними методами використовують
пастеризацію, стерилізацію. При неправильному зберіганні товару, продукт
рані зазначеного терміну зіпсується.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ
Хліб і хлібобулочні вироби – це продукти повсякденного вжитку, які
для пересічного споживача мають дуже велике значення. Це зумовлено
національними особливостями України і рівнем добробуту населення.
Специфіка ринку хіба та хлібобулочних виробів полягає в тому, що він на
99,9% представлений продукцією вітчизняного виробництва.
В Україні зареєстровано 1747 підприємств з виробництва
хлібобулочних виробів. Близько 80% хлібної продукції в Україні
виробляється великими промисловими виробниками, інші 20% –
мініпекарнями, пекарнями при супермаркетах і іншими дрібними
виробниками. Незважаючи на те, що в Україні традиційно високий рівень
споживання хліба та хлібопродуктів на душу населення, який становив 111,6
кг на рік, спостерігається падіння виробництва цих виробів.
На рис. 1 наведено дані, що відображають стан виробництва
хлібобулочних виробів в Україні протягом 2007-2013 років [1-3].

Рис. 1. Обсяги виробництва хлібобулочних виробів в Україні
за 2007-2013 рр. (тис. тонн)
Безпосередньо у Вінницькій області також відбувається повільне
скорочення обсягів виробництва хлібобулочної продукції з 87,3 тис. тонн у
2007 році до 69,2 тис. тонн у 2013 році. У відсотковому вираженні темпи
падіння складають 26,2% за 6 років. Дані щодо виробництва хлібобулочної
продукції у Вінницькій області можна побачити на рис. 2.
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Рис. 2. Обсяги виробництва хлібобулочної продукції у Вінницькій
області за 2007-2013 рр. (тис. тонн).
Такий спад обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів
пов‘язаний із скороченням споживання, демографічною ситуацією в країні та
збільшенням обсягів випікання хліба невеликими пекарнями, супер- та
гіпермаркетами, а також домашніми господарствами (ці обсяги не
обліковуються офіційними статистичними даними).
Наприклад, в 2014 р. в Україні вироблено 1826,4 тис. т хлібобулочної
продукції, що на 11,3%, або на 152 тис. т менше, ніж у 2013 р. При цьому
важливо відзначити, що в грошовому вираженні зростання в національній
валюті склало 7% до 2013 р., що пов'язано зі зміщенням виробництва в бік
більш дорогих виробів, а також підвищенням вартості продукції. Слід
звернути увагу на те, що більше 70% в структурі виробництва займає хліб
[4].
Згідно даних, наведених у статистичному щорічнику України,
відбувається скорочення виробництва хлібобулочної продукції, окрім
Чернівецької області, де за останні 6 років спостерігається зростання на 2,1
тис. тонн. Найбільше скорочення відбувається в східних областях –
Донецькій, Луганській та Харківській.
За підсумками 2014 року відбулося скорочення виробництва хліба,
котре склало близько 8,3% в натуральних показниках в порівнянні з 2013
роком. Обсяги виробництва дорівнювали 1826 тис. тонн, за даними
Держкомстату. У наступному році (за попередніми даними) подальше їх
скорочення становитиме не більше 5% в порівнянні з 2014 роком [6].
За неофіційними даними, ємність хлібного ринку в Україні складає
приблизно 4450 тис. тонн на рік. Однак за даними Держкомстату випікається
його удвічі менше. А в порівнянні з 1990 роком обсяги виробництва взагалі
впали в три рази і продовжують знижуватися. На думку фахівців, статистика
все-таки не враховує тіньовий сектор. Адже виробництво хліба відбувається і
в малих приватних пекарнях, які не звітують перед Держкомстатом, оскільки
працюють на єдиному податку. Потрібно відзначити і той факт, що на ринку
хліба встановився баланс попиту та пропозиції.
Ситуація, що склалася в Україні свідчить про те, що ринок хліба давно
потребує кардинальних змін. Як правило, на підприємствах, особливо тих,
що не входять в промислові холдинги, застосовується морально та фізично
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застаріле обладнання, нормативно-технічна документація не враховує
сучасних методів хлібопечення, низька регульована рентабельність і
підвищення цін на пальне та енергетичні носії вже давно стали хронічними
хворобами галузі.
Фахівці вважають, що абсолютно логічно переглянути питання
регулювання рентабельності виробництва хлібобулочних виробів. Наразі
штучне обмеження прибутковості є стримуючим чинником подальшого
розвитку галузі, адже для того, щоб підвищити якість продукції, потрібні
нові технології, модернізація обладнання. Покупці стають все більш
вимогливими до продукту, і в разі подібних змін у галузі саме вони першими
відчують позитивні результати.
Безумовно, в таких умовах важко працювати, не кажучи вже про те,
щоб активно розвивати бізнес, нарощувати обсяги продажу і динамічно
збільшувати прибуток. Сьогодні критерій регулювання не повинен
опускатися нижче планки, яка знаходиться за межами розумного. Це
сприятиме технічному переозброєнню виробництва, впровадженню нових
технологій, розширенню асортименту, підвищенню якості продукції, її
безпеки і удосконаленню паковання [5].
Відповідно, робити висновки про подолання кризових явищ у галузі
завчасно, адже її подальший розвиток залежить від багатьох
вищеперерахованих чинників. Оскільки досліджувана галузь особлива, має і
соціальне, і політичне значення, то виробники повинні маневрувати та
зважувати свою цінову політику. А це істотно обмежує їх можливості –
встановлення нових цін стримує державне регулювання, а не попит. Тому їм
складно реалізувати свої плани і оперативно реагувати на потреби ринку.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ
Ринок кави характеризується слабкою сезонністю: спостерігається
щорічне тимчасове зниження продажів в літні місяці – на 2-4% у
натуральному вираженні – з відновленням у вересні. Як і для всіх ринків
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гарячих напоїв, найвищий сезон для ринку кави припадає на зимовий період.
За останні десять років середньорічне споживання кави в Україні
збільшилось на 23%, що свідчить про купівельну спроможність споживачів.
Актуальність даного дослідження визначається певними проблемами
на ринку кави. Адже на ринку продуктів харчування є багато торгових марок
і кожна включає в себе широкий асортимент продукції. В таких умовах
споживачу важко визначитись з вибором товару. Кожен підприємець
намагається рекламувати свій товар як найкращий. Але споживач не знає,
який обрати товар через те, що є багато рекламних роликів, бігбордів і т.д
Саме тому споживачу важко зрозуміти, що товар є якісним, смачним,
корисни. Для вивчення попиту та для полегшення процесу вибору товару, ми
й провели маркетингове дослідження.
Каву вирощують близько у 60 країнах світу. Проте основне місце на
світовому ринку кави займають 5 гігантів: Бразилія, Колумбія, В‘єтнам,
Індонезія та Індія. Ці країни виробляють близько 70% усього світового
обсягу кави. Серед двох основних сортів кави: арабіка та робуста, частка
арабіки у світовому виробництві займає 75%[1].
Метою роботи є вивчення попиту на розчинну каву вітчизняного і
закордонного виробництва. Групою експертів було досліджено розчинну
каву торгових марок «Галка», «Nescafe», «JacobsMonarch», «CarteNoire»,
визначено співвідношення ціни та якості кави, частку ринкового сегменту
кожної з торгових марок; фактори впливу на вибір споживача; виявлено на
скільки кава є популярною у молоді та людей похилого віку; визначено
ступінь задоволення споживача торговими марками, міру і обсяг споживання.
Основними імпортерами натуральної кави в Україні є Швейцарія,
Росія, Польща і Німеччина. Значна частка також належить таким країнам як:
США, Італія, Болгарія, Австрія та інші країни.
Як і в усьому світі, ринок кави в Україні включає в себе кілька
сегментів: натуральна (зернова і мелена), розчинна (сублімована,
гранульована та порошкова), кавові суміші, кавові напої. Найбільш
популярним в структурі продажів кавової продукції є розчинна кава, яка
становить близько 40% загального обсягу продажів, мелена кава – 30%,
кавові
суміші
–
25%
–
про
це
повідомляють
аналітики
компанії "Маркетингова компанія Синергія".
Близько 70% ринку займає ритейл, тобто продажі напою в магазинах
для подальшого домашнього вжитку. Тут левова частка продукту припадає
на розчинну каву, на 80% представлену найбільшими транснаціональними
корпораціями. 25-30% ринку кави фахівці називають HoReCa (hotel,
restaurant, cafe). Тобто це кава, яку клієнт споживає не на власній кухні, а в
публічних місцях. Тут левову частку становить кави speciality. Ще є так зване
«офісне споживання», 2-3% ринку, а також спеціальні кавові автомати,
продаж в яких – менше одного відсотка.
Середньорічне споживання кави в Україні зросло на 23%, поставивши
тим самим світовий рекорд за динамікою зростання[2].
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Якщо у 2003 році в країні було випито 179 тисяч мішків кави
(стандартна одиниця вимірювання Міжнародної Кавової Асоціації, вага
мішка дорівнює 60 кг), то в 2013-му ця цифра склала 1485 тисяч мішків.
Експерти називають центром виробництва натуральної кави в Україні –
Львів.
За даними СоюзІнформ, найбільшим виробником натуральної кави в
Україні за підсумками І півріччя 2013 р. є СП ТОВ «Галка лтд», на частку
якого припало більше 50% загального обсягу виробленої натуральної кави на
території нашої країни. Другим за величиною виробництва цього виду
продукції є ТОВ «Віденська кава», які знаходяться саме у Львові.
Основними операторами ринку кави в Україні лишаються наступні
компанії: ТОВ «Nestle– Україна» (ТМ Nestle) – в Україні «Nestle» реалізує
продукцію під торговими марками «Nescafe», «Nesquik», «Coffee-mate», ЗАТ
«КрафтФудз Україна» – представлена такими торговими марками як
«Jacobs», «MaxwellHouse», «CarteNoire»СП «Галка» ,TchiboGmbH
У регіональному розподілі країни структура споживання кави значно
відрізняється. Схід і південь країни все ще віддають перевагу розчинній каві
(тенденція, характерна для територій, де сильні чайні традиції), а захід і
центр поступово відмовляються від неї на користь натуральної[3].
За словами аналітика компанії Pro-consulting – Катерини Платонової, у
першому півріччі 2014 р. спостерігалася позитивна динаміка ринку, однак у
другому півріччі кавовий ринок різко скоротив обсяги. "За нашою оцінкою, в
2014 р. порівняно з 2013 р. ринок кави зменшився на 20%. При цьому в
грошовому виразі за рахунок підвищення цін на продукцію в 2014 р.
відбулося зростання до $200 млн.", – відзначає експерт.
Що ж стосується тенденцій, то світові аналітики прогнозують
подальше зростання цін. При цьому попит на напій буде тільки рости. Це
пов‘язано із зменшенням обсягів виробництва через неврожай кави сорту
"Арабіка" і зростаючим попитом на високоякісний кавовий напій в країнах
що розвиваються: Індії, Китаї, Бразилії, Індонезії. Ціна на каву за останні сім
місяців збільшилася вдвічі. Очікується подальше зростання через
скорочення світових запасів ароматних зерен.
У Колумбії, В 2014 р. виробництво скоротилося на 12%, до 7,81 млн.
мішків (1 мішок = 60 кг = 132 фунта). Це був найнижчий рівень виробництва
з 1976 р.
Між тим постачання кави «Робуста» може майже відповідати попиту в
сезоні 2014-2015 рр. через високе споживання більш дешевих зерен. Попит
на цей вид кави виріс на 5% в минулому році, причому в світовому
споживанні на нього припадає 41% в 2014-2015 рр. Робуста вже подорожчала
на 14% в поточному році на біржі в Лондоні, оскільки фермери у В'єтнамі
притримували ароматні зерна, а країни-виробники імпортували більше з
південно-східної азіатської держави.
Виконавчий директор Міжнародної організації кави, що базується в
Лондоні заявив, що світовий попит на каву залишається стійким, в основному
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за рахунок країн, що розвиваються[4].
Що ж стосується України, то світові тенденції поширюватимуться і в нас,
значна залежність від імпорту змушує пристосовуватись до світових тенденцій.
Однак, світові аналітики прогнозують подальше зростання цін. При цьому попит
на напій буде тільки рости. Це пов‘язано із зменшенням обсягів виробництва
через неврожай кави сорту «Арабіка» і зростаючим попитом на високоякісний
кавовий напій в країнах що розвиваються: Індії, Китаї, Бразилії, Індонезії. Ціна на
каву за останні сім місяців збільшилася вдвічі. Очікується подальше зростання
через скорочення світових запасів ароматних зерен.
У Колумбії, В 2014 р. виробництво скоротилося на 12%, до 7,81 млн.
мішків (1 мішок = 60 кг = 132 фунта). Це був найнижчий рівень виробництва з
1976 р.
Між тим постачання кави «Робуста» може майже відповідати попиту в
сезоні 2014-2015 рр. через високе споживання більш дешевих зерен. Попит на
цей вид кави виріс на 5% в минулому році, причому в світовому споживанні на
нього припадає 41% в 2014-2015 рр. Робуста вже подорожчала на 14% в
поточному році на біржі в Лондоні, оскільки фермери у В'єтнамі притримували
ароматні зерна, а країни-виробники імпортували більше з південно-східної
азіатської держави.
Виконавчий директор Міжнародної організації кави, що базується в
Лондоні заявив, що світовий попит на каву залишається стійким, в основному за
рахунок країн, що розвиваються[4].
Що ж стосується України, то світові тенденції поширюватимуться і в нас,
значна залежність від імпорту змушує пристосовуватись до світових тенденцій.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА
НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКІВ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Одним із самих важливих викликів планетарного значення стала
проблема продовольчої безпеки.Пріоритетного значення в цьому зв'язку
набуває розвиток світового ринку молока і молочних продуктів, зумовленого
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незамінністю його продукції в життєдіяльності людини.Вивчення тенденцій
розвитку
конкурентоспроможності
молокопереробних
підприємств
неможливе без дослідження не тільки внутрішнього ринку, а й, зважаючи на
умови розширення світових господарських зв‘язків, – і світового ринку.
Актуальність проблеми, яка досліджується, посилюється інтеграційними
процесами вітчизняної економіки у світовий економічний простір.
Україна має вихід на зовнішні ринки, шляхом членства в СОТяк країна
експортер. Отже, велику увагу необхідно приділити дослідженню тенденцій
розвитку світового ринку виробництва та споживання молочної продукції
задля його успішного освоєння та зміцнення своїх позицій.
За висновками ФАО, протягом останніх років світовий ринок молока та
молочних продуктів має тенденцію до щорічного зростання. Стійкий рівень
росту світового виробництва молока спостерігається з 1990 року. За період з
1990 по 2014 роки в середньому темпи росту становили 1,5%, у результаті
чого виробництво молока збільшилось з 543 до 792 млн. т. (рис. 1) [3].
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Рис.1. Динаміка світового виробництва молока за 1990-2014рр.
Пов‘язувати таке стабільне зростання обсягів виробництва молока у
світі, потрібно із постійно зростаючим попитом на молочну продукцію, який
навіть у період глобальної фінансової кризи, з 2008 р. по 2009 р., зріс на
1,8%.
Найбільшими світовими виробниками молока і молокопродуктів є ЄС27, якщо розглядати Євросоюз як єдиний молочний ринок (156,6 млн. т),
Індія (139,0 млн. т), США (91,5 млн. т), Китай (46,7 млн. т). Україна із
показником 11 млн. т, займає 5% світового виробництва молока, що
забезпечувало їй 11-те місце в загальному рейтингу країн-виробників. У 2005
р. Україна займала 11-те місце, але її частка була на рівні 2,1 %. Ще більшою
питома вага її в загальносвітовому виробництві молока була в 1990 р. – 4,5%.
Отже, Україна поступово втрачає свої позиції на світовому ринку молока, але
при цьому поки що входить до дванадцяти найбільших виробників молока та
молокопродуктів всіх видів у світі [1].
Протягом 2000-2013 рр. поголів‘я корів у світі, як один із основних
факторів, які впливають на обсяг пропозицій молока та молокопродуктів на
ринку, має тенденцію до щорічного зростання низькими темпами і в 2013 р.
його чисельність налічувала близько 250 млн. голів і продовжує
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збільшуватися і далі. В Україні за перший місяць 2015 року поголів‘я великої
рогатої худоби скоротилось на 260 тис. голів.
Що стосується експорту молока і молочних продуктів, то головними
експортерами у світі є Океанія (Нова Зеландія – 18,3 млн. т), Європа
(Європейський Союз – 12,3 млн. т) і Північна Америка (США – 5,1 млн. т), а
імпортерами – Азія (Китай – 7,1 млн. т, Саудівська Аравія – 3,2 млн. т),
Африка і Центральна Америка (8,8 млн. т, 4,4 млн. т). Для України 2013 рік
відзначився зниженням експорту вітчизняних молокопродуктів та
збільшенням імпорту. Україна експортувала молочної продукції на загальну
суму 515,0 млн. дол. США вМолдову, Казахстан, Туркменістан, Росію та
інші країни пострадянського простору, а імпортувала – на суму 241,5 млн.
дол. США з Білорусі, Польщі, Нової Зеландії, Росії. Таким чином, сальдо
зовнішньої торгівлі молочними продуктами на 17% менше за показники 2012
року [2].
З кожним роком Україна скорочує експорт молочних продуктів і
нарощує їх імпорт, а це негативно впливає як на становище українських
виробників і переробників молока, так і на зовнішньоторговельний баланс. В
минулому році значно знизився експорт сухого молока та сирів. Натомість,
спостерігається збільшення імпорту по всіх позиціях молочних продуктів.
Особливо зріс імпорт продуктів з низьким вмістом молока, таких як молочні
сироватки.
З підписання Угоди про асоціацію для України відкриється ринок ЄС,
що налічує понад 500 млн. споживачів. Для більшості молочних продуктів
встановлені певні квоти на безмитний експорт даних товарів, а також
перехідний період, протягом якого вивізні мита будуть зниженні або
повністю скасовані. Проте для експорту сирів не передбачено перехідного
періоду. Це означає, що після отримання дозволу від Єврокомісії з охорони
здоров‘я і захисту прав споживачів ЄС (SANCO) Україна зможе без
вивізного мита в необхідній кількості експортувати сири до Європи.
Вітчизняні підприємства молокопереробного комплексу для
збільшення обсягу зовнішньої торгівлі проводять модернізацію та
впроваджують у виробництво нові технології, нарощують виробничі
потужності, намагаючись наблизити свою продукцію до європейських
стандартів. Однак для підвищення попиту на українську молочну продукцію
з боку іноземних споживачів, а також збільшення обсягів експорту
необхідно, насамперед, поліпшити її якість. Молокопереробні підприємства
України через низьку якість сировини втрачають значні суми при реалізації
молочної продукції на західному ринку. На зовнішньому ринку за сухі
молочні продукти українські підприємства одержують за тонну на 300 – 400
доларів США менше, тому що на Заході, через низькі якісні показники, ця
продукція використовується на технічні й кормові цілі. Також слід зважати
на експортні ціни, попит на зовнішньому ринку та інші чинники [4].
Світовий ринок створює перспективи для розвитку молочної галузі
України. Головне, що потрібне для цього – конкурентоспроможність.
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Провідні фахівці молокопереробної галузі відзначають, що підвищити
конкурентоспроможність вітчизняного молока та молочних продуктів можна
комплексним підходом, насамперед виробляючи і постачаючи високоякісну
сировину для переробки. Для чого слід оптимізувати системи контролю безпеки
продукції. Держава, зі свого боку, має забезпечити бізнес-середовище, зокрема,
для залучення інвестицій. Необхідно і повною мірою використовувати
можливості відстоювання інтересів держави в торговельних суперечках з іншими
країнами.
Отже, існує стійка тенденція зростання світового виробництва молока.
Основними ринками, що розвиваються є Азіатський та ринок Східної Європи.
Територій які орієнтовані на експорт не так багато, однак молочна промисловість
як експортно-орієнтований бізнес швидко розвивається. Більша частина регіонів
планети характеризується недостатньою забезпеченістю молочними продуктами
і потенційна потреба внутрішніх ринків у них суттєво вища, ніж фактичні
можливості. Тому Україні слід вчасно передбачати зміни на світовому ринку
молока і молокопродуктів та здійснювати курс своєї аграрної політики щодо
розвитку цього ринку з урахуванням принципів світового ринку молока і
молокопродуктів і, зокрема, спільної аграрної політики ЄС, переведення галузі на
інноваційний шлях розвитку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Покращення стану економіки України, підвищення її ефективності та
конкурентоспроможності значною мірою залежить від усіх галузей
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промисловості, в тому числі і кондитерської. Вітчизняний ринок
кондитерських виробів розвивається і демонструє позитивну загальну
динаміку навіть в умовах кризи. Неухильно зростає попит на солодощі серед
населення, посилюються вимоги до якості та безпечності харчових
продуктів, з‘являються нові види товарів. Для виробництва кондитерської
продукції використовують вітчизняні та імпортні сировинні ресурси, проте
зниження якості вітчизняних сировинних ресурсів, нестабільність та сезонна
зміна цін, велика залежність від постачальників змушують виробників
підвищувати ціну на продукцію.
Ринок
кондитерських
виробів
характеризується
широким
номенклатурним рядом товарів, які традиційно об‘єднують у три групи:
шоколадні вироби, що містять какао, цукристі вироби без какао і вироби
борошняні. Частка цих груп у загальному обсязі виробництва нерівнозначна і
нестабільна, але частка групи борошняних виробів завжди більша, ніж інші.
Кондитерська галузь має потужний потенціал і є однією з
найрозвинутіших в харчовій промисловості України, чим зумовлюється
актуальність її дослідження. Середня рентабельність кондитерського
виробництва дорівнює приблизно 15-20%, близько 60% підприємств
оцінюють власну діяльність на ринку прибутковою, 30% працюють без
збитків та 10% підприємств є збитковими [3]. Попри те, що кондитерська
галузь демонструє найкращі показники приросту харчової промисловості,
важливим питанням є збереження даних показників, а також оцінка всіх
факторів, що впливають на зміну ефективності даної галузі. Одним з
важливих чинників виведення даної галузі на нові ринки збуту та здобуття
конкурентних позицій є забезпечення інвестиційної привабливості
кондитерської галузі. Також проблемою кондитерського виробництва є його
залежність від потреби в матеріальних ресурсах, зокрема таких як
забезпеченість борошном, цукром тощо. Важливим питанням є обізнаність в
потребах населення в кондитерських виробах, і, як наслідок, потреба
кондитерського виробництва в наявності необхідних ресурсів.
Вітчизняний ринок кондитерських виробів характеризується високим
рівнем конкуренції і ступенем насиченості, тому лідируючу позицію
займають виробники, які першими реагують на зміну споживацьких
вподобань, динамічно оновлюють асортимент продукції й насичують його
новинками. На ринку кондитерських виробів працюють близько 850
підприємств. При цьому, дві третини всього ринку і три чверті експорту
контролюють 10 виробників кондитерської галузі, а саме: Кондитерська
корпорація «Roshen», ПрАТ «АВК», ПрАТ «КОНТІ», «Світоч» (Nestle), ПАТ
«KraftFoods Україна», Корпорація «Бісквіт-Шоколад», ТДВ «ЖЛ»
(Житомир), ПАТ «Полтавакондитер», «Світ ласощів» та інші.
У 2014 році в Україні спостерігалась тенденція зменшення обсягів
виробництва продукції кондитерської промисловості як наслідок
застосування країнами Митного союзу обмежувальних заходів стосовно
імпорту українських кондитерських виробів. У грудні обсяг виробництва
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шоколаду склав 20,6 тис. тонн, що менше, ніж у грудні 2013 року і в
листопаді 2014 року, на 34,6% і 12,7% відповідно. Виробництво шоколаду та
готових харчових продуктів, що містять какао, в 2014 році в Україні
скоротилося на 29,7% порівняно з 2013 роком – до 230 тис. тонн. Обсяг
виробництва цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, за
підсумками 2014 скоротився на 8,7% – до 183 тис. тонн. При цьому в грудні
2014 року виробництво цієї продукції склало 15,9 тис. тонн, що на 4,6%
більше порівняно з груднем 2013 року і на 8,9% менше, ніж у листопаді
минулого року. Виробництво солодкого печива і вафель в країні в 2014 році
впало на 22,4% – до 298 тис. тонн. У грудні обсяг виробництва печива та
вафель склав 22,6 тис. тонн, що на 25,5% менше, ніж в аналогічному місяці
2013 року і на 12,2%, ніж в листопаді 2014 року [2].
На сьогодні можна виділити наступні актуальні проблеми
кондитерської галузі України:
– фінансові проблеми – полягають в тому, що успішність кондитерської
галузі залежить не лише від кількості інвестицій та інноваційних
впроваджень, але і від фінансового ресурсного потенціалу підприємстввиробників та матеріальної бази. Якщо великі кондитерські компанії, які
працюють за рахунок іноземних та вітчизняних інвестицій, постійно
запроваджують ексклюзивні продуктові лінії та будують нові фабрики, не
відчуваючи при цьому значної нестачі коштів, то невеликі кондитерські
підприємства (яких в Україні налічується близько однієї тисячі) хоч і
виготовляють біля 40% від загального обсягу кондитерських виробів, однак
потребують заміни застарілого обладнання та впровадження нових
технологій, посилаючись на нестачу коштів.
Провідні підприємства кондитерської галузі стосовно джерел
отриманих інвестицій для покращення матеріально-технічної бази можна
поділити на три групи: 1) ті, що скористалися іноземними інвестиціями –
ПАТ «КрафтФудз Україна» (м. Тростянець, Сумської області) та Львівська
кондитерська фабрика «Світоч» (м. Львів); 2) за рахунок українських
інвесторів – Кондитерська корпорація «Roshen», ПрАТ «АВК»; 3) за рахунок
власних коштів – «Дніпропетровська кондитерська фабрика», «Харківська
бісквітна фабрика» та інші [1].
– проблеми, пов‘язані з внутрішньою політикою держави, зумовлені
зростанням цін на сировину, що використовується при виробництві
кондитерських виробів, зокрема цукру, борошна та імпорту. Дані проблеми є
спільними як для великих підприємств, так і для дрібних виробників.
Враховуючи, що деякі відносно дешеві види продукції потребують досить
великих затрат цукру (наприклад, вміст цукру у складі карамелі становить
60-70%), неважко передбачити, що виробництво цих продуктів зменшиться, а
витрати на них зростатимуть. Також виробники кондитерської продукції
залежать від валютних ризиків, оскільки імпортують какао-боби як сировину
для виготовлення солодощів.
– проблеми, пов‘язані з напруженими відносинами з Росією. Сучасний
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стан економічних відносин спонукає виробників здійснювати переорієнтацію
експорту на Європейські країни, країни Середньої Азії та Близького Сходу.
Втрата найкрупнішого імпортера української продукції негативно
відобразилась на доходах вітчизняних виробників.
Отже, на нашу думку, для того, аби ринок кондитерських виробів
розвивався прогресуюче, необхідно збільшувати вихід українських фірм на
міжнародну арену, забезпечуючи при цьому досконалу якість продукту та її
унікальність. Проте, важливою проблемою є виготовлення продукту
належної якості і в Україні, для локальних споживачів, що буде вкрай
необхідним у разі вступу до ЄС. Необхідно також налагодити стосунки і з
державами, які не досить дружелюбно ставляться до продукції українського
виробництва. Хоча, і за таких умов теперішній стан ринку кондитерської
промисловості можна визначити як стабільний, що забезпечують кілька
великих підприємств, оскільки вони відзначаються лабільним становищем.
Вітчизняна кондитерська галузь є перспективною, однак, слід
зазначити, що досить обмеженими є умови розвитку невеликих та нових
підприємств. Більшість з них потребують заміни застарілого обладнання та
впровадження нових технологій при нестачі власних коштів, тому було б
актуальним вирішити ці фінансові проблеми за рахунок залучення
інвестицій.
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