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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ, ЛОГІСТИКИ, 

PЕКЛАМИ ТА PR В УКРАЇНІ: ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  
 

 

Вавшко Ліна, Бондаренко Каріна 

Науковий керівник - асистентГоловащенко А.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПЕРЕВАГИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 

 Останнім часом ми не можемо уявити свого життя без Інтернету. Він 

міцно увійшов в наше повсякденне життя. Ми активно користуємося 

Інтернетом вдома, на роботі, з розвитком нових технологій Інтернет 

перекочував в нашімобільнітелефони і смартфони [3, с. 32]. 

 Практично всі сучасні комерційні компанії мають представництво в 

Інтернеті у вигляді повноцінного ресурсу, блогу, сторінки. Однак просто 

створивши мережевий ресурс і навіть заповнивши його інформаційним 

контентом, ви не забезпечите автоматичне збільшення продажів і зростання 

популярності компанії (сайту). 

Питання специфіки функціонування комплексу маркетингу в середовищі 

Інтернет, особливостей Інтернет-маркетингу, тенденцій його розвитку є 

предметом досліджень таких зарубіжних та вітчизняних авторів, як Котлер Ф., 

Холмогоров В., Успенський І., Литовченко І., Бойчук І., Вирин Ф.Ю. та ін. 

Вигідно відрізняються дослідження А. Хартмана, У. Хенсона, у них автори 

докладно розглядають особливості віртуального простору, пов’язаного з ним 

бізнесу й ефективних маркетингових підходів, що випливають з цього. 

Однак лише в А. Хартмана зроблено спробу аналізу атрибутів успішного 

бізнесу в Інтернеті, виявлено базові принципи застосування Інтернет-

маркетингу й розробленнямаркетингових стратегій, що можуть призвести до 

успішного результату. Проте ця тема вимагає подальшого розроблення у 

зв’язку з високими темпами розвитку Інтернет-технологій, питання 

застосування можливостей мережі Інтернет у маркетинговій діяльності 

компаній сьогодні стають дуже актуальними йпотребують детального і 

глибокого вивчення. 

Інтернет-маркетинг (internetmarketing) - це сукупність прийомів в 

Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, 

популяризацію цього товару (сайту) в мережі і його ефективного просування з 

метою продажу[2, с. 45]. 

Для ефективної реалізації потенціалу Інтернет-маркетингу в Україні 

насамперед слід визначити сутність та специфіку здійснення управлінських 

заходів, спрямованих на реалізацію певної сукупності практичних завдань 

маркетингового управління онлайн. По-перше, Інтернет має унікальні 
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характеристики, що значно відрізняються від характеристик традиційних 

інструментів маркетингу. Так, однією з основних властивостей мережі Інтернет 

є її медійна природа, яка характеризується високою ефективністю в поданні та 

засвоєнні інформації, що значно підвищує можливості маркетингового впливу в 

механізмі посилення взаємозв'язку підприємств і споживачів. По-друге, у 

контексті можливостей Інтернет-маркетингу розширюється область 

інформаційно-комунікативних можливостей, що створює унікальні й практично 

безмежні умови для реалізації управлінських рішень різного рівня [3, с. 56]. 

Однез основних питань, що турбує рекламодавця, що роздумує над тим, 

вийти в Мережу або ще почекати, – чи вдасться донести свою рекламу до своєї 

цільової аудиторії. Адже доцільність реклами в Інтернеті визначається тим 

самим критерієм, що і для інших медіа, – вартістю одного контакту. 

Традиційному рекламодавцю доволі важко самостійно оцінити ефективність 

цього носія. Тому цілком природньо, що він шукає підтримки в рекламістів і 

маркетологів. Проте сьогодні маркетингові агентства тільки приступають до 

вивчення української інтернет-аудиторії і найчастіше можуть надати далеко не 

повну інформацію для планування рекламної кампанії у Мережі. У зв'язку з 

цим рекламісти, як правило, користуються інформацією, що їм надають 

провайдери, насамперед за даними рейтингів, таких як ―Пінг‖ і Alpha-counter. 

Саме лічильники дозволяють визначити, наскільки популярний той або інший 

сайт, і надалі вирішувати: чи варто на ньому розміщувати рекламу. Хоча в 

даному випадку рекламісти зазначають, що їм лише залишається покладатися 

на чесність провайдерів, які власне і складають ці рейтинги. Аналіз інтернет-

реклами показує, що найпопулярнішими видами онлайнової реклами є: банерна 

реклама, контекстна реклама, просування сайту, пошукова оптимізація (SEO), 

вірусні відеоролики, email- розсилки, Інтернет PR, деякі інші [1, с. 55]. 

Інтернет-реклама являє собою великий комплекс заходів, виконання яких 

не завжди спрямоване на активну пропозицію товару або послуги. Інтернет-

просування – це процес використання практичних заходів в мережі Інтернет, 

основною метою яких є результативна популяризація певних інформаційних 

одиниць (сайт, ідея, об’єкти інтелектуальної власності, фотографії, 

відеоролики, товари, послуги та ін.). Таким чином, у разі якщо товар є  

інформаційною одиницею, то отримаємо визначення терміна «Інтернет-

просування товару». У сучасних умовах багато підприємств закриваються, 

розвивається малий і середній бізнес та торгівля через Інтернет, що сприяє 

розвитку Інтернет-реклами. Також їй властива цінова різноманітність, яка 

залежна від місця розміщення реклами, але загалом реклама в Інтернеті має 

меншу вартість на відміну від більшості видів медіареклами. 

Є 3 головні та очевидні переваги сучасного інтернет-маркетингу: 

1. Інформативність. Споживач отримує максимум необхідної 

інформації про послуги і продукти: щоб зацікавити клієнта, відомості про товар 

повинні бути не тільки абсолютними, але і оригінальними (унікальними). 

2.  Висока результативність у порівнянні з традиційною рекламою. 

Звичайна реклама в ЗМІ та на білбордах коштує дорого і часто не окупає себе: 
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охоплення аудиторії широкий, але не продуктивний. Така реклама «на широку 

ногу» використовується скоріше як іміджева, тобто служить для підтримки 

інтересу (упізнавання) будь-якого бренду або компанії. Просування товарів і 

послуг в інтернеті працює за іншим принципом: відвідувач сам знаходить таку 

рекламу, втягуючись у процес у той момент, коли набирає в рядку пошуку 

певні слова та словосполучення. 

3. Велике охоплення цільової аудиторії. Кількість споживачів 

конкретного продукту в Інтернеті нічим не обмежена: в теорії – це всі 

користувачі Інтернету, оскільки зробити замовлення на придбання товарів і 

послуг можна з будь-якої точки планети [4, с. 21].  

   Отже, в умовах широкого застосування комп’ютерних технологій в усіх 

сферах діяльності і постійного зростання кількості інтернет-користувачів 

просування товару у Всесвітній мережі буде ставати все більш доцільним. Крім 

цього, важливо не забувати про просування самого сайту, на яких розміщена 

інформація про товар, що пропонується покупцям. Про стрімккий розвиток  

Інтернет-маркетингу свідчить те, що сьогодні майже 50% українців – 

користувачі Інтернету. Запропоновано способи Інтернет-просування, які 

включають в себе різні види інструментів, містять у собі пошукову 

оптимізацію, контекстну рекламу, рекламу в соціальних мережах, створення 

штучної середи, банерну рекламу, відео- рекламу, що дає змогу підвищити 

ефективність просування товарів суб’єктами господарювання в сучасних 

умовах господарювання. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА 

 

Реклама – невіддільний атрибут сучасності, що зародився ще на світанку 

цивілізації, переживши різні етапи становлення разом з еволюцією людини, її 

потреб і культурного розвитку. В наш час реклама – це частина повсякденної 

масової культури, форма комунікації, яка намагається перекласти якість товарів 

на мову, зрозумілу споживачеві, тобто мову його позитивних стереотипів, 

запитів і потреб.  

Дослідження рекламних текстів проводилися у таких напрямах: загальний 

опис особливостей рекламних текстів (Дж. Каплз, Г. Кук, У. Аренс, К. Бове, Л. 

Музикант); аналіз стилістичних, прагматичних, фонетичних особливостей 

рекламних текстів (О.Баркова, І.Гріліхес, Г.Кузнецова). 

Проаналізуймо та визначимо особливості створення рекламних текстів. 

Рекламні тексти мають високий ступінь впливовості на свідомість 

споживача, у них використовують специфічні мовні й психолінгвістичні 

прийоми для досягнення кінцевої мети реклами. Для опису рекламного тексту 

можуть бути використані різні схеми, що містять як загально-лінгвістичні, так і 

специфічні для рекламного тексту характеристики: фонетичні, морфологічні, 

синтаксичні. 

Створення рекламного тексту є завершальним етапом тривалого процесу: 

складання тексту реклами потребує значної підготовчої роботи. В першу чергу 

рекламодавець повинен з'ясувати: 

- характеристики товару (матеріальний продукт чи послуга, цінність 

товару, особливості його реалізації тощо);  

- чітко сформулювати мету рекламного звернення;  

- особливості цільової аудиторії (соціальні характеристики покупців, їхні 

потреби, мотивації тощо);  

- обрати канал передачі рекламної інформації (телевізійна, друкована, 

зовнішня реклама)  

Кожний із даних етапів підготовки безпосередньо визначатиме зміст, 

структуру та оформлення рекламного тексту [1, с. 35]. 

Розглянувши композиційну побудову багатьох рекламних публікацій, я 

помітила, що більшість текстів складено з двох (основних) частин. Перша, як 

правило, звернена до реципієнта (споживача, читача тощо) з метою зацікавити 

його. Вона торкається його особистих вражень, емоцій, досвіду та ін. Назвемо 

умовно цю першу частину стимулом, оскільки вона виражає загальні уявлення, 

начебто «суспільну думку», тобто звернена до всіх. Друга частина, як правило, 

висновок, конкретна інформація, яка «розшифровує» початковий стимул. Її 

відділяють різними засобами (інший шрифт, окреме розташування, пробіл). 

Основними стилістичними особливостями рекламних текстів є:  
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– лаконічність, ясність, доступність інформації;  

– оригінальність висловлення;  

– літературна грамотність і витончений стиль [3]. 

Залежно від того, які завдання виконують мовні одиниці для розкриття 

змісту в цілому, говорять про наявність домінант у композиції тексту. «Теорія 

сильних позицій» ґрунтується на даних стилістики декодування, яка розглядає 

текст не тільки як об'єкт, що передає задум письменника, а насамперед як 

джерело нової інформації для читача, що змушує його думати, переживати, 

одержувати естетичну насолоду тощо. Теорія декодування вчить перевіряти 

кожну гіпотезу про можливе значення  мовної одиниці в контексті. 

Особливості oрганізації рекламнoгo тексту, щo забезпечує вихід на 

передній план найважливіших смислів як пoєднання суджень та емoцій, як 

складнoї кoнкретнo-oбразнoї сутнoсті, називається висуванням. Висування – це 

спoсіб oрганізації тексту, щo зoсереджує увагу читача на певних елементах 

пoвідoмлення та встанoвлює семантичнo релевантні віднoшення між 

елементами oднoгo чи частіше різних рівнів [1, с. 50].  

Функція висування грунтується на: 

1) встанoвленні певної ієрархії симвoлів; 

2) фoкусуванні уваги спостерігача на гoлoвнoму; 

3) забезпеченні єднoсті тексту при йoгo сегментуванні; 

4) встанoвленні зв'язків між елементами тексту (між смислoвими 

частинами); 

5) пoлегшенні декoдування; 

6) утвoренні естетичнoгo тла реклами; 

7) викoнанні інших смислoвих функцій [2]. 

Слогани провідних світових брендів як правило мають за собою 

справжню історію і здатні багато розповісти як про компанію, її місію та 

продукт. Вашій увазі пропонується перелік із десяти найвідоміших слоганів 

улюблених компаній. 

10. Останнє місце, як би дивно це не звучало, займає слоган компанії 

Apple. Think different – тобто ―Думай інакше‖. 

9. Слоган MasterCard займає дев’яте місце. Звучить він так: ―Є речі, які не 

можна купити. Для всього іншого є MasterCard‖. 

8. ―Skittles: спробуй веселку‖. Слоган кaмпанії солодких драже Skittles. 

7. ―Живи великими ковтками‖. Слоган компанії Pepsi. 

6. ―Все буде Coca-Cola‖ – це відомо всім. 

5. На п’ятому місці знаходиться слоган енергетичного напою Red Bull: 

―Red Bull надає крила‖. 

4. ―Неможливе – можливо!‖ – цей слоган належить бренду спортивного 

одягу Adidas! 

3. До трійки лідерів потрапила Nokia, яка намагається об’єднати всіх 

людей. Її слоган: ―Connecting people‖. 

2. На другому місці розташувався слоган мережі фастфудів Макдональдс: 

―I’m lovin’ it‖. 
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1. Перше місце закономірно дістається світовому бренду Nike із 

надпопулярним слоганом ―Just do it‖. – просто зроби це [4, с. 311].  

Отже, слоган - коротке самостійне рекламне повідомлення, яке добре 

запам'ятовується, та в яскравій, образній формі передає основну ідею рекламної 

кампанії і пояснює глядачам основну пропозицію. Слоган допомагає виділити 

марку серед її конкурентів та додає цілісності серії рекламних заходів. 

Створення ефективного рекламного слогану - виявлення золотої середини, яка 

б містила максимум інформації, що впливає на споживача. Основні вимоги 

ефективності рекламного слогану: врахування особливостей тієї аудиторії і 

клієнтури, на яку він спрямований, органічна підлаштування під загальний 

фірмовий стиль власника та емоційне забарвлення. Інформація, що 

закладається в слоган, повинна бути суб'єктивно значущою для споживачів і 

відбивати специфіку фірми. Зі змістовної точки зору для престижної реклами 

найбільш відповідними є слогани, що допомагають створити і підтримувати 

престиж компанії, викликають схвалення принципів її роботи, формують 

довірливе ставлення до неї. Третій можливий шлях пошуку слогану для 

престижної реклами - інформація про високий професійний рівень роботи 

фірми, високій якості її товарів і послуг. І, нарешті, ще один аспект рішення - 

це слогани, у яких підкреслюється близькість фірми до споживача, робота для 

нього, наявність контакту з ним. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО І ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ ПРИ ЗМІШАННОМУ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ 

 

В умовах ринкового конкурентного середовища, дерегулювання і 

децентралізації економіки України рішення проблеми підвищення ефективності 

функціонування транспортного комплексу, забезпечення координації та 

взаємодії в роботі різних видів транспорту, розвитку змішаних перевезень 

вантажів по міжнародних транспортних коридорах, впровадження системи 

комплексного транспортно-експедиційного обслуговування клієнтури вимагає 

http://www.offcr.com.ua/
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застосування принципово нових підходів, в основі яких закладені принципи 

логістики і логістичного менеджменту, пріоритетність формування і розвитку 

інтегрованих транспортно-розподільчих систем як на регіональному, так і на 

міжрегіональному і транснаціональному рівнях. 

Об’єктом дослідження є система змішаних залізнично-водних перевезень, 

а предметом – взаємовідносини учасників перевізного процесу. В якості 

теоретичної основи дослідження використовувались роботи вчених і 

спеціалістів, таких як Гаджинський А.М., Міротин Л.Б., Персіанов В.О., Уваров 

С.А., Окрепілов В.В. Особливості системи змішаних  перевезень вантажів 

знайшли відбиток у роботах і монографіях Вінникова В.В., Примачова М.М., 

Чекаловця В.М. та інших.  

Невирішеними залишаються реалізація інтермодальної концепції, 

основаної на злагодженій і взаємозв’язаній роботі магістральних видів 

транспорту при організації змішаних перевезень вантажів за участю оператора 

інтермодального сполучення.  

Базисними умовами, що гарантують чітку взаємодію залізничного і 

водного транспорту, є: подача вагонів транспортному вузлу згідно з 

перевантажувальними можливостями порту по всій номенклатурі вантажів; 

узгоджене підведення суден у порт до моменту прибуття вагонів для даного 

судна; наявність в портах складських площ, достатніх для забезпечення 

накопичення вантажів у розмірі суднових партій.  

На жаль, практика роботи і залізничного, і водного транспорту свідчить 

про серйозні накопичені проблеми, запорука успіху рішення яких значною 

мірою залежить від організаційно-технологічної основи. Існує кілька причин, 

що визначають рівень ситуації [1, с. 87].  

1. Система планування змішаних залізнично-водних перевезень не 

забезпечує достатньої точності та гнучкості при організації вантажо потоків, що 

в окремі періоди часу призводить до накопичення на підходах до основних 

портів  країни завантажених вагонів, обсяг яких значно перевищує  

перевантажувальну спроможність портів.  

2. Організація процесу проведення перевантажувальних операцій 

здійснюється великою кількістю самостійних стивідорних компаній, які 

функціонують в межах одного порту, що значно ускладнює координацію і 

узгодженість їх дій при перевалці вантажів з одного виду транспорту на інший.  

3. В ланцюжку переміщення вантажопотоку відсутня взаємодія портів 

з фрахтовими компаніями і судновласниками. В даний час це питання є одним з 

найбільш складних. Ця діяльність здійснюється самими вантажовідправниками 

через закордонних покупців, численні фрахтові компанії або за допомогою 

Інтернету. В результаті зрив фрахту тягне за собою накопичення вантажу в 

портах і простої вагонів, а організатори фрахту не несуть відповідної  за 

розмірами наслідків відповідальності. З рис. 1 видно, що на стадії організації 

перевезення матеріальний (А) та інформаційний (Б) потоки йдуть в одному 

напрямку, однак для останнього характерна відсутність зв'язку між двома 

елементами логістичної системи - морським (річковим) портом і судном.  
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Рисунок 1 - Організація матеріального та інформаційного потоків при 

змішаних залізнично-водних перевезеннях: А – напрямок руху 

матеріального потоку, Б – інформаційний потік на стадії організації 

перевезення 
 

Дана форма взаємодії достатня в тих випадках, коли перевантажувальні 

можливості порту перевищують кількість вагонів, що прибувають, а їх 

підведення здійснюється досить рівномірно. При цьому характерною 

особливістю є наявність великої кількості агентів, що працюють незалежно 

один від одного з конкретними вантажовідправниками. Графічно взаємодія 

учасників перевізного процесу представлена на рис. 2 А.  

При другому підході логістичний ланцюжок включає залізничного 

перевізника, проте, лише на рівні стеження за подачею вагонів. Оператор 

змішаного перевезення має можливість коректувати підведення судна, 

виходячи з фактичного підходу вагонів в порт. Такий принцип взаємодії 

використовується крупними вантажовідправниками з великим об'ємом 

навантаження в адресу портів, що працюють з оператором  змішаного 

перевезення на відносно довготривалій основі [2, с.47]. 

 
 

Рисунок 2 - Варіанти організації перевезень в змішаному залічнично-

водному сполученні за участю операторів: А - за участю агента фрахту; Б - 

за участю оператора змішанного перевезення 

 

Управління транспортно-логістичними центрами як основні елементи 

інноваційної форми організації змішаних перевезень дозволяють отримати 
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синергетичний ефект, який полягає в підвищенні завантаження міжнародних 

транспортних коридорів, що проходять по території України, на основі 

забезпечення якісного транспортного сервісу з врахуванням світового досвіду і 

специфіки національного транспортного ринку, за рахунок: збільшення об'єму 

перевезень транзитних вантажів через українські ділянки  міжнародних 

транспортних коридорів; вдосконалення рівня організації експортно-імпортних 

перевезень в змішаному залізнично-водному сполученні.  

Досягти поставленої мети можна шляхом вирішення комплексу 

функціональних завдань, основними з яких є: забезпечення повного 

логістичного обслуговування конкретних вантажовласників на всій дорозі 

слідування вантажу і розробка планів перспективного розвитку портів і 

транспортної інфраструктури за рахунок взаємодії транспортно-логістичного 

центру з іншими учасниками перевізного процесу.  
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PRODUCT PLACEMENT ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ПІДСВІДОМІСТЬ 

ГЛЯДАЧА ОБ’ЄКТІВ КІНЕМАТОГРАФІЇ 

 

Кінематограф - одне з найбільших відкриттів людства. За минуле століття 

цей вид мистецтва завоював не тільки перше місце серед переваг в дозвіллєвих 

практиках сучасної людини, а й став своєрідним законодавцем моди, стилю, 

способу життя, світогляду. 

Вплив кіно не пройшло повз увагу в рекламному середовищі. Кіно - це ще 

більша форма телевізійної реклами, що володіє унікальними 

характеристиками. Брендові повідомлення як і раніше є тимчасовим, але може 

бути тривалішою традиційного 30-секундного телевізійного ролика. Фізична 

природа кіно створює вражаючий аудіо-візуальний брендовий досвід, який 

надає більш глибокий вплив на споживача. Сутінок залу для глядачів і настрій 

любителів кіно говорить про те, що вони розслаблені і здатні сприйняти 

брендові повідомлення в повному обсязі. Вартість реклами в кіно набагато 

нижче, ніж на телебаченні. 
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Метою даного дослідження є PRODUCT PLACEMENT як засіб впливу на 

підсвідомість глядача об’єктів кінематографії. 

Реклама в кіно (Product Placement) з'явилася в 30-і роки ХХ століття в 

мультфільмах про моряка Попая (Popeye The Sailor). Бравий моряк був 

покликаний продемонструвати користь консервованого шпинату, і поїдав його 

у великих кількостях. Шпинат надавав потрапили неймовірну силу, що 

допомогло йому перемогти суперника і завоювати серце своєї подружки. В 

кінцевому підсумку в США різко зросла споживання шпинату.. Product 

Placement - це технологія максимально ненав'язливого спілкування брендів і 

споживачів. Продакт плейсмент можливий на екрані (телевізора, кінотеатру чи 

комп'ютера), він можливий на стійках з листівками в ресторані, він можливий у 

художній книзі або комп'ютерній грі. Головний сенс діалогу - ми нічого не 

нав'язуємо. Ви все вирішуєте самі. Ви просто дивіться нашу історію, тому що 

вона цікава і захоплююча, а все, чим користуються герої нашої історії (їдять, 

п'ють, чистять зуби, їздять, одягнені, прикладають до вуха, при піднятті якого 

прапора встають) - це ненав'язливо. Це другим планом. І чим ненав'язливо - тим 

ефективніше. Тому що все це відбувається всередині розваги. 

Product Placement пов'язують із запуском фільмів про знаменитого 

морячці тато, який пропагував здорове харчування і популяризував 

консервований шпинат. Як результат - продажу консервованого шпинату 

зросли на 65-70%. Перша реклама в «великому кіно» була помічена в 1946 році 

у фільмі Френка Капри «Це прекрасне життя». Рекламувався телеканал National 

Geographic. 

Але всерйоз до Product Placement стали ставитися після виходу в 1982 

році фільму «Інопланетянин» Стівена Спілберга. Спілберг дуже вдало вписав в 

сюжет фільму рекламу солодощів Reese`s Pieces від компанії Hershey`s. Після 

показу фільму продажу льодяників Reese`s Pieces збільшилися на 80%. Цікаво, 

що Mars відмовився брати участь у фільмі і розміщувати там рекламу M & M`s, 

хоча Спілберг звертався саме до них. 

Однак найбільш брендонасищенной є «Бондіана»: тут рекламувалися 

«Ericsson», «Nokia», «BMW», «Aston Martin», «Jaguar», «Thunderbird», «Range 

Rover» і «GM», карта «Visa Check Card» , компанії з виробництва годинників 

Omega Watches, Rolex і ін. Не можна не згадати стрибок продажів ноутбуків 

«Apple» після виходу серіалу «Секс у великому місті». 

За прогнозами, в 2018 році на розміщення товарів у Сполучених Штатах 

буде витрачено 11,44 млрд. За даними у США за 2017 рік було витрачено біля 

9,5 млрд. 

У Єльському університеті (США) був проведений експеримент, 

присвячений різним методам застосування product placement і їх 

результативності. В експерименті взяли участь 373 студента. В якості предмета 

дослідження виступили напої популярних марок. Кожному студенту 

демонстрували один з п'ятнадцяти двадцятихвилинних кліпів, «вирізаних» з 

відомих американських картин. В середині кожного кліпу був «захований» 

продукт, який і цікавив дослідників. Всі об'єкти product placement були 
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заздалегідь ретельно відібрані, для того щоб бути однаково привабливими для 

глядачів. Крім того, всі продукти були розділені на три категорії: мелькають на 

тлі, тобто не грають ніякої ролі в історії; використані персонажем (Наприклад, 

напій, який п'є головний герой); і безпосередньо пов'язані з сюжетом - тобто, 

які виконують одну з ключових ролей в ході розповіді.  

Після перегляду кліпів, студентів попросили «пограти в слова». 

Організатори видали учасникам картки зі словами, в яких були пропущені деякі 

букви і попросили їх доповнити. Метою цього етапу дослідження було 

з'ясувати, наскільки студенти схильні згадувати назви брендів, які вони, так чи 

інакше, побачили в переглянутих раніше кліпах.  

В хорді експерименту можна зробити висновки, що продукти, які беруть 

безпосередню участь в фільмі запам'ятовуються трохи краще, ніж ті, які герої 

просто «вживають», не акцентуючи на цьому увагу. Формулюючи висновки, 

вчені відзначили, що методи використання технології product placement 

залежать в першу чергу від цілей, які переслідує рекламодавець. Якщо ключове 

завдання - побудувати впізнаваність нового бренду, має сенс, щоб продукт грав 

одну з ключових ролей у фільмі. Але якщо потрібно лише нагадати публіці про 

продукті, який їй вже знаком - вдаватися до додаткових витрат не варто. Герої 

можуть просто іноді його використовувати, і це спрацює також ефективно. 

Український ринок захоплюючих історій як місце побачень між виробниками і 

споживачами брендів тільки зароджується. І кіно по праву має займати в ньому 

левову частку обсягу. Існуючий український продукт має такі властивості: 

- низькі бюджети; 

- низьку переконливість гри акторів; 

- вузький спектр тем і жанрів; 

- примітивність сюжетів; 

- незначна кількість фільмів (раніше на семи українських студіях 

знімалося щорічно до 50-ти повнометражних ігрових, до 15-ти анімаційних і до 

500 неігрових фільмів). 

Таким чином, ми стикаємося з полярним ставленням до Product 

Placement. З одного боку, це досить ефективна реклама, що приносить гроші 

виробникам і забезпечує фінансування режисерам фільмів. З іншого боку, 

постійне насичення кінематографа брендами стирає сакральну суть кіно, робить 

його більш «низьким, дрібним». Західний кінематограф вже впорався з 

подібною дуальністю: Product Placement там стає легким натяком, тонким 

обрамлення кінокартини, маленької, але важливою деталлю. Вітчизняний 

кінематограф поки занадто перенасичений нав'язливим брендингом в 

кіно. Можливо це проблема, а можливо - новий етап для подальшого розвитку. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 
 

Високий рівень конкуренції та скорочення життєвого циклу товару є 

характерною ознакою сучасної маркетингової товарної політики.  У цих умовах 

одним з найреальніших шляхів досягнення успіху на ринку є орієнтація 

підприємства на інноваційний шлях розвитку. Маркетинг як ринково-

орієнтована концепція дає змогу підвищити гнучкість та адаптаційність 

інноваційної діяльності підприємства до змін умов зовнішнього середовища. У 

сучасній літературі значна увага приділяється маркетинговому забезпеченню 

товарної інноваційної політики. 

Значний внесок у розробку маркетингу інновацій зроблено в роботах: 

І.Ансоффа, Н.І.Чухрай, С.М.Ілляшенка, Д.І.Баркана, Є.В.Редзюка, Е.О.Уткіна, 

Ф.Котлера, Ж.Ламбена, Н.Н.Молчанова, А.Ф.Павленка, Р.Купера, Г.Шмалена, 

П.Меткалфа, П.Савіотті, М.Шеррінгтона, А.Б.Титова, О.М.Олефіренка, 

А.М.Алимова, Н.П.Гончарової, В.Я.Кардана, П.Г.Перерви, С.В.Литвиненка, 

М.В.Степанова, В.А.Волощенка. 

Метою даного дослідження є маркетингове забезпечення товарної 

інноваційної політики. 

Управління інноваційною діяльністю на засадах маркетингу являє собою 

синтетичний зв'язок і інтеграцію двох концепцій, тобто з одного боку, 

логістики як концепції наскрізного(поперечного) управління, зорієнтованого на 

переміщення, а з іншого боку – маркетингу як ринково зорієнтованої концепції 

управління підприємством(маркетингового управління). Обидві згадані 

концепції управління зустрічаються у найбільш вразливому місці, яким є ринок, 

визначаючи при цьому стратегію інноваційної діяльності підприємства [1, с. 

83].  

Маркетинг інновацій на підприємствах варто розуміти як комплексне 

використання принципів і методів маркетингу з метою створення на 

підприємствах необхідних умов для пошуку продуктивних змін, їхнього 

здійснення, поширення і комерціалізації. Тобто, маркетинг товарної 

інноваційної політики необхідно розглядати як інтегрований інструмент, що 

спрямований на реалізацію потенціалу й досягнення ефективності інновацій, 

орієнтованих на зовнішні і внутрішні потреби, що створюють високий ступінь 

доступності інновацій для споживачів [2, с. 9]. 
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Шляхом забезпечення товарної інноваційної політики виступає 5 основних 

етапів:  

1 етап: систематизація ідей, що надходять; 

2 етап: добір виявлених ідей і розробка ідеї інновації; 

3 етап: аналіз економічної ефективності інновації; 

4 етап: розробка інновації; 

5 етап: ухвалення рішення про освоєння інновації у виробництво на основі 

програми маркетингу інновації. 

В Україні частка впроваджених ідей з усієї їх кількості не перевищує 20%. 

Це дуже низький показник порівняно з країнами Європи, де він коливається від 

30 до 70%. Це пояснюється низьким економічно-технічним рівнем вітчизняних 

підприємств, відсутністю вільних оборотних коштів на розроблення та 

впровадження інновацій, відсутність в деяких галузях кваліфікованого 

персоналу. Тому саме етап відбору найраціональніших ідей має обов’язково 

проводитись та належному рівні.  

Маркетингова товарна політика складається із внутрішнього середовища, 

яке включає в себе потенціал підприємства і стратегію інноваційного розвитку, 

та складається із зовнішнього середовище що включає ринкове 

макросередовище та мікросередовище. Із внутрішнього та зовнішнього 

середовища випливає аналіз існуючого бізнес-портфеля підприємства, що в 

слід в свою чергу має обґрунтування доцільності модифікацій: номенклатури, 

товарних ліній та товарних одиниць. Це все супроводжується трьома видами 

ризиків: звичайним, середнім, незначним. Звичайний ризик характеризується 

модифікацією товарної номенклатури, яка потребую введення нових товарних 

ліній та виведення  існуючих товарних ліній. Середній ризик в свою чергу 

характеризується модифікацією товарних ліній, що супроводжується 

витягуванням товарних та звуженням товарних ліній одного цінового 

діапазону. Незначний ризик характеризується модифікацією товарних одиниць, 

які потребують поліпшення якості, поліпшення властивостей та поліпшення 

дизайну. Після чого проводиться оцінка ефективності. 

Оцінюють інноваційні ідеї найчастіше за допомогою експертного методу. 

Хоча така оцінка є доволі суб’єктивною, але якщо правильно визначити 

критерії, їх вагу та підібрати компетентних експертів, то результати будуть 

достовірними. Щодо експертів, то на нашу думку в їх склад обов’язково 

повинні входити: вище керівництво, маркетолог, логіст, дизайнер, конструктор, 

головний інженер чи технолог, економіст, провідні менеджери підприємства. 

Для об’єктивнішої оцінки було б корисним залучення людей, які не входять в 

організаційну структуру підприємства, для того, щоб дізнатися «думку зі 

сторони». Це можуть бути науковці, консультанти, постійні клієнти, провідні 

спеціалісти з впровадження певних інноваційних проектів. Участь людей зі 

сторони дозволить уникнути ефекту «страху перед змінами» в колективі чи 

навпаки «ейфорії від захоплення інноваційною ідеєю», через що підприємство 

може переоцінити свої можливості з її реалізації.  
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Етап розроблення задуму товарних інновацій та його перевірка (задум 

розглядається як виражена в зрозумілій для споживачів формі ідея інновацій). 

Як правило, перевірка задуму інновацій (нового товару-виробу або послуги) 

здійснюється шляхом опитування (анкетування) споживачів й аналізу 

отриманих результатів [1, с. 69]. 

Після того, як підприємство дізнається, які властивості хоче бачити 

споживач у новому чи покращеному товарі, можна провести функціонально-

вартісний аналіз (далі ФВА) існуючих товарів, які підприємство планує 

модифікувати, чи нових розробок, які планує реалізовувати. 

Таким чином, контроль маркетингової діяльності забезпечує вимірювання і 

оцінювання результатів реалізації стратегій, планів і програм, визначення 

коригуючих дій, які у сукупності забезпечують досягнення інноваційних цілей. 

Контроль завершує і одночасно розпочинає новий цикл планування 

маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємства за рахунок 

ефективної комерціалізації інноваційних продуктів. 
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AMBIENT-MEDIA: НЕСТАНДАРТНИЙ РЕКЛАМОНОСІЙ 

 

В умовах масованого насичення ринку рекламних послуг виникає 

практична потреба в нових оригінальних носіях. Конкуренція майже в усіх 

сферах українського господарювання вимагає від рекламодавців проведення 

грамотної та ефективної рекламної кампанії. Значно подорожчали реклами в 

друкованих ЗМІ та на телебаченні, і разом з тим в компаніях зменшується 

рекламний бюджет. 

Сьогодні в якості нетрадиційних способів реклами використовується  

аmbient-реклама. Ambіent-маркетинг дослівно перекладається, як зовнішні 

(навколишні) засоби масової інформації. Вперше його використовували 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uproz_2014_1_19.pdf
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стосовно реклами і медіа у Великобританії в середині 90-х років ХХ століття 

[1].  

Ambient-реклама – це використання об'єктів навколишнього середовища в 

якості каналів передачі рекламного повідомлення, тобто розташування реклами 

в несподіваних місцях. Це нестандартна реклама, у якій основний акцент 

зроблений на розміщенні. Вона покликана дивувати людей, проникати в їхнє 

повсякденне життя. 

Ambient-реклама стала предметом дослідження таких вітчизняні 

науковці, як О. Пугачова, Л. Балабанова, О. Зарецька, Т. Примак, С. Ковальчук, 

В. Янчук, А. Данилюк. 

Перелік об’єктів, які можуть бути використані для рекламних 

повідомлень, необмежений. Це можуть бути будь-які горизонтальні поверхні на 

вулицях (дороги, тротуари) і в приміщеннях (підлоги, стелі). Можуть бути 

використані буквально всі елементи архітектури: вікна, двері, вітрини, сходи, 

поручні, арки. Вже звичними носіями ambient стали такі об’єкти міського 

ландшафту, як зупинки громадського транспорту, кіоски, квіткові павільйони 

[3]. 

Шведський бренд IKEA оформляє зупинки й навіть цілі вагони метро. А 

от Компанія IWC рекламує свій годинник прямо в автобусі за допомогою 

спеціальних стилізованих ручок. Людина, що тримається за одну з них, 

опиняється в ситуації, коли годинник ніби одягнений на її руку. Тому кожен, 

хто тримався за поручень, точно звернув увагу на годинник. В Україні ambient-

media лише набирає обертів. Величезні зубочистки, з нанесеною на них 

адресою сайту стоматологічної клініки «ОлДент», клумби "Миргородської", 

дорожні вказівники "Київстару" в Карпатах. 

Ambient-media дозволяє: привернути увагу споживача до торгової марки; 

підвищити рівень лояльності; виділити марку з конкурентного середовища; 

цілеспрямовано впливати на аудиторію; створити ефект несподіванки; 

забезпечити високу частоту контакту. З поміж інших видів комунікацій він 

відзначається недорогими технологічними рішеннями.  

Ambient-маркетинг виділяється на тлі іншої реклами тим, що: – 

відрізняється нестандартністю, високим ступенем креативності й новизни; – 

добре піддається плануванню; – працює на емоційному рівні. В ambient-media 

робиться ставка не на охоплення великої аудиторії, а на якісні контакти з 

потенційними покупцями [2]. 

За даними низки аналітичних компаній, найбільшою популярністю 

ambient-media користуються у молоді від 18 до 24 років. При цьому найбільш 

поширений він в Європі. 

Основний принцип ambient-media – розмістити рекламу в тих місцях, де її 

не чекають. Така нетрадиційна реклама стимулює сильний емоційний відгук у 

потенційного споживача і породжує бажання спробувати товар або послугу. 

Загальною тенденцією, що спостерігається в ambient рекламі є представлення 

об'єкту в його більшому чи меншому масштабі. Це відмінний спосіб підняти 

цікавість і змусити людину підійти та ближче роздивитись повідомлення. 
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Загалом технології ambient-media ефективні там, де компанія може "зловити й 

здивувати" свого споживача. 

Але існує один недолік щодо оригінальності – до неї можна звикнути, а 

тоді люди перестануть звертати на неї увагу. Це означає, що межа між ambient-

media і традиційною рекламою може зникнути з плином часу. Саме тому тут 

необхідно серйозно продумати концепцію реклами, яка буде правильно 

відтворювати бренд і продавати його [4, с. 154-155]. 

Поки що в Україні ambient не є популярним видом медіаіндустрії. 

Існують дві причини того. Перша полягає в тому, що агентства не повністю 

володіють цим інструментом, а клієнти не вміють оцінювати ефективність 

цього носія. Друга причина – відсутність сміливості взяти на себе ризик і 

використовувати для кампанії нові медіа носії. Український медіаринок більш 

схильний до традиційного [3]. 

Можна зробити висновки, що сьогодні через велику кількість 

товаровиробників на ринку та високий рівень поінформованості споживачів, 

щоб привернути увагу покупця компаніям необхідно все більше звертатися до 

нетрадиційного маркетингу, одним із видом якого і є ambient-маркетинг, який, 

у свою чергу, становить досить ефективний метод реклами. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ 

 

Поняття реклами пустило свої корені ще з сивої давнини , ще до н.е. люди 

наймали так званих «Глашатай», щоб ті ходили по вулицях і сповіщали 

населення про виготовлений  певною людиною товар. Час йде, технології і 

методи удосконалюються , цим самим тлумачачи нові закони сьогодення , тому 

і розвиток реклами з кожним новим століттям удосконалювався, і до цього часу 

він перебуває у неперервному пошуку нових методів і каналів для розвитку . 

http://bizkiev.com/content/view/368/205/
http://bizrating.com.ua/18/articles/114/index.html
https://leosvit.com/


26 

Сьогодні методи реклами та інноваційні технології представляють єдину 

творчу стратегію, яка розгортається в часі, включає сучасні рекламні 

інструменти, ноу-хау і технології рекламного менеджменту , які широко 

досліджують сучасні вчені і науковці в сфері маркетингу такі як : Т.Левітт., 

Джулер А., Картер Г., Винник У.А.. 

Сучасна наука і практика довели, що реклама є найбільш дієвим і 

найпоширенішим засобом впливу на споживачів у процесах маркетингових 

комунікацій. Її ефективність залежить від правильно обраних рекламних 

стратегій і методик, активного впровадження в практику рекламної діяльності 

досягнень науки і техніки [1]. 

Метою тези є розкриття процессу розвитку і впровадження інноваційних 

рекламних технологій у рекламну діяльність та безпосередній вплив таких 

інновацій на споживача . 

З кожним наступним роком необхідність вдосконалення просування 

товарів на ринок зростає, що зумовлює пристосування засобів реклами до 

особливостей сучасної торгівлі і до законів які диктує сьогодення, а також 

підштовхує до використання інновацій. Тож природно, що стрімкий розвиток 

рекламної діяльності супроводжується розвитком інноваційних технологій, які 

впроваджуються в рекламний інструментарій ХХІ ст. Інновації 

використовуються як у традиційних форматах реклами, так і в нестандартних 

рекламних комунікаціях [2]. 

 В умовах конкурентної боротьби насичення ринку товарами та рекламою 

не лише стрімко змінили ситуацію в галузі, а й гостро актуалізували 

необхідність вирізнитися з-поміж ідентичних пропозицій. Це спонукало 

фахівців-рекламістів до інтенсивного пошуку нових підходів і методик 

реклами, в основу яких покладена особлива трактовка сутності та механізмів 

функціонування брендів. Наразі зростає необхідність вдосконалення механізму 

просування товарів на ринках, що, з одного боку, зумовлюють пристосування 

засобів реклами до сучасних тенденцій і особливостей світової торгівлі, а з 

другого – спонукають до використання інновацій. 

 Одним із перспективних і нових  видів реклами, що активно 

використовується в рекламному бізнесі, є відеореклама. Вона налаштована на 

широку масу людей (потенційних покупців), які активно її сприймають, що 

було доведено вченими на практиці.  

 З роками цей вид реклами під дією наукового прогресу удосконалився до 

трьохмірних технологій (об’ємного зображення), яке не потребує додаткових 

засобів (3D-шоломів), тобто реклама може вийти за межі екрану, а потім 

повернутися на своє місце, даний вид технології отримав назву Х3D video. 

 При просуванні на ринку нового товару використовується ще одна 

інновація сучасної реклами – технологія інтерактивної взаємодії Just Touch, яка 

дозволяє відстежувати рухи рук споживача та за їхньою допомогою управляти 

функціями меню інформаційного табло. Цей інноваційний підхід надає 

можливість користувачеві легко знайти потрібну інформацію, наприклад, 

перевірити наявність товару, його вартість та споживчі характеристики, 
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ознайомитися з програмою закладу, режимом його роботи. Тож, завдяки 

системі, будь-яка вітрина може набути функцій повноцінного каналу продажів, 

що зробить бізнес більш ефективним і привабливим для покупців. 

 Також існує інноваційна технологія Ground FX. Ця технологія передбачає 

інтерактивну проекцію об’ємного зображення на плоску поверхню, що 

дозволяє споживачеві не тільки розглядати сюжет реклами, а й брати в ньому 

активну участь. Наприклад, з пустої зали чи кімнати можна зробити дивуючу 

поверхню марса чи  зануритись в глибини морського дна [2]. 

 Ще одна інновація, здатна вразити уяву людину і привернути її увагу – 

японська технологія Free Format Projection, котра створює ефект присутності 

персонажів або інших об’єктів у натуральну величину засобами обробки 

зображення та подальшої їхньої проекції на поверхню. Застосування цієї 

технології забезпечує безмежні можливості для фантазії рекламістів: віртуальні 

моделі, котрі приміряють одяг у вітрині магазину або салону, велика яскрава 

цукерка, яка гуляє між рядами супермаркету, коктейлі та пляшки з напоями, що 

весело танцюють біля входу в розважальний центр і вітаються з відвідувачами 

тощо [2]. 

Інноваційні технологіі у сучасній рекламній індустрії відбувається не 

лише з метою пошуку креативних та ефективних шляхів просування товарів і 

залучення покупців, а й у ході проведення маркетингових досліджень, зокрема, 

для виміру сприйняття й оптимізації візуальних засобів комунікації зі 

споживачами, що, у свою чергу, дозволяє збільшити ефективність рекламної 

кампанії та окупність інвестицій. До таких засобів варто віднести інноваційну 

рекламну технологію Eye tracking, поява якої пов’язана з дослідженнями руху 

погляду. І хоча дослідження в цій галузі тривають близько півстоліття, саме 

зараз виявлена комерційна вигода застосування інновації для маркетингу та 

реклами. Eye Tracker представляє собою 17-дюймовий високоякісний монітор з 

двома непомітно вбудованими інфрачервоними камерами і програмним 

забезпеченням, яке ідентифікує особливості ока людини та відображає низку 

важливих показників його активності. Разом із тим, Eye Tracker не має ніяких 

видимих, рухомих предметів або пристроїв, що одягаються на респондента, на 

відміну від більш ранніх моделей, які опосередковано могли впливати на 

поведінку респондента та його реакції [1]. 

Завдяки технології рекламісти мають можливість чітко та неупереджено 

зрозуміти важливе коло ключових питань, пов’язаних із якістю та впливом на 

споживача рекламного продукту: що найбільше привертає увагу цільової 

аудиторії і які елементи ігноруються або залишаються непоміченими; яким 

чином споживачі розглядають рекламу і на якому етапі реклама втрачає увагу 

споживача; чи акцентували увагу споживачі на основному повідомленні 

реклами та чи був помічений бренд (логотип); який із варіантів реклами 

привернув більшу увагу споживачів, а значить – є найбільш ефективним у 

використанні та ін. [3]. 

Сучасні види інноваційних технологій не лише дають необмежені 

можливості рекламістам створити неповторний рекламний продукт, впливати 
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на поведінку користувача, забезпечити економію часу, ненав’язливе надання 

інформації та позитивні емоції цільовій аудиторії, а й поєднавши традиційні 

дослідницькі методи та інновації, провести репрезентативне дослідження 

ефективності рекламної кампанії з метою її подальшої оптимізації [3]. 

 Наведені інноваційні технології рекламного бізнесу зараз активно 

використовуються майже у всіх країнах за для більш кращого сприйняття 

товару споживачем, більш повної характеристики представленого на ринку 

продукту. Сучасний світ не стоїть на місці, можна лише здогадуватись, якими 

ідеями і інноваціями буде представлятись продукт для споживача через 20-ть 

років, а які можливості відкриються уже через століття. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ЯК ПОТУЖНОГО 

ЕЛЕМЕНТУ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ 

 

Нейромаркетинг в Україні стає дедалі актуальнішим, адже використання 

даного методу впливу суттєво активізує продаж товарів та, як наслідок, 

підвищує конкурентоспроможність продукції на ринку. Існують неоднозначні 

трактування такого підходу та різноманітні, іноді хибні, твердження. Саме тому 

для розв’язання даної проблеми варто чітко окреслити сутність, завдання та 

принципи нейромаркетингу та його основні елементи, що впливають на 

поведінку споживачів. 

Серед науковців, які досліджували теоретико-методологічні й практичні 

засади системи нейромаркетингу, варто згадати, насампред,        Дж. Залтмена, 

Т. Кенінга, У. Скота, В. Вундта. Сьогодні цим питанням займаються А. Н. 

Лебедев, О. Б. Гевко, В. Н. Наумов, Е. Ю. Кан. 

Слід зазначити, що концепцію нейромаркетингу одними з перших 

розробили психологи Гарвардського університету в 1990-х роках. В основу 

даної технології покладено модель, згідно з якою основна частина (більше 90%) 

розумової діяльності людини, включаючи емоції, відбувається на підсвідомому 

рівні. 

Предметом нейромаркетингу є вивчення неусвідомлених сенсомоторних, 

когнітивних і емоційних реакцій людини на певні зовнішні стимули (назва 
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магазину, логотип, поєднання кольорів, звуки, запахи, символи і т. п. – та їх 

інтерпретація). Для їх реєстрації використовується спеціальна апаратура – 

електроенцефалографи, магніторезонанстні томографи, системи спостереження 

за зіницями тощо. У підсумку всіх нейромаркетологів цікавлять лише ті реакції, 

які не пройшли через людську свідомість. 

Метою нейромаркетингових досліджень є об'єктивна оцінка 

нейрофізіологічних проявів реакцій респондентів. Ці прояви являють цінність, 

тому достовірно відображають когнітивні (увага, запам'ятовування, 

впізнавання) і емоційні процеси в психіці споживача. Отримана таким чином 

інформація здатна істотно розширити уявлення про те, як приймаються 

рішення споживачем [1, с. 14]. 

Нейромаркетинг базується на розумінні того, що в процесі прийняття 

рішення про покупку споживач керується всіма п'ятьма почуттями: зором, 

слухом, тактильними відчуттями, смаком і нюхом. Як правило, розробляючи 

програми просування, маркетологи орієнтують маркетингову активність на зір і 

слух споживача (реклама на ТВ,  Інтернет, радіо, зовнішня реклама, POSM 

тощо). Рідше залучають тактильні відчуття, смак і нюх, але в основному ці 

почуття експлуатують при демонстрації стандартних властивостей продукту: 

тактильні відчуття – при демонстрації продуктів, для яких важлива текстура; 

смак – при різноманітних дегустаціях продуктів харчування; нюх – при 

рекламуванні пробників парфумів, косметики тощо. Запорука успіху – 

одночасний вплив на всі органи відчуттів. 

На користь нейромаркетингу говорить і те, що, за різними ознаками, 

близько 85% кінцевих споживачів роблять покупки, керуючись підсвідомими 

поривами, а не раціональною інформацією. При цьому підсвідомі пориви 

виникають із почутті із позитивних, яскравих спогадів. 

Систематизуючи основні підвиди нейромаркетингу, можна прийти до 

трьох основних базових елементів: 

1. Аромамаркетинг – це підвид нейромаркетингу, який впливає на 

підсвідомість споживачів за допомогою аромату;  

2. Мерчандайзинг – вплив на підсвідомість споживачів за допомогою 

кольору, зображень та послідовного його розміщення; 

3. Аудіомаркетинг – це потужний підвид нейромаркетингу, який діє на 

підсвідомість споживачів за допомогою звукових відтворень [2, с. 46]. 

Основні та найбільш поширені методи нейромаркетингових досліджень, 

які впливають на споживачів було виокремлено у групи, залежно від впливу на 

органи чуттів людини, що наводяться в табл. 1 [3, с. 54]. 

Отже, нейромаркетинг – це потужний елемент, який являє собою 

комплекс нейроприйомів, нейрометодів та нейротехнологій, за допомогою 

якого на підсвідомому рівні встановлюється сильний зв'язок між 

підприємством та споживчою аудиторією з метою активізації продажу товарів 

та послуг. 
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Таблиця 1 - Головні методи та інструменти психологічного впливу 

Метод Інструменти Характеристики 

Звуковий 

Структура аудіо-

повідомлення 

«що», «коли» і «як» необхідно 

сказати у повідомленні, щоб 

воно було сприйняте 

Музичний супровід темп музики залежно від ситуації 

та точки продажу 

Звукове повідомлення тривалість звучання та 

повторюваність, час доби для 

звучання 

Дотик 

Матеріал товару матеріал товару та його упаковки 

Матеріали додаткових 

предметів 

матеріал додаткових предметів 

(меблі, посуд тощо) 

Смак 

Смакові добавки додають у продукти харчування 

(викликають «прив’язуваність» 

до смаку і товару) 

дегустації проба товарів потенційними 

споживачами для ознайомлення з 

їх смаковими властивостями 

Запах 

 

аромамаркетинг 

ароматизація приміщень точок 

продажу 

Ароматизація товару чи його 

елементу 

Ароматизація каталогів, пробних 

товарів, сувенірів 

Візуальний 

Кольорова гама Вибір кольору залежно від його 

символіки 

Форма та упаковка товару форма товару та його упаковки 

(овал, квадрат, нестандартна 

фігура тощо) 

Місце збуту мерчандайзинг, оформлення 

точок продажу 

відеореклама тривалість і повторюваність, 

використання засобів 

відеореклами (розіграш ситуації, 

створення персонажу, атмосфери 

тощо) 
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективна робота туристичних компаній на внутрішньому і зовнішньому 

ринках потребує знань і врахування об'єктивних ринкових законів, вміння 

організовувати регулярне отримання та оперативне використання ринкової 

інформації, вміння підвищити конкурентоспроможність наданих послуг тощо. 

Все це є елементами маркетингу – однієї з найбільш ефективних концепцій 

ринкової економіки. Саме на основі результатів маркетингової діяльності 

проводиться більшість комерційних операцій на світовому ринку. 

Управління маркетингом забезпечує: 

- цільову орієнтацію ринкової діяльності підприємства, пов’язану, перш за 

все, із задоволенням суспільних і особистих потреб; 

- комплексність цієї діяльності, що виражена у технологічному процесі 

відзадуму товару до його споживання; 

- дозволяє враховувати перспективу в удосконаленні товарного 

асортименту згідно з потребами і умовами споживання. 

Зарубіжні та вітчизняні вчені звернули увагу на сферу послуг у 50-60 

роках минулого сторіччя. Маркетинг послуг у своїх працях розглядали 

вітчизняні та зарубіжні науковці та практики: Котлер Ф., Келлер К.Л., Примак 

Т.О., Костюченко А.М., Новаторов Е.В. та ін. Перші вітчизняні публікації, 

присвячені безпосередньо маркетингу туризму, з’явилися на початку 90-х рр. 

ХХ ст. Серед науковців, які досліджували маркетингові аспекти сфери 

діяльності туристичної фірми, слід згадати таких, як Кудла Н.Є. , Правик Ю.М., 

Школа І. М., Мартинов І.Ю. та ін. 

Як відомо, маркетинг в сфері туризму – це система управління торгово-

виробничою діяльністю туристичної фірми в умовах ринкової економіки     [6,c. 

38]; це система взаємопов'язаних прийомів та заходів, що дозволяють турфірмі 

домагатися позитивних результатів на ринку тур послуг [2, c. 45]. 

Діяльність туристичних фірм в умовах ринку і конкуренції завжди 

пов'язана з більшим чи меншим фінансовим ризиком, ступінь якого особливо 

зростає у зовнішньоекономічній діяльності. Його зниження може бути 

досягнуте тільки шляхом максимально точного використання концепції 

маркетингу. 
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Специфікою туризму є  те, що в ньому має місце торгівля як послугами, 

так і товарами (за оцінками фахівців, частка послуг в туризмі складає 75%, 

товарів – 25%), а також особливий характер споживання туристичних послуг і 

товарів в місці їх виробництва , більш того, в певній ситуації [7, с. 73] . 

У своїй праці деякі автори пропонують два визначення маркетингу 

туристичних послуг, які доповнюють один одного. Перше визначення 

розкриває сутність маркетингу туристичних послуг у діяльності підприємства з 

акцентом на задоволення потреб споживачів – це серія основних методів і 

прийомів, що вироблені для дослідження, аналізу і вирішення поставлених 

завдань. Головне, на що повинні бути направлені ці методи і прийоми – 

виявлення можливостей найбільш повного задоволення потреб людей з погляду 

психологічних і соціальних факторів, а також на визначення способів найбільш 

раціонального з фінансової точки зору ведення справ туристичного 

підприємства, яке дозволяє врахувати виявлені чи приховані потреби в 

туристичних послугах [1, c.288]. В іншому визначенні зосереджується увага на 

врахуванні впливу інститутів управління у туристичній індустрії. Маркетинг 

туристичних послуг – системна зміна і координація діяльності туристичних 

підприємств, а також приватної і державної політики в галузі туризму, що 

здійснюється регіональними, національними або міжнародними планами. Мета 

таких змін у тому, щоб найбільш повно задовольнити потреби певних груп 

споживачів, враховуючи при цьому можливість отримання відповідних 

прибутків [1, c.289].  

Ф.Котлер, Дж.Боуен, Дж.Мейкенз також акцентують увагу на задоволенні 

потреб споживача туристичної послуги і зазначають, що маркетинг 

туристичних послуг – керований соціальний процес, за допомогою якого 

індивідууми і групи людей купують те, в чому відчувають потребу, і що хочуть 

отримати в процесі обміну з іншими створеними продуктами і цінностями [5, 

c.16] . 

У більш сучасних наукових дослідженнях стосовно даного процесу 

використовується термін „маркетинг у туризмі‖. З позиції менеджменту 

туристичного підприємства розглядає маркетинг у туризмі В.Ф. Кифяк. Він 

визначає його як систему координації діяльності туристичного підприємства у 

процесі розробки, виробництва, реалізації туристичного продукту та послуг з 

метою отримання максимального прибутку шляхом найбільш повного 

задоволення споживача [8, c.189] . 

Маркетинг туристичних послуг можна визначити як комплекс заходів, 

пов’язаних із визначенням і розроблення туристичного продукту, а також його 

просуванням відповідно до психологічних та соціальних факторів, які 

необхідно враховувати для задоволення потреб індивідуумів і груп людей у 

відпочинку, розвагах за допомогою надання їм житла, транспортних засобів, 

харчування, організації дозвілля тощо. Маркетинг у галузі туризму є системою 

вивчення туристичного ринку, всебічного впливу на покупця, його запити з 

метою надання максимальної якості туристичному продукту і одержання 

прибутку туристичною фірмою. 
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Особливості застосування елементів маркетингової діяльності у сфері 

туризму [3, c.393]: 

1. Товар (якість, категорія, товарна марка, асортимент послуг); 

2. Ціна ( цінові знижки, умови оплати, співвідношення якість-ціна); 

3. Розподіл (розташування, доступність); 

4. Маркетингові комунікації (реклама, персональний продаж, PR). 

Відправною точкою для ефективного маркетингу є споживач. Після 

виявлення і аналізу певної групи споживачів менеджер, використовуючи всі 

чотири елементи маркетингового інструменту, забезпечує ефективне 

обслуговування цього сегмента. Так як важлива орієнтація на споживача, 

п'ятим елементом маркетингового комплексу прийнято вважати самих людей 

(споживачів турпродукту), оскільки вони є центральним пунктом 

маркетингової стратегії. 

Отже, в сучасних умовах стратегічний маркетинг на туристичному 

підприємстві стає ключовою ланкою формування та збереження 

конкурентоспроможності цього типу бізнесу. Насичення туристичного ринку 

пропозиціями призводить до зменшення ефективності традиційних засобів 

впливу на споживача. Значні зміни також зумовлені трансформацією споживчої 

поведінки. Все це вимагає впровадження на туристичних фірмах системи 

стратегічного маркетингового планування і, як наслідок, перегляду 

маркетингових інвестицій і спрямування їх в ефективні комунікаційні канали, 

перегляду позиціонування брендів та оптимізації бізнес-портфелів. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогодні ринкова ціна як економічний елемент у системі 

маркетингового механізму набуває все більшого значення. Вона суттєво 

впливає на ефективність та кінцеві фінансові результати діяльності 

підприємства, його ринкове становище, виступає 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 у мінливих 

ринкових умовах. 

Сучасна практика діяльності суб’єктів господарювання свідчить про 

важливість здійснення зовнішньоекономічної діяльності, і зокрема розробки 

оптимальної маркетингової стратегії, тобто такої поведінки фірми, яка              

забез печує досягнення мети при встановлених можливостях в означений 

термін часу виходу на міжнародні ринки [2]. 

 Маркетингова цінова політика полягає в управлінні цінами й                

ціноутворенням, встановленні на товари (послуги) таких цін, щоб поставлені 

цілі були досягнуті. Маркетингова цінова політика реалізується через 

маркетингові цінові стратегії й засновується на певних методах маркетингового 

ціноутворення, тому повинна розглядатися лише в контексті загальної політики 

фірми. З-поміж функцій, що виконує маркетингове ціноутворення, можна 

виділити ряд найважливіших: 

 - встановлення тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних 

умовах діяльності підприємства; 

 -  вивчення ринку й характеру взаємовідносин його учасників; 

 - аналіз результатів діяльності підприємства, виявлення причин                 

зниження ефективності його функціонування; 

 - пошук резервів зниження ціни й розробка системи заходів, що                       

направлені на розширення частки ринку та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства [3]. 

Цінова політика підприємства визначає процес прийняття управлінських 

рішень щодо встановлення і коригування рівня цін з урахуванням 

ціноутворюючих факторів з орієнтацією на попит, забезпечення конкурентних 

переваг підприємства на ринку та одержання прибутку. Вона повинна мати 

циклічний характер, її необхідно розглядати як сукупність основних елементів 

процесу прийняття управлінських рішень щодо цін. Існує багато підходів щодо 

визначення основних етапів формування цінової політики підприємства. Деякі 

автори пропонують від чотирьох до восьми етапів процесу формування цінової 

політики. Більшість вчених (К. Говард, В. Г. Герасимчук, С. С. Гаркавенко та 
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ін.) виокремлюють при формуванні підприємством цін на свої товари шість 

етапів:  

1) Постановка завдань ціноутворення;  

2) Визначення попиту;  

3) Оцінка витрат підприємства;  

4) Проведення аналізу цін і товарів конкурентів;  

5) Вибір методу встановлення цін; 

6) Визначення остаточної ціни й правил її майбутніх змін [5, с. 79]. 

Враховуючи ситуацію сьогодення, підприємству необхідно при 

встановленні ціни на товар врахувати ще два етапи:  

7) врахування додаткових міркувань;  

8) встановлення кінцевої ціни.  

Оскільки важливе значення має коригування ціни з урахуванням різних 

факторів, що впливають на ціну товару та встановлення остаточної ціни товару, 

яка б передбачала знижки та націнки. Знижки передбачають зменшення 

початкової ціни продукції і використовуються з метою ефективного реагування 

на ціни конкурентів, а також позитивно впливають на зменшення запасів, 

псування товарів, збільшують кількість покупців. 

Встановлення ціни є найважливішим моментом у процесі реалізації 

продукції, оскільки від її величини залежить обсяг продажу, що безпосередньо 

впливає на фінансові результати підприємства. Тому необхідно враховувти такі 

особливості при ціноутворенні:  

1. Методика формування цінової політики повинна індивідуально 

розроблятися для кожної товарної групи чи навіть окремого товару (необхідно 

враховувати особливості ціноутворення окремих галузей промисловості); 

 2. Здійснення ефективного менеджменту та пріоритетних напрямків 

розвитку товарообороту;  

3. Врахування стану кон'юнктури споживчого ринку та фактори, які 

впливають на ціну товару;  

4. Здійснення активної цінової політики на ринку;  

5. Здійснення ефективної маркетингової політики. Коли споживачі не 

купують продукцію чи не користуються послугою підприємства, не потрібно 

знижувати ціну на товар. Варто змінити маркетингову політику, щоб 

виправдати ціну на товар. 

 6. Необхідно передбачити на майбутнє ініціативні зміни цін. Тобто 

підприємство може допустити такі відхилення від політики ціноутворення як: 

заплановані цінові знижки; торгові знижки; заплановані знижки цін як засоби 

стимулювання збуту; незаплановане низьке зниження цін – «цінова війна».  

7. Важливе значення має швидкість реагування розробленої цінової 

політики на зміни внутрішніх умов розвитку підприємства та факторів 

зовнішнього середовища [1]. 

 Отже, процес формування цінової політики підприємства є дуже 

складним, багатогранним і передбачає передусім неодмінний контроль за 

виконанням цінової стратегії підприємства і врахування всіх чинників, які 
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можуть впливати на здійснення цього процесу. Підприємство повинно 

сформувати конкретні цілі ціноутворення, які будуть відповідати загальним 

маркетинговим цілям компанії в цьому сегменті, юридичним вимогам, а також 

особливостям продукту. Повинна бути досягнута рівновага між витратами та 

виробництвом з одного боку, та з іншого боку, цінністю продукту для клієнта 

та маркетинговими факторами, важливими в типових ситуаціях конкуренції.  

 Підсумовуючи вище сказане, можна відмітити, що маркетингова цінова 

політика є складним комплексним явищем, що складається з багатьох 

елементів, таких як принципи цінової політики, цілі цінової політики, методи 

ціноутворення, правила зміни ціни тощо. На формування цінової політики 

впливає багато зовнішніх чинників, серед яких провідне місце належить ринку, 

на якому дія фірма. Саме ринок багато в чому визначає кількість конкурентів, 

споживачів, можливість провадити незалежні цінову політику, також він 

визначає ступінь залежності цінової політики фірми від цінових політик 

конкурентів тощо. 
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ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Маркетингові взаємодії, що відображають сутнісні аспекти ринкової 

парадигми сучасної економіки, обумовлюють рух маркетингових комунікацій у 

напрямі їх інтеграції. Дану тенденцію підтверджує формування інтегрованих 

комунікацій.  

Інтегрування маркетингових комунікацій підвищує значимість комплексу 

просування. Це дозволяє зберегти єдине позиціонування в межах кожного 

цільового сегменту, інструменти комунікації підсилюють один одного і 
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створюють ефект синергії. Синергізм проявляється в тому, що ефект 

комплексного застосування засобів комунікації (інтегрованих комунікацій) 

відрізняється від простого додавання ефектів від застосування кожного засобу 

окремо. 

Сучасні проблеми розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій 

досліджували такі зарубіжні вчені-економісти: Бернет Дж., Божук С.Г., Вейтц 

Б.А., Дойль П., Леві М., Маслова Т.Д., Мозер К., Моріарті С., Сіняєва І.М., Ян 

В. Віктор та ін. Розгляд їх як ресурсу представлено у працях Войчак А.В., 

Голубкової О.М., Павленка А.Ф., Примак Т.О. та ін. 

Метою статті є обгрунтування основних аспектів інтегрованих 

маркетингових комунікацій підприємств. 

Інтегровані маркетингові комунікації – це двобічний процес, який з 

одного боку, передбачає вплив на цільові й інші аудиторії, а з іншого – 

допомагає одержанню зустрічної інформації про реакцію цих аудиторій на 

здійснюваний підприємством вплив. Обидві ці складові однаково важливі, їхня 

єдність дає підставу стверджувати про інтегровану маркетингову комунікацію 

як про систему. Варто розуміти, що жодне підприємство або фірма не в змозі 

діяти відразу на всіх ринках, задовольняючи при цьому запити всіх споживачів. 

Навпаки, підприємство буде ефективно розвиватись лише в тому випадку, якщо 

воно націлене на такий зовнішній ринок, клієнти якого з найбільшою 

ймовірністю будуть зацікавлені в його маркетинговій програмі [1, с. 15]. 

 При плануванні стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій слід 

дотримуватись наступних принципів: 

- принцип послідовності, який вимагає узгодження всіх заходів та засобів 

просування; 

- принцип зваженого підходу, який зумовлює дослідження та урахування 

зміни кон'юктури ринку, що може бути спричинена як змінами уставленні 

споживачів до марки, так і впливом зовнішнього ринкового середовища; 

- принцип урахування витрат на комунікаційну програму, яка вимагає 

уточнення бюджету маркетингу та просування. 

Реальна значимість інтегрованих маркетингових комунікацій полягає в 

тому впливі, який надають реалізовані програми комплексу маркетингових 

комунікацій після деякого часу. В зв’язку з цим виникає необхідність 

проаналізувати те, як комунікації впливають на поведінку наявних і 

потенційних споживачів цільового ринку підприємства за деякий проміжок 

часу. Це означає, що повинна бути досліджена програма реалізацій комунікацій 

інших заходів, потенційний сегмент ринку, а також повідомлення (інформація), 

які маркетолог здійснював у минулому. 

Можна визначити наступні  критерії інтегрованості маркетингових 

комунікацій: 

– узгодженість комунікаційних цілей з маркетинговими цілями та 

загальними цілями підприємства; 

– взаємодія маркетингових комунікацій з іншими функціями бізнесу, 

пов’язаними з виробництвом та менеджментом; 
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– узгодженість інструментів маркетингу (маркетингового міксу) з 

необхідними комунікативними повідомленнями; 

– використання всіх складових комплексу маркетингових комунікацій для 

надання необхідної допомоги споживачу на кожному етапі процесу здійснення 

акту покупки; 

– взаємодія внутрішніх підрозділів і зовнішніх агентств над спільно 

розробленим та узгодженим планом та стратегією; 

– ефективне використання розробленого та виділеного бюджету на 

маркетингові комунікації [2, с. 40]. 

Варто зазначити, при плануванні стратегії інтегрованих маркетингових 

комунікацій слід дотримуватись таких принципів: 

- принцип послідовності, який вимагає узгодження всіх заходів та засобів 

просування; 

- принцип зваженого підходу, який зумовлює дослідження та урахування 

зміни кон'юктури ринку, що може бути спричинена як змінами уставленні 

споживачів до марки, так і впливом зовнішнього ринкового середовища; 

- принцип урахування витрат на комунікаційну програму, яка вимагає 

уточнення бюджету маркетингу та просування [3, с. 188]. 

Таким чином,  інтегровані маркетингові комунікації - концепція 

планування маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки 

стратегічної ролі кожного з її елементів (реклами, стимулювання збуту, PR, 

особистого продажу тощо) у стратегії просування, пошуку їх оптимального 

сполучення для забезпечення чіткого й послідовного впливу комунікаційних 

програм компанії для просування конкретної марки. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Умови реструктуризації та постійні зміни зовнішнього середовища 

функціонування залізничного транспорту України зумовили необхідність його 

переходу до нової системи управління, яка дозволить своєчасно оцінювати 

зміни ринкової ситуації та оперативно реагувати на них прийняттям 

ефективних управлінських рішень. Також, посилення конкуренції на зовнішніх 

і внутрішніх ринках підвищують роль транспортної логістики та маркетингу в 

становленні нової системи залізничного транспорту. 

Проблемами транспортної логістики та маркетингу займались наступні 

зарубіжні вчені: Д. Бауерокс, Д. Дж. Клос, К. Марті, Д. Ламберт, М. Хаммер та 

ін. Серйозні наукові дослідження провели вітчизняні вчені – Ю. Ф. Кулаєв,       

І. М. Аксьонов, В. І. Копитко, Ю. С. Бараш, Є. М. Сич, М. В. Макаренко,          

В. К. Мироненко, Ю. Є. Пащенко, Н. І. Чурай. 

Основною причиною проблем функціонування залізничного транспорту 

України є відставання процесів реформування галузі як у порівнянні з іншими 

видами транспорту в Україні, так і у порівняні з залізничними транспортними 

системами сусідніх країн. 

В сучасних умовах ключовими вимогами для ефективної роботи 

залізничного транспорту є зменшення власних витрат, підвищення мотивації 

роботи галузі, спроможність забезпечувати вимоги користувачів до якості 

послуг та гнучко реагувати на зміни попиту [1]. 

Головною причиною критичного стану українських залізниць є те, що в 

галузі своєчасно не проведені структурні реформи, які давно вже провели 

країни Європи та більшість країн СНД. Як наслідок – залізнична галузь працює 

за старими принципами, які не відповідають сучасними світовим тенденціями 

організації роботи залізничного транспорту, роблять її функціонування 

неефективним та ускладнюють подальший розвиток, стримуючи надходження в 

галузь інвестицій, унеможливлюють співробітництво з приватними 

компаніями.  

В результаті виникає цілий ряд наукових проблем, пов’язаних з 

функціонуванням залізничного транспорту у ринкових умовах, а саме: 

– забезпечення безпеки залізничного транспорту та процесів його 

технологічних циклів задля життя і здоров'я людей та охорони навколишнього 

середовища; 

– формування конкурентного середовища на ринку залізничних 

перевезень; 
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– збереження узгодженості та стійкості роботи залізничного транспорту 

як єдиного технологічного комплексу; 

– забезпечення доступності та якості надання послуг з перевезень та 

користування інфраструктурою; 

– збалансованості витрат на утримання та розвиток інфраструктури і 

доходів від реалізації її послуг; 

– відповідності законодавства України та Європейського Союзу у галузі 

залізничного транспорту. 

Формування структури вантажних залізничних перевезень на основі 

маркетингових досліджень створює умови для оптимізації перевізного процесу, 

підвищення сфер конкурентної діяльності всіх перевізників у різних сегментах 

залізничної структури. Результат маркетингу вантажних перевезень – 

прийняття ефективних управлінських рішень, які дають змогу забезпечити 

залучення до залізничних вантажних перевезень необхідного вантажопотоку за 

рахунок гнучкої тарифної політики, пропонувати вантажовідправникам послуги 

з перевезення вантажів прогнозованого обсягу та необхідного рівня якості. 

Державна адміністрація залізничного транспорту ставить за мету за 

своїми технічними можливостями, організаційними формами та якістю 

транспортного обслуговування вантажопотоків адаптуватись до нових вимог 

клієнтів. Сьогодні клієнт на перший план висуває якість транспортного 

обслуговування, у той час як витрати відходять на другий план [2]. 

Посилення конкурентоспроможності залізниць на транспортному ринку 

неможливе без підвищення якості планування вантажних перевезень. 

Відсутність належної уваги щодо вивчення попиту на цей вид перевезення в 

цілому та за видами вантажів призводить до зниження якості обслуговування 

вантажовідправників відтоку традиційних для залізниць вантажів на інші види 

транспорту та, як наслідок, зниження прибутку залізничного транспорту. 

Основою планування перевезень у ринкових умовах повинен стати 

транспортний маркетинг, суть якого полягає в постійному відстеженні 

кон’юнктури транспортного ринку й організації перевізного процесу таким 

чином, щоб максимально задовольнити попит на перевезення з вигодою для 

залізниць. Транспортний маркетинг повинен бути орієнтований на збільшення 

обсягів перевезення вантажів, що у свою чергу дозволить підвищити доходність 

комерційного господарства залізничного транспорту. Робота транспортних 

підприємств має бути спрямована на підвищення якості обслуговування 

вантажовласників, надання більшої кількості послуг, своєчасне реагування на 

зміну попиту на ринку транспортних послуг на території України та за її 

межами. 

При проведенні комплексного аналізу ринку вантажних перевезень 

визначаються динаміка їх обсягів, динаміка вантажообігу і середня дальність 

перевезень в цілому по галузі, по залізницях і окремих родах вантажів основної 

номенклатури. При аналізі даних залізничної галузі в сегменті вантажних 

перевезень транспортного ринку необхідно використовувати також інформацію 

про роботу промислового транспорту, особливо рудо-металургійного 
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комплексу, комплексів вугільної, нафтової, хімічної, лісової і деревообробної 

промисловості, підприємств машинобудівного комплексу, будівельної 

індустрії, сільського господарства. 

Успіх діяльності транспортного підприємства залежить від вдалого і 

вмілого виходу на свій сегмент транспортного ринку. Це дозволяє розробляти 

різні комплекси маркетингових заходів (гнучкі тарифи, додаткові послуги, 

стимулювання, рекламу) для кожної з цих груп споживачів [3]. 

Вантажні перевезення являються основним джерелом фінансових 

надходжень на залізниці. Тому актуальною задачею галузі є максимізація 

прибутку від вантажних перевезень. 

Залізниця може домогтися конкурентоспроможності своїх перевезень або 

шляхом зниження витрат у споживача, або за допомогою підвищення його 

доходу. Витрати клієнта можуть бути знижені за рахунок зменшення рівня 

тарифів на перевезення та вартості додаткових послуг, супутніх їй, 

застосування принципів маркетингу, що дозволяють найбільш раціонально 

організувати перевезення. 

До основних позитивних змін, яким сприяє впровадження маркетинг-

логістичного підходу на підприємствах залізничного транспорту, є: 

удосконалення системи управління підприємств залізничного транспорту; 

підвищення лояльності користувачів; максимальна відповідність структури 

запасів якісним та асортиментним вимогам; поліпшення якості готової 

продукції й послуг; скорочення виробничих циклів; підвищення пропускної 

спроможності виробничих потужностей. 

Отже, маркетинговий підхід до організації вантажних перевезень тісно 

пов’язаний із логістичною оптимізацією та управлінням системами 

вантажопотоків та має велике значення у досягненні конкурентних переваг 

залізничних перевезень. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО 

РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

На початку XXI ст. світовий ринок послуг змінюється, набуваючи нових 

рис, продовжується процес глобалізації світової економіки, ключовою 

передумовою успішного ведення підприємницької діяльності стає 

використання реклами. При правильній організації реклама є 

високоефективним засобом розвитку підприємницької діяльності, який сприяє 

досягненню поставлених стратегічних і тактичних цілей. 

На сучасному етапі розвитку України, який відрізняється динамізмом і 

якісними змінами в усіх сферах громадського життя, зростає роль реклами. 

Сферою її широкого застосування стали економіка, політика, вирішення 

соціальних проблем, формування ідеології й життєвих стандартів, суспільні 

відносини. За цих умов нагально необхідним стає аналіз становлення реклами 

та її розвитку як суспільного явища, оскільки виробництво й розповсюдження 

реклами безпосередньо зачіпає інтереси практично всіх українських громадян. 

Сучасний розвиток ринку реклами в Україні відбувається на фоні кризи 

економіки, а також політичної нестабільності, однак має позитивну тенденцію. 

Якщо в більшості країн розвиток реклами відбувався відносно рівномірно та 

поступово, то в Україні, що довгий час розвивалася, більшість із процесів, 

зокрема рекламних, протікала то занадто швидко, то занадто повільно, а то й 

зовсім призупинялась. Тому за історію свого існування вітчизняна реклама 

відставала від розвитку реклам прогресивних країн. Але все ж таки згодом 

вітчизняна реклама спромоглася досягти певних висот. Зараз на рекламному 

ринку в боротьбі за увагу аудиторії використовуються дедалі витонченіші, 

більш продумані стратегії в порівнянні з тими, що мали місце ще буквально 

кілька років назад.  

Вивченням реклами як економічної категорії займалися такі відомі вчені 

та рекламісти світу: П. Друкер, Ф. Котлер, М. Портер, Г. О’Райлі, А. Кромптон, 

Д. О’Гілві. Запропоновані ними концепції знайшли своє відображення у працях 

вітчизняних вчених: Назайкіна А. Н., С. Бабенка, В. Андрійчука, В. Будкіна, І. 

Рожкова, Т. Краско, Б. Губського, О. Добрянська, І. Засєда, О. Зелінської та ін. 

Світовий ринок рекламних послуг, як і всі інші ринки, має свої 

особливості та тенденції розвитку: 

1) технологічне та технічне ускладнення реклами;  

2) процеси концентрації рекламної діяльності;  

3) зростання впливу на ринку рекламних послуг рекламодавців [2, с. 31]. 

Реклама завжди звертається до людини, реклама впливає на її свідомість, 

на прийняття того або іншого рішення, тому без знання психології людини 

реклама не може бути ефективною. Реклама є інструментом маркетингової 
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комунікаційної політики, тобто єдиного комплексу, який об’єднує учасників і 

методи комунікацій, і тому є всі підстави розглядати розвиток української 

реклами як еволюційний процес, безпосередньо пов’язаний із:  

1) розвитком економіки України;  

2) історією становлення і розвитку маркетингових комунікацій в Україні;  

3) розвитком засобів розробки, створення і поширення рекламної 

продукції (інтелектуальних ресурсів, писемності, графіки, живопису, 

поліграфії, преси, радіо і телебачення) [3, с. 63]. 

 Українська реклама в різні періоди свого розвитку пережила колосальні 

зміни і розвинулася від первинної своєї форми – протореклами – до рівня 

сучасної рекламної індустрії. 

Щодо тенденцій розвитку рекламно-комунікаційнго ринку України, то 

спостерігається наступне:  

1. Підвищення якості і корисності рекламних послуг, що стає можливим 

завдяки імплементації зарубіжних технологій та інструментів.  

2. Розвиток інтерактивних комунікацій та максимальна персоніфікація 

рекламних звернень. Компанії інвестують у створення CRM-систем, щоб 

зменшувати витрати на неефективні масові рекламні кампанії і більше 

витрачати на цільових споживачів. Завдяки розвитку технологій такі системи 

стають доступними не тільки для транснаціональних великих компаній, але і 

для середніх та малих агентств. Відповідно, в результаті зміни підходу до 

комунікацій простежується кардинальний перерозподіл рекламних бюджетів.  

3. Мобільна реклама – одна із основних тенденцій розвитку рекламного 

ринку України. 

 4. Завдяки новітнім технологіям реклама стає, з однієї сторони, 

індивідуальною, а з іншої – інтерактивною. В рекламній діяльності інновації 

пов’язані із: – цифровими технологіями, які переважають традиційні, тому 

будуть створюватися більш досконалі носії, імітуючі дійсність; – віртуалізацією 

в Інтернеті із всіма його можливостями; – таргетуванням – підстроюванням під 

індивідуальні потреби людей шляхом вивчення історії купівель конкретних 

індивідів.  

5. Радіо та зовнішня реклама, як комунікаційні канали, поступово 

втрачають ефективність. Що стосується преси, то рекламодавець із всього 

різноманіття друкованих ЗМІ починає віддавати перевагу спеціалізованій пресі, 

читацька аудиторія якої перетинається із цільовою аудиторією рекламованого 

товару або послуги.  

6. Роль соціально відповідальної реклами збільшується, оскільки дозволяє 

вирішувати важливі для суспільства глобальні проблеми.  

7. Певна частина друкованих ЗМІ переміщується в Інтернет, що сприяє 

розвитку наступних тенденцій: – перша – компаніям-рекламодавцям надійніше 

інвестувати в повністю підконтрольні їм корпоративні видання; – друга – 

частина вивільнених видавничих бюджетів спрямується в мережу Інтернет. 

 8. Відповідно до зростання популярності Інтернету простежуватиметься 

зниження впливу ТБ- реклами, оскільки невпинно зростає сегмент аудиторії, на 
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яку не впливають ТБ, радіо, інші друковані медіа. Поступово відкоректовується 

недооцінка цих активних споживачів, що призводить до перерозподілу 

рекламних бюджетів на користь менш традиційних рекламних засобів.  

9. Переформатовується зовнішня реклама. На зміну статичних зображень 

поступово впроваджується глобальна візуальна динамічна реклама та 

відеореклама на тонких екранах, яка вже впроваджена у всіх сферах 

життєдіяльності й успішно функціонує в Японії.  

10. Торгові центри перетворюються у розважальні, у зв’язку з чим 

рекламні компанії будуть спрямовувати свої маркетингові програми на те, як 

розрекламувати місця масових скупчень людей, якими технологіями привабити 

та втримати їх увагу [1, с. 20]. 

Для українського ринку реклами можна визначити такі основні тенденції 

розвитку:  

1) яскраво виражена концентрація рекламного бізнесу;  

2) перевага іноземних рекламодавців за обсягами рекламних витрат;  

3) значна питома вага міжнародних рекламних компаній у реалізації 

українського загальнонаціонального рекламного бюджету;   

4) подальший розвиток рекламного ринку визначатиметься розвитком 

інших товарних ринків, у першу чергу, збільшенням обсягів ринку товарів 

масового споживання;  

5) введення інновацій у рекламну діяльність, нових засобів комунікацій, 

прийняття рішень стратегічного управління, що сприяють появі нових, більш 

ефективних методів реклами на споживчому ринку товарів та послуг.  

При цьому треба розуміти, що існує потреба в удосконаленні державного 

управління рекламною діяльністю, комплексному підході до реклами як засобу 

масової інформації і створенні адекватної системи контролю в цій сфері, що 

дасть змогу захистити суспільство від її негативного впливу. 

Отже, реклама постійно набирає оберти в своєму зростанні. Її розвиток 

має специфічні особливості у кожній країні, які залежать від багатьох факторів. 

Авжеж, вітчизняний рекламний бізнес не бездоганний, він має свої недоліки, 

проте разом з тим і свої переваги, які рекламні агентства мо-жуть використати у 

своїх цілях та в цілях виходу на світовий рівень реклами. 
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ЦІНОВA ПОЛІТИКA В СИСТЕМІ УПРAВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВA 

 

Збутовa діяльність зaймaє одну з ключових позицій у діяльності 

підприємствa, aдже вонa є вaжливим елементом мaркетингово комплексу, a 

точніше реaлізaції споживaчaм кінцевого продукту. І сaме від того, нaскільки 

серйозно підприємство постaвиться до дaного процесу, зaлежить результaт. У 

сучaсних умовaх в упрaвлінні збутовою діяльністю досить вaжливою є 

прaвильно оргaнізовaнa ціновa політикa, оскільки рівень ціни є вaжливим 

покaзником для будь-якого підприємствa, тому що від неї зaлежaть результaти 

виробничо-збутової діяльності, тaкі як прибуток і дохід підприємствa. Вaжливо 

приділяти увaгу встaновленню спрaведливої тa обґрунтовaної ціни, бо зa умови 

високої ціни споживaчі будуть купувaти дaний товaр у конкурентів, a зa низької 

ціни можуть виникнути питaння щодо якості продукції. 

Нaд питaннями формувaння цінової політики, її методи встaновлення, 

стрaтегії і тaктики, зaмислювaлися бaгaто вчених-економістів. Знaчний внесок у 

розгляд дaних питaнь зробили тaкі вітчизняні тa зaрубіжні вчені, як: В. Петті, 

A. Сміт, Д. Рікaрдо, К. Мaркс, Ф. Кене, К. Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Бaверк, У. 

Джевонс, Л. Вaльрaс, В. Пaрето, A. Мaршaлл, Л. Бaлaбaновa, С. Гaркaвенко, С. 

Дугінa, Ф. Котлер, М. Портер, Ю. Тормосa тa ін. В їхніх прaцях обґрунтовaно 

сутність ціни тa ціноутворення, визнaчено зaвдaння тa методи цінової політики, 

цінові стрaтегії, досліджено етaпи процесу ціноутворення. 

Метою дослідження є aнaліз і системaтизaція теоретико-методологічних 

підходів до цінової політики нa підприємстві, a тaкож визнaчення її ролі в 

збутовій діяльності підприємствa. Кожне підприємство функціонує для 

отримaння прибутку, і чим вищий він буде, тим крaще. Aле в дaному питaнні 

необхідно знaти межу, aдже під чaс устaновлення ціни нa товaр необхідно 

врaховувaти різні aспекти, тaкі як якість, конкурентоспроможність товaру, його 

собівaртість, цінність для споживaчa тa ін. [2, c. 70]. 

Ціни і ціновa політикa – нaйвaжливіші елементи мaркетингу 

підприємствa. Від них зaлежить досягнення комерційного успіху, a ціновa 

політикa здійснює довготривaлий і вирішaльний вплив нa всю діяльність 

підприємствa [1, с. 147]. 

Ціновa політикa – це комплекс зaходів щодо визнaчення цін, цінової 

стрaтегії і тaктики, умов оплaти, вaріювaння цінaми зaлежно від позиції нa 

ринку, стрaтегічних і тaктичних цілей фірми [3, с. 277]. 

Вирізняють три основні зaвдaння ціноутворення: 

– збільшення продaжу;  

–        отримaння нaйбільшого прибутку;  

–   збереження нaявного стaновищa. 
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Принципи, що зaстосовуються під чaс розроблення цінової політики [2, c. 

75]: 

– увaгу слід звернути нaсaмперед нa ті ринки і сегменти, що є стрaтегічно 

вaжливими для підприємствa; 

– цінову політику потрібно зорієнтувaти нa досягнення головної 

економічної цілі підприємствa – одержaння прибутку; 

– будь-якa цінa не може бути незмінною, тому що вонa оптимaльнa лише 

для визнaчених умов і певного чaсу; 

– зa зміни умов цінa повиннa змінювaтися; 

– оптимaльною ціною є тa, що зaбезпечує впевненість споживaчa у 

вигідності покупки товaру; 

– усе, що вище нульової ціни, приносить прибуток. 

Процес ціноутворення склaдaється із семи кроків [3, с. 210]: 

Крок 1. Визначитись з  метою ціноутворення (отримaння прибутку, 

виживaння підприємствa, зaбезпечення конкурентоспроможності тощо).  

Крок 2. Вивчення попиту нa товaр (оцінювaння попиту зa різних цін, 

aнaліз фaкторів впливу нa попит, устaновлення мaксимaльної ціни тощо).  

Крок 3. Вивчення витрaт (розрaхунок постійних, змінних, повних, 

середніх тa мaржинaльних витрaт тощо).  

Крок 4. Вивчення цін конкурентів (aнaліз реaльних цін нa конкуруючі 

товaри, порівняння товaрів тa їхньої якості).  

Крок 5. Визначення методу ціноутворення (методи прямого 

ціноутворення чи непрямого).  

Крок 6. Визначення цінової стрaтегії (стрaтегія високих цін, низьких цін, 

проникнення, зняття вершків, цінa – якість тощо).  

Етaп 7. Встaновлення остaточної ціни (перевіркa встaновленої ціни нa 

відповідність ціновому обрaзу підприємствa, прогнозувaння реaкції 

конкурентів, устaновлення остaточної ціни). 

Володіння достовірною інформaцією про збутову діяльність конкурентів 

є основним вaжелем у прийнятті своєчaсних рішень у сфері ціноутворення. 

Результaтом aнaлізу цінової політики конкурентів, що підприємство отримує із 

різномaнітних джерел, є мінімізaція витрaт, зменшення кількості 

непередбaчувaних ситуaцій у сфері цінової політики конкурентів. Тaким чином, 

ціновa політикa повиннa бути гнучкою і відповідaти зовнішнім умовaм. 

Досить ефективним інструментом цінової стрaтегії підприємствa є 

системa цінових знижок. Їх зaстосовують із метою створення додaткових 

стимулів для споживaчів у придбaнні товaрів. Розмір знижок зaлежить від 

хaрaктеру угод, умов постaвок тa плaтежів, кон’юнктури ринку нa момент 

підписaння контрaктів, якісних хaрaктеристик товaру тa інших чинників. 

Основними методaми мaркетингового ціноутворення є [1, с. 165]: 

– методи розрaхунку цін нa основі витрaт;  

– метод мaтемaтичного моделювaння зaлежності ціни від 

кон’юнктуроутворюючих чинників;  

– пaрaметричний метод; 
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– метод формувaння ціни з орієнтaцією нa попит;  

– метод ціноутворення нa основі споживчої цінності товaру;  

– метод конкурентного визнaчення цін. 

Деякі особливості існують під чaс розроблення цінової стрaтегії нa певні 

aсортиментні групи виробів, які можнa поділити нa взaємозaмінні тa 

взaємодоповнюючі. Для встaновлення цін нa групу однорідної продукції 

певного рівня якості доцільно використовувaти цінові лінії, які дaють змогу 

визнa- чити діaпaзон цін, a тaкож конкретні знaчення цін у межaх цього 

діaпaзону. Існує певнa особливість устaновлення цін нa взaємодоповнюючі 

товaри, які не можуть використовувaтися окремо. У цьому рaзі стрaтегія 

ціноутворення основних товaрів полягaє в устaновленні нa них, як прaвило, 

низьких цін, a нa доповнюючи речі – високих. 

У сучaсних умовaх нa формувaння ціни впливaє комплекс політичних, 

економічних тa соціaльних чинників. Для підприємствa є досить вaжливим 

етaпом устaновлення ціни, aдже метою його функціонувaння є отримaння 

мaксимaльного прибутку. Тaкож вaжливо, щоб цінa відповідaлa якості товaру. 

Обрaнa підприємством ціновa політикa впливaє нa ефективність його роботи нa 

ринку. Кожному підприємству необхідно не лише виробити, a й збути свій 

товaр з умовою отримaння прибутку, a це стaє можливим лише зa прaвильного 

вибору цінової політики тa стрaтегії ціноутворення. 
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СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК PR В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах розвитку маркетингової діяльності значна увага 

приділяється маркетинговим комунікаціям. Вагоме місце в їх структурі займає 

паблік рилейшнз (PR). Водночас багато "професіоналів" від PR володіють 

обмеженим обсягом інформації щодо основних понять і функцій соціальних 

комунікацій. Звідси випливає плутанина в термінах, поняттях, інструментах, 

яка часто призводить до того, що на практиці виконавець і замовник начебто 
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говорять про те саме, а один одного зрозуміти не можуть. 

Паблік рилейшнз – це особлива управлінська функція, яка допомагає 

встановлювати та підтримувати тісну комунікацію, взаєморозуміння і 

співробітництво між організацією та пов’язаною з нею спільнотою [1, с. 35-36].  

Паблік рилейшнз включає: 

- управління проблемами або питаннями;  

- забезпечує інформування керівництва про настрої в суспільній 

думці та допомагає йому більш чуттєво реагувати на ці настрої;  

- визначає і підкреслює обов’язок керівництва служити інтересам 

суспільства [2, с. 107-110]. 

В Україні PR є, з одного боку, досить новою сферою діяльності, з іншого 

— доволі розвиненою галуззю, яка сьогодні оцінюється в нашій країні 

десятками, а деколи й сотнями мільйонів доларів США. Стрімке зростання 

популярності PR в Україні зумовлене як активним впровадженням західних 

зразків ведення бізнесу та політики (зовнішній чинник), так і усвідомленням 

вітчизняною елітою необхідності застосування конкурентоспроможних 

технологій у багатьох сферах життєдіяльності суспільства (внутрішній чинник). 

Водночас таке впровадження має певні складнощі в Україні, зокрема: 

неготовність ринку до широкого запровадження PR взагалі; відсутність 

адаптованої до вітчизняних умов моделі впровадження; недостатня науково-

теоретична й практична бази та ін. 

Історія феномена паблік рилейшнз представлена, порівняно з іншою 

проблематикою, у невеликій кількості робіт, що характеризують світовий 

досвід PR, однак аналіз розвитку зв’язків з громадськістю в Україні досі 

залишається поза увагою дослідників. 

Розвитку знання про PR має зовсім інший предмет — вона досліджує 

розвиток думки з проблем паблік рилейшнз. Наша позиція наразі полягає в 

необхідності виокремити в самостійну галузь наукового дослідження  PR як 

об’єкт дослідження та науку про паблік рилейшнз, як вчення про об’єкт 

дослідження. Охарактеризувати перехід від першого етапу до другого можна як 

рух від аналізу (який дали і дають монопроблемні дослідження) до синтезу 

нового рівня (який повинні забезпечити поліпроблемні, інтегровані роботи) — 

така сьогодні, на наш погляд, провідна лінія в розвитку PR. При розгляді 

становлення науки про зв’язки з громадськістю слід опиратися на два під ходи: 

інтерналістський і екстерналістський [2, с. 205-211]. Інтерналістський підхід, 

або «історія ідей», дозволяє фокусувати увагу на виникненні та еволюції 

понять, концепцій і теорій, що стосуються проблематики управління 

комунікаціями з громадськістю за допомогою комунікативних  

технологій [2, с. 206]. 

Екстерналістський (комунікативний) підхід дає можливість побачити  PR 

як співвідношення її сучасного стану з відповідною фазою розвитку, 

характерною для становлення будь-якої соціальної науки. При цьому можна 

простежити, наскільки інтенсивно формуються та розвиваються комунікативні 

мережі всередині інтелектуальної спільноти, яка поступово перетворюється 
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завдяки цим мережам на наукову PR-спільноту [2, с. 208-209]. 

У сприйнятті людей поняття «PR» і «реклама» часто збігаються. Реклама 

- це конкретний продукт, рішення, яке ми пропонуємо клієнту, яке ми хочемо 

продати. PR - набагато ширше поняття. Мета реклами - викликати бажання 

придбати товар. Натомість піар діє так, що бажання купити виникає саме. Для 

формування іміджу й підтримки репутації без доброго професійного PR не 

обійтися. Звісно, поганий продукт не продаси навіть з добрим PR. Цілі PR, на 

відміну від цілей реклами, довгострокові. Це дає компанії змогу виділитися на 

ринку, залучити постійних клієнтів на тривалий час, позначається на збішиенні 

доходу.  

Основні цілі PR-кампанії: 

- формування довіри різних груп громадськості до компанії, продукту, 

бренда;  

- досягнення лояльності груп громадськості до продукту, компанії [3, с. 

144].  

У рекламній кампанії все зводиться до отримання маркетингового 

результату (продажу) в короткі терміни. Акцент робиться на впізнаваності 

імені, візуального образу торгової марки. У процесі піар-просування 

досягається не просто популярність а знання про компанію, продукт, бренд, 

послугу. Тоді споживач робить свій вибір усвідомлено й самостійно. Вагоме 

значення в акції PR займає медіапідтримка. Це висвітлення подій з метою піар-

просування (наприклад, інформаційна підтримка). Якщо газетні площі чи 

медіаефір оплачено під піарівські цілі, форми висвітлення також будуть 

піарівськими: не макет, а стаття, не ролик на ТБ, а репортаж, не ролики на 

радіо, а спонсорство програм чи новини. 

Таким чином, головне, що підтримає та дасть поштовх до подальшого 

використання сучасних технологій усіх видів сучасного піару – це допомога з 

боку держави та недержавних програм з надання необхідних знань майбутнім 

спеціалістам, яка дасть змогу ще більше відкрити та використати творчий 

потенціал та впровадження ще не використаних ідей у житті. Існує необхідність 

глибокого вивчення історії розвитку PR як науки, а саме: виокремлення 

тенденцій її розвитку; основних концепцій, методів, понятійного апарату; 

етапів становлення дисциплінарного статусу паблік рилейшнз; розвитку 

професійної спільноти тощо. 
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ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 

 

Однією з головних тенденцій  сучасного розвитку простору мережі 

Інтернет є стрімке зростання попиту соціальних медіа. Великий сегмент даного 

простору користувачі використовують для задоволення власних потреб, 

інтересів, хобі. Але разом з тим мережа Інтернет є значною платформою для 

користувачів, які використовують дану мережу для комерційних потреб. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що 21століття – це безперечно 

століття у глобальній  сфері Інтернету, де ми у будь-який час, майже у будь-

якому місті можемо ним скористатися:  знайти необхідну інформацію чи 

відправити повідомлення, сплатити рахунки чи замовити квитки на літак… В 

січні цього року кількість користувачів Інтернету в світі досягла 4,021 млрд 

осіб. 

Метою даної роботи є дослідження інноваційних маркетингових заходів в 

соціальних медіа.  

Питання маркетингу в мережі Інтернет досліджувалися у роботах Р. 

Вілсона, Б. Гейтса, Д. Козьє, Дж. Келха, Балабанова І. Т., Царьова В. В., Т. 

Бокарева, Ф. Віріна та багатьох інших. Останнім часом особливої актуальності 

набувають питання організації ефективного комунікативного процесу суб’єктів 

господарювання із цільовими Інтернет-користувачами на основі використання 

соціальних сервісів, так званого social media marketing. Головне призначення 

даного комунікативного інструмента полягає у просуванні комерційних 

інтересів компанії (товарів, марки чи будь-якого іншого засобу капіталізації) 

шляхом залучення у такий процес існуючої на соціальному мережевому сервісі 

аудиторії користувачів, [3, с. 7]. 

Визначимо сутність основних принципів провадження ефективного 

Інтернет-маркетингу. Додержання принципу орієнтації на конкурентів 

передбачає визначення та пояснення сильних та слабких сторін конкурентів, 

прогнозування їхньої комунікативної політики. Принцип гнучкості та 

раціональності забезпечує можливість удосконалення комунікативної політики 

за рахунок накопичення, зміни, доповнення і використання інформаційної бази 

знань та мережевого досвіду суб’єкта господарювання, а також виходячи із 

сукупності заданих обмежень та наявних можливостей. Принцип 

міжфункціональної маркетингової координації та інтеграції зумовлює 

створення системи, що забезпечує функціональну консолідацію діяльності 

суб’єкта господарювання щодо слідування принципам мережевого суспільства. 

Принцип динамічності визначає динамічний характер аналізу й оцінки змін у 

суспільних процесах, бо процеси формування і розвитку конкурентних переваг 

суб’єкта мають протікати безупинно. Принцип системності, комплексності та 
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підприємницької ініціативи досягається шляхом оперативного впровадження 

інноваційних форм комунікацій, що зумовлює формування і розвиток 

конкурентних переваг суб’єкта господарювання. Принцип адаптивності 

зумовлює здатність до виконання комунікативних функцій відповідно до змін 

внутрішнього і зовнішнього середовища суб’єкта господарювання [2, с. 8]. 

Для фахівця зі зв'язків з громадськістю, що працює в галузі 

маркетингових комунікацій, при виборі певної соціальної мережі або кількох з 

них як робочого інструменту необхідно звертати увагу на дві позиції. 

Насамперед, які цільові групи є найактивнішими користувачами ресурсу, яку їх 

кількість він охоплює, а також які комунікаційні механізми може 

запропонувати, [4, с. 2]. 

До основних інноваційних  маркетингових заходів в соціальних медіа, які 

безперечно надають ефективність просування  товару, відносяться такі 

переваги: 

 соціальні мережі пропонують чудові можливості для таргетингу – 

доступна велика кількість критеріїв для відбору цільової аудиторії, від віку та 

сімейного стану до музичних вподобань та політичних поглядів. Усе це може 

допомогти максимально точно відібрати цільову аудиторію; 

  рекламі в соціальних мережах найменшою мірою притаманна 

нав’язливість; 

  побудова взаємовідносин із громадськістю та ЗМІ, якою можуть бути 

як звичайні користувачі соціальних медіа, так і зацікавлені групи журналістів і 

блогерів, які становлять одну з основних цінностей соціальних медіа як таких. 

Виникає можливість поширення інформації про компанію та її діяльність у 

соціальних медіа, донесення до цільової аудиторії інформації про ту чи іншу 

подію, акцію; 

  клієнтська підтримка та зворотний зв'язок. Соціальні медіа дають 

можливість споживачу безпосередньо звертатися до виробника зі своїми 

питаннями та побажаннями. Особливо це актуально при взаємодії з 

регіональними відділеннями компанії. У цьому випадку споживач має 

можливість звертатися безпосередньо до головного офісу компанії з претензією 

чи пропозицією;  

 співпраця зі споживачами. Компанія з’ясовує, як можна вдосконалити 

товар, змінити канали комунікацій і т. д. у сфері соціальних медіа; 

  формування лояльності цільової аудиторії до компанії не лише як до 

продавця, а й як до роботодавця, [2, с. 90]. 

Безперечно на сьогодні велику роль у просуванні товарів відіграють 

соціальні мережі такі як  Instagram, Facebook, YouTube та інші. За допомогою 

даних мереж ми маємо здатність дистанційно запропонувати та обрати товар, 

вибрати необхідні розміри, колір, у формі відеоперегляду дізнатися чи 

прорекламувати дану продукцію, розповісти про властивості.  

Найбільш ефективними для просування інноваційних товарів є робота з 

блогосферою та репутаційний менеджмент, адже ці інструменти з однієї 

сторони забезпечують підприємство інформацією та дозволяють здійснити 
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зворотній зв’язок зі споживачами, а з іншої сторони дозволяють управляти 

думкою цільової аудиторії, [1, с.165]. 

Розумне використання маркетингу в соціальних медіа може ефективно 

вплинути на імідж бренда, проте на початку діяльності, без попереднього 

досвіду та розуміння, може виявитися непростим завданням, а в деяких 

випадках навіть негативно вплинути на діяльність самої компанії, [2, с. 91]. 

Портрет української Інтернет-аудиторії, яка найчастіше звертається до 

різноманітних сайтів, згідно даних UAnet має вигляд: Google.com 

ua+google.com 93,32%, Youtube.com 81,16%, Faacebook.com 62,56%, Olx.ua 

52,37%, Privatbank.ua+privat24.ua 47,37%, Wikipedia.org 44,67%, Rozetka.com.ua 

39,59%, Ukr.net 36,39%, Prom.ua 36,22%, Vk.com  34,00%, Sinoptik.ua 32,47%, 

Mail.ru 24,75%, Aliexpres.com 24,54%, I.ua 22,82%, Instagram.com 21,53%. 

Запровадження інноваційних маркетингових заходів в соціальних медіа є 

важливим засобом для ефективного просування бренда, компанії чи товару на 

ринку, яке спрямоване на залучення більшої частки аудиторії, розроблення, 

просування, покращення репутації  та відгуків про компанії. Проте інноваційні 

маркетингові заходи в соціальних медіа будуть працювати, якщо суб’єкти 

платформ Інтернет-маркетингу будуть постійно оновлювати медіа-контент та 

забезпечувати його неповторність й унікальність. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У ЗОВНІШНІЙ 

ТОРГІВЛІ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність будь-якого підприємства та країни тісно 

пов'язана з транспортним забезпеченням, яке являється одною з важливих 

складових процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до 
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місця споживання. По суті, воно ідентичне товарообігу, що базується на 

концепції логістики. Разом з тим, транспортне забезпечення доцільно 

розглядати як самостійний аспект системи товарообігу, що має свою специфіку. 

Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність елементів, які 

знаходяться в тісній  взаємодії і складають єдину транспортну систему, що 

об'єднує операції, пов'язані з виробництвом і обігом продукції. 

Продукцією транспорту являється безпосередньо сам процес 

переміщення товарів від виробника до споживача. В цьому й полягає суть 

транспортних послуг. Вони  основна пов'язуюча ланка між продавцем і 

покупцем. 

Поняття транспортних послуг та окремі аспекти їх надання були 

предметом вивчення в працях багатьох вітчизняних науковців, серед яких         

І. О. Безлюдько, І. В. Булгакова, Д. О. Власенко, О. С. Кужко, В. В. Луць, А. В. 

Матвєєва, О. М. Нечипуренко, Г. В. Самойленко та ін. 

Метою роботи є визначення особливостей транспортних послуг та 

важливості транспортного забезпечення у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності країни.  

Базова сутність поняття «транспорт» відображена в слові «transporto» 

(лат.) – переміщую [1]. Водночас на сьогоднішній день поняття «транспорт» 

відображає не просто переміщення пасажирів та вантажів, а й галузь народного 

господарства, комплекс технічних засобів, потік транспортних одиниць тощо. 

Пропонуємо розглядати транспортну систему як комплекс різноманітних видів 

транспорту, що знаходяться у взаємодії при виконанні перевезень. Транспорт 

належить як до матеріального, так і до нематеріального виробництва; як до 

виробничої, так і до соціальної інфраструктур.  

Зовнішня торгівля – це специфічний сектор економіки окремої держави, 

суб'єктами якого сьогодні є підприємницькі структури, пов'язані з реалізацією 

товарів (послуг, ідей) на зарубіжних ринках і частини зарубіжного товару на 

національному ринку. Зовнішня торгівля України є об'єктом національного 

державного регулювання і пов'язана з торговельним балансом країни 3. 

Транспорт грає важливу роль в розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. Його нормальне функціонування забезпечує 

виконання зобов'язань сторонами по купівлі-продажу, комерційний ефект 

зовнішньоторгової угоди. Порушення транспортного процесу часто веде до 

матеріальних втрат експортера й імпортера, робить вітчизняні товари не 

конкурентоздатними. 

В науковій літературі можна знайти різні класифікації транспортних 

послуг. Так, на думку А. Брайковської, транспортні послуги поділяють:  

1) за об’єктом транспортної операції: пасажирські та вантажні (вантажні 

за призначенням поділяються на імпортні, експортні, транзитні; за особливістю 

транспортування: наливні, навальні, насипні, тарноштучні та контейнерні); 

 2) за суб’єктом транспортної операції залежно від виду споживача, якому 

надається послуга: зовнішньогалузеві (надання транспортних послуг 
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нетранспортним підприємствам і організаціям) та внутрішньогалузеві (надання 

транспортних послуг іншим підприємствам та організаціям транспорту);  

3) за видом діяльності: перевізні та не перевізні 1. 

В свою чергу, перевізні транспортні послуги поділяються:  

1) за видом транспорту: водні, залізничні, автомобільні, повітряні, 

змішані;  

2) за територіальною ознакою: внутрішньодержавні, міжнародні;  

3) за періодичністю: регулярні та нерегулярні;  

4) за видами сполучень: прямі та непрямі (з декількома перевізниками; за 

декількома договорами перевезення);  

5) за видом транспортно-технологічної системи: контейнерні, ролкерні, 

пакетні та ін. 2. 

Неперевізні транспортні послуги поділяються на:  

1) вантажно-розвантажувальні (завантаження, розвантаження, 

маркірування, комплектація, перевантаження);  

2) комплексно-експедиційні (послуги відправки, послуги супроводу, 

послуги прибуття);  

3) складання та зберігання вантажу;  

4) надання транспортних засобів на умові оренди або прокату;  

5) додаткові послуги (інформаційні, логістичні, страхування) 2. 

Можна виділити такі основні характеристики транспортних послуг: 

 транспортні послуги споживаються в процесі їх надання (транспортні 

послуги надаються і споживаються одночасно);  

  неподільність транспортної послуги, що означає, що транспортна 

«послуга не може існувати окремо від виконавця, оскільки споживається в 

процесі діяльності виконавця»;  

 транспортні послуги мають нематеріальний характер (їх не можна 

відчути як матеріальний об’єкт, результатом послуг не може виступати 

уречевлений результат);  

  недовговічність транспортних послуг (транспортні послуги не можна 

зберігати, накопичувати, використовувати в подальшому);  

  непостійність якості транспортних послуг (якість транспортних послуг 

може змінюватись залежно від суб’єкту надання, місця надання, часу надання 

та інших обставин) 1. 

Відносини учасників транспортно-експедиційної діяльності 

встановлюються на основі договорів. Учасники цієї діяльності вільні у виборі 

предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов взаємовідносин, що не 

суперечать чинному законодавству. Вантажовласники надають експедиторам 

відомості та документи для виконання покладених на них зобов'язань (ліцензії, 

сертифікати, свідоцтва, декларації тощо). Кожен із учасників транспортно-

експедиційного процесу вправі передати виконання частини своїх обов'язків 

іншому учаснику на підставі договору, в якому визначаються умови 

відповідних послуг і порядок їх оплати 3. 
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Отже, транспорт є основною ланкою, що зв’язує продавця і покупця. 

Транспортною послугою називають дію або сукупність дій (діяльність), 

спрямованих на здійснення перевезення та (або) надання інших допоміжних 

для здійснення переміщення пасажирів, багажів, вантажів операцій. Метою 

транспортування є  своєчасна доставка вантажу у визначеному стані в кінцевий 

пункт призначення. Перевезення, незалежно від виду транспорту, може суттєво 

впливати на зміну кінцевої вартості товару. Тому важливо забезпечити 

перевезення за безпечним маршрутом, з якісним сервісним обслуговуванням і 

при найменших затратах. Це зумовлює необхідність тісного контакту між 

покупцем і відповідальним за перевезення. 
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ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливою складовою частиною маркетингу є формування цінової 

політики підприємства. Встановлення цін на продукцію значною мірою 

є мистецтвом: низька ціна викликає у покупця асоціацію з низькою якістю 

товару, висока - виключає можливість придбання товару багатьма покупцями.  

Тому виважена цінова політика має значний вплив на ринковий успіх 

підприємства.  

На практиці підприємства приділяють недостатньо уваги 

ціноутворюючим факторам та недооцінюють важливість правильно 

встановленої ціни, що і підтверджує актуальність досліджуваної теми. 

Важливість факторів, що впливають на формування цінової політики 

підприємства досліджується багатьма вітчизняними науковцями, серед яких 

Тимофеєв В. М., Мардус Н. Ю., Божкова В. В., Рябченко І. М., Корнієв В. Л. 

тощо. Як зазначають автори розробок в сфері ціноутворення, на процес 

прийняття цінового рішення підприємства впливає багато різних чинників, що 

потребує додаткових досліджень при формуванні політики, стратегії і тактики 

ціноутворення [1, с. 142]. 

http://osvita.ua/
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Вдалий вибір цінової політики і визначення на її основі конкретних рівнів 

цін ґрунтується, у першу чергу, на аналізі та врахуванні різних факторів, 

здатних вплинути на умови збуту і прибутковість підприємства за різних 

варіантів цін на продукцію [2, с. 41]. Перш ніж розробити стратегію 

формування ціни й налагодити роботу системи ціноутворення, підприємство 

повинне проаналізувати всі фактори, що впливають на ухвалення рішення за 

цінами, дослідити цей процес встановлення ціни, визначити склад і структуру, а 

також величину впливу на ціну основних ціноутворюючих факторів. 

Формування цінової політики передбачає прийняття великої кількості 

стратегічних і тактичних рішень. 

Залежно від особливостей підприємства, специфіки його продукції, 

широти асортименту та інших обставин, фактори, що впливають на 

формування цінової політики можуть відрізнятись [3, с. 45]. Проте всі вони 

традиційно поділяються на дві основні групи: внутрішні (контрольовані) та 

зовнішні (неконтрольовані).  

Внутрішні фактори мають внутрішній характер їх виникнення, вони 

легше піддаються виявленню, виміру, обліку. Як правило, вони безпосередньо 

залежать від менеджменту підприємства. 

Розглянемо основні внутрішні фактори формування цінової політики 

підприємства з двох позицій – контрольованих керівництвом підприємства та 

контрольованих службою маркетингу (табл. 1). 

Таблиця 1 - Основні внутрішні фактори формування цінової політики 

підприємства 

Фактори, що контролюються 

керівництвом підприємства 

Фактори, що контролюються службою 

маркетингу 

- поточні цілі підприємства; 

- виробничі фактори; 

- принципи ціноутворення; 

- імідж підприємства; 

- персонал тощо. 

- маркетингова стратегія 

підприємства; 

- товарна політика; 

- збутова політика; 

- комунікаційна політика тощо. 

 

До основних зовнішніх факторів ціноутворення традиційно відносять: 

фактори пропозиції, попиту, ринкову кон’юнктуру, конкурентні фактори, вплив 

учасників каналів товароруху, вплив контактних аудиторій, фактори 

макросередовища тощо. Зовнішні фактори формування цінової політики 

підприємства можна поділити на фактори, які частково контрольовані з боку 

підприємств та фактори неконтрольовані з боку підприємств (табл. 2) 

Таблиця 2 - Основні зовнішні фактори формування цінової політики 

підприємства 

Фактори, що контролюються 

підприємством 

Фактори, що не контролюються 

підприємством 

- вплив учасників канал 

товароруху; 

- вплив контактних аудиторій; 

- пропозиція; 

- попит; 

- ринкова конк’юктура. 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Фактори ціноутворення мають суттєві відмінності в залежності від місця, 

характеру виникнення, своєї специфіки, а також мають властивості 

динамічності, які полягають в їхній зміні в часі, а також зміні ступеня свого 

впливу на ціну, результатом чого і є цінові коливання. 

Таким чином, чітке уявлення підприємством факторів, що впливають на 

формування цінової політики багато в чому полегшує процес ціноутворення. 

Вітчизняні промислові підприємства повинні постійно проводити аналіз і 

урахування факторів ціноутворення, досліджувати природу інструментів 

впливу на них, а в першу чергу тих факторів, які піддаються управлінню. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЦІНОВОГО ПОЗІЦІОНУВАННЯ БРЕНДІВ 

 

В умовах трансформації економічноміки, яка характеризується стрімким 

розвитком галузі послуг, нових технологій, програмних продуктів та інших 

нематеріальних виробництв, актуальною є проблема визначення специфіки 

брендінгу як технології цінового позиціонування. Від цінового позиціонування 

залежать капіталізація бренду та прибуток компанії.  

Проблемами методології створення та оцінки брендів, формування й 

управління вартістю брендів займається низка закордонних та вітчизняних 

учених, зокрема: Д.А. Аакер [1], К.Л. Келлер, Ф. Лепла, Д. Джозеф, К. Уолш, 

Т.І. Бурцева [2], І. Гвоздецька [3], М.А. Окландер та ін. Проте проблематика 

створення наукового підходу до визначення ролі, впливу та взаємозв'язку 

брендінгу як технології цінового позиціонування є недостатньо обґрунтованою. 

Мета дослідження полягає у формуванні технології цінового 

позиціонування брендів. 

У теорії маркетингу під брендом розуміється відома торгова марка, яка 

має постійно високу лояльність покупців і приносить компанії додану вартість. 
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Згідно з підходом, який запропонував Д. Аакер, капітал бренду розглядається з 

чотирьох позицій. По-перше, капітал бренду є сукупністю активів, тому 

управління капіталом бренду пов'язано з капіталовкладеннями, які мають бути 

спрямовані на підтримку його активів. По-друге, кожен актив капіталу бренду 

створює цінність різними способами. Саме тому з метою ефективного 

управління капіталом бренду й прийняття обґрунтованих рішень у зв'язку зі 

створенням бренду важливо ретельно відноситися до способів створення 

цінності. По-третє, капітал бренду створює цінність для клієнта аналогічно 

тому, як це робить компанія. По-четверте, активи або пасиви, які складають 

капітал бренду, повинні бути пов'язані з назвою та символом бренду.  

У маркетинговій товарній політиці цінність виступає основою 

формування ціни. Водночас за допомогою цінового позиціонування 

здійснюється технологія брендінгу. Виходячи з цього, слід зазначити, що 

пропозиція цінності бренду здійснюється на основі функціональних та 

емоційних вигід, вигід самовираження та відносної ціни (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 Складові елементи цінності бренду [1, с. 131] 

Загалом, процес позиціонування товару (послуги) відбувається в 3 етапи: 

– виявлення певних характеристик, яким надають перевагу споживачі; 

– виявлення кола діяльності основних конкурентів; 

– порівняння результатів першого та другого етапів з метою виявлення 

незайнятої ніші. 

Виходячи з цього видно, що ціна є однією зі складових елементів цінності 

бренду. Саме тому технологія цінового позиціонування брендів може бути 

заснована на виборі одного з цих чотирьох напрямів або їх поєднанні. Проте 

ціна є тим складовим елементом, який повинен бути обов'язковим під час 

використання стратегії позиціонування, що засноване на двох або трьох 

вигодах. Таким чином, можна сформулювати напрями стратегій цінового 

позиціонування:  

– позиціонування за співвідношенням «ціна/функціональні вигоди»;  

– позиціонування за співвідношенням «ціна/емоційні вигоди»;  

– позиціонування за співвідношенням «ціна/вигоди самовираження». 

Стратегія позиціонування за співвідношенням «ціна/функціональні 

вигоди» базується на вигодах від функціональності та якості бренду у 

співвідношенні з його ціною. Цей підхід може бути реалізований в напрямі 

цінових стратегій співвідношення «ціна/якість».  

Цінність бренду 

Функціональні 

вигоди 

Емоціональні 

вигоди 

Вигоди 

самовираження 

Відносна 

ціна 
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Стратегія позиціонування за співвідношенням «ціна/емоційні вигоди» 

заснована на створенні стійких асоціацій, які пов'язані з брендом, за рахунок 

емоційного впливу на свідомість споживача. У цьому контексті може 

використовуватися стратегія високих цін, оскільки емоційна складова може 

бути базовою при здійсненні споживачем вибору.  

Стратегія позиціонування за співвідношенням «ціна/вигоди 

самовираження» заснована на використанні потреб споживачів брендів у 

самовираженні та самореалізації. Згідно, з пірамідою А. Маслоу, ці потреби є 

потребами більш високого підпорядкування, тому ціна на товари, які їх 

задовольняють, має бути високою протягом усього життєвого циклу. 

У маркетинговій теорії з метою визначення співвіденошення між премією 

від бренду та часткою ринку, яку повинен охопити бренд, використовують 

матрицю позиціонування бренду. У матриці передбачені чотири варіанти 

позиціонування бренду: вибірковий бренд, престижний бренд, доступний бренд 

і тупиковий бренд. Кожна з представлених ситуацій по-різному впливає на 

прибутковість і привабливість бренду і вимагає розробки різних цінових 

стратегій. 

Вибірковий бренд. Якщо бренд орієнтований на високу якість і незначну 

частку ринку, він потрапляє в 1-й квадрант – «вибірковий бренд». Для такого 

бренду прагнення збільшити ринкову частку за рахунок зниження ціни є 

небезпечним. Кращою ціновою стратегією для такого бренду є проходження за 

ціновим лідером і підтримка високої ціни. Можливими стратегіями для такого 

бренду може бути постійне впровадження інновацій у поєднанні з цільовим 

маркетингом, який реалізується, як правило, в ринкових нішах. 

Престижний бренд. Другий квадрант матриці характеризує ситуацію, 

коли бренд орієнтований на високу якість і на завоювання великої ринкової 

частки. Для престижного бренду ключовим моментом успіху також є інновації. 

Споживачі престижних брендів характеризуються високим ступенем 

лояльності та готовністю платити високі ціни за умови, що інновації 

спрямовані на атрибути товару, які є основним джерелом цінності для них. 

Упровадження нових оригінальних товарів може сприяти підтримці лояльності 

існуючих споживачів і залучати нових. Часто інновації стають головним 

елементом, який допомагає бренду утримувати свої позиції в конкурентній 

боротьбі. 

Доступний бренд. Доступний бренд орієнтований на привабливу ціну і 

збільшення частки ринку. Він формує прибуток компанії завдяки нарощуванню 

обсягів продажів. Стратегіями для такого бренду можуть бути: стратегія 

низьких цін та стратегія збиткового лідера та стратегія цінового позиціонування 

за співвідношенням «ціна/функціональні вигоди». 

Тупиковий бренд. Якщо бренд орієнтований на низьку ціну і невелику 

ринкову частку, то він називається тупиковим брендом. Подальше існування на 

ринку тупикового бренду неможливо без додаткових інвестицій або 

перепозиціонування, тому стратегіями для тупикового бренду є такі: стратегія 
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«збору врожаю» і виходу з ринку; стратегія низьких цін; стратегія 

перепозиціонування бренду. 

Отже, у ході дослідження визначено елементи створення капіталу бренду 

та проаналізовані складові елементи формування цінності бренду. Головне 

місце серед основних елементів створення цінності належить ціновій складовій. 

У контексті цього підходу було запропоновано цінові стратегії позиціонування 

брендів у поєднанні з функціональними, емоційними вигодами та вигодами 

самовираження. 
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ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК МЕТОД КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ 

 

Будь-яке підприємство, яке хоче залишитися на ринку, бути 

конкурентоспроможним повинне приділяти значну увагу формуванню свого 

позитивного іміджу. Це є необхідним елементом залучення клієнтів саме в це 

підприємство і відповідно підвищення прибутку. Сильний корпоративний імідж 

стає необхідною умовою досягнення підприємством стійкого та тривалого 

ділового успіху. Вдало сформований імідж запам’ятовується і закріплюється у 

свідомості цільової аудиторії, він є своєрідним сигналом до позитивного 

сприйняття підприємства і завдяки цьому може подолати такі перешкоди, як 

недовіра і неувага, характерні для масової свідомості. 

Імідж підприємства та проблеми його формування розглядаються у 

працях Ведерникова О.А., Авраменко, К.Г.,Сизоненко В.О., Лозниці В.С., 

Зазикіної В.Г.  

Поняття «імідж» можна визначити як стійке уявлення про якийсь об’єкт, 

підприємство, сукупність асоціацій і вражень про них, що формуються у 

свідомості покупців і визначають їхнє становище на ринку. Імідж – сформоване 

представлення цільовій аудиторії інформації про діяльність та успіхи 

підприємства, яка постійно та динамічно впливає на взаємини підприємства з 

його потенційними та фактичними покупцями, на його 

конкурентоспроможність, фінансові результати та контакти з іншими 

державними або приватними підприємствами, установами та організаціями [1]. 
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Імідж організації складається із певного набору елементів, які пов’язані 

між собою. Такі елементи і результативними чинниками, які формуються на 

підставі проведення маркетингової комунікаційної компанії. Такими 

елементами є: корпоративна культура, імідж керівника, імідж персоналу, 

фірмовий стиль, соціальний імідж та ділова репутація. 

Формування іміджу підприємства – справа не тільки фахівців. 

Сприятливий імідж підприємства повинен відповідати реальному існуючому 

образу або специфіці підприємства, повинен відрізнятися від образів інших 

продуктів та підприємств [2]. 

Зовнішній імідж формується такими інструментами, як public relations. Це 

висвітлення громадської діяльності компанії та її керівництва, спонсорські 

акції, контакти зі ЗМІ та забезпечення їх матеріалами для висвітлення 

позитивного іміджу підприємства. 

Внутрішній імідж – імідж організації в очах персоналу, імідж, що виникає 

в покупців при спілкуванні з виробниками. Внутрішній імідж підприємства 

створюють відносини персоналу і керівництва, їх загальне спрямування, 

атмосфера. Формуванню внутрішнього іміджу сприяють такі цілеспрямовані 

програми заохочення співробітників [2]. 

Необхідність швидкого створення позитивного іміджу актуальна, 

насамперед, для невеликих підприємств, що тільки розпочинають власну 

справу. Імідж, що розробляється в перші дні створення нового підприємства, 

значною мірою визначає його репутацію на перспективу. 

Першочерговими завданнями, що потребують вирішення в середині 

компанії при формуванні позитивного іміджу підприємства повинні стати 

наступні [3]: 

1) визначення короткострокових  і перспективних цілей функціонування 

компанії; 

2) сегментація ринку відповідно до планів діяльності організації; 

3) створення товарного знака, логотипа; 

4) підбір і розстановка співробітників, які будуть підтримувати загальні 

цілі діяльності; 

5) розробка загального стилю підприємства, концепції зовнішнього 

оформлення офісу; 

6) проведення маркетингових досліджень і складання прогнозів розвитку 

фірми; 

7) створення початкової бази даних реальних і потенційних клієнтів. 

Для створення успішного іміджу необхідно звертати увагу на інші бренди 

кожного сегменту ринку. Це дасть можливість, по-перше, уникнути 

дублювання вже існуючого бренду; по-друге, враховувати помилки і 

прорахунки, вдосконалені конкурентами; по-третє, наштовхувати на 

оригінальну ідею. 

Отже, позитивний імідж підприємства як метод конкурентної боротьби 

підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку, привертає продажі 

й збільшує їх об’єм, полегшує доступ організації до ресурсів. Усі складові 
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іміджу спрямовані на досягнення трьох основних цілей: досягнення високого 

рівня компетентності та ефективності в роботі з клієнтами; створення і 

підтримання такого позитивного іміджу, який змушує споживачів довіряти 

підприємству; встановлення емоційного зв’язку з покупцем і суспільством. 

Більшість підприємств не використовує навіть половини можливого ресурсу 

для використання іміджу  для створення й покращення конкурентних 

можливостей. 

 

Список використаної літератури: 

1. Ткачук О. В. Корпоративний імідж – важлива складова успіху банку/ 

О.В.Ткачук //Держава та регіони. – 2014. – №6. – С. 297–299. 

2. Бурбело О.А. Економічна і правова безпека репутації підприємства: 

Монографія / О.А.Бурбело, Д.В. Солоха, В.Ю. Припотень. - Луганськ: Янтар, 

2013. - 100 с. 

3. Турінська М.М. Структура репутації підприємства/ М.М. Турінська,     

В.Г. Пеннер// монографія.  Луганськ: Янтар, 2014.  140с. 

 

 

Смашнюк Олена 

Науковий керівник ‒ к.е.н., доцент Поліщук І.І.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Розвиток ринкових відносин і посилення конкуренції вказують на 

необхідність нових підходів в підприємництві, орієнтованих на підвищення 

прибутку і конкурентоспроможності підприємства. Забезпечення 

конкурентоспроможності та прибутковості підприємства визначається, 

найчастіше, здатністю товарного асортименту підприємства адекватно 

відповідати поточному споживчому попиту на якісному і кількісному рівнях. 

Таким чином, підвищення ефективності управління товарним асортиментом 

підприємства є актуальним завданням в сучасних умовах господарювання. 

Тому для будь-якого підприємства продумана і детально розроблена 

маркетингова асортиментна політика є основою його стабільності, 

рентабельності, індивідуальності, конкурентоспроможності і, в кінцевому 

підсумку, визначає успіх підприємства на ринку. Крім того, формування 

товарного асортименту є найбільш важливим з усіх інструментів, за допомогою 

яких підприємство здійснює свою маркетингову діяльність на ринку. 

 Теоретичні аспекти та методичний інструментарій формування 

товарного асортименту підприємств фрагментарно розглядалися вітчизняними 

вченими І. В. Багрич, Л. В. Балабановою, Н. М. Богацька, А. М. Германчук, Є. 

О. Діденко, Л. О. Лігоненко, А. А. Мазаракі, Н. С. Степанюком, А. В. Трояном, 

Н. М. Ушаковою та ін. 
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Сутність маркетингового підходу до обґрунтування управлінських рішень 

у сфері формування товарного асортименту підприємства виходить із 

маркетингової концепції товару як засобу задоволення певної споживчої 

вимоги (потреби), підкріпленої платоспроможним попитом. З цієї точки зору, 

товар слід вважати набором (комплексом) властивостей, що пов’язано з 

конкретним матеріальним об’єктом ринкового обміну і який може забезпечити 

покупцеві отримання певних вигод при придбанні цього об’єкту.  

З точки зору маркетингу, оптимальний асортимент зазвичай містить 

товари, що знаходяться на різних стадіях свого життєвого циклу: стратегічні 

товари (фаза впровадження), найбільш прибуткові (фаза зростання), 

підтримуючі (фаза зрілості), тактичні (для стимулювання продажу новинок), 

такі, що плануються до зняття з виробництва (фаза спаду), і такі, що 

розробляються (стадія НДДКР). Наявність у структурі товарного асортименту 

підприємства усіх зазначених видів товарів дає змогу підприємству забезпечити 

високий рівень сталості його конкурентних позицій [2, с. 68]. 

До основних загальних факторів, що впливають на формування 

асортименту, відносяться споживчий попит і виробництво товарів. Асортимент 

торгових підприємств формується під впливом промислового асортименту, 

оскільки виробничі можливості виробника визначають склад пропозиції. Але 

існує й зворотній зв’язок, коли споживчий попит виступає в якості стимулу 

виробництва нових товарів. 

Формування товарного асортименту підприємства неможливе без 

визначення його принципової спрямованості, обсягів і супутніх послуг. У 

сучасному виробництві всі ці напрямки тісно взаємозв’язані і не 

диференціюються, що потребує досягнення компромісу між різними сферами 

виробничо-комерційної діяльності підприємства. У найзагальнішому вигляді  

система формування асортименту передбачає здійснення таких заходів: 

1) визначення поточних і перспективних потреб споживачів, аналіз 

наявних способів використання продукції і особливостей споживчої поведінки 

на відповідних ринках; 

 2) оцінка товарів-аналогів, що їх виробляють конкуренти, за тими 

самими напрямками; 

 3) критична оцінка власних виробів та аналогічної продукції конкурентів 

з позицій покупців; 

 4) коригування асортименту у зв’язку зі змінами рівня 

конкурентоспроможності окремих товарів; 

 5) вивчення пропозицій щодо створення нових продуктів та поліпшення 

властивостей вироблюваної продукції, а також нових способів та сфер 

використання товару; 

 6) розроблення специфікацій нових або поліпшених продуктів відповідно 

до вимог покупців; 

 7) вивчення можливостей виробництва нової або модернізованої 

продукції з урахуванням можливих цін, собівартості, рентабельності; 



64 

 8) розроблення спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів 

щодо якості, найменування, упаковки продукту згідно з результатами 

проведених випробувань виробу; 

 9) оцінювання всього асортименту та внесення змін до нього [1]. 

 Варто зауважити, що планування та управління асортиментом ‒ це 

важлива й невід’ємна частина маркетингу. Крім збуту цей процес 

безпосередньо зачіпає сфери виробництва, фінансування, матеріально-

технічного забезпечення, а також взаємовідносини з технологічними та 

конструкторськими підрозділами [3, с. 85]. 

Таким чином, формування асортименту здійснюється з урахуванням 

необхідних ресурсів, рівня техніки та технології її виробництва, можливостей 

створення нового виробництва в оптимальні терміни, наявності патентів; 

очікуваної рентабельності виробництва та термінів окупності інвестицій: 

наявності управлінських кадрів та кваліфікаційного персоналу на всіх ланках 

виробничого циклу: наявності стійких зв'язків із постачальниками; ступеня 

ризику, пов'язаного із сезонністю попиту. Формування асортименту спрямоване 

на оптимізацію використання технологічних знань та досвіду своєї фірми, 

оптимізацію фінансових ресурсів з точки зору рентабельності товарів, які 

випускають.  
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ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРИПОРТОВОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ ПРИ 

ВИКОНАННІ МИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

У наш час аспект взаємодії залізничного та морського транспорту є одним 

із визначальних перспектив розвитку шляхів сполучення нашої держави з 

країнами дальнього та ближнього зарубіжжя. Головною причиною зниження 

обсягів перевезення вантажів при взаємодії залізниці та морського 

торгівельного порту є діяльність митних органів, що відображають економічні 

та політичні процеси країни. 

http://www.rusnauka.com/


65 

Питанням організації роботи морських торгівельних портів України 

досліджували вітчизняні науковці Андреева Н.М., Чумаченко Н.Г., Фришев 

С.Г., Сергєєв В.І., Мельник І.І., Бондар С.М., Примачов М.Т., Примачова С.І., 

Прокофьева Т.А., Степанов В.М. та інші. Багато авторів досліджували питання 

розвитку морських торговельних портів України, зокрема Цабієва Т.О. 

досліджувала засади забезпечення сталого функціонування і розвитку морських 

портів України, Мірошко В.М. визначав основи стратегічного планування 

економічного розвитку вантажних портів України тощо. 

Наявний транспортний потенціал України за оцінками експертів 

використовується лише наполовину. Невідповідність стандартів транзитних 

перевезень в Україні міжнародним вимогам унеможливлює зростання обсягів 

таких перевезень, а, отже, і не сприяє розширенню фінансових можливостей 

держави. 

У сучасних умовах основним методом комплексного аналізу роботи  

магістральних і промислових залізничних станцій є побудова графічної моделі 

у вигляді плану-графіка [4, с. 124]. Плани-графіки будують з метою узгодження 

роботи всіх парків станцій, під'їзних колій, визначення завантаження основних 

елементів станцій, скорочення міжопераційних інтервалів і визначення 

найбільш напружених періодів у роботі станції. 

На сьогодні для побудови планів-графіків роботи станцій широко 

використовуються універсальні графічні редактори, такі як AutoCAD, 

CorelDraw та ін. Це дозволяє істотно спростити процес зберігання і передачі 

інформації, покращити якість оформлення креслень. Однак швидкість розробки 

планів-графіків і їх аналізу залишилася практично незмінною. 

У роботі морських портів існують дві схеми обробки контейнерів [3, 

с.15]: 

Перша схема передбачає після перевантаження контейнерів із судна на 

контейнерний термінал переміщення їх до спеціального оглядового майданчику 

та вивезення автотранспортом контейнерів, після огляду, з території порту; 

Друга схема відрізняється від першої тим, що контейнер повертається до 

місця зберігання та чекає на вивезення з території порту. На даний час більш 

доцільно економічною є перша схема обробки контейнерів із завантаження 

контейнера на автотранспортний засіб. 

Варіантом спрощення обробки контейнерних вантажопотоків є розробка 

удосконалених схем обробки контейнерів, що запропоновані в роботі. Схема 

«об’єднання території» - створення об’єднаного комплексу: контейнерний 

термінал поєднується з оглядовим майданчиком. Така схема дасть змогу 

уникнути подвійних перевантажувальних операцій та скоротити час на 

переміщення контейнерів. Схема «50/50» - оглядовий майданчик необхідно 

обладнати технічними засобами, із можливістю застосування технічних 

пристроїв да будь-якого з контейнерів, що знаходяться під митним контролем. 

Зростання вантажопотоків в українських портах відбувається в 

основному за рахунок контейнерних перевезень, одного із найважливіших 

резервів підвищення продуктивності та зниження собівартості перевезення 
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вантажів. У нинішніх умовах підвищується попит на такий спосіб доставки 

товарів як у межах транспортної системи України так і в міжнародному 

сполученні, що визиває необхідність модернізації всієї транспортної 

інфраструктури. 

Недосконала технологія митного оформлення імпортних вантажів, 

призводить до їх затримки від 4 годин до декількох діб. У результаті чого 

вагони накопичуються на коліях станції порту. Необхідно розробити 

удосконалену модель функціонування пункту митного оформлення та 

контролю. 

У вигляді мережі Петрі [2, с.4] запропонована узагальнююча модель лінії 

обробки вантажів у митному відношенні на залізничній припортовій станції. Ця 

модель перевіряє можливість раціоналізації часу на виконання митних операцій 

у прискореному режимі. 

Заходи зі спрощення та вдосконалення митних процедур, впровадження 

сучасних технологій митного оформлення та контролю, створення сприятливих 

умов для прискорення товарообігу через митний кордон України – усе це 

надасть можливість підвищити транзитний потенціал нашої держави. 

Залізниця та порт – нерозривний технологічний транспортний комплекс, 

що обслуговує транзитні вантажопотоки та український імпорт . Порт може 

знайти кошти та спрямувати їх на модернізацію та відкриття нових 

потужностей, натомість станція такої можливості немає, оскільки вона працює 

на межі своїх можливостей. Тому зараз найбільш раціональним варіантом 

покращення роботи припортового комплексу є перебудова портових об’єктів.  

Під час огляду суден, що прибули можуть бути виявлені контейнери, які 

необхідно затримати за результатами митного контролю. Для покращення 

технології роботи при взаємодії припортової станції та порту, умов роботи 

припортової станції та взаємодії усього портового комплексу важливим 

доцільним є спорудження [1, с.14] пункту огляду затриманих вантажів (ПОЗВ) 

та пункту митного контролю (ПМК),  що забезпечують безперебійну та чітку 

роботу контролюючих органів; швидку та якісну перевірку вантажів; надійну 

систему виявлення контрабанди, а також злагоджену співпрацю працівників 

усього припортового комплексу. 

Дослідження проблем застосування організаційних заходів для 

підвищення ефективності взаємодії залізничного та морського транспорту 

показує, що для умов України значна кількість рішень знаходиться на 

обмеженні пропускних або провізних спроможностей залізничної 

інфраструктури, що вказує на можливість отримання додаткового ефекту за 

рахунок розвитку припортової залізничної інфраструктури. 

Запропоновані у роботі заходи сприятимуть скороченню часу переробки 

експертно-імпортних вантажів та, відповідно, підвищенню конкурентоздатності 

транспортної системи нашої держави на ринку міжнародних перевезень. Як 

наслідок, удосконалення системи міжнародних перевезень при взаємодії 

залізничного та морського транспорту, надасть можливість значно підвищити 

можливості реалізації транзитного потенціалу України.  
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МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 

Сьогодні жодна людина не уявляє свого життя без мобільного телефону. 

Смартфони, окрім звичайної функції мобільного зв’язку, дають змогу швидко 

знайти необхідну інформацію в Інтернеті та виконують функції ПК. З огляду на 

це, традиційні маркетингові інструменти втрачають актуальність, натомість 

активізується саме мобільна реклама. Вона розглядається як пріоритетний 

напрям роботи з клієнтами значною кількістю топ-менеджерів великих 

компаній, що свідчить про вагомість такого роду реклами для великого бізнесу. 

Проблематика розвитку маркетингових інновацій є актуальною для 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Окремі питання інформаційної 

діяльності, пов’язаної з мобільним маркетингом, розглянуті в працях                       

Кр. Баммеля, С. Крума,  А. Майкла, Ч. Мартіна, А. Пірсона, Б. Солтера, Г. 

Холланда. Серед вітчизняних науковців питання розвитку мобільного 

маркетингу досліджували Л. Бугаєв, М. Даниленко, В. Мазуренко, Н. 

Матвієнко, А. Шелестун та ін. 

Мобільний маркетинг – це ширше поняття, ніж SMS-маркетинг, оскільки 

означає процес поширення маркетингової інформації на мобільні телефони 

абонентів-споживачів не лише через текстові повідомлення (SMS),  але  й інші 

мобільні технології та, як правило, отримання від них зворотної реакції. 

Мобільний маркетинг є маркетинговим інструментом, який дає змогу 

взаємодіяти з клієнтами та є похідним direct-маркетингу й одним із видів 

електронного маркетингу. 
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Інструменти мобільного маркетингу включають передачу інформації у 

мережі сотового зв’язку: IVR (Interactive Voice Response),  текстову інформацію 

(SMS-повідомлення), фото- та відеоінформацію(MMS), технології, що дають 

змогу реалізовувати неголосові інтерактивні комунікації (WAP, Java),  контент 

(теми, зображення,  мелодії, слайд-шоу), ігри та програми,  Bluetooth-

маркетинг, рекламу під час дзвінка тощо (табл. 1) [1]. 

Таблиця 1 - Основні інструменти мобільного маркетингу 

Інструменти Характеристика 

Flash SMS 
Розсилання SMS,  які миттєво відображаються на екрані 

мобільного телефону у  момент отримання 

WAP-Push SMS 
Розсилання  SMS,  які містять посилання на Інтернет-

ресурс 

MMS 

Мультимедійні повідомлення,  які дають можливість 

надсилати не лише текст, але й зображення, відео- та 

аудіофайли 

Java 
Дає можливість створювати програми та додатки для 

мобільних пристроїв 

WAP 
Передача інформації з Інтернету на екран мобільного 

телефону 

Bluetooth 
Безпровідникове  передавання даних між пристроями за 

допомогою спеціального обладнання 

IVR 
Голосове меню,  яке дає змогу спілкуватись абоненту з 

автоматизованим інформатором 

Виділяють такі основні переваги мобільного маркетингу:  

       1. Користувачі завжди мають мобільні телефони при собі й переважно 

отримують повідомлення у момент його відправки. Отже, мобільні 

маркетингові технології –  фактично миттєві.  

       2. Мобільна платформа взаємодіє безпосередньо з користувачами. Це 

уможливлює значною мірою  індивідуалізовану взаємодію.   Маркетологи 

можуть навіть розпочати прямий діалог з  користувачем, отримувати миттєвий 

зворотний зв’язок за допомогою SMS.  

       3. Вирішення проблеми можна відстежувати в online-режимі.  Це допомагає 

краще аналізувати поведінку користувачів, тим самим покращувати стандарти 

обслуговування.  

       4. Користувачі часто використовують платформи мікроблогів, такі як 

Twitter, Facebook, зі своїх мобільних телефонів, що може бути  корисно для 

маркетологів.  

       5. Дуже зручними для користувачів сьогодні є мобільні платежі.  

Користувачам пропонують безпечну онлайн-оплату за допомогою сучасних 

мобільних веб-систем. 

Не зважаючи на значну кількість переваг, існують недоліки від 

використання мобільного маркетингу:  

        1.Мобільні пристрої не мають певного конкретного стандарту (порівняно з 

ПК і ноутбуками), вони різних форм і розмірів,  мобільні платформи дуже 
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відрізняються,  використовуючи різні операційні системи і браузери. Тому 

створення єдиної кампанії для них складне.  

        2. Маркетологи повинні розуміти,  що користувачі хотіли б зберегти 

приватність в Інтернеті.  

       3. Мобільні телефони виготовляють з невеликим дисплеєм і без миші, що 

ускладнює користувачу навігацію,  навіть якщо він має сенсорний екран [2].  

Необхідною складовою ефективної реалізації мобільного маркетингу є 

створення мобільної версії сайту. Зокрема сайт підприємства – один з найбільш 

ефективних інструментів інтернет-маркетингу, що спрямований на 

інформування споживачів, рекламування продукції (послуг), формування 

бренду підприємства, стимулювання збуту та ін. Мобільна версія сайту 

передбачає адаптацію до екрану мобільного пристрою з максимально 

спрощеною структурою. Враховуючи те, що більшість користувачів мобільного 

Інтернету здійснюють вхід до мережі у громадських місцях, громадському 

транспорті та власних авто, де час їх перебування в Інтернеті обмежений, 

необхідність створення мобільної версії сайту є очевидною. 

Важливою складовою мобільного маркетингу стає мобільна реклама. 

Практичний досвід показує, що майже усі види інтернет-реклами можливо 

гармонійно перенести у мобільний маркетинг, оскільки він має більші 

перспективи. Згідно з дослідженнями, 63% мобільних інтернет-користувачів 

звертали увагу на рекламу на екрані мобільного телефона. Достатньо високий 

показник проникнення є наслідком того, що технічні характеристики мобільних 

пристроїв дозволяють виводити на екран лише одне рекламне повідомлення, 

що сприяє вищій концентрації уваги на об’єкті. Мобільну рекламу можливо 

здійснювати за наступними напрямами (рис. 1): 

Тенденції розвитку мобільного зв’язку та Інтернету дозволяють 

прогнозувати зростання значення мобільного маркетингу як інструмента 

інтернет-маркетингу. Цьому сприяють наступні фактори: кількість мобільних 

користувачів постійно зростає; мобільні оператори мотивовані до розвитку 

мобільного Інтернету; мобільні пристрої майже завжди знаходяться біля 

потенційного споживача; мобільний маркетинг дозволяє охопити недоступну 

для інтернет-маркетингу аудиторію; мобільна реклама має більший ступінь 

проникнення та більшу лояльність до споживача [3, с.174]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Можливості мобільної реклами [3, с.174]. 
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Отже, зважаючи на стрімку тенденцію до зростання кількості 

використання різних пристроїв мобільного зв’язку (телефони, смартфони, 

планшети), реклама активно переміщається у Інтернет-простір, тому мобільний 

маркетинг поступово стає ефективною та невід’ємною складовою інтернет-

маркетингу.  
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ПРОБЛЕМИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В 

УМОВАХ ВСТУПУ В ЄС 

 

Трансформації в сучасному суспільстві відбуваються з дивовижною 

швидкістю. Україна, як і практично всі країни Європи, опинилася на перехресті 

всіх новітніх процесів сучасного світового господарського розвитку. Дедалі 

більше зростає актуальність розробки оптимальної моделі майбутнього країни, 

шляхів і механізмів просування до нього.  

На початку XIX сторіччя світова економіка все більше відчуває на собі 

зростаючий вплив процесів глобалізації, які дають могутній імпульс 

формуванню нової системи міжнародних економічних та політичних відносин. 

Глобалізація виявляється в повній сумісності з процесами локалізації 

конкурентних переваг у різних видах діяльності, що призводить до 

спрямування національними урядами своєї соціально економічної політики до 

формування кластерів підприємств.  

Економічна нестабільність в світовій економіці в останнє десятиріччя 

примусила багато країн звернути увагу на невикористаний потенціал 

регіональних економік і вдосконалення регіональної структури, як резерву 

http://mobiledevices.about.com/%20od/additionalresources/a/Advantages-And-Disadvantages-%20Of-Mobile-Marketing.html
http://mobiledevices.about.com/%20od/additionalresources/a/Advantages-And-Disadvantages-%20Of-Mobile-Marketing.html
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підвищення ефективності функціонування економічної системи. Серед 

близьких за профілем компаній тенденція розміщувати свої виробництва і 

функціонувати в найбільшій географічній близькості в останні роки стала 

домінуючою. Формою такого функціонування виступають кластери які 

доказали свою ефективність в економіці розвинутих країн.  

В умовах інтеграції національної економіки в економічну систему ЄС 

набуває вагомого значення транспортний сектор, зокрема залізничний 

транспорт. Традиційно в Україні він є лідером серед інших видів транспорту 

щодо обсягів перевезень. Так, структуроформуючі галузі національної 

економіки, такі як металургія, машинобудування та сільське господарство, 

взагалі, не можуть ефективно функціонувати без залізничних перевезень. В ЄС 

транспортна галузь складає понад 7 відсотків ВВП і надає 5 відсотків робочих 

місць у європейських країнах, а у абсолютному виразі це складає 6,5 млн. чол.  

Практика розвитку промислових кластерів стає найбільш популярною у 

світовому співтоваристві. Політика, спрямована на створення промислових 

кластерів сприяє реалізації концепції сучасного планування економічного 

розвитку, що ґрунтується на визначенні взаємозв’язків фірм і галузей 

промисловості.  

Кластер – добровільне об’єднання фірм у певній сфері підприємництва, 

пов’язаних між собою технологічно, і, як правило, за ознакою технологічної 

близькості. Кластери у залізничному транспорті, переважно складаються з 

малих та середніх підприємств. Об’єднання фірм у кластери дозволяє кожному 

з учасників одержувати переваги, що виникають в процесі об’єднання зусиль 

заради масштабності виробництва. Підприємства, що входять у кластер 

зберігають свою незалежність.  

До регіональних промислових кластерів відносяться групи фірм, 

сконцентровані географічно, зазвичай у середині регіону. Розроблено три 

основні рушійні сили промислової кластеризації: 

- стратегічні і оперативні ділові можливості міжфірмових альянсів 

специфічного виду; 

- традиційний регіональний фактор ринкових переваг;  

- специфічна роль некомерційних інститутів, таких як університети, 

коледжі, торгові союзи, професійні асоціації.  

Об’єднання підприємств у кластери дозволяє їм підвищувати рівень 

інноваційності, конкурентоспроможності на ринку. Кластери створюють 

передумови для припливу іноземних інвестицій, більшість учасників не є 

прямими конкурентами, а мають спільні проблеми і потреби, покращують 

продуктивність і посилюють конкуренцію, дають можливість для 

ефективнішого співробітництва з урядом та діловими колами.  

Умови формування кластерів:  

- близькість до ринків;  

- забезпеченість професіональним трудовим капіталом(близькість до 

університетів);  

- наявність постачальників засобів виробництва й інших ресурсів;  
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- доступність специфічних місцевих ресурсів;  

- взаємодія та взаємодоповнюваність створюють ефект масштабу;  

- наявність сучасної інфраструктури;  скорочення вартості трансакцій; 

- вільний обмін та доступ до інформації.  

В Україні виникла потреба у формуванні транспортно-логістичного 

кластеру. В такому випадку ефективний розвиток транспортно-логістичного 

кластеру має здійснюватися на основі укладання паритетних угод між галузями 

транспорту в рамках відповідних кластерів.  

Метою створення такого транспортного консолідуючого центру має стати 

ефективне обслуговування вантажопасажирських перевезень підприємствами 

залізничного транспорту. Визначити ефективність роботи кластера можна за 

шістьма критеріями - швидкість, надійність доставки вантажів і пасажирів, 

обґрунтованість тарифів, рентабельність перевезень, обсяг перевезень, 

забезпечення процесів перевезення IT-технологіями.  

Розвиток кластерів не завжди є безпроблемним. Основною складністю, 

що його супроводжує, є те, що ймовірність успіху буде низькою для багатьох 

регіонів, якщо не всі етапи аналізу реалізовані та не оцінена виконуваність 

кластерних ініціатив. Виходячи з вищевказаного, потенційні ризики та бар’єри 

кластерного розвитку залізничного транспорту включають наступне:  

1) створення галузевої кластерної програми потребує детальних відомостей 

та знання економіки регіону;  

2) не достатньо розвинута технологічно-інституціональна структура 

(кластери використовують регіональні установи для отримання інформації та 

допомоги в оновленні технологій, економічному вивченні, торгівлі цінними 

паперами, та навчанні і тренінгах на всіх рівнях в своїх галузях. Технологічна 

інфраструктура є базою для будування економіки, що базується на кластерах, та 

її відсутність є серйозним недоліком у кластерах, що зростають);  

3) регіональну ізольованість та обмеженість (поки соціальний капітал є 

середовищем, що передає інформацію в межах кластеру, конкурентоздатність 

дуже залежить від здатності імпортувати нову інформацію та ідеї з більших 

відстаней);  

4) компанії, що створили кластер пізніше, можуть не витримати конкуренції 

(переваги членів кластеру надають кластерам, створеним раніше, очевидну 

конкурентну перевагу над тими, хто прийшов пізніше і зімітував вже існуючий 

кластер.  

Кластери, створені першими, зберігають кошти, надають спеціалізовану 

інфраструктуру, інституціональну підтримку, та добре розвинуту мережу, що є 

неможливим для нових або менших кластерів.  

Отже, потреба кластеризації залізничного транспорту в умовах вступу в 

ЄС вимагає подальших наукових фахових досліджень на різних рівнях, 

включаючи, як академічну, так і вузівську науку, зокрема профільних 

університетів.  

Дана проблема має вирішуватися, як на рівні держави, так і на рівні 

окремих регіонів. Має бути розроблена та ратифікована законодавчо-правова та 
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нормативна база ефективного функціонування кластерів в національній 

економіці за аналогом розвинутих країн. В Україні уже підготовлені 

передумови для розробки такого підходу до формування кластерів. І виникає 

організаційна проблема щодо її реалізації.  

Вирішення питання кластеризації залізничного транспорту сприятиме 

оптимізації роботи вітчизняної мережі залізничних доріг об’єднання 

«Укрзалізниця», що сприятиме росту ВВП держави та інтеграції в економічну 

систему ЄС. 
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ІННОВАЦІЇ В ДРУКОВАНІЙ РЕКЛАМІ 

 

Друкована реклама - найпоширеніша форма реклами в усьому світі. 

Традиційно до неї відносять рекламу в газетах, журналах для споживачів, 

бізнес-журналах, галузевих, торговельних журналах і довідниках. На друковану 

рекламу припадає 93% загальних витрат на рекламу в Швеції, 83 - в 

Нідерландах, 75 - в Німеччині, 64 - у Великобританії і 53% - в США. Якщо 

включити в список друкованих засобів пряму поштову розсилку - популярне 

засіб поширення реклами в США, значення якого з кожним днем зростає і в 

інших країнах, то панування друкованої реклами стане ще більш очевидним.[3] 

Увага є найважливішою первісної реакцією на друковану рекламу. 

Приблизно 50% друкованої реклами не вдається «пройти» цей початковий 

етап обробки інформації. Реклама, що залишилася без уваги, не сприяє 

досягненню цілей комунікації. 

Вся друкована реклама незалежно від конкретного її носія грунтується 

на чотирьох структурних факторах[1]: 
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- ілюстрації; 

- заголовку; 

- тексті; 

- назві або логотипі марки. 

Під текстом розуміється зміст рекламного звернення, відмінне від 

заголовка або логотипу. Логотип - це, як і назва, унікальний розпізнавальний 

знак марки, поряд з її назвою, він може бути виконаний або в образотворчій, 

або у вербальній формі. Незважаючи на те що ці чотири структурних фактора 

є стандартними, назва марки або логотип - єдині обов'язкові елементи. 

Наприклад, одні рекламні оголошення, які розміщуються в газетах і 

довідниках, не мають ілюстрацій. 

Інші - містять тільки ілюстрацію і назва марки або логотип. Треті - 

ілюстрацію, заголовок і назва марки або логотип без основного тексту. І 

нарешті, четверті - тільки назва марки або логотип. Проте вся друкована 

реклама може в принципі використовувати ці чотири основних елементи[1]. 

Реклама в газетах має пріоритетне значення. Дослідниками 

підраховано, що в середньому 87% читачів газет можуть звернути увагу на 

розміщену в них рекламу. Проте насправді її помітить тільки половина всіх 

читачів, тобто 43%. Назва марки або логотип побачать 34% читачів, тобто 

79% людей, які так чи інакше звертають увагу на рекламу. Приблизно один з 

п'яти читачів (19%) прочитає половину або весь текст оголошення. Порівняно 

з рекламою, що розміщується в журналах для споживачів, газетна реклама 

привертає менше уваги, ефективність розпізнавання марки читачами у неї 

нижче, проте в два рази більше число людей читає її текст. 

Щоб створити оригінальну друковану продукцію, потрібно 

дотримуватися наступного маршруту: 

1) Визначитесь з типом продукції. Листівки, буклети, візитки або 

каталоги? Все залежить від мети. Якщо ви готуєте продукцію для участі у 

спеціалізованій виставці, бажано створити каталоги продукції та подбати про 

візитки. 

2) Дизайн. Тут бажано звернутися до професіонала, адже саме класний 

фахівець здатний створити щось нове і незвичайне, використовуючи звичні 

інструменти. Часто послуги дизайнерів пропонують і самі поліграфічні 

компанії. Але ви також можете скористатися допомогою досвідченого 

креативника. Обговоріть з ним специфіку вашого бізнесу, розкажіть докладно 

про цільової аудиторії, ідеології та цілі вашої компанії, запропонуйте своє 

бачення. Розміщення, колір і навіть розмір тексту і зображень - все має 

значення.  

3) Продумати текстове наповнення. Створення якісної текстівки - ще 

один важливий крок. Запам'ятовується слоган, зрозуміла та доступна 

пропозиція також впливає на результат. Адже мало придумати красиву 

картинку - необхідно ще донести потрібний меседж. Згадаймо ту ж рекламу 

кросівок Asics. ―Це виглядає, як реклама. Але це тест типу стопи", - читаємо на 

сторінці журналу. Цікава і трохи провокаційна пропозиція явно привертають 
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увагу читача. Написати текст, звичайно ж, можна і самому, але ефективніше все 

ж звернутися до професійного копірайтеру, який допоможе створити 

максимально точне повідомлення.[2] 

4) Вибір паперу. Сучасні поліграфічні компанії пропонують такі варіанти: 

-  Крейдований папір – гладка, з рівною поверхнею і дуже високим 

показником білизни, зображення на ній виглядають особливо яскраво і 

красиво. Призначена для друкування офсетним способом друку, і, що дуже 

важливо, протистоять дії води.  

 -  Зі спеціальним покриттям – покривається полімерною плівкою, що   

забезпечує високі відбивні здібності. Найчастіше її використовують для  друку 

візиток, обкладинок, пакетів, папок і т. д.  

-   Дизайнерський папір – має тиснення, рельєфний малюнок, що імітує 

різні поверхні (льон, яєчна шкаралупа, дерево, паморозь та інше). Головна 

особливість - незвичайна текстура. 

І це лише мала частина того, що може запропонувати сучасна поліграфія. 

5) Спосіб друку. Зараз найбільш популярними є офсетний та цифровий 

друк. Технологія офсетного друку дозволяє отримувати високоякісне 

зображення, до цього дуже великими тиражами - і в цьому її головна 

особливість. Крім того, будь-які дрібні деталі, надруковані офсетом, будуть 

відмінно зображатися, а всі кольори й навіть ледве помітні півтони - остануться 

явно видно. Що стосується цифровий друк — це її основна перевага - 

швидкість і гнучкість. Ще один плюс – можливість попередньо роздрукувати 

пробний варіант перед друком всього тиражу.  

6) Не забувати про поліграфічних "фішках". Якщо бюджет дозволяє, 

скористайтись незвичайними можливостями поліграфії, зазначеними вище 

(золоті, термохромний, що реагують на світло чорнило, гібридне лакування та 

інше)[2].  

Отже,маркетингові можливості поліграфічної продукції практично 

безмежні. Доказ тому - історії брендів, які "зачепили" своєї друкованої 

рекламою весь світ, і заробили на цьому мільйони. Головне - нестандартний 

підхід до справи та віра в унікальність свого продукту. А це під силу навіть 

початківцю бізнесу! 
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БЕНЧМАРКЕТИНГ У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

Для українських підприємств постійно існує необхідність у дослідженні 

вітчизняних та світових ринків, прогнозуванні розвитку економічних зв'язків, 

аналізі маркетингової діяльності та прийняття стратегічних рішень для 

забезпечення власної конкурентоспроможності. Виставкова діяльність за даних 

умов є ефективним інструментом маркетингової політики підприємства. 

Правильно спланована і обгрунтована виставкова діяльність дозволяє 

максимально ефективно використати ресурси, досягти як маркетингових, так і 

поточних торговельних цілей, а також визначити напрями подальшого розвитку 

підприємства. 

Методологічні та методичні питання організації та розвитку виставкової 

діяльності та пов’язані з цим прикладні аспекти досліджувались зарубіжними 

науковцями: Я. Критсотакісом, С. Міллером, Б. Монтгомері, Дж. Олвудом, С. 

Гопалакрішною та ін., в тому числі російськими вченими – В. Пєтєліним, І. 

Філоненком, Л. Назаренко та іншими. 

В Україні виставкова діяльність ще не набула достатніх теоретичних 

обґрунтувань і необхідного методичного забезпечення. Питання, що 

торкаються цієї проблеми, лише частково висвітлювались такими українськими 

фахівцями, як Т. І. Лук’янець, В. І. Фарберов. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів 

бенчмаркетингу у виставковій діяльності підприємств як засіб підвищення 

конкурентоспроможності. 

Виставки є інтегрованими комунікаціями, оскільки включають в себе 

особовий та безособовий аспекти. Безособовий аспект реалізується за 

допомогою таких засобів як реклама, PR, стенд (його стиль – технократичний, 

гостинний, фундаментальний, ігровий; освітлення; кольорова гама; 

оформлення). Особові комунікації реалізуються через особову техніку 

комунікацій, яка включає й техніку мови, тобто вміння вести розмову, й 

особисті якості персоналу стенду. 

Трансформація сутності виставок в інструмент багатопланових 

маркетингових комунікацій зробила їх не тільки ареною гострої конкурентної 
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боротьби, але й полем, де можливе порівняння того кращого, що є у 

підприємств, і найбільш цінується споживачами. Одним із методів такого 

порівняння є бенчмаркетинг, тобто систематизована діяльність, спрямована на 

пошук, оцінку та навчання на кращих прикладах. Існує багато видів 

бенчмаркетингу: внутрішній, конкурентний, функціональний, загальний, 

глобальний, асоціативний, операційний, стратегічний, бенчмаркетинг клієнта. 

Сфера застосування бенчмаркетингу майже не обмежена. Однак ще й досі 

немає єдиної класифікації різновидів бенчмаркетингу. Бенчмаркетинг взагалі є 

мистецтвом виявлення найкращих з існуючих практик. У своєму широкому 

розумінні він присутній і на виставці/ярмарку [2, с. 185].  

 Сутністю виставкового бенчмаркетингу є виявлення за допомогою 

виставок/ярмарків можливостей самовдосконалення, визначення об'єктів 

удосконалення, таких як товари, послуги, бізнес та виробничі процеси з метою 

підвищення конкурентоспроможності підприємства на внутрішніх і 

міжнародних ринках. Правила роботи з інформаційними потоками, що 

застосовуються у бенчмаркетингу, доцільно використовувати і для 

виставкового бенчмаркетингу: організація системного збору інформації, оцінка 

актуальності, накопичення, аналіз інформації спеціалістами, доведення 

інформації до осіб, що приймають рішення на її основі. 

Як показує практика, у більшості випадків навіть при безпосередньому 

візиті на підприємство, візитери не отримують яку-небудь конфіденційну 

інформацію, особливо на рівні вищого менеджменту. На українських 

підприємствах, як правило, це обумовлюється низьким рівнем проведення 

бенчмаркетингових проектів, а також психологією експонента. У цьому 

контексті виставки мають величезну перевагу, оскільки не вимагають жодних 

прямих зобов’язань [1, с. 20]. 

Використання виставкового бенчмаркетингу спирається на певну 

послідовність дій, що приводить до отримання корисної інформації для 

прийняття більш ефективних управлінських рішень. Проведення виставкового 

бенчмаркетингу можна представити у вигляді процесу, який складається з 

послідовних етапів планування, дослідження, аналізу та покращення. 

Для інформаційного забезпечення виставкового бенчмаркетингу 

використовується конкурентна розвідка - збір важливої для підприємства 

інформації з відкритих джерел. Проте при використанні всіх методів дуже 

важливим є дотримання етичних норм щодо збору інформації про конкурента, 

оскільки при виявленні порушень цього принципу репутація підприємства 

може бути назавжди зіпсована. 

Прийняття рішення про участь у виставці/ярмарку базується на врахуванні 

впливу багатьох факторів, починаючи від місії та цілей підприємства і 

закінчуючи стратегією участі. 

Наведені фактори впливають також на кінцевий результат участі і є 

основою для найбільш виваженого прийняття рішення про участь, здійснення 

виставкового бенчмаркетингу та поліпшення функціонування підприємства в 

цілому. Місія підприємства як головний фактор вказує на сутність діяльності 
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підприємства, формулює принципи його роботи та розкриває призначення 

провідних підрозділів, а також містить ціннісні орієнтири підприємства та 

перспективність його роботи. Цілі, які виходять із місії підприємства, є 

критерієм для подальшого прийняття рішень керівництвом підприємства. Чітке 

формулювання місії та цілей підприємства є основою для формування 

корпоративної стратегії [3, с. 335]. 

Конкретність та чітка постановка цілей, у свою чергу, показують зміст 

маркетингової діяльності підприємства, а також є основою для формування 

його стратегії і розгорнутого SWOT-аналізу. Оскільки маркетингова стратегія – 

це засіб досягнення маркетингових цілей щодо маркетинг-міксу, основними 

елементами якого є комунікації, продукт, ціна та розподіл, існують загальні та 

Загальними причинами можуть бути збільшення обсягів продажу, оцінка 

конкурентоспроможності підприємства, визначення експортної спроможності 

товарів підприємства, спостереження за конкурентами, обмін досвідом, 

виставковий бенчмаркетинг, вивчення загальної кон’юнктури галузі тощо. 

Особливими причинами є такі, що пов’язані з цільовою функцією кожного 

елемента комплексу маркетингу окремого підприємства. 

На сьогодні найкращим прикладом застосування технології 

бенчмаркетингу у виставковій діяльності можна назвати «Мистецький 

Арсенал», уся діяльність якого побудована на прикладах провідних музеїв 

світу, що дозволило «Мистецькому Арсеналу» за відносно короткий проміжок 

часу стати на один рівень із найкращими світовими виставковими май-

данчиками. З огляду на вищезазначений приклад бенчмаркетингу має стати 

технологією, що постійно використовується у виставковій діяльності 

вітчизняних підприємств. 

Таким чином, бенчмаркетинг дозволяє зрозуміти, як працюють компанії- 

лідери і дає шанс досягти високих результатів роботи. Відповідно і вітчизняні 

підприємства повинні переймати даний спосіб досліджень задля становлення 

більш прибутковими, стабільними та конкурентоспроможними. Адже 

використання досвіду інших компаній дозволяє покращити організацію бізнес-

процесів, скоротити витрати, збільшити прибуток, краще оцінити свої сильні та 

слабкі сторони, запровадити нові методи, розробляти нові стратегії діяльності 

підприємства в цілому. 
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЩО СПРИЯЮТЬ УДОСКОНАЛЕННЮ 

ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ринковий успіх є головним критерієм оцінки діяльності підприємств, а 

їхні ринкові можливості зумовлюються правильно розробленої і послідовно 

здійснюваної товарної політикою. Підприємницька діяльність є ефективною, 

коли вироблений фірмою товар або надається нею послуга знаходить попит на 

ринку, а задоволення певних потреб покупців завдяки придбанню даного 

товару або послуги приносить прибуток. 

Особливості застосування маркетингових цілей в товарній політиці 

підприємства досліджувалися багатьма теоретиками та практиками. Серед них 

такі зарубіжні науковці, як Ф.Котлер, Дж.Р. Еванс, П.Друкер, П.Дойль, С.Дибб, 

Г.Л. Багієв, Я.Гордон та інші. Важливість маркетингу у діяльності підприємства 

досліджували також С.А. Гаркавенко, О.П. Гогуля, І.М. Кретов, Є.С. Голубков, 

С.Р. Скибінський, С.І. Дем’яненко, А.А. Іващенко, М.В. Макаренко, Л.К. Мороз 

та багато інших вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Метою даного дослідження є визначення маркетингових стратегій, що 

сприяють удосконаленню товарної політики підприємства. 

Товарна політика являє собою сукупність маркетингових принципів, 

методів і заходів, пов'язаних з формуванням і управлінням товарним портфелем 

господарюючого суб'єкта. Під товарним портфелем (номенклатурою) 

розуміється сукупність окремих продуктів або груп продуктів, пропонована для 

продажу споживачам [1, с. 48].  

Маркетинг використовується не тільки виробничими підприємствами, але 

також торговими організаціями, організаціями сфери послуг, окремими 

особами. Тому маркетинг не є якоюсь універсальною, уніфікованої концепцією, 

навпаки, напрямки та методи її реалізації вимагають адаптації до типу 

організації, умов і можливостей її застосування. 

          До вирішення завдань товарної політики на будь-якому господарському 

рівні необхідний стратегічний підхід. Це означає, що будь-яке рішення у 

зазначеній галузі повинно прийматися не тільки з точки зору поточних 

інтересів, а й з урахуванням того, як воно «працює» на кінцеві цілі. Такий 

підхід вимагає концентрації зусиль на вирішальних напрямках. Стратегія - це 

довгостроковий курс товарної політики, розрахований на перспективу і 

передбачає вирішення принципових завдань. Розроблена стосовно до того чи 

іншого періоду (3-5 років і більше) товарна стратегія в основі своєї, протягом 

даного часу залишається, як правило, практично незмінною [3, с. 62]. 

Все різноманіття стратегій, які комерційні і некомерційні організації 

демонструють у реальному житті, є різними модифікаціями декількох базових 

стратегій. Кожна з цих стратегій ефективна в певній ситуації, яка визначається 
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факторами внутрішнього і зовнішнього середовища. Узагальнення практики 

конкуренції дозволяє виділити п'ять базових стратегій, на основі яких 

реалізуються конкурентні відносини між підприємствами: 

- стратегія зниження собівартості продукції полягає в орієнтації на 

масовий випуск стандартної продукції, що зазвичай більш ефективно і вимагає 

менших питомих витрат, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної 

продукції. В цьому випадку економія змінних витрат досягається за рахунок 

високої спеціалізації виробництва; 

- стратегія диференціації продукції. Основна ідея диференціації полягає в 

зосередженні зусиль на виробництві користується обмеженим попитом 

продукції, що дозволяє ухилитися від цінової конкуренції з більш потужними 

підприємствами і в той же час дає можливість конкурувати з ними за 

специфічні групи споживачів; 

- стратегія сегментування ринку. Основна ідея полягає в тому, що 

підприємство може обслуговувати свій вузький цільовий ринок більш 

ефективно, ніж конкуренти, які розосереджують свої ресурси на всьому ринку; 

- стратегія впровадження нововведень. У цьому випадку підприємства 

зосереджують зусилля на пошуку принципово нових, ефективних технологій, 

проектуванні необхідних, але невідомих досі видів продукції, методів 

організації виробництва, прийомів стимулювання збуту; 

- стратегія негайного реагування на потреби ринку. Основний принцип 

поведінки - вибір і реалізація проектів, найбільш рентабельних в поточних 

ринкових умовах. Підприємства, націлені на швидке реагування, готові до 

негайної переорієнтації виробництва, зміни його масштабів з метою отримання 

максимального прибутку в короткий проміжок часу, не дивлячись на високі 

питомі витрати, які визначаються відсутністю будь-якої спеціалізації свого 

виробництва. 

При розробці товарної політики основними проблемами є: 

- інновації (створення нових товарів або оновлення існуючих); 

- забезпечення кількості та конкурентоспроможності товарів; 

- створення і оптимізація товарного асортименту; 

- питання про товарні марки; 

- створення ефективної упаковки; 

- аналіз життєвого циклу товару та управління ним; 

- позиціонування товарів на ринку [2, с. 19]. 

Таким чином, товарна політика підприємства розробляється на основі 

врахування цілого ряду факторів: стан попиту і очікування покупців, 

технологічні можливості виробництва, наявність аналогів товарів на 

пропонованому ринку збуту і т.д. У розробці та реалізації стратегічного 

маркетингового плану виділяється чотири рівні: 

-рівень I - визначення концептуальних цілей; 

-рівень II - розробка ринкової стратегії; 

-рівень III - реалізація і здійснення стратегічного маркетингового плану; 

-рівень IV - оцінка. 
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Важливу роль відіграють системи оцінки ефективності реалізації 

розробленої стратегії і контролю за належним чином досягненням 

запланованих цілей. 

Якщо стратегія реалізується згідно з планом, керівництво фірми виносить 

їй високу оцінку і рекомендує подальший розвиток; в іншому випадку стратегія 

підлягає коригуванню, а іноді слід повна відмова від неї [4]. 

Для вибору правильної підприємницької стратегії необхідні відповідні 

критерії. При цьому враховуються такі чинники: 

- зростання компанії. Вона повинна зробити вибір на користь стратегії 

концентрації, щоб запобігти розпорошення власних коштів і зосередити 

зусилля на тих ринках, де діловий успіх може бути досягнутий порівняно 

швидко; 

- стабільність ринку. Тут можна рекомендувати стратегію послідовного 

освоєння ринків декількох регіонів для зниження ступеня ризику. Необхідно 

враховувати регіони з підвищеним ризиком для підприємництва: в цьому 

випадку концентрація, як правило, слабкіше і більше свободи для цінової 

політики; 

- однорідність ринку. На подібних ринках фірмі забезпечена можливість 

для стандартизованої політики продажів і для отримання високого прибутку; 

- інтенсивність конкуренції. Сильний тиск на ціни за товари і послуги 

вимагає від фірми постійного обмеження витрат, що можна досягти шляхом 

концентрації на головних ринках. Виникає простір для цінової політики. Ринки 

з порівняно низькою інтенсивністю конкуренції дають певні можливості для 

експансії. 

Отже, сутність маркетингу на сучасному споживчому ринку полягає в 

пріоритеті індивідуальних потреб над всією виробничо-комерційною 

діяльністю підприємства. 
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 Сучасний світ досить важко уявити без реклами. Вона оточує нас всюди: 

в газетах, журналах, біл-бордах, громадському транспорті, у мережі Інтернет, 

на телебаченні, радіо. Вона допомагає нам дізнатись більше інформації про 

товари та послуги, зорієнтуватись у виборі широкого асортименту товарів та 

послуг. 

 Реклама, є невід’ємною частиною сучасної економіки, потужним рушієм 

торгівлі. Вона не лише слугує для надання інформації про товари та послуги, а 

й є могутнім засобом впливу і маніпуляції на свідомість покупців. Вона здатна 

формувати та змінювати поведінку споживачів. Саме тому науковці і досі 

досліджують психологічний вплив реклами на свідомість покупців. 

 Дослідженнями в області психології реклами займалися зарубіжні та 

вітчизняні вчені: У. Скотт, С. Гартунг, Е. Штерн, Дж. Уотсон, К. Шульте, К. 

Марбе Л. Федотова, Б. Бріцин, П. Власов, О. Титаренко та інші. 

 Відповідно до законодавства України, реклама ‒ це інформація про особу 

чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб та призначена 

сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо 

таких особи чи товару [1]. 

 Реклама як метод впливу на людей діє з метою зміни їх поведінки та 

передбачає психологічний вплив на них. Реклама навіює людині думку, що 

якщо вона придбає той чи інший товар чи послугу, то вона стане красивішою, 

щасливішою, успішнішою, здоровішою, що це сприятиме підвищенню її 

статусу в суспільстві. 

 На людину, як єдиний суб’єкт рекламної діяльності, вплив здійснюється 

через органи чуття. Найбільш пов’язаними з рекламою є: зорові та слухові 

відчуття. Певні співвідношення кольорів часто можуть неприємно впливати на 

зір, а саме підвищувати зорову стомлюваність. Це кольори, при змішуванні 

яких утворюється сірий колір. Також варто враховувати відтінки, яскравість та 

насиченість, що сприяє оптимізації якості впливу. Те ж стосується і звукового 

ряду, тобто приємний, не різкий звук і голос викликає позитивні емоції, 

відповідно підвищуючи ефективність впливу реклами [2, с.258]. 

 У структурі психологічного впливу реклами на споживача зазвичай 

виділяють три напрями: когнітивний (пізнавальний), емоційний (афективний), 

поведінковий. Когнітивний напрям пов’язаний з тим, як рекламна інформація 

сприймається споживачем. Пізнавальний аспект передбачає вивчення таких 

процесів переробки інформації, як відчуття та сприйняття, пам’ять, уява, 

мислення та мова, та інші. Афективний компонент рекламного впливу визначає 

емоційне ставлення до рекламної інформації: як саме ставиться покупець до 
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неї, чи з симпатією, антипатією, чи нейтрально. Поведінковий компонент 

рекламного впливу передбачає аналіз вчинків покупців, визначених його 

купівельною поведінкою під впливом реклами. Поведінковий компонент 

включає в себе  усвідомлену та неусвідомлену поведінку.  

Не є секретом те, що реклама несе і негативний вплив на людину, вона є 

певним «соціальним наркотиком». Реклама штучно стимулює психологічне 

відчуття деяких товарів та послуг, цінність яких є досить низькою та 

непотрібною суспільству (сигарети для «справжніх чоловіків», орбіт без цукру, 

пральний порошок, що відрізняється від аналогічних товарів тільки новою 

упаковкою). Рекламна інформація несе в собі певні стандарти життя, яким 

можуть відповідати тільки небагато людей. Основними негативними 

чинниками, що несе в собі реклама є: розбещення неповнолітніх, зниження 

культурного рівня суспільства, штовхання дітей на купівлю алкоголю та 

сигарет. 

Реклама настільки щільно увійшла в наше життя, що уявити собі картину 

сучасного світу без неї практично неможливо. Компанія Nielsen провела 

опитування з метою з’ясувати, якій рекламі сьогодні  довіряють українці. Серед 

усіх джерел інформації про товари і послуги найвищу довіру в українців 

викликають рекомендації знайомих (81%), відгуки споживачів, опубліковані 

онлайн (63%), та інформація на сайтах брендів (59%). Меншим авторитетом 

користується інформація про товари і послуги на ТБ (32%), в газетах (31%) і на 

радіо (30%) (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 - Яким джерелам реклами довіряють українці [3] 

 

Також у ході опитування споживачів запитали яка реклама їм подобається 

найбільше (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Яка реклама знаходить найбільший відгук серед українців  

 

Дослідження показало, що ролики з гумористичним сюжетом 

користуються найбільшою популярністю серед українських споживачів (61%). 

Реклама на основі реальних життєвих ситуацій резонує з 43% опитаних. Тільки 

6% українських респондентів імпонує реклама за участю знаменитостей і 

всього 3% - за участю спортсменів [3].  

Таким чином, можна стверджувати, що реклама ‒ явище психологічне. 

Вона – могутній засіб впливу і маніпуляції людиною, здатна формувати і 

змінювати світогляд і поведінку людей. На людину, як на суб’єкта рекламної 

діяльності, вплив здійснюється через органи чуття. Метою та результатом 

впливу реклами на споживача є зміна стану, який раніше існував. Реклама несе 

в собі як позитивний вплив на людину (надає інформацію про товари та 

послуги, допомагає визначитись з покупкою) , так і негативний (нав’язує не 

тільки речі й послуги, але й стиль та спосіб життя). 
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В зв’язку з швидкими темпами розвитку інформаційних технологій 

останніми роками все більшою популярністю користується Інтернет-торгівля. 

Сьогодні на сайтах та в Інтернет-магазинах можна придбати будь-який товар чи 

послугу. Споживачі все частіше купують в мережі Інтернет, оскільки Інтернет-

торгівля має низку переваг: широкий асортимент товарів та послуг, економія 

власного часу, нижчі ціни, ніж у звичайних магазинах (Інтернет-магазинам не 

потрібно оплачувати оренду, зарплати продавцям, комунальні рахунки), 

можливість порівняння аналогічних товарів та послуг на різних сайтах, 

зручність у придбанні та ін.. 

Кількість користувачів Інтернету з кожним роком збільшується, тим 

самим зростає інфраструктура Інтернет-торгівлі та обсяги продажу товарів та 

послуг в мережі. Інтернет-торгівля в умовах нестабільної економічної ситуації 

Україні є досить актуальною, оскільки відносно низькі витрати на збут 

дозволяють ефективно організувати продаж продукції та послуг 

товаровиробників, забезпечуючи їм існування та розвиток на ринку. 

  Значення та сутність Інтернет-торгівлі розглянуто в роботах вітчизняних 

та зарубіжних вчених, серед яких Т. Дубовик, Н. Валькова, В. Драчова, О. 

Собенко,    В. Апопій, А. Береза, Н. Соловенко, М. Макарова, Г. Дункан, К. 

Леудон, М. Грем,   О. Галочкіна, Н. Тягунова та ін.. 

 Ринок Інтернет-торгівлі в Україні перебуває на етапі стрімкого зростання. 

На даний час в Україні діє близько десяти тисяч магазинів Інтеренет-торівлі, 

серед яких найпопулярнішими є: «Розетка», «Алло», «Цитрус», «Фокстрот», 

Prom, «Ельдорадо», MOYO, Make Up, Lamoda, LeBoutique, Mobillak,  

Modnakasta. 

 Дослідження компанії Gemius показали, що 19 млн. користувачів в 

Україні заходять в Інтернет за допомогою настільних ПК чи ноутбуків; 

смартфонами для цього користуються 10 млн. осіб, планшети використовують 

2,6 млн. жителів України. Жінок серед цієї аудиторії на 2% більша за чоловіків. 

Українська Інтернет-аудиторія доволі молода — 51% користувачів складають 

люди віком від 14 до 34 років [2]. Мобільних користувачів в два рази більше, 

ніж користувачів Інтернету (4.3 млрд, проти 2.1 млрд.). Фахівці вважають, що 

за цих умов мобільна торгівля розвиватиметься приблизно так само, як 

стільниковий зв'язок. 

 Similarweb склала рейтинг найбільш відвідуваних онлайн-маркетів, 

компанія підрахувала кількість унікальних користувачів, які хоча б раз на 

місяць заходили на сайт е-магазину (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Топ-10 онлайн-маркетів з найбільшим трафіком [3] 

 

 Як видно з графіка,  Rozetka є незмінним лідером ринку. Сайт магазину в 

липні 2017-го відвідали 66,7 млн. інтернет-користувачів. На другому та 

третьому місці знаходяться Citrus.ua та Allo.ua. 

 Дослідження компанії Gemius показали, що 19 млн. користувачів в 

Україні заходять в Інтернет за допомогою настільних ПК чи ноутбуків; 

смартфонами для цього користуються 10 млн. осіб, планшети використовують 

2,6 млн. жителів України. Жінок серед цієї аудиторії на 2% більша за чоловіків. 

Українська Інтернет-аудиторія доволі молода — 51% користувачів складають 

люди віком від 14 до 34 років [2]. 

Дослідники Nielsen Ukraine сформували категорії, які українські 

споживачі найчастіше купують онлайн (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Категорії, які споживачі купують онлайн 

 

 Найчастіше українці купують в Інтернет-магазинах косметику та товари з 

персонального догляду ‒  42% від усіх віртуальних покупок. На товари з 

догляду за оселею та для дітей припадає по 21%. Такі дані дослідження What's 

next in ecommerce, яке провели аналітики Nielsen Ukraine. На останньому місці 

серед інтернет-закупівель – продукти харчування [4].  
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 Інтернет-торгівля в Україні зберігає позитивну динаміку розвитку, проте 

існують і певні проблеми, з якими стикаються покупці: товар не відповідає 

очікуванням, про нього опублікована хибна інформація, у нього висока ціна 

доставки або ж доставка триває занадто довго (25% українців стикалися з 

проблемами в частині повернення і гарантії).  

 Якщо порівнювати стан Інтернет-торгівлі в Україні та країнах Європи, то 

Україна має один із найнижчих показників Інтернет-торгівлі серед к 

раїн Центральної та Східної Європи. Найбільш активні Інтернет-покупці – чехи 

(53,5 %), словаки (48 %) і словенці (47,8 %), українці – тільки 8,5 % 

користувачів (при тому, що 37 % населення є активними користувачами 

інтернет) [1]. 

 Таким чином, в Україні Інтернет-торгівля розвивається швидкими 

темпами. Основними перевагами Інтернет-торгівлі є низькі ціни, економія часу 

покупців, великий асортимент товарів та послуг, зручність у придбанні, 

можливість ретельно обирати, порівнювати та купувати бажаний товар чи 

послугу. У той же час, є ряд факторів, які могли б збільшити мотивацію 

споживачів до здійснення покупки: зниження цін на товари і доставку, знижки 

для постійних покупців Інтернет-магазинів, швидка доставка, безпечні способи 

оплати. 
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пропаганді інноваційних технологій та нових видів продукції, товарів і послуг, 

активізує фінансові потоки, формує інформаційне середовище, яке відображає 

стан і тенденції розвитку галузей і товарних ринків. 

Практичний інтерес до вирішення проблем розвитку виставкового бізнесу 

в Україні, а також об’єктивна необхідність розвитку сучасних Інтренет-

технологій та їх адаптація до суб’єктів виставкового бізнесу зумовили 

актуальність дослідження. 

Істотний внесок у вивчення інструментів та технологій Інтернет-

маркетингу зробили А. І. Агєєв, О. А. Кожушко, Є. В. Крикавський, Л. О. 

Лігоненко, О. В. Манойленко, І. О. Севостьянов, І. С. Чуркін та ін. Водночас, 

швидкий розвиток інформаційних систем сприяє появі нових технологій 

Інтернет-маркетингу, яким у роботах дослідників приділено мало уваги. 

Метою даного дослідження є дослідження основних аспектів Інтернет-

технологій у виставковому бізнесі. 

Основними перевагами використання Інтернет-технологій для 

підприємства є: скорочення витрат на послуги телефонного та поштового 

зв’язку, витрат на рекламу та маркетинг; покращення іміджу підприємства та 

підвищення його конкурентоспроможності; розширення потенційного ринку та 

можливість оперативно реагувати на його зміни [2, с 73].  

Виставкова діяльність успішно перенесена в мережу Інтернет та набула 

віртуального характеру. У мережі Інтернет нараховується велика кількість 

сайтів, що присвячені саме виставковій діяльності. Їх можна умовно 

розподілити на кілька груп (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Групування сайтів виставкової діяльності [1, с 143] 

Сайти підприємств виставкової діяльності (організаторів виставок, 

виставкових центрів та інших підприємств, які надають виставкові послуги) 

передбачають розміщення в мережі Інтернет віртуального офісу, що містить 

загальну інформацію про підприємство та його діяльність, перелік послуг та 

ціни на них, календарний план виставок та умови участі в них, інформацію про 

партнерів, публікації про підприємство у ЗМІ тощо. Основна мета таких сайтів 

– реклама власного підприємства, залучення додаткових клієнтів, інформування 

учасників та відвідувачів виставок.  
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Сайти реальних виставок. Великі виставкові підприємства створюють 

промо-сайти для кожної окремої виставки, об’єднуючи їх у рамках 

корпоративного сайту. На них розміщується загальна інформація про 

конкретний виставковий захід, його організаторів та спонсорів, склад 

учасників, умови участі, результати попередніх проведених заходів з 

фотографіями тощо. Велика увага приділяється дизайнерському оформленню, 

тому що це чудовий спосіб продемонструвати рівень заходу. Основна мета 

таких сайтів – інформаційне обслуговування та реклама конкретної реальної 

виставки за допомогою мережі Інтернет. 

Інформаційно-пошукові сайти не пов’язані з конкретною виставкою або 

виставковим підприємством. Їх кількість в мережі є найбільшою. Вони є 

оглядовими та містять інформацію про виставкові заходи з різних тематик у 

вигляді календарного плану на певний проміжок часу, а також публікації про 

розвиток виставкової діяльності в Україні та у світі. Організатори виставок 

розміщують на них свою рекламу. Такі сайти оснащені зручною системою 

пошуку за датою, регіоном або тематикою виставки. Основна риса – 

інформаційне навантаження сайту, тому дизайну приділяється мало уваги. 

Сайти віртуальних виставок [3, с. 50].  

Віртуальні виставки часто використовуються організаторами як 

доповнення реальних виставок та проходять паралельно їм у мережі Інтернет. 

Самостійно діюча віртуальна виставка на даний момент є рідкісним явищем для 

країн СНД, проте в країнах Західної Європи та в США такі проекти швидко 

розвиваються. Вони націлені не лише на демонстрацію товарів та послуг, а й на 

обмін інформацією. Головною рисою таких сайтів є незвичайне оформлення та 

оригінальність, з метою приваблення клієнтів. Віртуальна виставка – умовно не 

обмежений у часі та просторі захід, що реалізується за рахунок інтернет-

ресурсів, в рамках якого організатор надає можливість його учасникам на 

платній або безкоштовній основі розмістити в мережі на сайті виставки 

текстову інформацію, графічне, аудіо- або відеозображення експонатів, що 

розповідають про учасника віртуальної виставки, його діяльність, товари, 

послуги та технології, а відвідувачам виставки надає можливість на 

безкоштовній основі ознайомитися з інформацією та експонатами, які надані 

учасниками виставки у вигляді віртуального стенда. 

Прикладом віртуальної виставки є «Торговельно-виставковий комплекс 

Ru-Expo», який включає в себе ще додатково інтернет-магазин. РУ ЕКСПО – це 

тривимірна модель торговельно-виставкового комплексу з можливістю 

відвідувати виставкові зали та стенди підприємств- учасників, здійснювати он-

лайн замовлення товарів та послуг, а також безпосереднього спілкування між 

учасниками та відвідувачами. Стенди підприємств-учасників, окрім 

традиційного, рекламного представлення інформації на виставці, оснащені 

функцією електронної торгівлі, а також можливістю двостороннього зв’язку 

між відвідувачем та представником підприємства-учасника. 

Відомою у світі є віртуальна 3D-виставка інноваційних технологій, яку 

презентує компанія Alfa Laval. У залах електронної експозиції представлено 
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найбільш революційні розробки компанії, що з’явилися на ринку обладнання 

останнім часом, для таких галузей промисловості, як суднобудування, пивна та 

харчова промисловість, біотехнологія та фармацевтика, енергетика та охорона 

навколишнього середовища. Анімаційні та 3D технології ілюструють принципи 

роботи обладнання, відмінні якості, переваги та застосування кожного 

продукту. Мета такої виставки – оперативне ознайомлення клієнтів та 

партнерів компанії із новими продуктами, що використовуються у різних 

сферах промисловості. Вона є доступною у мережі Інтернет та на дисках, 

виступаючи своєрідним інтерактивним гідом по новітній та інноваційній 

продукції компанії. Сьогодні існує 39 мовних версій виставки, включаючи 

азійські та північно-європейські. 

Таким чином, впровадження сучасних Інтернет-технологій у діяльність 

виставкових підприємств України є доцільним, оскільки вони відкривають нові 

можливості для організаторів виставок, а саме: збільшення кількості замовлень 

та обсягів діяльності, підвищення конкурентоспроможності підприємства та 

покращення його іміджу, які можливо отримати лише за умови ефективного 

управління процесом виробництва та реалізації віртуального виставкового 

продукту. 
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міжнародних зв’язків, розвитку науково-технічного прогресу, сприяє зовнішній 

та внутрішній торгівлі, позитивно впливає на структурні зміни в 

економіці.Виставка є засобом, за допомогою якого, фірма має змогу 

представити свою продукцію у найвигіднішому ракурсі перед потенційними 

клієнтами. Саме тому виставка в усі часи була популярною технікою для 

керування продажами. 
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Існує міжнародне визначення виставки, звучить воно так: «Торгово-

промислова виставка – це тимчасовий захід, що періодично проводиться в 

одному й тому самому місці, в його межах певна кількість підприємств 

(експоненти) за допомогою зразків (експонатів) дають показову картину 

пропозицій товарів/послуг однієї чи кількох галузей та прагнуть 

проінформувати кінцевих споживачів(або й проміжних) про свою фірму та її 

продукцію з кінцевою метою сприяння продажам»[1,с.223]. 

Історія сучасної виставкової справи на території України починається ще 

з V-VI століття, коли до Києва з усієї Європи прибували купці, проводився 

продаж та обмін товарами з різних країн світу. Тобто Київ був найбільшим 

центром торгівлі тогочасної Європи. 

Сьогодні в Україні виставковою діяльністю займається багато великих 

фірм. Говорити про конкуренцію у більшості випадків неправомірно, тому що 

різні компанії проводять виставки в різних регіонах або за різною тематикою. У 

виставковому бізнесі є три різних сфери діяльності: організація виставок, 

монтаж виставочних стендів та експлуатація виставкових споруд. Ці три види 

діяльності рідко сполучаються в одній фірмі.  

Питання щодо організації та розвитку виставкової діяльності 

досліджували такі зарубіжні вчені як Я. Критсотакіс, С. Міллер, Б. Монтгомері, 

Дж. Олвуд, С. Гопалакрішна та ін., а також українські та російські фахівці: Т. І. 

Лук’янець, Е. В. Ромат, С. С. Гаркавенко, А. С. Савощенко, В. І. Фарберов та ін. 

Метою даного дослідження є визначення того, що виставка дійсно є 

ефективною технікою керування продажами та відіграє важливу роль у 

рекламній кампанії підприємства. 

Виставкова діяльність є частиною рекламного бізнесу, причому саме та, 

що найактивніше розвивається. Вона приносить реальні доходи не лише 

учасникам даного процесу, а й бюджету міста і держави. 

Одним із важливих комунікаційних інструментів ринкової діяльності 

вітчизняних підприємств є виставково-ярмаркова діяльність, яка спрямована на 

розвиток бізнесу незалежно від його розміру та виду діяльності. Навіть при 

незначному маркетинговому бюджеті підприємства різних форм 

господарювання та власності мають можливість брати участь у заходах такого 

порядку, оскільки затрати через вибір форми участі не створюють проблеми 

[3,с.59]. 

Важливо зауважити, що виставка передбачає різні форми участі. Це 

допомагає більш повно, лагідно та ефективно використовувати весь потенціал 

виставкової діяльності, не обмежуючись лише окремими, чітко окресленими 

стандартами (реклама, маркетингове дослідження, обговорення актуальних 

проблем і перспектив розвитку галузі). Очевидно, саме вдале поєднання 

декількох форм участі й забезпечує позитивні результати для учасників 

виставки та визначає привабливість виставкової діяльності. 

Оцінка ефективності участі підприємства-експонента у виставкових 

заходах здійснюється для того, щоб з’ясувати доцільність інвестування ресурсів 

підприємства у цей інструмент маркетингових комунікацій, на основі чого 
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будуть прийматися рішення про участь у наступних виставкових заходах. З 

цією метою зазвичай розглядають такі аспекти участі підприємства у 

виставковому заході:  

- цілі, що були встановленні після прийняття рішення про участь;  

- витрати на участь у виставці;  

- кількість і якість отриманої інформації в процесі проведення виставки;  

- огляд кількості та структури встановлених контактів;  

- оцінка ефективності участі підприємства у виставковому заході на 

основі економічних і неекономічних показників[2,с.90]. 

Можна також сказати, що хоч і мета учасників виставкової діяльності 

одна, але інтереси дещо різняться. Для організатора – це отримання 

максимального прибутку за допомогою великої кількості експонентів 

виставкового заходу. А для самих експонентів – збільшення прибутків за 

рахунок залучення нових споживачів, покращення техніки керування 

продажами. 

Організатор виставки, задля успішного її проведення повинен, перш за 

все, дотримуватися концепції виставки, а також вміти залучити зацікавлену 

цільову аудиторію – потенційних клієнтів. 

Успішна виставка – це досягнення мети і учасниками, і відвідувачами. 

Фірми-учасники мусять показати повну картину ринку, шо відповідає тематиці, 

а відвідувачі мають бути ними задоволені. Відвідувачі повинні представляти в 

достатній кількості цільову аудиторію, щоб учасники були ними задоволені 

також. Іншими словами, для учасника виставка успішна, якщо він правильно та 

з користю витратив гроші, а для відвідувача — якщо він із користю та із 

задоволенням витратив час. Із поєднання цих двох критеріїв і виникає успіх 

виставки в цілому[1, с.225]. 

Отже, спираючись на усі зазначені вище дані, можна зробити висновок, 

що виставка може бути ефективною технікою керування продажами. Адже 

проведений на високому рівні виставковий захід сприяє зростанню кількості 

споживачів продукції підприємства, визначає її конкурентоздатність та 

привабливість на ринку, створює позитивний імідж компанії. 
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ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ПАТ 

«ПТАХОКОМБІНАТ БЕРШАДСЬКИЙ» 

 

У сучасних умовах складного розвитку світової економіки під впливом 

таких чинників, як зростання населення та глобалізація, важливим питанням є 

забезпечення населення продовольством та необхідною кількістю поживних 

речовин, збільшуються і мінімально необхідні обсяги продовольчих запасів, які 

потрібні для уникнення голоду у світі та забезпечення нормального 

функціонування людського організму. 

М'ясо є важливим елементом споживчого раціону людини. Воно містить 

необхідні замінні та незамінні амінокислоти (ті, які не виробляються 

самостійно в її організмі), а також є цінним джерелом білків та жирів. 

Напротязі останніх років спостерігається збільшення споживання м'яса, у 

тому числі м'яса птиці, як в світі, так і в Україні. Нарощування обсягів 

виробництва цього виду м'яса та збільшення кількості торговельних операцій 

на світовому ринку стимулює підвищення споживчого попиту на нього [1]. 

Птахівництво - це одна з небагатьох галузей сільського господарства 

України, яка розвивається динамічно та не вимагає значної державної 

підтримки. Розвиток птахівничих підприємств на науково-обґрунтованих 

засадах може забезпечити не лише безперебійне постачання високоякісної 

продукції птахівництва вітчизняним і зарубіжним споживачам, але й 

стабільність процесу її купівлі-продажу, а також досягнення такого рівня ціни, 

який задовольнив би суб’єктів ринку. 

Створити сприятливі умови для підвищення ефективності птахівництва в 

цілому, забезпечити населення високоякісними продуктами харчування, 

витримати значну конкуренцію на внутрішньому ринку і знайти шляхи виходу 

на зовнішній ринок - це далеко не всі проблеми, які стоять перед галуззю та 

наукою на сучасному етапі розвитку та потребують подальших досліджень і 

негайного вирішення [2]. 

Так, при дослідженні стану та перспектив розвитку ринку м’яса птиці, 

його хімічного складу та харчової цінності, проблем забезпечення якості 

продукції птахівництва було використано кабінетні методи дослідження; для 

аналізу показників організаційно-економічної діяльності підприємства – методи 

економічного аналізу, зокрема статистичні та методи порівняння. 

Технологічні процеси виробництва м'яса птиці у ПАТ «Птахокомбінат 

Бершадський» здійснюються у такій послідовності: вилов, доставка птиці та 

приймання її на забій і обробку; первинна обробка птиці, що включає забій і 

зняття оперення; патрання або напівпатрання тушок; формування тушок, 

охолодження; сортування, маркування, зважування, пакування тушок; 

охолодження і заморожування м'яса птиці;  зберігання та реалізація м'яса птиці. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
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Якість продукції залежить від багатьох факторів, які можна об’єднати в 

такі групи: якість вихідної сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо; рівень 

організації виробництва, праці і кваліфікації робітників; рівень технологічного 

обладнання і технологій виготовлення продукції. 

Організаційна структура відділу збуту ПАТ «Птахокомбінат 

Бершадський» наведена на (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Організаційна структура відділу збуту ПАТ 

«Птахокомбінат Бершадський» 

Відділ збуту ПАТ «Птахокомбінат Бершадський» організовує комплексне 

вивчення та аналіз вітчизняних і зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з 

метою одержання інформації щодо співвідношення попиту та пропозиції, рівня 

цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-

конкурентів, стратегії й тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції 

тощо. Він організує дослідження споживних властивостей продукції і факторів, 

які визначають структуру та динаміку споживчого попиту на продукцію 

підприємства, ринкової кон’юнктури. 

Розроблює рекомендації щодо удосконалення асортименту та підвищення 

якості продукції, обґрунтованості і доцільності випуску нової продукції, 

орієнтованої на задоволення потреб споживачів. 

Відділ збуту забезпечує контроль за виконанням підрозділами 

підприємства замовлень, договірних зобов'язань у встановлені строки, за 

обсягом реалізації продукції, номенклатурою, комплектністю та якістю, за 

станом запасів готової продукції на складах. 

Організує приймання готової продукції від виробничих підрозділів на 

склади, раціональне зберігання та підготовку до відправлення споживачам, 

визначення потреби у транспортних засобах, механізованих вантажних засобах, 

тарі і робочій силі для відвантаження готової продукції. 

Продукція виробництва ПАТ «Птахокомбінат Бершадський» продається 

по всій країні. Підприємство реалізує свою продукцію через власну мережу 

фірмових магазинів, супермаркети, роздрібних торговців, промисловим 
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виробникам та компаніям харчової промисловості і за допомогою інших 

каналів збуту. 
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ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

 Ярмарково-виставкова діяльність відіграє велику роль у формуванні 

позитивного іміджу комерційної організації, її товарів та послуг. Вона дозволяє 

використовувати всі можливі способи для захоплення ринку і досягнення 

оптимального результату комунікаційної роботи. Маркетингові комунікації є 

основою для всіх сфер ринкової діяльності, метою яких є досягнення успіхів у 

процесі задоволення сукупних потреб суспільства. 

Данну тему розглядали такі вітчизняні, як О.Гуменна, О.Корнюк, 

Т.Лук’янець, Т. Циганкова, В.Пекар, О. Кудласевич,   Г. Захаренка  та інші. 

Політика участі підприємства у виставках та ярмарках не може 

обмежуватися тільки продажем товарів і послуг. Вона має бути органічно 

зв’язана з усіма інструментами маркетингу, особливо з рекламою і паблік 

рилейшнз. 

Виконуючи одну з функцій маркетингу, виставки та ярмарки  нині мають 

завдання методичного дослідження ринку й нагляду за конкурентами та 

своєчасного забезпечення інформацією підприємств-учасників щодо 

своєчасного вдосконалення або раціонального оновлення продукції залежно від 

зміни вимог споживачів. 

Така докорінна зміна поглядів на роль виставок і ярмарків відповідно 

змінила стратегію і тактику підприємств-учасників цих заходів. Укладання 

більш-менш випадкових контрактів поступилося місцем створенню справжніх 

ділових альянсів, гонитва за новими клієнтами -- збереженню вже існуючої 

клієнтури, розумінню цінності кожного постійного клієнта, забезпечення якості 

якогось окремого вир --обузабезпеченню якості всього фірмового асортименту, 

робота на внутрішніх ринках -- глобалізації діяльності. 

Виставки та ярмарки допомагають підвищувати авторитет підприємств, 

набувати досвіду професійних контактів, підвищувати рівень кваліфікації 

працівників та активізувати їхні зусилля для поліпшення своєї підприємницької 

діяльності, захищатися від помилкових рішень і дій, формувати суспільну 
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думку про підприємство-учасника, демонструючи загальні досягнення 

підприємства в його стосунках із клієнтами, конкурентами, фінансовими 

органами та засобами масової інформації. 

Отже, сучасний стан організації виставок і ярмарків наочно свідчить про 

їхню трансформацію із засобу презентації товарів для безпосереднього продажу 

на засіб глобальної комунікації. Сучасні виставки та ярмарки є середовищем 

для обміну інформацією (сфера комунікації) та укладання торгових угод (сфера 

ринку)[1, c. 45-47]. Одні підприємства мають на меті поширення інформації про 

них та їхні товари, інші намагаються брати участь у таких виставках та 

ярмарках, де вони матимуть безпосередні комерційні результати.  

Участь у торгових виставках та ярмарках входить до переліку заходів 

підприємницької діяльності наступального характеру, органічно вписується в 

комплекс маркетингу і обіцяє українським бізнесменам реальні результати за 

умов, що причини, які спонукають підприємство взяти участь у виставці або 

ярмарку, буде гармонічно поєднано з глобальними цілями підприємства, 

зумовленими його стратегіями маркетингу та комунікацій. 

Виставки і ярмарку займають значне місце в маркетингу. Їхня важлива 

гідність - можливість уявити покупцям товар у справжньому виді, а також у дії. 

У будь-якому випадку відвідувачі приходять у павільйони з ясно вираженим 

наміром дізнатися щось нове для себе, і таке відношення активно сприяє 

впровадженню на ринок нових товарів і послуг. Особисті контакти між 

стендистами (представниками продавця) і потенційними покупцями 

дозволяють сформувати атмосферу довіри і доброзичливості, що сприяє 

розвитку ділових відносин. Фірма-експонент (виставляючих зразки своїх 

товарів) може виступити з доповідями на симпозіумах, що звичайно проходять 

у рамках виставки (ярмарки), поширити при цьому друкарську рекламу, 

показати кіно- або телефільми, дарувати рекламні пакети, сумочки, папки і т.п. 

Вміла виставочна діяльність грає не меншу, а іноді і велику роль, ніж 

публікація рекламних оголошень у пресі про товари виробничого призначення. 

Проте робота на виставці буде ефективною лише в тому випадку, коли 

вона ведеться строго за планом і цілеспрямовано. Спеціалісти, що знаходяться 

на стенді, повинні чітко уявляти собі, заради яких комерційних цілей фірма 

(підприємство) бере участь у виставці, і робити усе від них що залежить, щоб 

ця ціль була досягнута. [2, c. 73-74] 

Щоб участь у виставці (ярмарку) була ефективною, бажано 

дотримуватись таких «десяти заповідей» учасника виставки (ярмарку): 

1. Установити тісний зв’язок цілей участі у виставці (ярмарку) і цілей 

маркетингу підприємства-експонента. 

2. Вибрати найліпшу виставку (ярмарок) з погляду місця і часу її 

проведення, складу відвідувачів та експонентів, розміщення стенда і т. п. 

3. Точно спланувати всі організаційні процедури. Обмежений термін дії 

виставок (ярмарків) унеможливлює будь-яку суттєву корекцію таких процедур 

у процесі роботи. 
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4. Правильно вибрати експонати залежно від ринків, просунутися на які 

бажає підприємство: технічний рівень, практичність, якість, зовнішній вигляд. 

5. Установити сприятливий рівень цін проти цін конкурентів, що 

забезпечується правильним співвідношеннями ціни пропонування з якістю 

пропонованого товару та комерційними умовами його продажу. 

6. Продумати порядок презентації на стенді загальної підприємницької 

діяльності експонента: вирішальну роль щодо цього відіграватимуть зовнішній 

вигляд, функції і функціональність стенда. 

7. Відповідно добрати персонал стенда з погляду його кількості, складу, 

фахової підготовки, здатності до активної співпраці з відвідувачами. 

8. Узгодити якісний рівень усіх запланованих заходів. 

9. Регулярно контролювати ефективність окремих заходів. 

10. Докладно продумати порядок післявиставкової (післяярмаркової) 

діяльності підприємства-експонента з урахуванням виявлених під час 

функціонування виставки (ярмарку) недоліків. [3] 

Міжнародні виставки та ярмарки проводяться в багатьох державах але 

особливо велике поширення вони отримали в країнах Західної Європи та США. 

Прикладом міжнародної виставки є Експо-2017 Астана , яка проходила у 

столиці  Казахстану місті Астана з 10 червня по 10 вересня 2017 року. Тема 

виставки «Енергія майбутнього». В EXPO-2017 взяли участь більше 100 країн і 

міжнародних організацій і близько 5 мільйонів відвідувачів. На всесвітній 

спеціалізованій виставці 2017 року країнами-членами було продемонстровано 

досягнення і перспективи в галузі використання відновлюваних джерел енергії, 

а також їх переваги, як екологічна чистота, низька вартість експлуатації і 

відсутність шкоди для навколишнього середовища. Для Казахстану «EXPO-

2017» стала великою подією: ніколи раніше міжнародна виставка подібних 

масштабів не проходила в країнах Центрально-Азіатського регіону та СНД. [5] 

Отже, важливість торгових виставок та ярмарків визначається тим, що 

вони створюють передумови для так званих випадкових зустрічей, 

забезпечують безпосередність спілкування, економлять дорогоцінний час 

покупців, продавців і виробників, пропонують товари в їхньому натуральному 

вигляді, дають покупцеві змогу порівняти однорідну продукцію за 

комерційними умовами її продажу, якістю, ціною тощо, сприяють 

налагодженню обміну інформацією, зокрема щодо нових досягнень у галузі 

науки та техніки. 
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ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

На підвищення ефективності молокопродуктового підкомплексу 

помітний вплив справляє експорт молочної продукції. Якщо внутрішні потреби 

молока на близьку перспективу є прогнозованими, то з частиною молочних 

продуктів для експорту молокопереробні підприємства завжди мають проблеми 

з реалізацією конкретного виду продукції.  

Зменшення ризику молокопереробних підприємств і виробників молока-

сировини забезпечує диверсифікація молочних продуктів для потреб експорту. 

Асортимент виробництва у масштабі країни формується під дією ряду 

чинників, основними з яких є кількість, якість та структура виробничих 

потужностей підприємств з переробки молока за існуючим профілем 

виробничої діяльності. Виробництво нових конкурентоспроможних видів 

молочної продукції, які користуються попитом на світових ринках, потребують 

значних інвестицій. Тому широкий асортимент переробленої й реалізованої 

продукції є похідним від обсягів внутрішнього споживання молочної продукції 

населенням країни та стабільності експортних ринків. Потреби внутрішнього 

споживання та експорту формують обсяги виробництва молока і молочної 

продукції на перспективу [2]. 

Досліджено, що ефективність роботи молочних ферм в ринкових умовах 

залежить від таких основних чинників: розмірів ферм, технологічних варіантів 

виробництва, молочної продуктивності корів, середньої їх живої маси, вартості 

будівництва, реконструкції або їх модернізації, відсоткових ставок за 

користування кредитами .  

За аналізований період відбулась принципова зміна внеску основних 

категорій виробників у результати виробництва молока. В структурному 

співвідношенні щодо внеску основних категорій виробників можна виділити 

два етапи. Протягом умовно першого етапу з 1990 р. до 2005 р. зміна в 

структурі відбувалась на користь частки господарств населення. По даній 

категорії виробників молока відбулось зростання рівня виробництва з 24,0 % у 

1990 р. до 81,2 % у 2005 р. Протягом умовно другого етапу з 2005 р. до 2015 р. 

відмічається відновлення рівня виробництва в категорії сільськогосподарських 

підприємств, про що свідчить зростання питомої частки виробництва молока у 

них відповідно з 18,8 % у 2005 р. до 25,1 % у 2015 р. (табл. 1). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Всесвітня
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Між основними категоріями виробників молока слід відзначити наявність 

протилежних тенденцій за обсягами виробництва. В сільськогосподарських 

підприємствах переважаючою була тенденція обвалу обсягів виробництва, що 

проявилось у незначному рівні їх виробництва у 2015 р. в 2669,2 тис. т 

порівняно з 1990 р. в 18634,1 тис. т або 14,3 %. Позитивним по даній категорії 

виробників є формування тенденції відновлення обсягів виробництва на 3,6 % у 

2015 р. порівняно з 2010 р. в 2216,6 тис. т (14,3 % до рівня 1990 р.) [1]. 

 

 

В певних галузях важливий вплив на забезпечення належного рівня 

конкурентоспроможності здійснює держава через відповідні механізми 

держаної підтримки. Це повною мірою відноситься до галузей та суб’єктів 

господарювання агропромислового виробництва та ринку молока і 

молокопродуктів. В процесі аналізу ефективності зазначених заходів були 

встановлені випадки, коли їх реалізація призводила до порушення 

конкурентних умов функціонування ринку та створення монопольних структур. 

В зв’язку з цим, окремою важливою політикою або напрямом політики є 

політика «контролю за наданням державної допомоги‖. В межах даної політики 

здійснюється спеціальна оцінка наслідків надання державної допомоги та 

недопущення викривлення ринкових принципів господарювання. Активний 

розвиток процесів монополізації спричиняє негативний вплив такого 

монополізованого ринку на споживачів його продукції та економіку в цілому. 
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Таблиця 1- Динаміка виробництва молока за основними категоріями 

виробників в Україні за 1990-2016 рр., (тис. т) 
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1990р. 
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% до 

1990 

р. 

тис.т 

% до 

1990 

р. 

1990 24508,3 100 18634,1 100 5874,2 100 76,0 24,0 

1995 17274,3 70,5 9443,0 50,7 7831,3 133,3 54,7 45,3 

2000 12657,9 51,6 3668,7 19,7 8989,2 153,0 29,0 71,0 

2005 13714,4 56,0 2582,5 13,9 11131,9 189,5 18,8 81,2 

2010 11248,5 45,9 2216,6 11,9 9031,9 153,8 19,7 80,3 

2011 11086,0 45,2 2245,9 12,1 8840,1 150,5 20,3 79,7 

2012 11377,6 46,4 2535,3 13,6 8842,3 150,5 22,3 77,7 

2013 11488,2 46,9 2582,5 13,9 8905,7 151,6 22,5 77,5 

2014 11132,8 45,4 2647,5 14,2 8485,3 144,5 23,8 76,2 

2015 10615,4 43,3 2669,2 14,3 7946,2 135,3 25,1 74,9 

2016 10381,5 42,4 2076,3 11,1 8305,2 141,4 22,0 28,0 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТОВИХ 

ІННОВАЦІЙ 

 

На даний момент багато підприємств, установ, організацій у своїй 

діяльності намагаються використовувати новітні ідеї, нові підходи до ведення 

бізнесу. Тому необхідною умовою в реалізації інноваційного розвитку є 

маркетинг. За допомогою реалізації засад маркетингу підприємства можуть 

виробляти не просто нові й технологічно вдосконалені продукцію та послуги, 

але й необхідні споживачам, з необхідним рівнем якості. 

З поняттям «інновація» пов'язується розроблення нових товарів та послуг на 

умовах привабливіших для покупця ніж існуючі. Розрізняють технологічну та 

продуктову інновацію. Кінцевим результатом продуктової інновації є науковий 

продукт на основі патентної або іншої тимчасової монополії підприємства. 

Технологічна інновація поліпшує якість продукту, створює його нову модифікацію 

[3]. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що у сучасному світі, при досить 

великому різноманітті продукції, споживач обирає найбільш привабливу і якісну 

продукцію, тому для того, щоб підприємство отримувало прибуток, потрібно 

зосередитись на цьому. 

Дослідженням проблем управління якістю продукції підприємства 

займалося багато вчених. Зокрема, серед дослідників проблем якості й 

управління якістю слід виділити Г. Азоєва, В.Л. Диканя, Н. Золотухіна, Л.Є. 

Басовського, В.А. Машнова, Е.Б. Герасимова, Ю.Б. Рубіна, О.П. Глудкина, Л.П. 

Суллівана, Л.І. Федулова.  

Інноваційний процес безпосередньо пов'язаний з маркетинговою 

діяльністю. Ще в 50-ті роки П. Друккер зазначав, що «за своїм призначенням 

забезпечувати споживача будь-яка господарська організація здійснює дві 

функції: маркетинг та інновацію».  

Також цей вчений відзначав, що ―завдання маркетингу полягає у зведенні 

до мінімуму зусиль зі збуту. Мета маркетингу – досягнення такого рівня знань і 

розуміння потреб клієнтів, при якому товари та послуги, які ви пропонуєте, 

будуть повністю їм відповідати і самі себе продавати‖ [2]. 

Маркетинг охоплює сукупність дій та інструментів, безпосередньою 

метою яких є розпізнавання, визначення і створення потенціалу ринкових 

результатів і успіхів інноваційної діяльності. 
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Діяльність служби маркетингу в інноваційному процесі умовно поділяють на 

два напрямки: забезпечення і реалізація. Забезпечення здійснюється за допомогою 

формування та розвитку постійної інноваційної орієнтації працівників 

підприємств, ринкових досліджень товарів-конкурентів та галузевих 

тенденцій щодо їхньої появи, консультування керівництва фірм 

стосовно комерційних перспектив нового товару.  

Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми здійснюється 

за кількома напрямками. Воно є основою для активної участі служби 

маркетингу у створенні нового товару. Так як маркетингове забезпечення є 

сукупністю методів, прийомів, інструментів, які застосовуються для вирішення 

завдань щодо максимального задоволення потреб споживачів та максимізації 

прибутку від збуту продукції (робіт, послуг), важливим моментом при 

збільшенні прибутку є поліпшення якості продукції. 

Особливого значення для визначення якості продукції набуває критерій 

інноваційності. Сьогодні в світі існують дві основні моделі організації бізнесу: 

«детройтська» та «голлівудська». Для постіндустріального розвитку (країни ЄС 

та країни — члени NAFTA) характерна «голлівудська» модель організації 

бізнесу з такими рисами: дефіцитний ресурс — інноваційна ідея; тип 

виробництва з елементами індивідуалізації, адаптований до запитів 

індивідуальних споживачів чи окремих груп; організація виробництва — 

високоавтоматизований конвеєр, взаємозамінність праці; розвиток 

спеціалізації, фахівці широкого профілю; найважливіші з точки зору 

конкурентоздатності активи — нематеріальні. 

Основні види стратегій по поліпшенню якості продукції зводяться до 

проведення робіт у наступних напрямках:  

 розробка принципово нових якісних характеристик продукції, що 

може привести до створення нового продукту;  

 розробка продукції з поліпшеними характеристиками щодо випуску 

раніше;  

 удосконалення продукції, що випускається, за рахунок усунення 

невідповідностей у її рівні якості [1, с. 67]. 

Система якості має забезпечити створення продукту, котрий відповідає 

сучасним виробничо-технічним досягненням та вимогам споживачів. Відправні 

вимоги до проекту продукту, отримані внаслідок маркетингових досліджень, як 

було сказано, фіксуються в короткому описі. Крім цього, прикладами зовнішніх 

чинників можуть бути: 

 потреби й очікування споживачів та ринку; 

 потреби й очікування інших заінтересованих сторін; 

 співпраця з постачальником; 

 взаємодія зі споживачем; 

 зміни відповідних правових і регламентаційних вимог; 

 міжнародні та національні стандарти; 

 промислові норми та правила.  
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Розглянемо на прикладі молочної продукції. Підвищення ефективності 

інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості  передбачає 

збільшення обсягів виробництва молочної продукції на основі впровадження 

інновацій з урахуванням зміни уподобань споживачів. Передусім це 

впровадження технологічних інновацій – виробництво сирів роздільним 

способом, використання підсилювачів смаку та барвників, впровадження 

систем фільтрації, зміна матеріалів упаковки, що збільшують терміни 

зберігання продукту, отримання молочного жиру з збільшеним строком 

зберігання, впровадження технології сухої ферментації для дієтичного та 

дитячого харчування,; виробничих інновацій –  комплексна та повна 

автоматизація виробництва молочної продукції, виробництво напоїв на основі 

молочної сироватки, використання штучного холоду; торгівельних інновацій – 

зміна цінової політики та форми взаємозв’язку з постачальниками та 

замовниками у формі довгострокових та стабільних договірних відносин.  

Керівник компанії «Кізельманн Рос Південь» Сергій Резуненко 

представив техніко-економічні обгрунтування проектів, пов'язаних з 

використанням установок мембранної фільтрації, а також установок 

мікропартікуляціі, які, переробляючи концентрат сироваткових білків, 

відкривають перед підприємствами нові горизонти з виробництва нових 

продуктів. Це, наприклад, низкожирних молочні продукти, з поліпшеними 

органолептичними, ідентичними містить жир, властивостями.  

До цих продуктів можна віднести і сири, і різні йогурти, і морозиво, і 

спортивне харчування. При цьому підприємства збільшують глибину 

переробки молока, отримуючи додатковий прибуток, одночасно знижуючи свої 

витрати на утилізацію. 

Отже, необхідно використовувати інструментарій маркетингу в процесі 

інноваційного розвитку підприємства, особливо в конкурентному середовищі, 

де компанії прагнуть залучити споживачів, пропонуючи більшу цінність або 

більш низькі витрати за товари чи послуги. 
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ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ БОРОШНА 

 

Борошно – продукт перемеленого зерна, який використовується для 

виготовлення хліба, макаронів, кондитерських та інших виробів. Залежно від 

виду сировини розрізняють борошно пшеничне, житнє, ячмінне, вівсяне, 

кукурудзяне, горохове, соєве та ін. [1]. 

Пшеничне борошно виготовляють із зерна м'якої пшениці або м'якої з 

домішками твердої (до 20%) та використовують для виробництва 

хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських і макаронних виробів. За 

технологією виробництва його поділяють на сорти: вищий, 1-й, 2-й і оббивне. 

Борошно вищого сорту складається з однорідних дрібненьких частинок (30-40 

мкм). Висівчані частинки у нього відсутні. В борошні 1-го сорту розміри 

частинок коливаються від 30 до 60 мкм. Борошно 2-го сорту складається з 

частинок 30-200 мкм. Висівчані частинки у ньому досягають 80%. Борошно 

оббивне складається з частинок 30-600 мкм. З цього борошна висівки не 

вилучають [2]. 

Житнє борошно за призначенням може бути лише хлібопекарським. Цей 

вид борошна поділяють на три сорти: сіяне, обдирне, оббивне. Сіяне борошно – 

це подрібнений у порошок ендосперм. Воно має у своєму складі близько 3% 

висівчаних частинок. Розмір частинок борошна коливається від 20 до 200 мкм. 

Обдирне борошно відрізняється від сіяного більшими частинками (30-400 мкм), 

у його складі до 10% висівчаних частинок. Оббивне борошно є основним 

сортом житнього борошна. Воно складається з неоднорідних за розміром 

частинок (30-600 мкм), у ньому добре помітні висівчані частинки [3]. 

Житньо-пшеничне оббивне хлібопекарське борошно отримують 

внаслідок розмелювання жита і пшениці у співвідношенні 60:40, а пшенично-

житнє борошно – 70:30. На хлібопекарських підприємствах виробляють 

житньо-пшеничне борошно також змішуванням житнього і пшеничного 

борошна різних сортів. До такого змішування борошна різних сортів і видів 

вдаються з метою покращення споживних властивостей хліба [3]. 

Ячмінне борошно виготовляють у незначній кількості. Поділяють 

залежно від якості на одногатункове та оббивне. З одногатункового ячмінного 

борошна тонкого помелу видаляють до 15-17 % висівок. Оббивне ячмінне 

борошно характеризується наявністю неоднорідних частинок. Ячмінне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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борошно у незначній кількості використовують у хлібопекарській і 

харчоконцентратній промисловості для виготовлення деяких видів круп 

підвищеної біологічної цінності [4]. 

У соєвому дезодорованому борошні міститься багато білкових (40-60%) і 

мінеральних (4-5%) речовин. Дезодорують борошно пропарюванням для 

усунення неприємного запаху. Соєве борошно здатне збагачувати продукти 

білковими речовинами. Використовують його у харчоконцентратній, 

кондитерській і макаронній промисловості. Розрізняють дезодороване борошно 

соєве знежирене, напівзнежирене і незнежирене [4]. Кукурудзяне борошно 

виготовляють у незначній кількості. У його складі мало білків, які утворюють 

клейковину, гліадину і глютеліну. Білок зерен бідний на незамінні 

амінокислоти, погано набухає і не утворює еластичного тіста [4]. 

Харчова і біологічна цінність борошна залежить від виду зернової 

культури, сорту, умов вирощування зерна та інших факторів. Білки є найбільш 

цінною складовою частиною борошна. За амінокислотним складом білки 

борошна переважно повноцінні, адже до їх складу входять усі незамінні 

амінокислоти [1]. 

Найбільш цінними білками у пшеничному борошні є гліадин і глютелін, 

вони здатні утворювати клейковину, що має велике значення при виготовленні 

хлібобулочних і макаронних виробів. Клейковина є також у житньому та 

ячмінному борошні, але іншої природи і гіршої якості. Борошно багате на 

вуглеводи, особливо на крохмаль. Кількість крохмалю в борошні з зерна різних 

культур становить від 48 до 57 %. Уся кількість цієї речовини міститься в 

ендоспермі зерна [5]. 

Колір є важливим показником якості, який характеризує товарний 

ґатунок борошна. Чим більше подрібнених оболонок зерна потрапляє у 

борошно, тим воно темніше. Це дає можливість легко визначити ґатунок 

борошна, порівнюючи його з взірцями відповідного ґатунку. Колір окремих 

ґатунків пшеничного борошна, згідно з вимогами стандарту, такий: крупки – 

білий або кремовий із жовтим відтінком; вищого ґатунку – білий або білий із 

жовтим відтінком; І ґатунку – білий або білий із жовтим відтінком; ІІ ґатунку – 

білий із жовтим або сірим відтінком. Оббивне пшеничне борошно має білий 

колір із жовтим або сірим відтінком, з помітними частинками оболонок [2]. 

Колір житнього сіяного борошна – білий, обдирного – сірувато-білий із 

помітними частинками оболонок зерна [3]. 

Запах доброякісного борошна переважно виражений слабко, але 

специфічний для кожної культури без сторонніх запахів. В утворенні запаху 

беруть участь запашні бур'яни, дефектне зерно, несприятливі умови зберігання 

і транспортування. Смак борошна повинен бути без сторонніх присмаків. Для 

утворення смаку борошна беруть участь вільні амінокислоти, органічні 

кислоти, водорозчинні вуглеводи. На цей показник може впливати 

використання для помелу засміченого зерна, наявність у ньому шкідливих 

домішок та ін. Борошно різних зернових культур має 14% вологи (соєве 
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борошно – 9%). Вважливе значення вона має не тільки при зберіганні борошна, 

а й впливає на вихід тіста. 

Зольність борошна є показником його ґатунку. Зольність пшеничного 

борошна, не повинна перевищувати, %: крупки – 0,60, вищого ґатунку – 0,55, І 

ґатунку – 0,75, ІІ ґатунку – 1,25; оббивного – не більше 2,0 згідно з вимогами 

стандартів [2]. Зольність житнього борошна трохи вища, ніж пшеничного. 

Крупність помелу борошна має велике технологічне значення у випіканні 

хліба. Надмірно крупне борошно має понижену водовбиральну здатність, 

характеризується сповільненим утворенням тіста і дає хліб недостатнього 

об'єму, з грубою товстостінною пористістю м'якушки. Із надто подрібненого 

борошна випікають хліб, який швидко черствіє і має понижений об'єм, темну 

шкірку і м'якушку. У хлібопеченні цінується борошно, яке має однорідні за 

розмірами частинки, які його утворюють. 

Протягом багатьох десятиліть структура виготовлення борошна була 

нераціональною. Всі технологічні процеси помелу зерна були спрямовані на 

більш повне відокремлення зародка, оболонки й алейронового шару; для 

виробництва хлібобулочних виробів перевага надавалась вищим ґатункам 

борошна. Продукція хлібопекарської промисловості не мала високої біологічної 

цінності, оскільки найцінніші в біологічному аспекті частини зерна 

відокремлювалися. 

Нині наукою про харчування одержані глибокі відомості, які змушують 

переглянути сучасні підходи у визначенні асортименту борошна і технології 

його виготовлення. Суть нових технологій полягає у використанні борошна із 

цілого меленого зерна; одержання борошна з інших культур (крім пшениці і 

жита); виготовлення борошна, збагаченого важливими в біологічному аспекті 

речовинами (вітамінами, мінеральними речовинами та ін.). Хлібобулочні 

вироби та інша продукція, які виготовлені з борошна із цілого зерна, мають 

нижчу на 15-20 % енергетичну цінність. Використання такого борошна 

дозволяє зберегти велику кількість продовольчого зерна внаслідок збільшення 

виходу борошна на 15 % [2]. 

За останні роки борошномельні підприємства України налагодили 

виробництво зернового продукту, який становить собою велико дисперсні 

компоненти (―дунсти‖) зернівки з усіма анатомічними частинами. Хліб 

виготовлений з тіста із використанням зернового продукту, довше зберігає 

свіжість, він повільніше черствіє [4]. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБА ТА 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

 

Одним із напрямків задоволення попиту на здорову їжу є хліб, оскільки 

цей продукт є продуктом щоденного споживання та має соціальне значення. 

Звичайний традиційний хліб майже наполовину задовольняє потребу людини у 

вуглеводах, на третину – в білках, вітамінах групи В, мінеральних речовинах. 

Наприклад, добова фізіологічна потреба натрію задовольняється повністю, 

калію – лише на 15 % [1]. 

У напрямку підвищення харчової, біологічної цінності та поліпшення 

цінності смакових, структурних властивостей хліба активно працюють науковці 

різних компаній та вищих навчальних закладів. Ними розроблена значна 

кількість нормативно-технічної документації з виробництва функціонального 

поліпшеного хліба і хлібобулочних виробів [1]. 

Для поліпшення споживних властивостей хліба до рецептури додають 

різні збагачувальні добавки: 

- молочні продукти та їх похідні (сколотин, сироватка) – як джерело 

білків, вітамінів і мінеральних речовин; 

- білкові збагачувачі (соя, горох, соняшник, пшеничні висівки, зародки 

злакових рослин, льон, щириця); 

- фруктові і овочеві добавки – для підвищення харчової цінності; 

- вітаміни, мінеральні речовини (вітамінізація борошна); 

- харчові волокна і ентеросорбенти (пшеничні висівки, яблучний, 

цитрусовий , буряковий пектин, ламінарій) [1]. 

Додавання до рецептури хліба таких компонентів збагачує його 

додатковими відтінками смаку і запаху, покращує колір м’якішу та кірочки.  

Компанія «Зеландія» розробила оригінальні суміші та поліпшувачі для 

хліба та хлібобулочних виробів. Суміш «Пікантна» застосовується для різних 

видів ароматного хліба, який має яскраво виражений смак, аромат трав та 

спецій таких, як, наприклад, цибулі, паприки, томатів, часнику, базиліку і 

майорану [2]. 

Суміш «Панаплюс Начо» містить кукурудзяну крупку, спеції, сухі овочі, 

сирний порошок. У готового випеченого хліба з додаванням цієї суміші 

виражений смак сиру, ніжна жовтувата м’якушка із рівномірними порами та 

вкрапленнями наповнювачів. Цією ж компанією розроблені сухі 

порошкоподібні та рідкі закваски для виробництва хліба з більш глибоким 
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насиченим смаком і ароматом, а також поліпшувачі для класичного 

високоякісного білого хліба для надання об’єму, золотаво-коричневої скоринки 

та ніжного пористого м’якішу, а також для виробів, що проходять 

заморожування [2]. 

Спеціалістами хлібопекарського центру «Лесаффр Україна» була 

запатентована нова технологія процесу виробництва хліба PAIN MINUTE з 

використанням спеціального поліпшувача, який дозволяє допікати 

заморожений хліб, випечений на ¾ при «великій температурі» менше, ніж за 

три хвилини. Ця технологія дозволяє запобігти периферійного висихання, 

відлущення скоринки, зберігає об’єм хліба, забезпечує вид готового продукту 

ідентичний, отриманому класичним методом. 

Досліди науковців показали, що при застосуванні в рецептурі хліба і 

хлібобулочних виробів порошків лікарських рослин (плодів бузини чорної, 

трави м’яти і чабрецю) сповільнює процес черствіння та перешкоджає процесу 

пліснявіння [3]. 

Для поліпшення поживних властивостей до рецептури пшеничного хліба 

додають порошки кореневих прянощів (петрушки, селери, пастернаку, імбиру, 

куркуми тощо), лікувальні властивості яких давно відомі. Вони покращують 

роботу внутрішніх органів і спричиняють такі ефекти, як загальнозміцнюючий, 

омолоджуючий, очищуючий, заспокійливий та протизапальний. Але слід 

зазначити, що введення цих компонентів в рецептуру хліба може негативно 

вплинути на якість хліба, через те, що дріжджі не завжди пристосовуються до 

нових інгредієнтів у змінній рецептурі. Тому, кожний новий компонент має 

свій кількісній відсоток у рецептурі [3]. 

Цінними поліпшувачами хлібобулочних виробів вважають молочні 

продукти. Розроблено технологію біфідогенної добавки з підсирної сироватки 

для збагачення лактулозою цих продуктів. Отриманий концентрат «Лактохліб» 

поліпшує якість готової продукції, подовжує тривалість зберігання хліба [2]. 

Молочна сироватка є гарним джерелом натуральних органічних кислот, 

які беруть участь в утворенні смакових і ароматичних речовин. Органічні 

кислоти молочної сироватки сприяють покращенню структури м’якуша, 

уповільнюють черствіння та запобігають розвитку картопляної хвороби хліба. 

Комплекс цукрів і амінокислот, які містяться у молочній сироватці, сприяють 

отриманню привабливо забарвленої кірочки. В присутності молочної сироватки 

помітно активізується бродильна мікрофлора. Молочною сироваткою можна 

замінити до 10% (у деяких випадках і більше) води, передбаченої для замісу 

тіста [3]. 

Для створення доброго оздоровчого ефекту та високих поживних 

властивостей для випікання бездріжджового хліба розроблено хмельову 

композицію. Такий хліб має тривалий термін зберігання, активно впливає на 

виділення ферментів із підшлункової залози, активізується робота печінки, 

жовчного міхура та кишковика [3]. 

Науковцями Національного університету харчових технологій 

розроблено хліб, збагачений харчовими волокнами та іншими пребіотиками, а 
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також хліб для хворих целіакією і фенілкетонурією. Функціональні інгредієнти 

хлібних поліпшувачів мають певні особливості: пшенична клейковина 

покращує витривалість тіста; жир створює приємний, характерний аромат хліба 

та тонкий прошарок навколо клітин тіста, що покращує смакові властивості; 

емульгатори у взаємодії з протеїнами, крохмалем, жиром та  водою 

покращують структуру виробу, підвищує його об’єм; соєве борошно запобігає 

липкості, робить м’якуш більш білим, покращує текстуру, підвищує стійкість 

тіста; цистеїн зменшує час випікання, покращує формування тіста, робить його 

м’якішим [3]. 

Увесь хліб та хлібобулочні вироби з харчовими волокнами призначені 

для виведення із організму токсичних речовин та покращення перистальтики 

кишковика, а також для профілактики ожиріння. Хліб для хворих 

фенілкетонурією і целіакією не має у своєму складі білка, який є в клейковині 

пшениці. Цей хліб виготовляють із житнього борошна з використанням 

кукурудзяного та картопляного крохмалю, рисового, кукурудзяного та 

гречаного борошна . 

Російські вчені розробили рецептуру хліба, збагаченого крейдою – для 

хворих остеопорозу. Спеціалісти НУХТ розробили рецептуру хліба, 

збагаченого біокальцієм – матеріалом, отриманого із морських мушлів. За усіма 

показниками такий хліб кращий за російський [3]. 

Нині в моді нанотехнології у виробництві харчових продуктів. За їх 

допомогою можна змінити поживні властивості продукції, так, наприклад, за 

допомогою нанокапсул, що містять жир тунця, виробники збагачують хліб 

марки Tip Top Bread жирними кислотами Омега-3 [3]. 

Отже, сьогодні на ринку хліба і хлібобулочних виробів попит на 

функціональний хліб не сформований. Академія наук, пекарі, масмедіа 

працюють в єдиному напрямку, розвиваючи культуру споживання хліба та 

здоровий спосіб життя.  
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ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ КОНСЕРВУВАННЯ НА СПОЖИВНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ 

 

Плоди та овочі є незамінним джерелом легкозасвоюваних вуглеводів, 

фізіологічно активних речовин (вітамінів, поліфенолів, мінеральних сполук, 

природних антиоксидантів і харчових волокон). З давніх часів були відомі 

лікувальні властивості багатьох видів плодів та овочів. Але вони мають 

обмежений термін зберігання, з подовженням терміну зберігання збільшується 

втрата часткової маси і якості продукції, при цьому зростають витрати на її 

зберігання. Тому завдання консервування – це перехід нестійкої при зберіганні 

сировини в продукцію тривалого зберігання [1]. 

В залежності від вихідної сировини і вимог, що висуваються до якості 

очікуваного продукту, вибирають технологічну схему обробки або 

консервацію. 

Існує багато способів консервування плодоовочевої продукції – сушіння, 

охолодження, заморожування, консервування сіллю, цукром, кислотами та ін.. 

Найбільш надійний метод – збереження продуктів у герметичній тарі за 

допомогою теплової обробки (стерилізації або пастеризації). 

Сушіння – це поширений метод консервування, при якому видаляється 

волога, підвищується вміст сухих речовин у продукції, внаслідок чого 

утворюються несприятливі умови для розвитку мікробів. 

Заморожування застосовують як для зберігання сировини з метою 

подальшого його консервування, так і як самостійний спосіб консервування. 

Пастеризація – спосіб консервування плодоовочевої продукції при 

температурі 85-95 °С. Застосовують для виготовлення консервів, які містять 

достатню кількість харчової кислоти (маринади, різні соки), а також солодкої 

продукції (варення, повидло). 

Стерилізацію проводять при температурі 100 °С і вище. Це найбільш 

надійний спосіб теплового консервування, при якому мікроби гинуть, а 

консерви можна довго зберігати. 

Маринування. Для одержання маринованих овочів і плодів додають 

оцтову кислоту і пастеризують. Все це створює несприятливі умови для 

розвитку мікробів. 

Ферментування (квашення і соління). Плоди і овочі, залиті розсолом 

певної концентрації, піддають молочнокислому бродінню, внаслідок чого 

мікроби зброджують цукри сировини до молочної кислоти, яка пригнічує 

діяльність гнильних мікробів [2]. 

Консервування плодів та овочів в герметичній тарі включає такі етапи: 

- підготовка сировини: відбір сировини. Овочі і фрукти ретельно 

оглядають, перевіряють, відкидають підсохлі, гнилі, з пліснявою і недостиглі; 
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- сортування. Для одержання високоякісних консервів сировина повинна 

бути однорідною за розміром, кольором, ступенем стиглості. Така сировина 

одночасно і рівномірніше обробляється під час консервування; 

- миття, очищення, подрібнення. При очищенні видаляють неїстівні, 

пошкоджені часточки, а також насіння, кісточки, плодоніжки, чашолистки, 

коріння тощо. Якщо необхідно, сировину очищають від шкірочки, в якій багато 

клітковини та інших речовин, що надають їй твердість [3]; 

- термічна обробка: бланшування – це обробка сировини гарячою водою, 

гарячим водним розчином солі або розчином кислоти з метою руйнування 

ферментів, зниження кількості мікробів, зменшення об’єму сировини за 

рахунок видалення повітря; ошпарювання (обробку водяною парою) проводять 

з тією ж метою, що і бланшування. Однак перевагу слід віддавати 

ошпарюванню, тому що після нього краще зберігаються насамперед вітаміни, 

особливо С, а також цілий ряд інших водорозчинних харчових речовин; 

- концентрування (уварювання) провадять, щоб підвищити вміст сухих 

речовин за рахунок випаровування вологи, а також зменшення об’єму. Так 

можна одержати концентровані пюре, соуси, пасти. Якщо при виготовленні 

додають цукор, то одержують повидло, варення, джем, конфітюр, цукати; 

- розфасування. Підготовлену для розфасування продукцію вкладають у 

підготовлену тару, якщо потрібно, заливають заливкою, маринадом, сиропом. 

Розфасовують продукцію, заливу чи маринад додають у тару кухлем 

емальованим або з нержавіючої сталі. Розфасовують продукцію у банки щільно 

(але не набивають дуже, щоб запобігти деформації). Бажано вкладати її 

акуратно, використовуючи фігурне укладання, при якому у банки вміщується 

більше плодів і, крім того, продукція має приємний вигляд; 

- власне консервування (пастеризація чи стерилізація) [3]. 

Отже, визначивши, що консервування плодів та овочів є одним із 

основних способів збереження продукції, можна зробити наступний висновок: 

плоди та овочі є невід’ємною частиною раціону пересічного споживача, вони 

приносять багато користі, тому незалежно від пори року їх потрібно часто 

вживати в їжу. Це можна роботи саме завдяки такому процесу, як 

консервування, яке дозволяє залишити продукції її первинний смак та майже не 

змінений зовнішній вигляд. Різні способи консервування по різному зберігають 

споживні властивості, найбільш прийнятними є «шокове» заморожування при 

максимально низьких температурах, а також ферментування, яке максимально 

зберігає С-вітамінну активність овочів та плодів.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ХУТРЯНИХ 

НАПІВФАБРИКАТІВ 

 

З розвитком виробництва і появою нових технологій все більш 

актуальними стають завдання підвищення рівня якості продукції. Це пов’язано, 

в першу чергу, з підвищенням рівня вимог до товарів, що випускаються 

швейними підприємствами. Якість готових виробів з натурального хутра в 

значній мірі обумовлена якістю хутряного напівфабрикату, а також технології 

кушнірського і швейного виробництв. 

Хутряними напівфабрикатами називають вичинені нефарбовані або 

фарбовані шкурки хутра, хутряної сировини й морського звіра. Напівфабрикати 

йдуть на виготовлення хутряних виробів або надходять на торгові підприємства 

переважно у вигляді пласта або трубки. 

Асортимент хутряного напівфабрикату різноманітний. До зимових видів 

відносять видру, норку, бобра річкового, ондатру, росомаху, усурійського 

єнота, усі види лисиць, песця білого та блакитного, соболя, куницю, тхора, 

колонка, горностая, усі види зайців, білку та інші. 

До весняних – байбака, ховраха, крота та інші. Розрізняють хутряний 

напівфабрикат за кряжами, розміром, кольором, ґатунками та групами 

дефектності (єдиної системи підрозділу шкурок за цими ознаками немає, 

оскільки для кожного виду вони індивідуальні та вказані у стандарті). 
За кряжами (районами розповсюдження звіра) поділяють вичинені 

шкурки соболя, білки, червоної лисиці, білого песця, норки, байбака, оскільки 

споживні властивості того самого виду, добутого в різних районах, відмінні. За 

кольором поділяють напівфабрикати тих видів хутра, у яких значно виражена 

змінність природного забарвлення волосяного покриву. 
За розмірами поділяють окремі види шкурок, у яких залежно від статі та 

вікової групи наявна значна різниця у розмірі зазвичай їх поділяють на три 

категорії – великі, середні та дрібні. 
Ґатунок хутряного напівфабрикату визначається пишністю, густотою, 

довжиною та м’якістю волосяного покриву (залежить від часу добуття шкурки). 
Групу дефектності встановлюють за наявністю та розміром дефектів 

волосяного покриву та шкіряної тканини. Більшість напівфабрикатів поділяють 

на такі групи дефектності: нормальну (група І), малу (група II), середню (група 

III), велику (група IV) [1]. 
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До хутряного свійського напівфабрикату входять шкурки свійських 

тварин. До весняних видів свійського напівфабрикату відносять шкурки 

північного оленя (випороток – шкурки ненароджених телят, пижик — шкурки 

телят у віці до місяця, неблюй – шкурки телят у віці від 1 до 3 місяців); шкурки 

телят великої рогатої худоби; шкурки козенят. Шкурки весняного хутряного 

напівфабрикату поділяють за віковими групами, характером волосяного 

покриву, кольорами, ґатунками та групами дефектності. 
До зимового хутряного напівфабрикату відносять шкурки кролів, кішок, 

собак. Найкращими вважаються шкурки дорослих тварин з пишним волосяним 

покривом. Цей напівфабрикат поділяють за забарвленням волосяного покриву, 

розмірами, ґатунками та групами дефектності. 
До хутряного морського напівфабрикату відносять шкури морського 

котика та тюленя. Найбільш високі споживні властивості у шкур морського 

котика у віці трьох років. Вони мають густе рівне, шовковисте пухове волосся 

(коричневого кольору) та грубе остьове (його іноді усувають). Верх пухового 

волосся зазвичай фарбують у чорний колір. Шкури тюленів розрізняють за 

віковими групами: білок (новонароджений, волосяний покрив довгий, густий 

білий або жовтуватий), хохлуша (у віці 15 днів, волосяний покрив більш 

короткий, достатньо густий, темно-сірого кольору), сірка (у віці до 1 року, 

волосяний покрив короткий, рідкий, грубий, блискучий, колір сірий або ясно-

сірий з темними плямами), нерпа (у віці понад рік, волосяний покрив більш 

різкий та грубий). 
Вимоги до якості хутряних виробів наведено в цілій низці нормативних 

документів. Так, у ДСТУ 2174-94 «Технологія кушнірсько-підбиральних робіт. 

Терміни та визначення» [4] подано терміни та визначення основних операцій 

кушнірських і підбиральних робіт, а ДСТУ 1844-92 «Одяг хутряний за 

замовленням населення. Загальні технічні умови» [3] регламентує вимоги до 

хутряного одягу, який виготовляється за індивідуальними замовленнями 

населення. У стандарті ДСТУ 2913-94 «Шкурки хутряні. Терміни та 

визначення» наведено терміни та визначення основних понять щодо дефектів 

хутряної сировини та вичинених хутряних шкур усіх видів. Різні за категоріями 

та видами стандарти, технічні умови та технічні описи моделей - це основні 

нормативні документи, що регламентують виробництво, оцінку рівня якості 

хутряних виробів. Стандарти містять перелік прикладних матеріалів, які 

повинні використовуватися в процесі виготовлення хутряних виробів, правила 

підбирання хутряного напівфабрикату, виготовлення виробів, розкроювання 

шкур і тканини на деталі виробів, вимоги та правила сортування, поділ виробів 

за групами дефектів, кольором, правила огляду та методи дослідження і 

перевірки якості виробів, вимоги до їх маркування, пакування, транспортування 

та зберігання [2]. 

Для їх виготовлення необхідно використовувати хутряний напівфабрикат, 

що відповідає стандартам і технічним вимогам. Для цього підбирають шкури 

однорідні за видом хутра, сортом, кольором, відтінком та блиском. Дефекти на 

шкурках повинні бути видаленими. Вставки в хутряному напівфабрикаті 
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повинні бути гармонічно підібраними. У головних уборах, виготовлених зі 

шкур, що мають чітко виражену хребтову лінію, а також чіткий рисунок за 

забарвленням волосяного покриву, хребти повинні симетрично 

розташовуватися щодо середини голівки, козирка, крисів або бортів головного 

убору. 

Якість пошивних робіт помітно впливає на зовнішній вигляд хутряного 

виробу. Шви на виробі не повинні виділятися на загальному фоні. Якість 

підкладки повинна відповідати цінності хутряного верху виробу. У виробах, 

виготовлених із шкур з тонкою шкіряною тканиною, на неї наклеюють різні 

прокладкові тканини та бортову тасьму. 

Вимоги до якості хутряних виробів, як правило, такі:  

 вироби повинні виготовлятися зі щільних, м’яких і пластичних шкур, 

добре вичинених і пофарбованих; 

 волосяний покрив повинен бути рівно підстриженим, а його 

забарвлення – рівномірним;  

 напрям волосяного покриву повинен йти зверху донизу;  

 поперечний розкрій шкур не допускається [3]. 

Таким чином, проаналізувавши вищесказане, можна дійти висновку, що 

на сьогоднішній день існує різноманітний асортимент хутряного 

напівфабрикату, також розроблена детальна класифікація хутряних виробів, 

відповідно до пори року та місця проживання тварини. Оскільки, саме з 

хутряних напівфабрикатів складається хутряний вибір, дуже важливою є  також 

якість даних напівфабрикатів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Переважання п’ятого технологічного устрою та перехід на шостий, 

зумовили безумовні пріоритети державної підтримки – наука і освіта; 

переважання інтелектуального характеру праці над індустріальним; інтегровані 

технології; дорога робоча сила. Загалом даний баланс базується на трьох 

складових – людина, економіка, навколишнє середовище. У цьому ланцюгу 

важливим інструментом постає якість та безпечність харчових продуктів як в 

упаковці для споживача, так і у процесі їхнього виготовлення, транспортування 

та реалізації. Особливо гостро це відчувається в умовах зростання конкуренції 

та відкритої міжнародної інтеграції. 

НАССР (Harard Analusis and Critical Control Points) – це латинська 

абревіатура, яка розшифровується як «система аналізу ризиків і критичні точки 

контролю». Вона дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції 

шляхом ідентифікації та контролю небезпечних чинників. Розроблено її було 

компанією «Pillsbury» спільно з лабораторіями збройних сил США та 

Національним управлінням з аеронавтики і космонавтики NASA під час роботи 

над Американською Космічною Програмою [1]. 

Переваги системи НАССР полягають у кращому використанні ресурсів і 

у швидкій реакції на відхилення від вимог нормативних документів. До ISSN 

1562-0905 Регіональна економіка 2013, №1 187 Перспективи впровадження 

системи HACCP у процесі виробництва харчової продукції введення НАССР 

проводилися випробування кінцевого продукту для оцінки його безпечності, 

тобто для визначення відповідності продукту вимогам якості та безпеки 

відбирався певний відсоток зразків для тестування. Кількість зразків, що 

підлягають тестуванню, щоб пересвідчитися, чи відповідає кінцевий продукт 

стандарту, не завжди гарантує, що результати випробувань стосуються 

абсолютно всіх зразків продукції з партії.  

Справді, якщо є порушення і виробляється продукт нижче встановленого 

стандарту, визначити причину цього до закінчення випробувань продукції 

неможливо. Для багатьох із мікробіологічних тестів потрібно 3-5 днів 

інкубаційного періоду, щоб одержати результати для запобігання ризику. Все 

це призводить до фінансових втрат, якщо продукт потрібно знімати з 

виробництва, або, у гіршому випадку, споживач зазнає отруєння – як результат 

вживання недоброякісного продукту. Ризик, який призводить до того, що 

продукт буде небезпечно вживати, може мати біологічну, хімічну або фізичну 

властивість чи стосуватися стану харчового продукту, охоплюючи:  

1) фізичні ризики – бруд, комахи та ін.;  

2) хімічні ризики – солі важких металів, пестициди тощо;  
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3) біологічні ризики – мікробіологія, гормони тощо. 

Критична точка контролю (КТК) може бути пов’язана із сировиною або 

етапом роботи у процесі виробництва, де визнається присутність ризику і 

необхідне вжиття заходів для його усунення, запобігання або скорочення [2].  

Щоб визначити найбільш доцільні засоби моніторингу КТК, потрібне 

повне розуміння технологічного процесу. Тести, де результати отримуються 

швидко, мають перевагу над традиційним тривалим мікробіологічним аналізом 

(наприклад, вимірювання рівня рН замість підрахунку бактерій, що 

породжують кислотність). У той же час, для інших етапів необхідні наочні або 

сенсорні тести, наприклад, такі, що враховують колір і запах свіжої риби.  

Гарантування безпечності продуктів харчування є основною метою 

застосування концепції НАССР до процесу виробництва. Існує безліч чинників, 

які не пов’язані з виробництвом і переробкою продуктів, але справляють 

негативний вплив на безпечність продуктів харчування. Наприклад, при 

виробництві овочів виробничі площі можуть мати різний рівень механізації, з 

цим пов’язані додаткові механічні фактори, що призводять до пошкодження 

плодів. Ці й інші чинники повинні розглядатися при плануванні системи 

управління безпечністю харчової продукції та сільськогосподарської сировини [3]. 

Реалізація системи НАССР потребує планування контролю всіх ділянок 

технологічного процесу, визначення меж дослідження, застосування і 

підтримання цієї системи. На підприємстві складається план НАССР – 

документ, що відповідно до принципів визначає процедури та послідовність дій 

з метою забезпечення контролю факторів небезпеки. План НАССР охоплює всі 

ділянки виробництва продукції, починаючи від отримання сировини до 

переробки або пакування продукції, а також постачання у роздрібну торгівлю. 

Для розроблення та впровадження системи аналізу небезпечних чинників і 

критичних точок керування на підприємстві необхідно реалізувати сім 

принципів:  

− принцип № 1 – провести аналіз небезпечних чинників;  

− принцип № 2 – визначити критичні точки керування (КТК);  

− принцип № 3 – встановити критичну (-і) межу (-і);  

− принцип № 4 – встановити систему моніторингу КТК;  

− принцип № 5 – встановити коригувальну дію, яку буде виконано, коли 

моніторинг покаже, що конкретна КТК перебуває поза управлінням;  

− принцип № 6 – встановити процедури перевірки для підтвердження 

того, що система НАССР функціонує результативно);  

− принцип № 7 – встановити порядок документування всіх процедур та 

ведення протоколів. 

В Україні, так само як у інших країнах, витрати на програми-передумови 

являють собою найбільшу статтю витрат на впровадження системи аналізу 

небезпечних чинників і критичних точок керування, і в середньому для 

підприємства складають близько 250 тис. грн. Розробка і впровадження НАССР 

коштуватиме близько 45-50 тис. грн., а підтримка системи – близько 50 тис. 
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грн., і дана цифра залежатиме від кількості критичних точок контролю, 

визначених планом НАССР [1].  

Отже, впровадження системи НАССР для підприємств, що випускають 

харчову продукцію, є досить витратним процесом і потребує значних 

початкових капіталовкладень, проте й вигоди від використання цієї системи 

управління безпечністю харчових продуктів є очевидними. 

 

Список використаної літератури: 

1. Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на 

українських підприємствах харчової промисловості. Аналіз витрат і вигод. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifc.org/Ukraine/FS.  

2. Кривошей В. Безпечність стимулює бізнес / В. Кривошей. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifc.org. 

3. Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та 

безпечності / Д.Ф. Крисанов // Економіка АПК. – 2015. – № 1. – С. 12-19. 

 

 

Кухарська Ольга  

Науковий керівник - к.т.н., доцент Лояніч Г.С. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЯКІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА  

НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ 

 

Молочне скотарство є однією з провідних галузей тваринництва України. 

Забезпечення населення якісними молочними продуктами – основне завдання 

даного напрямку діяльності.  

Вступ України до світової організації торгівлі (СОТ), прояви 

європейської інтеграції гостро ставлять питання якості продукції харчування та 

їхнього наближення до світових стандартів. Українська молочна сировина, яка 

в основному вироблена у селянських підсобних господарствах, не відповідає 

міжнародним вимогам якості і, тим самим, залишається неконкурентоздатною 

слабкою ланкою вітчизняної молочної промисловості.  

Згідно з даними статистики, 82,3 % молочної сировини виробляється й 

закуповується в господарствах населення. Технологія виробництва і 

транспортування її переробним підприємствам не забезпечує стабільну та 

високу якість. Для виробництва молочних продуктів використовується вищий 

та перший ґатунки, а майже все молоко, яке надходить на молокопереробні 

підприємства, є другого ґатунку, яке може застосовуватися лише для 

виробництва сухого молока та казеїну [3].  

Експерти зазначають, що питома вага молока вищого ґатунку в Україні 

становить близько 3,0 % від загального обсягу виробництва, а молока, яке 

відповідає вимогам СОТ, взагалі не існує. Менше як 20,0 % його підпадає під 

стандарти СОТ як сировини для виробництва кормів.  

http://www.ifc.org/
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Молоко, яке не відповідає вимогам вищого ґатунку, в ЄС не приймається 

на переробку – так стверджують фахівці даної галузі [2]. 

Згідно нового Стандарту, залежно від рівня кислотності, бактеріального 

забруднення, ступеня чистоти за еталоном, температури, частки сухих речовин 

та кількості соматичних клітин молоко поділяють на такі сорти: екстра, вищий, 

перший і другий. 

Також існує проблема із визначенням якості молочної сировини, що 

надходить від господарств населення. В Україні вже є сучасне 

високотехнологічне обладнання, однак, коли збирається молоко в селах, якість 

кожної дрібної партії перевірити неможливо, сировина зливається по дорозі у 

великі ємності та, зазвичай, є неякісною. Таким чином, потрібно підвищити 

оснащеність лабораторій та забезпечити якість аналізів. Отже, поки не буде 

великотоварного виробництва, істотно поліпшити якість молока неможливо [1].  

Коли основними виробниками молока є домогосподарства населення, 

вирішення питання контролю за безпекою та якістю молочної продукції на 

сучасному етапі можливе лише за умови створення у селах, 

сільськогосподарських підприємствах стаціонарних пунктів із заготівлі та 

охолодження молока, які дозволяли б: по-перше, охолоджувати молоко одразу 

ж після доїння до 4 °С; по-друге, зменшити транспортні витрати на заготівлю 

молока; по-третє, збільшити якість сирого молока, що йде на переробку; по-

четверте, покращувати та дотримуватись гігієнічних стандартів отримання 

молока.  

Отже, через низьку якість молочної сировини завоювати ринок 

Євросоюзу Україна не в змозі. Тваринницька галузь потребує інвестицій. На 

відміну від галузі рослинництва, де вкладені кошти окуповуються за рік, у 

тваринництві на це потрібно близько п’яти років [4]. 

Враховуючи вищезазначене, Україна зможе зайняти вагоме місце за 

рівнем розвитку у галузі молочного скотарства лише, щонайменше, за п’ять 

років за умови вдосконалення системи контролю й безпечності продукції 

тваринництва. Необхідною умовою виробництва якісного молока, що 

відповідає світовим стандартам, є розміщення 70,0 % поголів’я у 

сільськогосподарських підприємствах, де будуть створені необхідні 

технологічні умови для виробництва, а в процесі заготівлі молока у різних 

категоріях господарств буде забезпечена потреба постійного контролю за 

якістю молока. 

 

Список використаної літератури: 

1. Блинов А. Конкурентоспособная страна / А. Блинов, Т. Яблоновская. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert.ru/printissues/ukraine 

/2016/36/ interview_makuha/  

2. Силивончик А. Молочные берега / А. Силивончик, Г. Титаренко // 

Бизнес. – 2015. – № 15. – С. 142. 

http://www.expert.ru/printissues/ukraine


118 

3. Фіголь Н. На сьогодні молочне скотарство опинилось у скрутному 

становищі / Н. Фіголь. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://a7d.com.ua/ntervju/page/3/ 

4. Зимовець В.Н. Економічні проблеми розвитку виробництва та розвитку 

молокопродукції / В.Н. Зимовець // Економіка АПК. – 2016. – № 2. – С. 20-41.  

 

 

Кушнірук Дмитро 

Науковий керівник - асистент Василишина О.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

АНАЛІЗ ВИМОГ ЩОДО ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
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Проблема забезпечення якості текстильних матеріалів є однією з 

найважливіших у підвищенні рівня життя, соціальної та екологічної безпеки 

населення. Щороку зростають вимоги до якості текстильних матеріалів, усе 

більше уваги приділяється не фізико-механічним властивостям, а комплексу 

споживних властивостей, які й визначають їх якість [2]. 

Розвиток вітчизняної текстильної промисловості у сучасних умовах 

неможливий без виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції. 

Застосування нових технологій та якісних препаратів дає можливість створити 

для текстильних матеріалів комплекс високих споживних властивостей і 

підвищити їх рівень відповідності екологічним вимогам, що й забезпечить 

належну якість тканин. 

Якість тканин, як відомо, оцінюється сукупністю тих чи інших 

споживних властивостей, які залежать від умов експлуатації, волокнистого 

складу і будови. Тобто за визначальну характеристику якості тканин прийнято 

їх властивість як об’єктивну особливість матеріалів, яка виявляється під час їх 

виробництва та експлуатації. Так, наприклад, гігроскопічність є важливою для 

білизняних тканин, стійкість забарвлення до дії світла – для одягу літнього 

асортименту [1]. 

Вимоги споживачів до текстильних матеріалів регламентуються 

нормативною документацією і є обов’язковими під час проектування, 

виготовлення виробів, впровадження нового асортименту товарів на ринок. 

Досить суттєво впливають на формування механічних, фізико-гігієнічних, 

естетичних властивостей і рівень якості текстильних матеріалів особливості їх 

будови – ступінь заповнення, щільність, вид переплетення, характер поверхні 

тощо. Варіюючи зазначені показники будови, можна проектувати матеріали із 

заданим комплексом споживних властивостей для конкретного призначення. 

Для споживача важливим є задоволення його вимог до білизняних 

бавовняних виробів у часі, тобто їх надійність, оскільки процес зношування, що 

включає зміну розмірів, форми, стану поверхні матеріалу, може завершитися 

загальним руйнуванням з частковою або повною втратою цілісності. Причиною 
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зношування є комплексна дія різних факторів, зокрема механічних 

(багаторазове прання, тертя, багаторазове розтягнення), фізико-хімічних (дія 

світла, температури, мийних засобів), біологічних (руйнування 

мікроорганізмами, комахами) [1]. 

Проблема зносостійкості текстильних матеріалів, що застосовуються для 

виробів білизняного призначення, є досить актуальною. При цьому головний 

акцент ставиться на дослідженні механічних властивостей, які визначають 

стійкість до тертя цих матеріалів, їх розривні характеристики, здатність до 

усадки. 

Значний вплив на зносостійкість текстильних матеріалів поряд з іншими 

здійснюють обробні операції. Плівки, що утворюються на поверхні волокон під 

час обробки, склеюють окремі волокна в пряжі і запобігають їх випаданню, 

підвищуючи зносостійкість тканин. Так, за допомогою деяких 

кремнійорганічних препаратів зносостійкість бавовняних тканин підвищується 

у 3-4 рази [2]. 

Матеріали, які піддаються частому пранню, особливо білизняні, 

зношуються не стільки в процесі експлуатації, як руйнуються самим пранням, 

під комплексною дією фізико-хімічних і механічних факторів. Деякі автори 

вважають, що під час прання 
4
/5 зношування припадає на механічні 

пошкодження матеріалів і лише 
1
/5 – на хімічні. За відомостями авторів [1] 

зношування тканин з целюлозних волокон внаслідок хімічних пошкоджень під 

час першого прання є незначним і становить не більше 2,0 %, а після 50-го 

прання – до 25,0 %. 

Дослідженнями інших вчених [2] доведено, що бавовняні тканини під час 

першого прання не тільки не втрачають міцності, але й дещо збільшують її 

внаслідок усадки, що супроводжується підвищенням щільності. При подальших 

циклах прання ущільнення структури тканин припиняється, що призводить до 

зниження їх експлуатаційних властивостей. Так, тканини з бавовняної пряжі 

після 50-ти циклів прання втрачають до 23,0 % міцності. 

Аналіз наведених вимог до основних споживних властивостей 

текстильних матеріалів білизняного призначення передбачає необхідність 

спрямування зусиль науковців на удосконалення технологій виробництва 

текстильних матеріалів з низкою специфічних властивостей і розроблення 

новітніх технологій поліпшення споживних властивостей тканин залежно від їх 

призначення, що забезпечить високу якість готових виробів. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ІГРИСТИХ 

ВИНОГРАДНИХ ВИН 

 

Зміст, вкладений у термін «вино», дуже важливий, оскільки в практиці 

світового виноробства існує багато різних визначень, що відображають саме 

поняття виноградного вина. У Франції, наприклад, натуральними вважають 

тільки сухі вина, а херес міцний, мадеру і портвейн разом з ігристими винами 

відносять до групи спеціальних вин. 

Відомо, що виноградні вина володіють дієтичною і терапевтичною 

цінністю. Абсолютно унікальні їх можливості в геронтології, неврології та 

психіатрії, а також при використанні на стадії одужання хворих. Все це дало 

підставу створити в структурі МОВВ секцію «Вино і здоров'я», яка веде наукові 

дослідження про вплив вина на організм людини. 

Вино – це алкогольний напій, що має міцність від 9 до 16% (натуральні 

вина) і від 16 до 22% (кріплені вина). Вино виходить завдяки повному або 

частковому бродінню виноградного або будь-якого іншого соку з плодів і ягід. 

Існує ціла наука, яка займається вивченням вин – це енологія. Одного способу 

класифікації вина не існує, і напевно, не може бути. Класифікація залежить від 

виду плодів і ягід, з яких виготовляється напій, від кольору і якості напою, від 

процентного вмісту спирту і цукру. 

Вином прийнято називати напій, приготований з винограду. Вино, 

насичене двоокисом вуглецю, що утворюється при вторинному бродінні, 

називають ігристим. Найвідомішим серед них є шампанське. 

Сировина є основним фактором, що формує якість ігристих вин. В якості 

сировини для отримання ігристих виноградних вин використовують грона 

свіжого або зав'яленого винограду багаторічної рослини роду Vitis Vinifera. 

Батьківщиною ігристих вин є Франція. 

Для виробництва ігристих вин в основному використовуються такі сорти, 

як Піно Чорний і Піно Нуар (французькі сорти чорного винограду, дають 

виноматеріали високої якості, використовуються для приготування кращих 

марок французького шампанського), Цимлянський Чорний, Шардоне Білий, 

Трамінер, Совіньйон. Ігристі вина виготовлені з перерахованих вище сортів 

винограду значно перевершують за якістю вина з сортів Ркацителі, Рислінг, 

Аліготе, Фетяска. 

В основу класифікації ігристих вин покладено ряд ознак: технологія 

виготовлення (ігристі вина без присвоєння найменування, ігристі вина з 

присвоєнням найменування, перлові вина), колір (білі, рожеві, червоні), вміст 

цукру (брют, сухе, напівсухе, напівсолодке, солодке), тривалість витримки 

після шампанізації (без витримки, витримані, колекційні) [1]. 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%82
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Якість виноградних вин визначають за органолептичними та фізико-

хімічними показниками. Ігристі вина повинні бути прозорими, без осаду і 

сторонніх включень. Колір, букет і смак для кожного конкретного 

найменування ігристого вина повинні відповідати вимогам технологічної 

інструкції. При наливі ігристих вин виявляються їх ігристі і пінисті властивості. 

Ігристі властивості характеризуються режимом виділення газу з вина. 

Оцінюючи «гру», говорять про величину бульбашок двоокису вуглецю, що 

виділяються (дрібні, середні, великі), їх кількості і тривалості виділення. 

Пінисті властивості визначаються характером утворення піни, її зовнішнім 

виглядом і процесом руйнування. При характеристиці пінистих властивостей 

звертають увагу на структуру піни, швидкість її оновлення і покриття поверхні 

вина в келиху (суцільна, кільцева, острівна, відсутня). При наливі в келих 

повинен утворитися невеликий шар дрібнопористої щільної піни, який 

безперервно поновлюється за рахунок тривалого виділення великої кількості 

дрібних бульбашок СО2. Перед дегустацією не менше, ніж за 2 години ігристі і 

шипучі вина для збереження їхніх специфічних властивостей слід охолодити до 

8-10 °С. Кімнатна температура сприяє занадто бурхливому виділенню СО2 і 

призводить до втрати багатьох цінних летких ароматичних сполук [2-5]. 

Технологічний процес виготовлення ігристих вин триває від кількох 

місяців до декількох років і вимагає від виробника значних і своєчасних 

капіталовкладень у виноматеріали, закупівля яких здійснюється в жовтні-

травні, а продаж товару – через три і більше років. 

Виробництво ігристого вина характеризується низькими темпами 

розвитку. Тому, що вони обумовлені недостатньою кількістю якісного 

винограду, зниженням обсягів його виробництва, недостатньою розвиненістю 

маркетингової діяльності з просування товару до покупця та іншими 

проблемами. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ХЛІБА 

 

Хлібні вироби є одним з основних продуктів харчування людини. У хлібі 

міститься багато поживних речовини, необхідних людині, у тому числі білки, 

вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна. Біологічна цінність 

хліба невелика. У печеному хлібі багатий вміст таких незамінних амінокислот, 

як лізин, лейцин, ізолейцин, метіонін, фенілаланін, треонін, трептофан і валін. 

Тому введення у рецептуру хліба білкових компонентів (молоко, сироватка, 

соя), що містять великий вміст цих амінокислот, сприяє підвищенню харчової 

цінності хліба. Якість хліба оцінюють органолептично за зовнішнім виглядом, 

станом м'якушки, смаком і запахом, які повинні відповідати встановленим 

вимогам. При оцінці фізико-хімічних показників визначають вологість 

м'якушки, кислотність і пористість. Підвищена вологість знижує живильну 

цінність хліба, погіршує його смак і скорочує термін зберігання. Як правило, 

чим вищий сорт борошна, тим менша норма вологості хліба. Кислотність 

впливає на смакові властивості хліба. Недостатньо або надмірно кислий хліб 

неприємний на смак. За цим показником судять про правильність ведення 

технологічного процесу. Чим вища пористість виробу, тим довше вони 

зберігають свіжість і краще засвоюються організмом. Добре розпушений хліб з 

рівномірною дрібною тонкостінною пористістю краще просочується травними 

соками і тому повніше засвоюються необхідні речовини[1]. 

Зовнішній вигляд виробу (форму, поверхню, колір) визначають, 

оглядаючи його при денному світлі або при яскравому штучному. Результати 

огляду порівнюють із описом в стандартах. Для визначення стану м'якушки 

виріб розрізають по ширині, визначають поперечно, доторкаючись кінчиками 

пальців до м'якушки у центрі виробу. У пропечених виробах м'якушка суха, у 

недостатньо пропечених виробах – волога. Заміс і пористість встановлюються 

порівнянням з описом в стандартах. При визначенні смаку пробу 1-2 г 

розжовують протягом 3-5 с і смакові відчуття порівнюють із описом у 

стандарті. Запах визначають шляхом 2-3 разового глибокого вдихання повітря 

через ніс, порівнюючи зразок в цілому вигляді і після розрізу. Запах хліба 

порівнюють із описом у стандарті [2]. 

Суть методу визначення вологості хліба [3] залежить від висушування 

виробу при певній температурі й обчислення вологості. Відділяють м'якушку 

від кірок і старанно подрібнюють ножем, перемішують і миттєво зважують в 

заздалегідь посушених і тарованих металевих бюксах з кришками, дві наважки 

по 5 разів кожну. Наважки у відкритих бюксах з кришками вміщують у 

попередньо нагріту сушильну шафу. Через 10 хв температуру доводять до 130 

°С і продовжують висушувати протягом 45 хв. Процес проводиться при 

повністю наповненій шафі. Після висушування бюкси закриваються кришками 
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і переносяться в ексикатор для охолодження. Охолоджені бюкси знову 

зважують і з різницею між масою до висушування і після, визначають кількість 

випаровування. Вологість обчислюють за формулою: W=100·(m1–m2)/m, де m1 – 

маса бюкса з наважкою до висушування, m2 – маса бюкса з наважкою після 

висушування, m – маса наважки. 

При визначенні пористості хліба [4] з середини виробу вирізають шматок 

шириною 7-8 см. З шматка м'якушки з відстанню щонайменше 1 см від кірки 

роблять виїмки циліндром приладу Журавльова. Гострий край циліндру 

попередньо змащують олією. Циліндр вводять круговими рухами в м'якушку 

хліба. Заповнений м'якушкою циліндр вкладають на лоток так, щоб ободок його 

щільно входив у проріз, наявний в лотку. Потім хлібний м'якуш виштовхують із 

циліндру дерев'яною втулкою і зрізають її з краю циліндра гострим ножем. 

Відрізаний шматок м'якушки видаляють. Залишену в циліндрі м'якушку 

виштовхують втулкою до стінки лотка і так само відрізають на краю циліндру. 

Для визначення пористості м'якушки роблять три циліндричних виїмки і 

зважують. Результат визначають за формулою: П=100·(V–m/p)/V, де П – 

пористість – загальний об’єм вилучень хліба, m – маса вилучень, p – щільність 

безпористої маси м'якушки. 

Для визначення кислотності прискореним методом [5] зразки цілого 

виробу розрізають навпіл по ширині і з однієї половини відрізають шматок 

масою близько 70 г, у якого зрізана кірка і підкорочений шар загальною 

товщиною близько 1 см. Зважують 25 г крихти, наважку вміщують у суху 

пляшку місткістю 500 см
3
 і з добре прилеглою пробкою. Мірну колбу місткістю 

250 см
3
 наповнюють дистильованою водою і підігрівають до температури 60 

°С. Взяту дистильовану воду переливають в пляшку з крихтою, швидко 

перемішують до одержання однорідної маси. До отриманої суміші додають 

дистильовану воду. Потім відмірюють піпеткою по 50 см
3  

розчину на дві 

конічні колби, титрують розчином гідроокису натрію з 2-3 краплями 

фенолфталеїну до отримання світло-рожевого забарвлення, яке не зникає 

протягом 1 хвилини. Кислотність обчислюють за формулою: Х=2V·K, де X – 

кислотність, V – об’єм розчину гідроокису натрію, витрачений на титрування 

досліджуваного розчину, К – коефіцієнт використаного розчину гідроокису 

натрію до розчину. 

За цими органолептичними і фізико-хімічними методами дослідження 

якості хліба визначають, дотримання всіх норм показників безпеки і державних 

стандартів. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОДООВОЧЕВИХ ТОВАРІВ 

 

Плоди та овочі відіграють важливу роль в життєдіяльності людини. 

Згідно з нормами дорослим людям рекомендується вживати в середньому 243 

кг овочів і плодів на рік. Частка овочів у фізіологічній нормі споживання плодів 

і овочів більша і становить 66 %, а у фактичному споживанні досягає 80 %. В 

усіх країнах світу споживається близько 247 видів овочів, в країнах ближнього 

зарубіжжя – 70, в Україні – 40. Серед держав ближнього зарубіжжя Україна 

займає провідне місце у виробництві овочів, плодів та продуктів їх переробки. 

Харчова цінність плодоовочевих товарів обумовлена їх енергетичною, 

біологічною, фізіологічною, лікувально-профілактичною, органолептичною 

цінністю, структурно-механічними особливостями та безпекою [3]. 

Специфічні показники обумовлені біологічними особливостями плодів і 

овочів. До них відносяться: ступінь зрілості у плодів і овочів, здатних до 

дозрівання, щільність і зачистка качана, довжина качана у капусті, довжина 

черешків бадилля у коренеплодів, стан луски і довжина шийки у ріпчастої 

цибулі, довжина бадилля або стрілки часнику, стан корінців у часнику; хімічні 

показники: вологість горіхів, цукристість винограду, вміст крохмалю у картоплі 

для промислової переробки та ін. 

Харчова цінність плодів і овочів визначається їх хімічним складом. Плоди 

мають високий вміст біологічно активних речовин, які в організації людини 

використовуються для синтезу речовин, що регулюють фізіологічні процеси 

(ферменти, гормони), а також, беручи участь в обміні речовин, впливають на 

стан крові, нервової тканини, клітин м'язів і кровоносних судин [3]. 

Важливим в сучасних методах є показник якості – кількісне і якісне 

вираження властивостей товарів. Всі показники, які застосовуються при оцінці 

якості продукції, можна підрозділити на визначальні і специфічні.  

Органолептичні показники – показники, що визначаються за допомогою 

органів чуття і характеризують органолептичні властивості. Фізико-хімічні 

показники – показники фізичних і хімічних властивостей визначаються 
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вимірювальним методом. Найбільш поширені: маса, довжина, вологість (масова 

частка води), масова частка сухих речовин.  

Визначальні показники приймаються за основу при оцінці якості плодів і 

овочів. До них відносять зовнішній вигляд, величина, а також смак і запах. 

Зовнішній вигляд – це комплексний показник, який характеризується кількома 

одиничними показниками: забарвленням, формою, станом поверхні, цілісністю, 

свіжістю. Колір – один з найбільш значущих показників, що впливають на 

споживні властивості та збереженість плодів і овочів. Він свідчить про 

накопичення фарбувальних речовин, а для багатьох видів пристигаючих плодів 

і овочів – про ступінь зрілості. У стандартах колір регламентується як 

відповідний даному природному сорту (для овочів) або типовий (для плодів). 

Форма – регламентоване значення показника, яке передбачає відповідність 

еталону певного природного сорту. Найбільше значення форма має для плодів, 

оскільки естетичні властивості для них особливо значущі [2].  

Стан поверхні плодів і овочів характеризується сухістю і чистотою. 

Відсутність зволоження на їх поверхні створює несприятливі умови для 

розвитку багатьох патогенних мікроорганізмів. Цілісність плодів і овочів 

передбачає відсутність на них пошкоджень: механічних, 

сільськогосподарськими шкідниками, мікробіологічних; фізіологічними 

захворюваннями. Свіжість – один з найбільш значущих показників більшості 

плодів і овочів. Лише у горіхів, цибулі ріпчастої і часнику цей показник в 

стандартах не регламентується. Показниками якості кісточкових плодів є 

зовнішній вигляд, розмір та допустимі відхилення (вміст плодів без 

плодоніжки, з механічними пошкодженнями, з побурінням у вигляді плям, 

перезрілі) [1].  

Залежно від засобів аналізу і вимірювань, показники якості 

плодоовочевих товарів визначають органолептичними, інструментальними 

(лабораторними), а також експертними, вимірювально-реєстраційними 

методами.  

Вимірювальні методи – методи визначення (вимірювання) дійсних 

значень показників якості за допомогою технічних пристроїв. Вони призначені 

для визначення фізико-хімічних або мікробіологічних показників якості. У 

визначенні якості харчових продуктів важливу роль відіграють зорові відчуття. 

Спочатку оглядають товар зовні і перевіряють супровідні документи. При 

оцінці якості товару визначають спочатку зовнішній вигляд, форму, колір, 

блиск, прозорість та інші властивості. За допомогою нюху визначають такі 

властивості товару, як запах і аромат.  

Дотикальними відчуттями визначають консистенцію, температуру, 

особливості фізичної структури продукту, ступінь його подрібнення та інші 

властивості. Смак і смакові відчуття мають найбільше значення при оцінці 

якості товару. Звуковими та слуховими відчуттями користуються при оцінці 

зрілості кавунів [2]. 

Інструментальні (лабораторні) методи необхідні для виявлення хімічного 

складу, нешкідливості, харчових переваг харчових продуктів.  
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Експертні методи – методи оцінки, вироблені групою експертів в умовах 

невизначеності або ризику. Вони призначені для експертної оцінки товарів у 

випадках, коли інші, раніше перераховані методи, неприйнятні або 

неекономічні. Експертні методи засновані на прийнятті евристичних рішень, 

базою для яких служать знання і досвід, накопичені експертами в конкретній 

області в минулому. Цим евристичні методи відрізняються від розрахункових 

методів, заснованих на вирішенні формалізованих завдань. Перевагою цих 

методів є те, що вони дозволяють приймати рішення, коли більш об'єктивні 

методи неприйнятні. До інших достоїнств відноситься їх відтворюваність. 

Сферою застосування цих методів є не тільки оцінка якості товарів (споживчих 

та промислового призначення), а й дослідження операцій технологічного 

циклу, прийняття керуючих рішень, прогнозування [1].  

За допомогою реєстраційного методу показники якості визначають на 

основі спостереження і підрахунку числа певних подій, предметів або витрат. 

При розрахунковому методі показники якості визначають на основі 

використання теоретичних і емпіричних залежностей показників якості 

продукції від її параметрів. 

Таким чином, якість продукції будь-якого виду, а особливо продуктів 

харчування є важливим показником діяльності підприємства. Підвищення 

якості продукції є необхідною умовою для розвитку підприємства в ринковому 

середовищі. Фрукти і овочі є продуктами природи – рослинними організмами, 

які продовжують жити і після відокремлення їх від материнської рослини. В 

процесі росту у фруктах і овочах накопичуються органічні і мінеральні 

речовини, відбуваються складні біохімічні процеси, головним з яких є дихання. 

Ріст фруктів і овочів відбувається за рахунок утворення тканин і клітин з 

хімічних сполук. Поступово вони досягають споживної стиглості, набувають 

відповідного зовнішнього вигляду, забарвлення шкірки, м’якоті, максимальної 

кількості хімічних споживних речовин, що зумовлюють смак і запах, а сучасні 

методи дослідження плодоовочевих товарів допоможуть людству споживати 

корисні, нічим не забруднені плоди та овочі. 
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОСУДУ ІЗ АНТИПРИГАРНИМ 

ПОКРИТТЯМ 

 

Кожен товар, як і будь-який матеріальний об’єкт, має велику кількість 

властивостей, перелік яких міг би бути досить чисельним. Властивості товарів, 

які проявляться в процесі їх споживання для задоволення певної потреби 

відповідно із призначенням, називаються споживними властивостями [1].  

Споживні властивості металевого посуду з будь яким покриттям, у тому 

числі і антипригарним, обумовлені його високими функціональними 

властивостями [2]. Він добре проводить тепло, легкий, стійким до дії 

органічних кислот і слабких лужних розчинів, добре очищується від залишків 

їжі. Покриття не впливає на смакові якості їжі. Посуд має високу корозійну 

стійкість і достатньо високу довговічність в експлуатації. 

Ергономічні властивості передбачають зручність і безпеку користування 

металевим посудом і створення оптимальних умов їхньої експлуатації в побуті. 

Крім цього, металевий посуд повинен мати високі гігієнічні властивості: він 

повинен бути безпечним і нешкідливим, при тепловій обробці і зберіганні 

продуктів не виділяти шкідливих для організму людини речовин у 

неприпустимих кількостях.  

Чинниками формування безпечності тефлонового покриття є його склад, 

правила догляду за його експлуатацією, стан нормативних документів [3]. 

Основним із них, звісно, є покриття. Це пов’язано з тим, що харчові продукти 

під час приготування контактують лише з покриттям із тефлону. 

Тефлон (політетрафторетилен (ПТФЕ) або фторопласт-4) – інертний 

матеріал, отриманий штучним шляхом. Маючи високу хімічну стійкість, він 

може експлуатуватися в будь-якому середовищі за виключенням розплавів 

лужних металів, трифтористого хлору і елементарного фтору. ПТФЕ 

характеризується високою щільністю, відмінними електроізоляційними і 

хорошими механічними властивостями. При цьому, механічну міцність він 

зберігає в межах температур від -169 °С до +250 °С. ПТФЕ має найнижчий 

серед всіх полімерів, майже не залежний від температури коефіцієнт тертя. Він 

гідрофобний, фізіологічно інертний. Його діелектричні властивості не 

змінюються до +200 °С, а хімічні до +300 °С. Зовні тефлон майже прозорий, 

схожий на парафін або поліетилен. Його молекула в кристалічному стані має 

форму спіралі з повністю фторованим зовнішнім шаром, що пояснює низькі 

адгезійні властивості і абсолютну хімічну стійкість [3].  

Тефлон має високі фізико-хімічні, електроізоляційні властивості, 

кліматичну стійкість, низький коефіцієнт тертя. Він тугоплавкий, не взаємодіє з 

водою та жирами. Однак вартість тефлону є високою, що в подальшому 

впливає на вартість готової продукції.  
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Основний компонент при виготовленні тефлону – перфлюорооктанова 

кислота (perfluorooctanoic acid, скорочено PFOA). Саме цей компонент, 

накопичуючись в крові, за даними останніх досліджень, викликає захворювання 

щитоподібної залози, безпліддя, хвороби печінки і селезінки, руйнування 

ендокринної системи та навіть онкозахворювання. 

Показники безпеки сформульовані у нормативних документах. Доказом 

безпечності металевого посуду із тефлоновим покриттям є сучасний стан 

національної нормативної документації, яка, на жаль, не повністю 

гармонізована з відповідними європейськими стандартами. Виробники 

заперечують шкідливість тефлону і переконують споживачів користуватися 

ним і надалі.  

До посуду з антипригарним покриттям також висувають вимоги 

термостійкості і теплопровідності. Він повинен мати значну стійкість до дії 

атмосфери і води, газоподібних продуктів згорання палива, а також органічних 

кислот, що містяться в харчових продуктах і розчинах. Поверхня посуду 

повинна бути гладкою і легко очищуватися від залишків їжі. 

Естетичні властивості металевого посуду, в першу чергу, передбачають 

раціональність його форми. Вироби не повинні мати деталей, позбавлених 

функціонального навантаження. Форма виробів повинна відповідати 

призначенню і властивостям матеріалу, поєднуватися з особливостями житла й 

інтер’єру. Використання у металевому посуді антипригарного покриття 

дозволяє виготовляти вироби із естетичними властивостями, що відповідають 

сучасним вимогам споживача. Недоліком виробів із покриттям є те, що при 

значних механічних навантаженнях або ударах покриття може відскакувати і 

з’являється можливість наскрізної корозії, що значно знижує естетичні 

властивості.  

Отже, від часу свого створення тефлон спрощує та покращує багато видів 

робіт, якими займається людина. Головним недоліком антипригарного покриття 

є його недовговічність, оскільки його дуже легко механічно пошкодити. Саме 

тому настійно рекомендується перемішувати вміст таких каструль і сковорідок 

дерев’яними (а не металевими) ложками або лопатками. З цієї ж причини 

тефлоновий посуд не можна чистити жорсткими мочалками і порошками. Якщо 

ж тефлоновий посуд все-таки подряпався, краще з ним розпрощатися: по-

перше, в місцях пошкодження їжа може приставати до дна, а, по-друге, через 

подряпини в їжу можуть проникати шкідливі речовини. Токсичні речовини 

тефлон може виділяти і при перегріві. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПЛАСТИЧНИХ МАС 

 

Пластична маса (пластмаса) – штучно створені матеріали на основі 

синтетичних або природних полімерів. Матеріал, з якого була зроблена 

більшість із таких близьких нашому серцю іграшок, якими ми грали в 

дитинстві. 

За ДСТУ 2406-94 пластична маса – матеріал, основою якого є полімер, що 

перебуває під час формування виробу у в'язкотекучому чи високоеластичному 

стані, а під час експлуатації – в склоподібному чи кристалічному [1]. 

Пластмаси формують при підвищеній температурі, у той час коли вони 

мають високу пластичність. Сировиною для отримання полімерів є нафта, 

природний газ, кам'яне вугілля, сланці. 

Пластичність є однією із характеристик якості пластмаси, її невід'ємною 

частиною. Даний матеріал дуже просто в розплавленому вигляді приймає будь-

яку необхідну форму, але коли він застигає, постає перед спостерігачем міцний 

моноліт. Суміш, виготовлена з клею і наповнювача, вже може вважатися 

пластмасою, хоча під дане правило потрапляють як бетон, так і ДСП, і навіть 

пап'є-маше. 

Пластмасою можна назвати і всю синтетику, але при її виробництві 

надтонкі волокна для підвищення міцності скручуються в нитки, після чого з 

них виготовляється виткане полотно. 

Пластмаса сьогодні є одним з найпопулярніших матеріалів в побуті. Вона 

володіє малою вагою, порівняно високою міцністю. Єдиним її недоліком є 

можливість деформації під дією навіть невисоких температур. Виробництво 

пластмасових виробів досить складний процес, незважаючи на пластичність 

даного матеріалу. 

Найбільш поширена думка, що пластмаси – це винахід XX століття, і 

певною мірою вона відповідає істині. Але подібні матеріали люди почали 

використовувати ще на зорі розвитку цивілізації. Ще до нашої ери у Вавилоні 

природний бітум використовують як основний матеріал при зведенні різних 

іригаційних споруд завдяки його цементуючим і водостійким якостям. Так, 

збереглися історичні дані про те, що подібний «асфальт» широко 

застосовувався при будівництві водоканалу через річку Євфрат. А у 1839 році 

відбулось відкриття процесу вулканізації природного каучуку (тоді для цього 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
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використовувався метод нагрівання з сіркою), з’явилися перші зразки штучної 

гуми та спроби її практичного застосування. 

Першу пластмасу було отримано (заснована на змінених хімічним 

шляхом природних полімерах) англійським металургом і винахідником 

Олександром Парксом у 1855 році. Паркс назвав її «паркезин» (потім стали 

називати целулоїд). Паркезин вперше було представлено на Всесвітній виставці 

в Лондоні у 1862 році. Розвиток пластмас почався з використання природних 

пластичних матеріалів (жувальної гумки, шелаку), а далі продовжився з 

використанням хімічно модифікованих природних матеріалів (гума, 

нітроцелюлоза, колаген, галаліт) і лише потім повністю перейшов до повністю 

синтетичних молекул (бакеліт, епоксидна смола, полівінілхлорид, поліетилен та 

ін.) [2].  

Незабаром після досягнення Парксом неймовірних результатів у своїх 

дослідженнях хіміки перейшли на використання синтетичних молекул у 

виробництві пластмаси. Першими матеріалами, які послужили основою, стали 

формальдегід і фенол. Сталося це в далекому 1909 році за допомогою синтезу. 

Першовідкривачем став Лео Хендрик Бакеланд [3]. 

Під час Другої світової війни матеріал отримав свій заслужений 

комерційний розвиток. Побут людей був зруйнований, а на його відновлення 

стандартними способами потрібно багато зусиль. На допомогу прийшла 

пластмаса. Вона набагато дешевша відомих натуральних матеріалів, а крім 

того, стала основоположником становлення нових уявлень про домашній 

затишок. 

У сучасному світі пластмаса отримала настільки широке поширення, що 

її використовують навіть в автомобільній промисловості. Основна частина 

цього матеріалу виготовляється з синтетичних полімерів. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИРУ, ЗБАГАЧЕНОГО 

ОМЕГА-3 ЖИРНИМИ КИСЛОТАМИ 

 

На сьогодні існує близько 2000 різновидів сиру, які відрізняються 

споживними властивостями, складом та технологіями виробництва, Яким би не 

був сир, плавленим, сичуговим, м'яким, твердим, з цвіллю або іншими 

добавками, його користь для людського організму очевидна і значна. 

За останні роки зростає попит на сири з яскраво вираженими присмаками 

та асортимент сирів з найрізноманітнішими компонентами. Зростає 

популярність не тільки на тверді сири, але й на м’які, сиркові пасти та плавлені 

сирки. На сьогоднішній день у світі не існує єдиної класифікації сирів, саме 

тому в різних країнах виготовляються сири однакових найменувань, але за 

різною технологією, і, навпаки, найменування відрізняються, а технологія 

ідентична. Історично склалося, що найбільш поширеною є французька 

класифікація сирів.  

У ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия» наведена 

наступна класифікація сирів.  

Сири і сирні продукти в залежності від: наявності і терміну дозрівання 

поділяють на: на зрілі і без дозрівання; масової частки вологи у знежиреній 

речовині – на м’які, напівтверді, тверді, понадтверді, сухі; масової частки жиру 

у перерахунку на суху речовину – високожирні, жирні, напівжирні, 

низькожирні, нежирні [1]. 

Нещодавно на ринку з'явився різновид данського сиру Фета (він 

відрізняється додаванням до його складу натуральної рослинної олії) та 

норвезький сир Оліфеста з додаванням оливкової олії. Новинками на сучасному 

ринку стали й вершкові сири з додаванням натуральних наповнювачів – 

м’ясних, рибних та рослинних (шинки, креветок, лосося, маринованого огірка, 

різноманітної зелені, грибів, горіхів, оливок, в’ялених помідорів). Такі сири 

розфасовані в стаканчики або ж в полімерні пакети, поліпропіленові 

контейнери [2]. 

Людина починає вживати молоко з перших днів свого існування і 

споживає молочні продукти протягом всього життя. До молочної продукції 

належать молоко, кисломолочні продукти, вершкове масло, твердий сир, 

кисломолочний сир. Від якості та споживних властивостей цих продуктів 

залежить нормальний розвиток людини. Тому вимоги до молочної продукції 

повинні завжди бути у центрі уваги. Сири повинні вироблятися відповідно до 

ГОСТу за технологічними інструкціями з дотриманням санітарних правил, 

затверджених в установленому порядку. 

Поживна цінність сиру зумовлена високою концентрацією білків і жирів, 

наявністю незамінних амінокислот, вітамінів А, В1, В2, В12, С, D, Е, РР, 



132 

мінеральних речовин солей кальцію і фосфору, також у сирі знаходяться цинк, 

йод, селен, залізо, мідь, калій, які необхідні для здорового розвитку організму 

людини. Природний білок сиру складається з 20 амінокислот, зокрема 8 

незамінних, які не може синтезувати організм людини. Корисні властивості 

сиру зумовлені також і тим, що білки у його складі засвоюються швидше й 

краще, ніж білки з натурального молока, оскільки при приготуванні сиру вони 

розщеплюються [3,4]. 

Сучасні технології дозволяють збагатити різновиди сирів Омега-3 та 

Омега-6 жирними кислотами, які містяться не тільки в риб’ячому жирі, але й в 

рослинних жирах. Аналіз ряду літературних джерел свідчить, що підвищення 

рівня Омега-3 жирних кислот у деяких видах сирів проводиться різними 

ефективними методами  

Одні з цих методів полягають у безпосередньому внесені до молочної 

продукції корисних для організму Омега-3 жирних кислот у вигляді добавок 

насіння льону або лляної олії, риб’ячого жиру. Лляна олія за своєю біологічною 

цінністю знаходиться на першому місці серед харчових рослинних олій. До її 

складу входять вітаміни A, E, K, F, групи B, калій, магній, цинк, лецитин, 

клітковина. Лляна олія – джерело поліненасичених жирних кислот Омега-3 (44-

61%). У лляній олії Омега-3 жирних кислот в два рази більше, ніж у риб'ячому 

жирі. Саме високий вміст Омега-3 допомагає нормалізувати обмінні процеси в 

організмі, знизити в'язкість крові і рівень холестерину. Тому оптимальним 

вважається питання збагачення сиру Омега-3 поліненасиченими жирними 

кислотами за рахунок додавання на певному технологічному етапі його 

створення лляної олії, яка частково замінить молочний жир [5].  

Для вирішення даного завдання слід шукати засоби, які б дозволили 

складовим лляної олії, а саме альфа-ліноленовій кислоті створити однорідну 

структуру в складі молочної суміші, яка в подальшому має скласти основу 

сиру. При використанні даної технології можна отримати продукт високої 

харчової та біологічної цінності.  
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ТЕХНОЛОГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ВЗУТТЯ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

В умовах сучасної ринкової економіки українські взуттьовики відчувають 

жорстку конкуренцію збоку зарубіжних виробників, які постачають свою 

продукцію на вітчизняний ринок. У нових умовах господарювання 

прогресивним виробництво може бути за умов, якщо воно активно та своєчасно 

реагує на виникаючі завдання. Принцип «виготовляти тільки те, що потрібно, 

тоді, коли потрібно, і стільки, скільки потрібно» потребує адаптації взуттєвих 

підприємств до умов випуску взуття невеликими партіями з частою зміною 

його асортименту. 

Останнім часом спостерігається підвищення вимог споживачів до якості 

взуття. Це призводить до підвищення вартості виробів. Ціна взуття 

визначається його собівартістю, в структурі якої від 50 до 80 % становить 

вартість матеріалів. Тому раціональне використання матеріалів продовжує 

залишатись важливою проблемою взуттєвої галузі. Однією з головних задач, 

розв’язання якої дозволить зменшити собівартість виробу, є розробка найбільш 

простих у виконанні технологічних процесів складання як заготовки верху, так 

і самого взуття [2].  

Кожен технологічний процес повинен бути компактним, якомога більша 

кількість операцій повинна виконуватися у підготовчих цехах, що дозволить не 

перевантажувати складальні цехи зайвим обладнанням, підвищить 

продуктивність праці при обробці деталей. Удосконалення технології 

виготовлення взуття передбачається здійснити у напрямку подальшого 

розширення застосування нових матеріалів, зниженням його матеріаломісткості 

і трудомісткості виготовлення. Матеріаломісткість взуття визначається 

витратами матеріалів на виготовлення виробів і їх вартістю. Велике значення 

має впровадження нових матеріалів, які мають низьку ціну і не потребують 

значної кількості операцій обробки і опорядження. 

Аналіз стану та напрямків удосконалення технології виготовлення 

сучасного спеціального взуття показав, що виробництво спеціального взуття 

характеризується великою різноманітністю технологій виготовлення. Особливо 

це стосується методів кріплення деталей низу. 

Серед них найбільш розповсюдженими є цвяховий, цвяхоклейовий, 

клейовий, литтєвий. Кожен з них має свої переваги і недоліки, що і визначає їх 

популярність. Для виготовлення спеціального та виробничого взуття, де 

необхідна підвищена міцність, водостійкість і герметичність швів, завжди 

застосовують цвяховий метод кріплення підошов. Цей метод кріплення 

характеризуються наявністю наскрізних проколів у деталях низу, які знижують 
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їх міцність, але застосування клейових швів і внутрішніх або зовнішніх 

підметок укріплюють з’єднання деталей низу [1]. 

Створення взуття спеціального призначення починається з відбору 

матеріалів і розробки відповідної конструкції з урахуванням нормованих вимог. 

Оскільки цей вид взуття призначений для захисту ніг від певного негативного 

впливу, то за умови виготовлення цього взуття застосовуються матеріали з 

відповідними захисними властивостями. А тому одним із найважливіших 

завдань на ринку шкіряних матеріалів, зокрема для взуття спеціального 

призначення, є надання шкірам водовідштовхувальних властивостей, що, у 

свою чергу, забезпечить покращення експлуатаційних властивостей, 

підвищення водо- та зносостійкості взуття у процесі експлуатації. 

Технологічний процес (ТП) виготовлення спеціального взуття можна 

удосконалити на основі діючого – з урахуванням застосування нових матеріалів 

для основної устілки та задника, а, значить, нових режимів виконання окремих 

операцій. Ці режими пройшли лабораторні випробування, які підтвердили 

оптимальність цих режимів.  

Технологічні процеси складання взуття (удосконалений і діючий) умовно 

поділяються на чотири групи операцій [3]:  

- підготовчі операції;  

- операції формування заготовки;  

- операції прикріплення низу;  

- операції опорядження верху і низу взуття. 

Отже, застосування у спеціальному взутті деталей із композиційних 

матеріалів сприяє не тільки підвищенню якості і довговічності виробів, а також 

дозволяє зменшити кількість технологічних операцій, знизити загальну вартість 

обладнання та енерговитрати на виробництво взуття, що відбивається на його 

собівартості. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ 

 

Науково-технічний прогрес обумовлює підвищення вимог до якості і 

надійності промислової продукції різних галузей народного господарства. 

Контроль якості деревини є складним технологічним процесом та актуальною 

проблемою оцінки якості готової продукції. 

На сьогоднішній день використання деревини в якості одного з основних 

конструкційних та будівельних матеріалів стає все більш актуальним завдяки, 

насамперед, високій екологічності, а також технологічності. Існуючі 

конструкції з пиломатеріалів працюють в умовах різного типу навантажень, які 

можуть постійно змінюватися в часі. В зв’язку з цим довговічність та 

надійність конструкції безпосередньо залежить від достовірно визначених 

фізико-механічних властивостей деревини, які закладаються під час 

проектування виробу або конструкції. 

У наш час активно застосовується руйнівний спосіб визначення якості 

пиломатеріалів (злом, кручення, згинання, розтяг), яким керуються уже 

великий період часу, але з’являються і нові, сучасні методи неруйнівного 

контролю. 

Особливістю неруйнівних методів є можливість оцінювати реальну 

форму, наявні поверхневі і внутрішні вади без руйнування деревини. До 

сучасних методів оцінки якості пиломатеріалів відносять акустичні, 

рентгеноскопічні, гамма-дефектоскопічні, лазерного сканування та інші – 

засновані на вимірюванні щільності деревини, адже більшість дефектів являють 

собою ділянки іншої щільності [1]. 

Акустичні методи підрозділяються на ехометод, тіньовий, резонансний, 

імпедансний методи, метод вільних коливань і ін. У деревообробці вони 

використовуються в різних цілях: для прогнозування руйнувань і 

розтріскувань, оцінки міцнісних характеристик, відбору резонансної деревини 

для виготовлення музичних інструментів тощо.  

Акустичні методи неруйнівного контролю засновані на реєстрації 

параметрів пружних хвиль, що збуджуються або виникають в об'єкті 

дослідження. Використовуються коливання звукового і ультразвукового 

діапазонів, які посилаються в досліджуваний об'єкт імпульсним або ж 

безперервним способом. Перевагами акустичних методів є те, що вони 

дозволяють сортувати пиломатеріали великої товщини (до 120 мм), тоді як за 

допомогою механічних методів можна визначати модуль пружності дошок 

товщини не більше 75 мм, зважаючи на ризик руйнування деревини. Недолік: 

цей метод не дає інформації про точне розташування дефекту. 

Одним з видів неруйнівного контролю якості є метод дефектоскопії –

вимірювання лазером геометрії поверхонь і розмірів [2, 3]. В даний час для 
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оцінки якості пиломатеріалів найбільш широко використовуються тіньовий 

метод, лазерна тріангуляція і метод точного фокусування. Метод точного 

фокусування – це сканування лазерним променем поверхні виробу. Їх 

сукупність дає можливість визначити якість обробки поверхні, її дефекти, 

лінійні розміри, а також профіль поверхні виробу. Максимально досяжна 

точність вимірювань лазерних дефектоскопів залежить від параметрів пучка 

лазера. 

Комп'ютерна томографія – метод неруйнівного дослідження внутрішньої 

структури об'єктів з використанням рентгенівського випромінювання. 

Комп'ютерний томограф є скануючою системою, що складається з джерел 

рентгенівського випромінювання, прийомних датчиків і програмного 

комплексу. Джерела випускають потік рентгенівського випромінювання, який 

проходить крізь деревяні конструкції. Інтенсивність вихідного сигналу, яка 

залежить від щільності сканованих деревяних конструкцій, фіксується 

прийомними датчиками. Недоліки комп'ютерної томографії: висока вартість 

обладнання та його обслуговування, великий термін окупності [1]. 

Вакуумний метод ґрунтується на явищі різкого зниження місцевої 

жорсткості елементів клейового з’єднання в зонах дефектів і, як наслідок, 

збільшенню їх прогину в не проклеєних зонах під дією розрідження повітря.  

Вібраційний метод ґрунтується на впливі дефектів склеювання на пружні 

властивості виробу, а, отже, на коливні властивості (власні частоти, імпеданс, 

швидкість затухання коливань). Здебільшого, визначають параметри вільних 

коливань, котрі є реакцією на періодичні удари або тертя. 

Аналіз сучасних методів контролю якості деревини дає змогу зробити 

висновок, що більшість досліджень присвячені неруйнівним методам контролю 

для збереження даних конструкцій у цілісності. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ВЗУТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 
 

Якісне та раціональне взуття для дітей повинне надійно захищати 

організм дитини від шкідливих впливів навколишнього середовища, бути 

зручним, надійним і безпечним в експлуатації, сприяти його психологічному 

комфорту та нормальному фізичному, розумовому та художньому розвитку, а 

виробництво його повинно бути інноваційним та економічно доцільними [1]. 

Сучасне виробництво взуття для дітей пов'язане з використанням 

переважно імпортних колодок, які за формою та розмірами не відповідають 

стопам дітей України. При проектуванні деталей верху для дітей повною мірою 

не враховуються анатомічні особливості стоп, гігієнічні вимоги, художньо-

композиційні елементи. Забезпечення зручності та гігієнічності виробів впливає 

на фізичний розвиток та здоров’я дітей, гармонізація форми та композиційне 

рішення взуття сприяє естетичному смаку дітей. На відміну від конструкції 

дорослого взуття, конструкція дитячого взуття в меншій мірі залежить від зміни 

модних тенденцій.  

На властивості взуття для дітей особливо впливають матеріали, які 

використовуються для його зовнішніх і внутрішніх деталей. Під час ходіння 

підвищується температура тіла людини, що сприяє активізації тепловіддачі. 

При цьому температура ніг підвищується набагато швидше, ніж температура 

усього тіла. Для охолодження весь піт має виділятися з поверхні стопи й 

частину його поглинають взуттєві матеріали [2].  

Якість дитячого взуття на ринку України оцінюється, у кращому разі, 

візуально з метою виявлення виробничих дефектів. Проте вимоги до якості 

взуття включають не лише міцність, гарний зовнішній вигляд, а й збереження 

правильних розмірів і форми під час її носіння. Дефекти формування взуття при 

оцінці його якості до уваги не беруться, хоча суттєво впливають на безпечне 

функціонування стоп дитини, що розвиваються та формуються.  

В основу міжнародних стандартів, що визначають якість і безпечність 

матеріалів для виробництва дитячого взуття, закладено зокрема норми 

Міжнародної асоціації з проведення наукових досліджень і випробувань у 

галузі екології текстильного виробництва (ЕКО-ТЕКС), до якої входять 

дванадцять промислово розвинених країн ЄС. Стандарти ЕКО-ТЕКС 

передбачають визначення у матеріалі важких металів, формальдегіду, сполук 

хлору, пестицидів, гербіцидів та інших токсичних і канцерогенних речовин. 

Про безпечність продукції свідчать відповідні етикетки ЕКО-ТЕКС на упаковці.  

Сімдесят відсотків дитячого взуття виготовляють із натуральної шкіри, 

що зумовлено її гігієнічними та фізико-хімічними властивостями. Приблизно 

10 % асортименту становить продукція із штучної шкіри. Це переважно взуття 

шкільної статево-вікової групи (напівчеревики, туфлі, кросівки), де штучну 
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шкіру комбінують з натуральними матеріалами. Текстиль зазвичай використовують 

при виробництві кімнатного взуття, частка якого майже 20 % [3]. 

До основних принципів безпечної взуття (з медичної точки зору) 

відносяться: 

1. Форма і фасон взуття. Мова йде не тільки про довжину устілки, а й про 

її ширину. Ніжка не повинна відчувати тісноту, але в той же час п`ятка повинна 

бути зафіксована. Найкраще це досягається за рахунок круглої носової частини, 

яка надає достатньо місця для пальців. Чим більше вирівняний внутрішній край 

взуття, тим краще, тому що в цьому випадку великий палець знаходиться в 

своєму природному положенні.  

2. Матеріал верху. Слід надавати перевагу виробам із натуральної 

сировини (шкіра, текстиль). Саме вони забезпечують здатність адаптації до 

анатомічної форми ноги, м’якість, ефект провітрювання, здатність забирати 

вологу. 

3. Матеріал всередині. Оскільки дитячі ноги відносно багато потіють, 

внутрішня частина особливо взуття із закритим верхом, повинна мати 

спеціальну устілку або вкладиш з вологопоглинаючого матеріалу. 

4. Задник. Дитяча ніжка повинна у взутті бути повністю і добре 

зафіксована. Не повинно відбуватися жодних небажаних бічних рухів п'яткової 

частини ноги. У взутті має бути досить жорсткий, високий і добре облягаючий 

ногу задник. 

5. Фасон верху взуття. Хорошу фіксацію ноги у взутті забезпечує також 

відповідний фасон верху. Саме верх жорстко утримує ногу в потрібному 

положенні і захищає її від пошкоджень і необережності при ходьбі. 

Рекомендується взуття на шнурках або із закритою верхньою частиною з 

ремінцями чи застібками типу «липучка».  

6. Гнучкість взуття є не менш важливим критерієм вибору. Надмірно 

щільна підошва, яка слабо піддається згинанню, підвищує стомлюваність, 

порушує зручність при ходьбі і перешкоджає здоровому розвитку ноги. 

7. Амортизаційні властивості взуття. Діти багато рухаються і стрибають. 

Стрибки на тверду поверхню (бетон, асфальт, бруківку) можуть приводити до 

деформацій стопи і суглоба. Запобіжним заходом проти таких наслідків є 

підошва з хорошими амортизаційними властивостями. 

8. Підошва у дитячому взутті повинна бути якомога тоншою, з великою 

площею поверхні, для того, щоб дитині було простіше утримувати рівновагу. 

Однак дуже тонка підошва під каблуком для дітей є неприпустима. 

9. Вага взуття. Багато хто часто ігнорує таку характеристику взуття, як 

його вагу. Вона повинна бути якомога менша, тому що дитина робить за день 

від 18 до 20 тисяч кроків [4]. 

Отже, проблеми формування обов’язкових вимог до взуття для дітей та 

деякі практичні аспекти безпеки споживачів (дітей) мають вирішуватися з 

урахуванням стану технічного регулювання в Україні. Проблема формування 

обов’язкових вимог до взуття для дітей у цій сфері вирішується шляхом 

затвердження в технічних регламентах вимог безпечності на різних стадіях 
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життєвого циклу взуття та декларуванням обов’язкового дотримання цих вимог 

виробниками та іншими особами, які розміщують взуття на ринку. В проект 

технічного регламенту необхідно навести інформацію щодо умов безпечного 

носіння та зберігання взуття, що дасть змогу уникнути ризику негативного його 

впливу на здоров’я дитини.  
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СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ МЕБЛЕВИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день меблевий ринок України є досить прибутковим, і 

тому з кожним роком з’являється все більше нових фірм, що виробляють та 

реалізують меблеву продукцію. Відповідно зростає і конкуренція на ринку. 

Звідси можна зробити висновок, що зовнішнє середовище підприємств 

меблевої галузі є досить складним та невизначеним. Світова фінансово-

економічна криза суттєво змінила обставини економічної діяльності 

підприємств меблевої галузі у всьому світі, та в Україні зокрема. Наслідком 

цього стало різке падіння попиту та зміна його структури на меблеву 

продукцію. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність дослідження 

питань, пов’язаних з подальшим розвитком вітчизняних суб’єктів 

господарювання на ринку меблевих товарів. 

Вітчизняний ринок меблевої продукції є одним з найбільш перспективних 

ринків. Це пояснюється тим, що: по-перше, ринок має власну сировину і 

матеріали, необхідні для виробництва; по-друге, географічне розташування дає 

змогу орієнтуватися на зовнішні ринки [1]. 

Впродовж декількох років вітчизняні виробники оновлювали 

устаткування, пристосовувались до нових технологій виробництва та 

застосовували сучасні матеріали. Якість українських меблів помітно зросла і 

вони стали конкурентоспроможними. Велику увагу почали приділяти 

додатковим послугам, скороченню термінів доставки готових меблів та ін. 

З’явилась велика кількість різних магазинів і магазинчиків, салонів і маркетів, у 

яких запропоновано різноманітні меблі від вітчизняного виробника, асортимент 

яких задовольняє будь-які потреби населення: від дуже популярних кухонь до 

менш популярних м’яких офісних меблів у ціновому діапазоні від «економ» до 

«преміум». Відновити дизайн або замінити кухню може дозволити собі 

практично будь-хто. 

Для того, щоб оцінити стан та перспективи виробництва меблів в Україні, 

спробуємо проаналізувати деякі статистичні дані у розрізі світової економіки. 

Лідером у світовому виробництві меблів є США, які щорічно 

виготовляють меблів на суму 45,4 млрд. євро, що становить 20,5% від 

загальносвітового випуску меблевої продукції. 

СЕКЦІЯ 4 

ІННОВАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВЧИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ 
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Лідерами європейського меблевого виробництва є Італія (20,4 млрд. євро, 

або 9,2% від загальносвітового випуску) та Німеччина (20,1 млрд. євро, або 

9,1%). Четверту і п’яту сходинки посідають Китай (19,4 млрд. євро, або 8,8%) 

та Японія (16,2 млрд. євро, або 7,3%). 

Чільні місця у другій п'ятірці рейтингу посідають європейські країни: 

Великобританія (11,7 млрд. євро, або 5,3%), Франція (9,1 млрд. євро, або 4,1%), 

Іспанія (8,6 млрд. євро, або 3,9%), Польща (4,5 млрд. євро, або 2,0%). 

Дані про виробництво меблів в світі наведені на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виробництво меблів в світі [3] 

 

Вітчизняний ринок меблів у грошовому еквіваленті становить 400 млн. 

євро в рік, проте це лише 0,2% світового меблевого ринку. 

За даними Держкомстату України, виробництвом меблів займаються 

близько 2 тис. підприємств. Також на меблевому ринку працює достатня 

кількість незареєстрованих виробників.  

Загальна кількість суб'єктів ринку – близько 250 середніх і великих 

виробників і близько 4 тис. дрібних. У меблевій галузі інтенсивно розвивається 

підприємництво і малий бізнес (на малі підприємства припадає близько 20% 

загального обсягу виробництва). В українській меблевій промисловості задіяні 

понад 450 тис. осіб, продажем меблів і комплектуючих до них займаються 

понад 8000 магазинів і приватних підприємств, устаткування для виробництва 

меблів в Україні продають близько 120 компаній. Всього в меблевій галузі 

працює понад 3% працездатного населення України. У виробництві меблів і 

продукції з деревини задіяні понад 8-10% населення, що працює в 

промисловості України [2]. 
Економічна ситуація, що ускладнилася, внесла свої корективи: багато 

виробників знизили темпи виробництва, відмовилися від реклами, тобто від 

головного двигуна будь-якого ринку. Руйнівним для ринку меблів став різкий 

спад обсягів будівництва житла та зростання інфляції. Також зупинився 
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розвиток ринку в технологічному й маркетинговому аспектах. Під скорочення 

потрапили кращі фахівці галузі, маркетологи, що формували нові продукти. 

Сьогодні ринок меблів поступово виходить з кризового стану, але всім 

учасникам меблевого ринку необхідно ретельно переглянути свої методи 

ведення бізнесу, оскільки зараз меблевики діють вже в суттєво нових 

економічних умовах. У зв’язку з активним розвитком українського ринку 

меблів виникла гостра конкуренція практично в усіх його сегментах [4]. 

Зараз на ринку меблів залишилися і успішно функціонують виробники та 

оператори, які приділяють багато уваги саме маркетингу, тобто зростає роль 

досліджень, аналізу, творчого підходу. Сучасний успішний меблевик не 

зобов’язаний продавати меблі, він має забезпечити клієнтові затишок, настрій, 

організувати його простір, тому слід вивчати нові потреби споживачів. 

Таким чином, аналіз меблевої галузі України свідчить про зростання 

попиту на вітчизняну продукцію, а також можливості розвитку меблевого 

ринку за рахунок багатих сировинних ресурсів; покращання споживчих, у т. ч. 

естетичних властивостей та дизайну меблів; розвитку фундаментальних і 

прикладних досліджень; підтримки деревообробної галузі з боку держави. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 

«РОЗУМНОГО» ТЕКСТИЛЮ 

 

«Розумний» текстиль, або smarttextiles – це текстильні вироби, які можуть 

реагувати на умови навколишнього середовища або подразники від механічних, 

теплових, магнітних, хімічних, електричних та інших джерел. Відмінність 

«розумного» текстилю від звичайних текстильних матеріалів в тому, що він 

здатен виконувати спеціальні функції в різних ситуаціях залежно від 

конструкції і сфери застосування.  
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«Розумні» тканини чи полотна створюють за допомогою модифікованих 

текстильних матеріалів і мініатюрних електронних пристроїв, мають три 

складові: датчик, виконавчий механізм і блок управління. Ці компоненти 

утворюють інтегровану частину текстильної структури і можуть бути включені 

в матеріал на прядильному етапі; на етапі ткацтва або в’язання; на етапі 

обробки. Активний (смарт) матеріал може бути включений в прядильний 

розчин або до полімерної крихти до прядіння, наприклад, ліоцельне волокно 

може бути модифіковане з допомогою домішок електропровідних компонентів 

в процесі виробництва, щоб зробити електропровідним целюлозне волокно. 

Якщо датчики і мікропроцесори інтегровані в самі нитки, вони не будуть 

заважати нормальному процесу виробництва одягу. Така технологія заснована на 

принципі інкапсулювання [3]. 

Згідно класифікації смарт-текстиль можна поділити на три покоління. 

Перше покоління забезпечує додаткові функції текстилю в пасивному режимі, 

тобто незалежно від змін навколишнього середовища – широкий спектр 

можливостей: антимікробні, дезодоруючі, антистатичні, куленепробивні та 

інші. Активний – друге покоління текстилю, функціональність якого 

автоматично змінюється залежно від умов навколишнього середовища. До 

активного «розумного» текстилю належать матеріали з ефектом пам'яті форми, 

здатні змінювати колір, водостійкі і повітропроникні, здатні до акумулювання 

тепла, терморегуляції, паропоглинання, нагрівання. «Ультрарозумний» – третє 

покоління «розумного» текстилю, який може сприймати, реагувати і 

пристосовуватися до умов або подразників навколишнього середовища [1]. 

Дуже розумний або інтелектуальний текстиль містить блок, який працює 

фактично як мозок зі здатністю до пізнання, мислення і активних здібностей. 

Потенціал «розумного» текстилю величезний. Це одяг, який захищає від 

холоду і дощу, контролює параметри людини, попереджає в разі небезпеки, 

допомагає в лікуванні захворювань і травм. Все це можливо завдяки 

вбудованим сенсорним датчикам, які дозволяють відстежувати і записувати 

біометричні дані, допомагають адаптуванню до змін навколишніх умов. До 

«розумного» текстилю відносяться текстильні матеріали, які можуть виділяти 

медикамент або зволожуючий засіб на шкіру, допомагають контролювати 

вібрацію м'язів під час занять спортом або регулюють температуру тіла. Є і 

більш прості, естетичні приклади «розумного» текстилю: вироби, які можуть 

змінювати колір, візерунок, відображати фотографії і відео, що відкриває безліч 

перспектив у розробці нових конструктивних і декоративних рішень в індустрії 

моди [2]. 

Одна з найважливіших сфер застосування «розумного» текстилю –

екіпірування військовослужбовців. По всьому світу військові сили вивчають, як 

розумний одяг може бути використаний для підвищення безпеки та 

ефективності збройних сил. Наприклад, як камуфляж – тканини-«хамелеони», 

що можуть змінювати колір під дією води, тепла і світла, тканини, що вміють 

«слідкувати» за серцевим ритмом солдата, вводити, при необхідності, 

відповідні ліки або купірувати рани, сигналізувати про самопочуття хворого. 
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«Розумний» текстиль широко застосовується у спорті. Це реалізація в 

одязі та взутті функцій моніторингу частоти серцевих скорочень, дихання, 

температури тіла, інших фізіологічних параметрів; вимірювання активності; 

активна стимуляція м’язів; запис складових фізичної активності; захист від 

травм.  

В медицині застосовуються інтегровані в одяг системи безперервного 

моніторингу ЕКГ, дихання і фізичної активності. Ще одна сфера застосування – 

екіпірування космонавтів, учасників експедицій, альпіністів, спортсменів, 

спецодяг для працівників у сфері медицини, енергетики, транспорту, безпеки.  

Отже, можна відмітити зростаючий попит на «розумний» текстиль. Якщо 

раніше смарт-текстильні вироби були представлені в якості уявних продуктів і 

використовувались в дуже обмежених областях, після значних наукових зусиль 

і етапів розвитку смарт-текстиль все більше зацікавлює клієнтів. Зростання 

ринку, ймовірно, не буде швидким через високі ціни на готову продукцію у 

порівнянні зі звичайними текстильними матеріалами. Можна очікувати, що 

збільшення кількості науково-дослідних робіт в цьому напрямку, впровадження 

технологічних інновацій надасть нові можливості для зростання ринку. Багато 

вчених розробляють нові рішення, ідеї та конкретні продукти, відповідно 

формується попит смарт текстилю в різних сферах життєдіяльності людини. 
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ЧОРНОЛОЩЕНА КЕРАМІКА В УКРАЇНІ 

 

Гончарне ремесло відоме в Україні з незапам'ятних часів. Глина була 

поширеним підручним матеріалом, багаті пластичні і художні можливості 

якого вабили людей ще в найдавніші часи. Глина дуже легко піддається 

обробці: з неї можна виліпити все, що завгодно. А з відкриттям випалу глиняні 

вироби, перш за все, глиняний посуд і начиння, стали найнеобхіднішими і 

найпрактичнішими в побуті стародавньої людини. Серед кераміки нового часу, 

поряд з безліччю пізніших мотивів, зберігаються і старовинні, але лише для 

виставкового чи декоративного використання [3]. 
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Одним з найстаріших прийомів оздоблення посуду є лощіння. При 

сучасному лощінні поверхня виробів набуває дзеркального блиску за 

допомогою каменю-голяку, кісточки, сталевої ложки, скляної бульбашки. 

Одночасно лощіння ущільнює поверхню черепка, робить його менш 

водопроникним і більш міцним. При цьому верхній шар глини ущільнюється, 

стає більш міцним і менше пропускає воду. Цей легкий спосіб в давнину 

заміняв більш трудомістке глазурування [1]. 

Існує червонолощена та чорнолощена (чорнодимлена) кераміка. Перша – 

природного кольору червоної гончарної глини. Друга – задимлена, обпалена в 

полум'ї без доступу кисню. В самому кінці випалювання в гончарний горн 

клали смолисті соснові дрова, непотрібне ганчір'я, сирий гній і траву – все те, 

від чого виникав густий чорний дим. Після витримування посудини отримували 

глибокий чорний колір. На чорному тлі візерунки відливали синювато-

сталевим блиском, за що такий посуд в народі прозивають «синюшка», також 

чорну кераміку ще називають томленою або мореною [4]. 

Техніка чорнолощення полягає у проведенні відновного або утильного 

випалу, уникаючи окисного. Виріб в необпаленому вигляді коптиться без 

доступу кисню, в зв'язку з чим виходить насичений чорний колір з металевим 

відливом. Це і є найголовнішою відмінністю від техніки «букеро». При роботі з 

цією технікою після лощення проводиться окислювальний випал. Блиск 

виробів втрачається і вони набувають помаранчевий або червоний колір. 

Пізніше проводиться повторний випал, відновний. Вироби виходять задимлені, 

але не так рівномірно, як при чорнолощенні. Техніка «букеро» відрізняється від 

чорнолощення матовістю кольору, а також його нерівномірним розподілом. 

Колір може коливатися від чорного до оранжевого, що прекрасно декорує 

виріб. Для «букеро» характерний і другий підхід. Коли після окисного випалу 

гарячий виріб дістають з печі і, не даючи охолонути, кидають в металеве відро і 

закривають кришкою, а всі щілини замазують глиною. Під впливом тепла 

стружки починають горіти і виділяють багато диму, а виріб в ньому коптиться. 

Ефект виходить такий самий, як і від відновного випалу: матова поверхня, 

нерівний розподіл чорного кольору [2]. 

Для виготовлення чорнолощених виробів більше підходить глина у 

вигляді готового тіста. Вона однорідна за складом, завдяки попередньому 

машинному змішуванні. Але найважливішим етапом виготовлення такої 

кераміки є обпалювання. Обпалювання являє собою не лише технологічний 

процес, а й могутній художній засіб. Керуючи вогнем, кераміст може добитися 

виникнення різних фактур, найтонших градацій кольору черепка і глазурі. 

Тому, незважаючи на високі досягнення сучасної індустрії печей, багато 

гончарів віддають перевагу роботі з живим вогнем, вивчають примітивні 

випали – в польових і земляних печах, «раку», капсульні випали і багато 

іншого. Теоретично в залежності від середовища, в якому відбувається 

обпалювання, його поділяють на окислювальний і відновний. Окислювальний – 

це звичайний випал, при якому виходить звичайний червоний або білий (в 

залежності від властивостей глини) посуд. При відновному випалюванні, коли 
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при температурі 900 °С замазуються всі топкові гирла і кераміка томиться без 

доступу кисню, вироби стають аспидно-чорними [4]. 

При надлишку відновлювальних газів, внаслідок графітизації при 

кристалічному (на розжареній глині) розкладанні складних вуглеводнів, до 

спікання можна отримати черепок сріблясто-чорних тонів. У технічному 

відношенні такий черепок відрізняється хорошою електропровідністю. 

Ще дуже важливим при відновному випалюванні є те, що обпалений 

черепок сильно опускається, що природно призводить до зниження його 

водопоглинання в порівнянні з випалюванням в окислювальній атмосфері. При 

відновному випалюванні в черепку відбувається процес відновлення заліза з 

його оксидів. 

Зразок процесів, що відбуваються в доменній печі: 

Fе2O3 + 3СО = 2Fе + 3СО2 + 32 кДж / моль. 

Але ці процеси відбуваються тільки при температурах, близьких до 

температур доменного процесу, а при більш низьких температурах, які 

створюються в печах для випалювання кераміки, оксид заліза втрачає кисень не 

повністю і повного відновлення заліза не відбувається. Отримують не чисте 

залізо, а, ймовірно, його закис (Fе3О4), тобто окалину, яка чорного кольору. 

Сучасна чорнолощена кераміка не є сильно розповсюдженим видом 

кераміки, частіше використовується як декоративний виріб. Гончарна 

чорнолощена кераміка не вимагає застосування глазурі і має значні переваги 

перед глазурованою керамікою та керамікою, зробленою вилитим способом. 

По-перше, при її виготовленні не потрібно застосовувати другий випал, а, 

значить, вдвічі скорочуються витрати електроенергії і час на її виготовлення; 

по-друге, не використовується полива (глазур), витрати на яку становлять мало 

не третину ціни виробу; по-третє, різко збільшується міцність і знижується 

температура спікання черепка. Вона має і естетичні переваги: її зараз 

сприймають одночасно і як традиційну, і як суперсучасну 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОГО 

ПРОФІЛЮ МАГАЗИНУ 

 

Торгівля у ринковому середовищі відбувається в умовах постійної зміни 

зовнішнього оточення. У цій галузі знаходять своє відображення різноманітні 

економічні процеси, суперечливі тенденції, що притаманні підприємництву 

загалом. За таких обставин комерційна діяльність, яка останнім часом 

перебуває в стані постійних змін, набуває все більшого значення у діяльності 

торговельних підприємств. 

Невід’ємною складовою організації торгівлі є формування та управління 

товарним асортиментом, яке поряд з місцем розташування і ціновою політикою 

дозволяє сформувати у споживача певний рівень сприйняття підприємства 

торгівлі.  

Сьогодні необхідний асортимент товарів визначає сам ринок, і тому 

виважена товарна політика торговельних підприємств – це запорука 

формування збалансованого асортименту, який сприятиме зміцненню ринкових 

позицій підприємства, отримання прибутку і привернення прихильності 

споживача. Кожне торговельне підприємство потребує формування 

оптимального асортименту, що становить важливу стратегічну складову його 

комерційної діяльності та конкурентоспроможності. Високі показники 

господарсько-фінансової діяльності та культура торговельного обслуговування 

населення на підприємствах роздрібної торгівлі залежать від постійної 

наявності в продажу широкого асортименту товарів [1]. 

Асортиментний профіль магазину – це рухлива асортиментна структура 

товарів, здатна змінюватися відносно зміні середовища діяльності організації 

торгівлі, забезпечувати її рентабельну роботу і створювати необхідний запас 

конкурентної міцності. 

Стратегія оптимізації асортименту може здійснюватися шляхом звуження 

його широти і зменшення глибини – це дозволяє значно зменшити товарні 

запаси, збільшити швидкість обороту товарів і скоротити потребу в кредитах на 

закупівлю та реалізацію товарної маси [2]. 

Якщо в основу формування асортименту покладена стратегія 

максимального його розширення і поглиблення, то вона потребує значно 

більших фінансових ресурсів, але дозволяє запропонувати покупцям дуже 

широкий асортимент товарів, який можна знайти тільки в цьому магазині [1]. 

Асортиментна політика – важливе народногосподарське завдання, 

раціональне вирішення якого потребує скоординованих дій як на 

загальнодержавному рівні, так і в окремих сферах діяльності: виробничій сфері, 

оптовій і роздрібній торгівлі  [2]. 

Становище підприємства на ринку залежить від сутності його 
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асортиментної політики, її спрямованості на споживача, здатності оптимізувати 

інтереси фірми з потребами ринку, які практично повністю визначаються 

споживчим попитом. 

Можна виділити основні цілі асортиментної політики: 

- збільшення обсягів продажу за рахунок оптимізації структури 

асортименту; 

- зниження витрат, пов’язаних із структурою асортименту; 

- зміцнення ринкових позицій і досягнення конкурентної переваги за 

рахунок більш привабливого асортименту; 

- формування іміджу компанії шляхом позиціонування асортиментних 

товарних одиниць [3]. 

Можна виділити наступні асортиментні профілі, які використовують 

роздрібні торговельні мережі: 

1. Профіль обмеженого асортименту і встановлення низьких цін базується 

на підтримці нижчих, ніж у конкурентів роздрібних цін за рахунок граничної 

оптимізації асортименту і скорочення операційних витрат. Асортимент у цьому 

випадку швидше широкий, ніж глибокий, відсутні бонусні та сервісні 

програми. Така асортиментна модель широко використовується німецькими 

мережами Aldi і Lidle, вітчизняною мережею дискаунтерів «АТБ» та «Грош» [5]. 

2. Профіль асортименту унікальних товарів передбачає максимально 

можливу відмінність асортименту або послуг. Реалізується за рахунок введення 

в асортимент колекційних товарів, виробів штучного виробництва, 

спеціального попиту, застосування оригінального сервісу. Основними 

критеріями при формуванні асортименту в преміум-маркетах є якість і 

ексклюзивність продуктів. Тут вище середніх по галузі витрати на підтримку 

асортименту і товарного запасу, оформлення магазинів, фонд оплати праці. Так 

сьогодні працюють продуктові відділи британської мережі Marks & Spencer, ВК 

SELECT – мережа магазинів преміум-формату в Україні [5] 

3. Профіль сезонної побудови асортименту полягає в його орієнтації на 

сезон із наступним розпродажем і заміною. Наголос робиться на глибину 

асортименту. Цим, а також застосуванням знижкових і накопичувальних 

пластикових карт підтримується лояльність клієнтів. Так працюють мережі 

брендових магазинів і більшість бутіків у сфері продажу одягу та взуття [4]. 

4. Профіль асортименту брендованих товарів передбачає реалізацію 

товарів (переважно непродовольчих) певних торгових або виробничих марок. 

Дана модель використовується у марочних магазинах – бутіках і деяких 

торговельних мережах. Вона передбачає не широкий, але глибокий асортимент 

із цінами, як правило, вище, ніж на аналогічний асортимент в інших форматах. 

Прикладом мережі, яка використовує дану модель, є Tesco – найбільший у 

Великобританії ритейлер продовольчих і непродовольчих товарів. Магазин 

Tesco пропонує одяг і взуття як загальновідомих брендів, так і авторські 

дизайнерські колекції. Загалом весь асортимент магазину орієнтований на 

середній клас: ціни не дуже високі, при цьому якість товарів досить висока [5]. 

5. Профіль широкого асортименту і низьких цін характерна для мереж, 
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що працюють у форматі гіпермаркету. Вона поєднує широкий асортимент і 

низькі ціни, знижені стандарти обслуговування, орієнтується на широкі верстви 

населення. Дану модель використовують мережі гіпермаркетів Aushan, Globus, 

Leroy Merlin, «О'кей» [4]. 

6. Профіль спеціалізованого асортименту передбачає максимально 

глибокий асортимент у межах товарної спеціалізації мережі, високу якість 

роботи з асортиментом та ціни вище від середніх, що дозволяють покрити 

додаткові витрати на утримання збільшеного товарного запасу [5]. Сьогодні так 

працюють мережі таких магазинів: «Епіцентр», «Нова лінія», мережа 

виномаркетів «Wine Time». 

7. На спеціалізацію впливають науково-технічний прогрес, потреби 

людей, зростання грошових доходів населення. У зв’язку з цим розвиток 

отримують вузькоспеціалізовані роздрібні мережі, які використовують профіль 

вузькоспеціалізованого цільового асортименту. Наведене характерне, 

наприклад, для мереж у галузях продажу морозива («Baskin Robbins», 

«Айсберри»), товарів для домашніх тварин (мережа зоомагазинів «Тварини») [5]. 

8. Профіль універсального асортименту передбачає досить широкий і 

глибокий асортимент, збалансований із підвищеною якістю обслуговування. 

Асортиментна політика передбачає наповнення категорій із урахуванням 

психології споживача. Підвищена якість обслуговування полягає у пропозиції 

оригінальної продукції власних цехів, послуг стиліста або візажиста [5]. 

Прикладами таких мереж є супермаркети «Сільпо», «Фуршет». 

9. Профіль ситуативного або випадкового асортименту передбачає 

формування асортименту «з нагоди», сьогодні один, завтра інший. Про широту 

і глибину асортименту тут говорити не доводиться. Акцент робиться на 

активному і постійному стимулюванні попиту через організацію чи імітацію 

розпродажу [4]. 

10. Новий асортиментний профіль – це профіль екологічно чистих і 

безпечних товарів. Останнім часом органічні (натуральні) продукти стали 

досить популярними в світі, і Україна не є винятком. Загальна картина показує, 

що кожного дня зростає попит на продукти з натуральних компонентів. Велику 

увагу покупці також приділяють наявності в асортименті біопродуктів, які 

виробляються з екологічно чистої сировини. В Україні однією з лідируючих 

компаній, що активно розвивають органічний рух, є компанія «EcoClub» – 

мережа магазинів натуральної та органічної продукції, яка надає повний 

комплекс послуг у сфері органічного ритейлу – від ретельного вибору тільки 

кращих виробників до оперативної доставки свіжих органічних продуктів до 

столу кінцевого споживача [5]. 

Виходячи з вищесказаного, можемо зробити висновок, що асортимент у 

магазині необхідно розглядати не просто як перелік товарів, а як інструмент 

задоволення потреб. Покупці частіше відвідують магазин, де запропоновані 

товари, що відповідають їхнім вимогам. Тому неправильний асортимент 

суттєво позначиться на кількості відвідувачів. Роздрібний торговець постійно 

приймає ряд складних рішень стосовно розширення або скорочення 
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асортименту. На ці рішення впливає багато суперечливих факторів: покупець, 

конкуренти, ціни, фінансові можливості та ін. Ймовірно, що ідеального 

асортименту просто не існує, а навіть якби був, то постійно би змінювався 

відповідно до змін ринку [5]. 

Формуючи конкурентоспроможний асортиментний профіль, торговець 

враховує свої потенційні можливості, можливості постачальників, стратегії 

конкурентів та інші важливі чинники. Для того, щоб досягти бажаного рівня 

частки ринку і прибутковості, необхідно обрати таку асортиментну модель, яка 

би задовольняла потреби покупців на високому рівні й дозволяла б фірмі 

отримати достатній прибуток. 
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СТВОРЕННЯ НОВІТНЬОЇ ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ 

СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Процес глобалізації і зміни способу життя людства неминучий, навіть 

продукти для дотримання правильного харчування в сьогоденні почали 

змінюватися. Дослідження науковців показало, що харчування майбутнього 

стане іншим, але не менш корисним. 

Раціон сучасної людини при бажанні може бути дуже різноманітним. В 

супермаркетах можна знайти харчові продукти зі всього світу. Але прогрес не 

стоїть на місці. Як свідчать статистичні дані, населення планети зростає, 

змінюються потреби, люди починають звертати все більше уваги на користь 

продуктів. В раціоні жителів України також відбуваються зміни. Фермерам 
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доведеться підлаштовуватись під віяння часу. 

Дані дослідження харчової індустрії свідчать, що найбільше 

розвиватиметься функціональна їжа. На вигляд це будуть звичні продукти, але 

вони будуть містити додаткові поживні елементи. Можливо, в майбутньому 

технології самі будуть визначати, що нам їсти на сніданок, обід або вечерю. 

Вчені вже розвивають нові способи виявлення сильних та слабких сторін 

організму людини. Науковці визначають, які елементи, мінерали та вітаміни їй 

можуть бути необхідними, щоб позбутися розвитку ймовірних хвороб. 

В якості прикладу сучасної функціональної їжі можна навести дитяче 

харчування. Але, як прогнозують науковці, будуть продукти з урахуванням 

кожного сегмента населення – продукти, оптимізовані для жінок, чоловіків і 

літніх людей, або окремої демографічної групи. 

Щорічно в США з'являється приблизно 10 тис. нових видів харчових 

продуктів. Уже сьогодні можна більшою мірою передбачити, що буде на столі в 

людини у недалекому майбутньому [2]. 

В процесі глобалізації зростає науково-технічний прогрес і, як наслідок 

цього, може змінитися спосіб приготування їжі. NASA для своїх астронавтів з 

2013 року розробляє технологію друкування їжі на 3D принтері. Виглядати 

вона може так само, як і звичайна. Але при бажанні можливо змінювати її смак 

та колір, а також інгредієнти за замовленням лікарів або особистої дієтичної 

потреби. Дешевший сегмент може складатися з аналогів харчових пакетів, які 

астронавти NASA використовують вже зараз. Це поживні енергетичні 

батончики, печиво або зневоднені закуски. Така їжа може бути не дуже 

апетитною, але дуже функціональною і розробленою для максимального 

насичення і підтримання здоров'я [1]. 

У раціоні кожної людини повинно бути багато антиоксидантів. 

Антиоксиданти запобігають стресу і раковим захворюванням, а , оскільки наша 

екологія не стає кращою, з часом люди будуть вживати у великих кількостях ті 

продукти, які можуть відвернути смертельні хвороби. 

Однорічні рослини можуть стати багаторічними. Мова йде про пшеницю, 

рис, кукурудзу, що забезпечують більше 70 % раціону людей. Якщо це 

вдасться, створення багаторічних зернових культур дозволить економити 

добрива, гербіциди і пальне. Світове сільське господарство стане більш 

стійким. Журнал Science опублікував статтю з прогнозом, що ці сорти вдасться 

вивести через 20 років. В даний час робота по виведенню багаторічних 

зернових ведеться в Аргентині, Австралії, Китаї, Індії, Швеції та США [2]. 

Інша альтернатива отримання того ж стейку – штучно вирощена тканина, 

яка ніколи не була частиною живого створіння. Основою для м'язових тканин 

слугують стовбурові клітини, які беруться у живої худоби. Клітини поміщають 

в поживне середовище-сироватку, де вони починають ділитись. В результаті з 

пробірки можна отримувати тони м'яса.   

Перші вдалі зразки коштували чимало. Але цього року з'явилась новина, 
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що технологія подешевшала – собівартість кілограма  м'яса з пробірки тепер 

складає $80. Тому можна чекати на комерційний розвиток інновації [1]. 

Отже, в останні роки спостерігається бурхливе зростання харчової 

індустрії, що робить їжу корисною для здоров'я завдяки збагаченню набором 

вітамінів, мінералів і біологічно-активних речовин. Ними користуються 

спортсмени, які заклопотані розвитком своїх м'язів, люди, що намагаються 

контролювати свою вагу, і люди похилого віку, що намагаються вживати в їжу 

продукти зі зниженим вмістом жирів та вуглеводів. Однак у майбутньому 

такого роду продукти набудуть нових властивостей і стануть щоденною їжею. 
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СТАН РИНКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Україна має достатній потенціал для заготівлі продовольчого зерна для 

виробництва борошна і круп. Найважливішими чинниками, які впливають на 

територіальне розміщення підприємств із виробництва борошна, є споживачі й 

сировинні ресурси [5]. 

За офіційними даними, в Україні виробництвом борошна зайнято 1091 

підприємство, з яких до промислових (з добовою продуктивністю більше 100 т 

переробки зерна) відноситься 376 підприємств. Також активно працює 

величезна кількість приватних міні-млинів, сукупна потужність яких, на думку 

незалежних експертів, дозволяє покрити потреби вітчизняного ринку борошна 

на 10%. Найбільшими центрами з виробництва борошна в Україні є м. Київ і 

Київська область, Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Одеська області 

[3, 7]. 

Україна має потужну сировинну базу, яка щорічно забезпечує 

виробництво понад 60 млн. т зерна, та розвинуту мережу переробних 

підприємств із сукупною потужністю переробки у 6-7 млн. т зерна на рік [8]. 

За період з липня по травень 2016/17 маркетингового року на великих 

підприємствах України було вироблено 1,8 млн. т борошна [2].  

Головна роль у продовольчому споживанні, звичайно, належить пшениці 

– 80 %. Частка жита і гречки складає приблизно 7 і 5% відповідно. На 

http://www.bbc.com/future/story/20140206-the-future-of-food
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використання рису й кукурудзи в середньому припадає приблизно 3%. 

Споживання інших зернових і зернобобових культур на виробництво борошна 

традиційно незначне й разом складає близько 4%. Незважаючи на поступове 

зниження рівня споживання хліба в Україні, яке спостерігається в останні роки, 

борошно було та залишається стратегічно важливим продуктом, виробництво 

якого приносить стабільний дохід. Якщо проаналізувати структуру витрат на 

виробництво борошна, то в ній значну питому вагу займає вартість зерна 70-

80% [6, 7]. 

Державою запроваджено регулювання оптово-відпускних цін на борошно 

пшеничне та житнє шляхом встановлення граничної рентабельності та 

декларування зміни ціни згідно з «Порядком декларування зміни оптово-

відпускних цін на продовольчі товари», затвердженим Постановою Кабміну від 

17 жовтня 2007 року № 1222 [7]. 

Переробка зерна в Україні на крупи й борошно традиційно орієнтувалася 

передусім на внутрішніх споживачів. Україна також відома і як потужний 

експортер зерна, проте вітчизняне борошно все ще залишається «за бортом» – 

його виробництво поступово скорочується. Якщо на початку 2000-х виробляли 

2,9 млн. т борошна, то зараз – 2,25-2,3 млн. т. Причини – зменшення обсягів 

виробництва хліба та кондитерських виробів, відсутність модернізованих 

млинів тощо. Багато експертів борошномельного сектора стверджують, що 

розвивати галузь в Україні можна, лише орієнтуючись на збільшення експорту 

пшеничного борошна, оскільки внутрішнє споживання, виходячи з офіційної 

статистики, знижується з року в рік [4]. 

Останні кілька сезонів можна назвати періодом підвищеного інтересу до 

борошномельної галузі в Україні. Україна  входить до трійки світових лідерів з 

експорту зерна, але знаходиться за межами десятки за обсягами торгівлі 

борошном. Якщо не враховувати внутрішню торгівлю борошном 

Європейського союзу, то, дійсно, Україна поcіла десь 11-ту позицію світового 

рейтингу експортерів борошна в 2016 році [8]. 

Основними проблемами, що стримують розвиток ринку борошна та 

експорту продукції, є відставання вітчизняних типових технологічних процесів 

переробки пшениці в хлібопекарське борошно від зарубіжних аналогів за 

матеріаломісткістю, питомою енергоємністю, займаною площею, витратами 

повітря і рівнем автоматизації. На сьогодні більше, ніж 95 % підприємств галузі 

працюють на обладнанні, що було вироблено до 1988 р. Завантаження 

потужностей при цьому складає 50–60 %. Безумовно, українським виробникам 

потрібно підвищувати якість своєї продукції, впроваджувати новітні технології 

виробництва, розширювати асортимент продукції та адаптувати її згідно вимог 

країни імпортера. Це стосується не тільки якісних показників борошномельної 

продукції, але й фасування, упаковки, маркування продукції [1]. 

Для отримання додаткового прибутку українським виробникам також 

необхідно розширювати асортимент продукції. Наприклад, в європейських 

країнах випускаються сотні різновидів борошна: борошно хлібопекарське, 
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макаронне, кулінарне, для крекерів, печива, піци та інше. Крім того, широкий 

вибір борошняних міксів, борошна із зазначенням конкретного показника його 

сили та нових продуктів помелу зі спельти, безглютенової продукції тощо. 

Також слід звернути увагу на виробництво органічної продукції, яка також 

може забезпечити додатковий прибуток виробникам [3]. 

В Україні також є певні логістичні проблеми. Зараз у світі активно 

використовуються відвантаження балком (навалом) в трюм судна. Наприклад, 

позаторік в Туреччині «балком» було поставлено близько 3,8 млн. т, тоді як з 

України всього-на-всього 10 тис. т [8]. 

Основним драйвером в нарощуванні експорту українського борошна став 

вихід на ринки країн Азії – Китаю, КНДР та Південної Кореї. Якщо ще в 2010 

році на Азію припадало близько 1% від загального обсягу експорту борошна, то 

вже в 2016 році частка регіону перевищила 33%. Другими за обсягами 

нарощування поставок стали країни Близького Сходу – Ізраїль, Палестина, 

ОАЕ, Ірак та інші. Обсяги поставок збільшилися на 76 тис. т або в 9 разів. 

Частка регіону зросла з 10% до 23%. Позитивна динаміка нарощування 

поставок зберігається і в напрямку країн Африки. Наразі регіон посідає третє 

місце за обсягами імпорту українського борошна – 16% або 59 тис. т в 2016 

році [8]. 

Запровадження поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС позитивно позначилося на експортній роботі працівників 

галузі. В 2016 році в країни ЄС було поставлено понад 7 тис. т борошна 

загальною вартістю близько 2 млн. дол.  

Найбільшим покупцем українського борошна є Китай (23,9%, або 61,6 

тис. т). У першій десятці країн-імпортерів – Ізраїль, КНДР, Молдова, Індонезія, 

Палестина, Філіппіни, Сирія. Основними експортерами борошна минулого 

сезону стали ТОВ КХП «Тальне» (23,5%, або 60,5 тис. т), ДПЗКУ (7,6%), ТОВ 

«Мегаімпортплюс», ТОВ «Вінницький КХП № 2», ТОВ «Енліль», ПАТ 

«Укргідропроект», ТОВ ТД «Агросвіт».  

За даними Мінагрополітики, з початку 2017/18 маркетингового року 

станом на 17 жовтня 2017 р. експорт українського борошна склав 119,974 тис. т, 

в т. ч. пшеничного – 119,568 тис. т. За обсягами закупівель лідирували КНДР 

(14 218 т), Ангола (5279 т) та Молдова (3316 т) [8].  

Отже, перспективи розвитку борошномельної промисловості пов'язані зі 

значним розширенням асортименту продукції, в тому числі дієтичного 

призначення, з підвищенням рівня технічної оснащеності підприємств і 

освоєнням нових технологій, а також з організаційними перетвореннями. 

Формування сортів борошна і складання борошняних сумішей на 

замовлення споживачів в даний час є найважливішою умовою успішного 

бізнесу. Також необхідно вдосконалювати взаємодію складових ланцюгу 

«зерно – борошно – хліб». 
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ТОРГІВЛЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ: СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Значення сільської торгівлі полягає в тому, що вона забезпечує потреби в 

товарах і послугах сільського населення, інших споживачів, розташованих в 

сільській місцевості (підприємств, соціальних закладів) у формі купівлі-

продажу, а також залучення в економічний оборот агропродовольчих ресурсів. 

До 1991 року основною торговельною системою на селі була споживча 

кооперація. Підприємства і організації споживчої кооперації монопольно 

здійснювали торгівлю на селі та брали активну участь у вирішенні 

загальнодержавних завдань по стабілізації та розвитку сільського споживчого 

ринку в країні. Проте з переходом до побудови ринкової економіки суттєво 

загострилась ситуація із торговельним обслуговуванням сільського населення, 

споживча кооперація почала втрачати свої позиції в організації торгівлі на селі [4]. 

Основними причинами структурних змін у торговельній діяльності на 

селі в умовах перехідного періоду були ліквідація колгоспів і радгоспів, і 

http://ukrmillers.com/muka/eksport-ukrajinskogo-boroshna-z-pochatku-sezonu-skladae-majzhe-120-tis-tonn
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пов’язана з нею втрата робочих місць і джерел існування, розвиток інфляційних 

процесів, натуралізація господарської діяльності, бартеризація обмінних 

операцій. За таких умов стабілізація соціальної сфери села значною мірою 

залежала від раціональної організації торговельної діяльності системою 

споживчої кооперації. Однак непристосованість підприємств кооперативної 

торгівлі до нових умов здійснення господарської діяльності, конкуренція, 

незбалансованість між доходами населення, товарооборотом і його товарним 

забезпеченням, недотримання типізації і спеціалізації магазинів та поява 

приватного сектору в торгівлі на селі тільки погіршували стан 

сільськогосподарського виробництва, умови життя сільського населення [3].  

Скорочення магазинів та об’єктів напівстаціонарної мережі, що 

здійснювали торгівлю у сільській місцевості, в основному відбувалося за 

рахунок підприємств споживчої кооперації. 

Збільшення витрат на непродовольчі товари свідчило про зростання 

добробуту сільського населення, проте скорочення частки у сукупних витратах 

на придбання споживчих товарів і було однією із причин відставання темпів 

росту роздрібного товарообороту у сільській місцевості від темпів росту 

загального обсягу роздрібного товарообороту в Україні. Істотними чинниками, 

що вплинули на розвиток середньодушового товарообороту в сільській 

місцевості, слід вважати причини загальноекономічного характеру (вищий 

рівень безробіття на селі, нижчі сукупні доходи сільського населення та 

середньомісячна заробітна плата, розміри нарахованих пенсій, більш 

інтенсивне у порівнянні з міським скорочення чисельності сільського 

населення тощо) [3]. 

На сучасному етапі характер розвитку сільської торгівлі, ефективність її 

функціонування і рівень конкурентоспроможності не відповідають 

стратегічним завданням соціальної політики держави на селі, перспективним 

перетворенням сільських територій і глобальним тенденціям розвитку 

аграрного сектору, оскільки торгівля на селі розвивається безсистемно, 

деформовано і протирічно. 

Занепокоєння викликає той факт, що в сільській місцевості зменшується 

роль організованої торгівлі – споживчої кооперації. Домінуюче становище в 

реалізації сільськогосподарської продукції займають натуральний (товарний) 

обмін і неорганізований ринок [2].  

Товарна структура товарообороту є надзвичайно деформованою (67 % – 

непродтовари, 33 % – продтовари), а економічна і фізична доступність 

сільського населення до торговельних послуг є ускладненою. Економічна 

доступність залежить від рівня грошових доходів і роздрібних цін. Грошові 

доходи сільського населення стабільно межують з прожитковим мінімумом. Як 

наслідок купівельна спроможність дуже низька, і до того ж, індекс споживчих 

цін постійно зростає. Все це призводить до звуження товарного споживання і 
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зростання «натурального споживання» на селі. 

В Україні у більш, ніж 30 % сільських населених пунктів (8,1 тис. од.) 

відсутні об’єкти торговельного обслуговування, а в 71 % – немає закладів 

громадського харчування [5].  

Проте з року в рік відбуваються позитивні зміни в розвитку матеріально-

технічної бази торгівлі: впровадження сучасних торговельних технологій, 

створення роздрібних торговельних підприємств, які за рівнем культури 

обслуговування покупців відповідають вимогам європейських стандартів, а 

також розширення мережевої торгівлі. З метою забезпечення сільського 

населення товарами першої необхідності у деяких населених пунктах органами 

виконавчої влади на місцях налагоджена виїзна торгівля [6]. 

В сільській місцевості торгівля відіграє важливу роль в забезпеченні 

населення робочими місцями. В секторі організованої торгівлі на селі, 

переважно в системі кооперативної торгівлі і заготівель, зайнято близько 20 

тис. осіб, крім того, контингент фізичних осіб-підприємців, які мають об’єкти 

торгівлі і найманий персонал, перевищує 200-250 тис. Активізація торгівлі 

також сприяє вирішенню проблеми облаштування житла. По-перше, торгівля 

забезпечує потреби сільського населення в будівельних та лісоматеріалах, 

покрівельній продукції, господарських товарах для розширення житлового 

будівництва. По-друге, в сільській торговельній мережі населення придбає 

значну частину побутових товарів, техніки, приладів для забезпечення 

водопостачання, газофікації та електрифікації житла [1]. 

Поступово на селі відроджується торгівля культурно-побутовими 

товарами, автозапчастинами, книгами та іншими групами, які сприяють 

підвищенню соціально-культурного рівня сільського населення. 

В останні роки торгівля активно пропонує сільському покупцю 

принципово нові товари культурного призначення: аудіо-, відеотовари, 

мобільні телефони і аксесуари, комп’ютери та засоби Інтернет комунікацій. 

Соціальна інфраструктура села доповнюється торговельними об’єктами 

нового профілю: аптеками, аптечними пунктами, автозаправними станціями, 

які разом з магазинами, дрібнороздрібною мережею і об’єктами масового 

харчування формують потужний сегмент комплексної соціальної 

інфраструктури на селі. 

За допомогою сільської торгівлі населення не лише реалізує грошові 

доходи в процесі купівлі товарів і послуг, але й денатуралізує частину сукупних 

доходів, щорічно реалізовуючи аграрну продукцію на 23 млрд. грн., головним 

чином, через канали роздрібної торгівлі та заготівель [1]. 

Сьогодні більше 10 тисяч магазинів системи Укоопспілки ведуть 

розрізнену господарську діяльність. Їх об'єднання дозволить підвищити якість 

управлінських рішень, організувати єдину логістику і зберегти магазини у 

віддалених селах. Крім того, споживач отримає розширений асортимент 
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продукції, принципово новий рівень обслуговування і лояльну цінову політику.  
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ТА ТОРГІВЛІ 

БУДІВЕЛЬНИМИ ТОВАРАМИ 

 

Одним із найдинамічніших ринків останнього десятиліття є ринок 

будівельних матеріалів, який відзначається щорічним збільшенням частки у 

структурі роздрібного та оптового товарообороту. Зростання обсягів 

товарообороту будівельних матеріалів протягом 2011-2016 років склало 

222,82% проти 197,77 % в середньому по торгівлі. За оцінками аналітиків, якщо 

в Європі ринок будівельних матеріалів зростає щорічно на 2-3%, то в Україні – 

на 12-15% в рік [5]. 
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Сучасна будівельна індустрія України випускає матеріали, вироби, деталі 

і конструкції для всіх видів будівництва. До основної її продукції належать: 

стінові матеріали (цегла, панелі гіпсові і бетонні, шлакоблоки), в'яжучі (вапно, 

цемент, будівельний гіпс), покрівельні матеріали (шифер, черепиця, руберойд, 

толь), будівельне скло, різноманітні ізоляційні, облицювальні, оздоблювальні 

матеріали, будівельна кераміка і фаянс, санітарно-технічні вироби тощо.  

Потреби будівництва в Україні повністю забезпечуються власними 

мінеральними ресурсами. Промисловість будівельних матеріалів досить 

рівномірно розміщена по території України, крім Донбасу і Придніпров’я (на 

Луганську, Дніпропетровську й Запорізьку області припадає понад 30% усього 

виробництва продукції галузі). Високий рівень розвитку промисловості 

будівельних матеріалів у Харківській (7%), Одеській і Львівській (по 5%), 

Хмельницькій (4,5% ) областях. Найбільшого розвитку набуло виробництво 

збірного залізобетону, деяких стінових виробів, віконного скла і цементу.  

За даними Державної служби статистики України виробництвом 

будівельних матеріалів в Україні займається майже 9 тис. підприємств [4]. 

Проте асортимент та якість продукції вітчизняних виробників не завжди 

задовольняє потреби сучасного будівництва. Суттєве відставання обумовлене 

недостатнім технічним рівнем виробництва, для підвищення якого необхідні 

інноваційні та інвестиційні проекти. Для виготовлення керамічної плитки, 

керамблоків, керамочерепиці Україна має достатню сировинну базу (запаси 

каолінових глин найбільші в Європі), але не достатньо підприємств по їх 

виготовленню.  

Сектор будівельних матеріалів є інвестиційно привабливим як для 

вітчизняних, так і для закордонних інвесторів. Найбільш цікавими для 

іноземних інвестицій сегментами стали: сегменти виробництва виробів з 

пластмаси, скла, каоліну, цементу, сухих будівельних сумішей, керамічної 

плитки, виробів з гіпсу. Значна кількість інвестицій походить з Німеччини, 

Італії, Франції, США та острівних країн [2]. 

Сучасний ринок будівельних матеріалів в Україні характеризується 

наступними головними тенденціями: збільшення обсягів експорту основної 

частини будівельних матеріалів, серед яких більшу частину складає сировина; 

обсяги виробництва шлаковати, силікатної та мінеральної вати зросли на 6% у 

2016 році порівняно з 2015; зростання обсягів виробництва цегли керамічної 

невогнетривкої будівельної на 5,1%; стрімке збільшення обсягів експорту 

облицювальної цегли та клінкеру (28-29 млн. штук); збільшився ринок 

лакофарбових матеріалів на 10-15% порівняно з попереднім роком; 

спостерігається зниження обсягів виробництва плит та плиток керамічних на 

20,9% у 2016 році порівняно з 2015. За темпами приросту виробництва в 2016 р. 

лідирували сухі будівельні суміші та газобетон, що додали 30% і 25% 

відповідно. У вересні 2017 року обсяг збуту будівельних матеріалів на ринку 

України склав 3,50 млн. т (-8,1% до серпня 2017). Вироблено 3,49 млн. т (-6,4% 
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до серпень 2017). За січень-вересень 2017 обсяг реалізації склав (11,2) % до 

аналогічного періоду минулого року [3]. 

Україна має позитивне сальдо торгових відносин з країнами Білорусії та 

Казахстану, про що свідчить перевищення експорту над імпортом у 10,2 рази; 

від’ємне сальдо торгових відносин з країнами ЄС, тобто імпорт перевищує 

експорт у 1,4 рази. 

Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі України будівельними матеріалами 

за 2012-2016 рр. наведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі України 

будівельними матеріалами за 2012-2016 рр. 

За кордоном користуються попитом цементна і скляна мінеральна 

сировина та будівельний камінь. Граніти, габро, лабродарити вивозяться у 

країни близького та далекого зарубіжжя. Основні країни, що імпортують вапно 

– Польща, яка стала домінуючою країною-імпортером, а також Словаччина і 

Туреччина, які разом склали понад 90% від усього імпорту [5]. Основними 

постачальниками будівельних матеріалів в Україну є підприємства Польщі, 

Туреччини, Іспанії, Італії та Китаю.  

Отже, на сьогоднішній день ринок будівельних матеріалів в Україні має 

такі основні проблеми: втрата таких великих внутрішніх виробників та 

постачальників будівельної сировини та матеріалів, як підприємства Донбасу, 

які знаходяться у зоні АТО та виробників з АР Крим; стан економіки в країні 

призвів до відтоку інвестицій у всі галузі, у тому числі у галузь будівництва та 

будівельних матеріалів; зростання ціни на енергоносії призводить до 

збільшення собівартості будівельних матеріалів, при зменшенні попиту загалом 

по країні.  
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Основними шляхами покращення та вдосконалення ситуації на ринку є: 

підтримка національного виробника будівельних матеріалів з боку держави з 

ціллю зменшення імпорту, пошук нових ринків збуту, розробка маркетингових 

стратегій розвитку галузі, використання сучасних технологічних методів 

видобутку та виробництва будівельних матеріалів, розширення випуску нових 

будівельних матеріалів, легких та економічних великомірних конструкцій і 

виробів поліпшеної якості [1]. Важливим напрямом є комплексне використання 

сировини, ширше впровадження матеріалів попутного видобутку, вторинної 

сировини. Галузь потребує постійного вкладення інвестицій в основний капітал 

для поновлення технічної бази, розробки нових технологічних процесів та 

нових будівельних матеріалів пов’язаних з хімічною промисловістю. 
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СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ СКЛОВИРОБІВ 

 

Скло – універсальний засіб, який знайшов застосування майже у кожній із 

галузей суспільного виробництва, від будівництва до скловиробів, які 

застосовують як посуд для подавання їжі та напоїв. Перш за все, слід визнати, 

що не людина винайшла скло. Скло народила сама природа.  

Перше скло утворилося з розпеченої лави, що вирвалася на поверхню 

сотні мільйонів років тому. Правда, було воно не прозорим, а зовсім навіть 

каламутним, майже чорним. Це вулканічне скло тепер називають обсидіаном. 

Пізніше вже сама людина дізналася і удосконалила технологію скла для власної 

http://pau.com.ua/
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вигоди, тобто за для задоволення власних потреб і потреб ринку. Отже, скло – 

це чудовий матеріал, який зіграв визначну роль у розвитку нашої культури і 

удосконалював себе з кожним роком свого існування [1]. 

На території України виробництво скловиробів було і є досить 

розвиненим, оскільки ще за часів СРСР виробництвом скловиробів займалась 

велика кількість підприємств, які забезпечували своєю продукцією не тільки 

Україну, а й інші країни, що входили до Радянського Союзу [2].  

До найбільших склоробних підприємств України відносились: 

- Зорянський склотарний завод «КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ»; 

- Бережанський склозавод; 

- Рокитнівський скляний завод; 

- Костопільський завод скловиробів; 

- Лисичанський склозавод; 

- Херсонський завод скляної тари; 

- Мар'янівський склозавод; 

- Запорізький склоробний завод; 

- Львівський склозавод. 

Однак в 2016 р. відбулося падіння показників попереднього року. 

Головна причина зниження носить глобальний характер і корениться в 

зменшенні попиту на склотару з боку ринків споживання, на яких, у зв’язку з 

фінансово-економічною кризою, відбулося падіння купівельного попиту [3]. 

Другим чинником за значимістю впливу на структуру попиту склотари 

можна назвати внутрішній фактор ринку тари й упакування. А саме, 

витиснення склотари із традиційних позицій у деяких товарних сегментах 

альтернативним упакуванням. 

Зараз в Україні власне склоробне виробництво для будівельних потреб 

відсутнє взагалі. Проте вже у 2015 році почалося падіння виробництва. Так, 

якщо в 2014-му році було вироблено 62,2 млн. т плитки, то в наступному вже на 

5,6% менше. У 2016 році в Україні виробили всього 44,7 млн. т плитки, що 

трохи більше показника 2015-го року. Оскільки на даному етапі 

склопромисловості виробництво є обмеженим (відсутнім), то потреби ринку у 

скловиробах змушені задовольняти імпортним виробництвом, що за якістю не 

поступається вітчизняному, але відрізняється за ціновою політикою компаній-

постачальників. 

Тим не менш, хоча на території України відсутнє виробництво скла для 

будівельних потреб, не можна стверджувати так і про виробництво виробів 

склотари. Склотара виготовляється в значних обсягах, всіляко намагаючись 

задовольнити потребу споживачів, зокрема підприємців, для яких склотара є 

основною місткістю для продажу їх продуктів: пива, ігристих вин, лікеро-

горілчаних виробів. У цілому, за обсягами споживання всіх видів склотари 

частка вітчизняної продукції займає 77,8%, а імпорт становить 22,2%. 

Лідерство серед компаній за критерієм потужності виробництва склотари 

займають: 

- ТОВ «Вільногірське скло» – 1 080 т/добу; 

http://www.ua.verallia.com/
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- ПАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» – 820 т/добу; 

- ПрАТ «КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ» – 420 т/добу;   

- ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» – 335 т/добу; 

- ПАТ ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ;  

- ТОВ «Мерефянська скляна компанія» – 270 т/добу [4]. 

Оцінивши стан розвитку ринку скловиробів, можна дійти таких 

висновків, що скловиробні підприємства переживають не найкращі часи, вони 

мають виробничий потенціал для повного відновлення і поступового розвитку 

галузі. 
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ПРОЦЕСУ 

 

Сучасний споживчий ринок продовольчих товарів в нинішніх умовах 

виглядає більш цивілізованим, ніж декілька років тому. З кожним роком значно 

розширюється пропонований торгівлею асортимент товарів, підвищується 

якість обслуговування.  

З урахуванням тенденцій розвитку торгівлі, на сучасному етапі головною 

метою є розробка адекватного ринковій економіці технологічного процесу 

доведення товарів до споживача, що забезпечує позитивний розвиток 

внутрішнього ринку в цілому. У зв’язку з вищенаведеним, організація 

торговельно-технологічного процесу відіграє важливу роль в організації 

торгівлі [1]. 

Торгово-технологічний процес (ТТП) в магазині – комплекс 

взаємозв'язаних послідовно виконуваних операцій, метою яких є доведення 

товарів належної якості до торговельного залу для реалізації їх покупцям у 

широкому асортименті з оптимальними затратами праці, часу і при високому 

рівні торговельного обслуговування. Основною операцією торгово-

технологічного процесу в магазинах є продаж товарів, решта операцій 

створюють необхідні умови для успішного здійснення продажу товарів і мають 

підпорядкований характер [2]. 



164 

Принциповою особливістю торгово-технологічного процесу в магазинах є 

участь у ньому покупців як об'єктів праці торговельного персоналу; при цьому 

залежно від застосовуваних у магазині методів продажу товарів покупці 

можуть відігравати в торгово-технологічному процесі не тільки пасивну, але й 

досить активну роль. 

Торгово-технологічний процес включає такі операції, як розвантаження, 

приймання товарів за кількістю і якістю, зберігання, фасування та пакування 

товарів, їх переміщення та викладка в торговому залі магазину та інше. Він 

здійснюється персоналом магазину без участі покупців.  

Торговельно-технологічний процес в магазині має таку структуру:   

- надходження товарів; 

- розвантаження товарів з транспорту; 

- приймання товарів і тари; 

- розпакування і перевірка товарів; 

- переміщення товарів у місця підготовки товарів до продажу, 

торговельну залу, у місця зберігання; 

- обслуговування покупців за методами продажу товару [3]. 

Під час розробки проекту торгово-технологічного магазину необхідно 

врахувати можливість його організації на основі різних варіантів побудови 

технологічного процесу магазину.  

Розрізняють три основні схеми технологічного процесу в магазині. 

І. Розвантаження транспортних засобів, приймання товарів за кількістю та 

якістю, їх зберігання, підготовка товарів до продажу, переміщення товарів з 

неторгових приміщень в торговий зал і їх викладення на торгово-

технологічному обладнанні, продаж і обслуговування продавців, розрахункові 

операції та надання додаткових послуг. Дана схема є найбільш повною і 

потребує наявності в магазині комплексу спеціальних приміщень, призначених 

для виконання тих чи інших функцій, зокрема, приміщень для приймання 

товарів, їх продажу, зберігання, підготовки до реалізації. Ця схема є 

характерною для більшості магазинів. 

ІІ. Операції з розвантаження транспортних засобів, приймання товарів за 

кількістю і якістю, зберігання і продажу. У цьому разі в торгово-

технологічному процесі магазину немає операції підготовки товарів до 

продажу, що дозволяє зменшити кількість функціональних приміщень магазину 

за рахунок приміщень для підготовки (розпакування, очищення, фасування та 

ін.) товарів до продажу. 

ІІІ. Розвантаження товарів з транспортних засобів, приймання товарів за 

кількістю та якістю, їх продаж. Ця схема використовується під час реалізації 

тих товарів, які надходять у магазин в тарі-обладнанні, а також на піддонах. 

Дана схема потребує наявності в будівлі магазину лише функціональних 

приміщень, призначених для прийому товарів і для їх продажу. Різновидом цієї 

схеми є варіант, який застосовується при реалізації меблів, великогабаритних 

електротоварів, спорттоварів, господарських і будівельних товарів [4]. 
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Отже, всі операції торгово-технологічного процесу у магазині 

підпорядковані головній меті – продажу товарів. Тому для виконання 

багаточисельних і різноманітних технологічних операцій, що включають 

продаж товарів, необхідно мати розвинену матеріально-технічну базу, 

складовою частиною якої є роздрібна торгова мережа. У цьому зв'язку 

вирішення проблеми розвитку матеріально-технічної бази торгівлі в умовах 

ринкової економіки є однією з першочергових у вдосконаленні ТТП. 
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

 

Оздоровчий вплив туризму сприяє його широкому використанню в 

комплексі курортного лікування. Останнім часом у науково-методичній 

літературі, засобах масової інформації пропагується такий вид туризму, як 

лікувальний, або лікувально-оздоровчий. Лікувальний туризм посідає особливе 

місце в системі загальносвітових курортно-туристичних відносин. За 

показником людино-днів перебування частка в світовому туристичному обороті 

лікувального туризму становить менше 1 %, а в структурі доходів – близько 5 

%, тобто є найбільш грошомісткою галуззю туризму [3].  

Поняття «лікувально-оздоровчий туризм» не має однозначного 

трактування. Найпростіше його дефініцію можна сформулювати так: 

лікувально-оздоровчий туризм – це подорож до курортних місцевостей з метою 

оздоровлення та лікування. 

Мета лікувально-оздоровчого туризму – комплексне використання 

природних лікувальних факторів і рухової діяльності в лікувально-

профілактичних цілях. Зрозуміло, що лікувальний і оздоровчий туризм часто 

http://www.rrlicey.com.ua/
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поєднують через споріднену мету подорожі та реалізацію цієї мети на основі 

використання однієї бази. 

Зазвичай оздоровчий туризм ділиться на декілька напрямів 

кліматотерапія, грязелікування, бальнеотерапія. Також оздоровчий туризм 

можна поділити на категорії: фітотерапію, спелеотерапію, айротерапію, spa-

терапію, таласотерапію та ін. [1]. 

Кліматотерапія ґрунтується на позитивному впливі кліматичних і 

метеорологічних факторів, характерних для місцевості, обраної для відпочинку, 

на здоров'я. Окрім загального позитивного впливу на організм, часто 

практикується використання сонячних та повітряних ванн, морських купань та 

ін. Тимчасова зміна кліматичного району також запускає адаптаційні механізми 

в організмі, що часто благотворно позначається на лікуванні в'ялих хронічних 

захворювань. 

Грязелікування використовується для профілактики захворювань та 

полягає у зовнішньому застосуванні мінералізованих грязеподібних речовин. 

Серед таких речовин глина, мулові відкладення, торф, що розклався, сульфідні 

грязі тощо. Грязелікування позитивно позначається на кровопостачанні шкіри, 

сприяє нормалізації діяльності ендокринної системи, покращує імунітет і 

посилює процеси регенерації. 

Бальнеотерапія – це оздоровлення або лікування за допомогою природних 

і штучних мінеральних вод. Їх вживання сприятливо позначається на 

загальному самопочутті і позитивно впливає на багато процесів в організмі. 

Найчастіше бальнеотерапія використовується при оздоровленні та лікуванні 

людей з порушеннями травної системи, серцево-судинної системи, а також 

порушеннями функції опорно-рухового апарату [3]. 

Лікувально-оздоровчий туризм має низку визначальних ознак: 

1) перебування на будь-якому курорті, незалежно від захворювань, 

повинно бути достатньо тривалим (не менше трьох тижнів), інакше бажаного 

оздоровчого результату (ефекту) не досягнути; 

2) лікування на курортах коштує дорого. Цей вид туризму розрахований 

переважно на заможних клієнтів, зазвичай орієнтованих не на стандартний 

набір медичних послуг, а на індивідуальну програму лікування; 

3) на курорти їдуть люди старшої вікової групи, коли загострюються 

хронічні хвороби або ослаблений організм не може справлятись із щоденними 

стресами на роботі і в побуті. Відповідно ці туристи роблять вибір між 

курортами, що спеціалізуються на лікуванні конкретної хвороби, курортами 

змішаного типу, які мають загальнозміцнювальний вплив на організм і 

сприяють відновленню сил [2].  

Останнім часом ринок лікувально-оздоровчих послуг зазнає змін. 

Традиційні санаторії і курорти перестають бути місцем лікування осіб похилого 

віку і стають полі-функціональними оздоровчими центрами, розрахованими на 

широке коло споживачів 
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Рекреаційний туризм розвинений практично у всіх регіонах світу, але 

всесвітньо-визнаними центрами вважаються Європа, Південно-Східна Азія і 

Близький Схід. Найбільше оздоровниць знаходиться в Німеччині, Франції, 

Швейцарії, Австрії та Італії. Одним з найбільш популярних центрів 

оздоровчого туризму є також і Чехія з її курортами в Карлових-Варах і Теплиці. 

На Близькому Сході – це Ізраїль. Зокрема, першокласні терапевтичні курорти 

на берегах Мертвого і Середземного морів. Південно-Східна Азія, насамперед, 

асоціюється з оздоровленням за допомогою нетрадиційних методів лікування. 

Там широко застосовуються китайська і тибетська медицина, давньоіндійська 

аюрведа, тайський масаж і ін. [1]. 

В Україні головними центрами оздоровчого туризму є Прикарпаття й 

Одеський регіон. Прикарпатські курорти відносяться до бальнеокліматичної 

категорії. Тут лікувальними факторами є джерела мінеральної води, екологічно 

чисте середовище і клімат. Одеський регіон лікувального туризму пропонує 

оздоровитися на кліматобальнеогрязевих курортах таких, як Куяльник, 

Хаджибей і ін. 

Отже, на сьогоднішній день лікувальний туризм залишається одним з 

найбільш перспективних в ряду інших напрямків туризму. Збільшує його 

популярність мода на здоровий спосіб життя і перевага профілактичного 

напряму в сучасній медицині. Україна завдяки унікальному природно-

рекреаційному потенціалу, зростанню потреби населення в послугах санаторно-

курортних закладів, збільшенню зацікавлення цією сферою іноземних туристів 

володіє усіма передумовами для відновлення і розвитку лікувально-

оздоровчого туризму. 
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СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ВЗУТТЯ ІЗ  

ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

У взуттєвому виробництві широкого розповсюдження набули полімерні 

матеріали, поступово витісняючи собою натуральні. На сьогоднішній день 

створено широкий асортимент штучних і синтетичних взуттєвих матеріалів, які 

використовуються для виготовлення підошви, окремих конструктивних 

елементів і навіть для верху взуття. За різними оцінками близько 70-95%  

взуття масового виробництва виготовляється з використанням полімерних 

матеріалів [1]. 

Виробництво взуття з полімерних матеріалів є перспективним напрямом 

розширення асортименту взуття загального та спеціального призначення. 

Залежно від складу застосовуваних матеріалів, взуття, що виготовляється 

з використанням полімерів, поділяють на чотири групи [2]: 

- комбіноване взуття, що включає деталі (головним чином, верх) із різних 

видів матеріалів (текстильних, шкіряних або штучних шкір тощо); 

- полімерно-текстильне взуття, що містить текстильний каркас 

(підкладку), устілки, задники та інші деталі; 

- суцільнополімерне взуття, що виключає використання будь-яких 

текстильних чи інших видів матеріалів; 

- інше взуття, що має полімерні деталі складної конфігурації або містить 

вставки із металевих чи неметалевих матеріалів. 

При виготовленні комбінованого взуття для пошиття верху користуються 

звичайними прийомами швейного виробництва, а низ виготовляють за 

технологією переробки полімерів, найчастіше литтям під тиском у закриті прес-

форми або вирубуванням деталей підошви з листового полімеру з наступним 

приклеюванням їх до заготовки верху взуття.  

Полімерно-текстильне взуття – це, найчастіше, гумові чоботи, чобітки 

або напівчеревики, всередині яких є підкладка з текстильного матеріалу або 

штучного хутра. 

Останніми роками асортимент суцільнополімерного взуття значно 

розширився. Якщо донедавна виготовлення такого виду взуття обмежувалося 

гумовими чоботами, калошами та шльопанцями, то сьогодні взуттєва 

промисловість пропонує широкий вибір яскравого дитячого та молодіжного, 

зручного побутового та спеціального і, навіть, вишуканого модельного взуття, 

виготовленого повністю із полімерних матеріалів [3]. 

Серед новинок, що з’явилися останнім часом у виробництві полімерного 

взуття та взуттєвих виробів, можна виділити [4]:  
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- Прозоре взуття. Відомий виробник полімерного взуття Cheap Monday 

створив одношарове прозоре взуття для жінок, яке у весняну пору року 

дозволяє його власниці однією з перших показати всю красу доглянутих 

жіночих ніг. Найчастіше це чобітки із завищеними халявами та чобітки; на 

застібці  або без застібки; на тонкій підошві з цього ж або зовні подібного 

матеріалу; виготовлені методом лиття; однотонні, без оздоблень, без підкладки.  

- Взуття з вимірювальними пристроями. Дизайнер-модельєр Regina Regis 

створила унікальну колекцію гумових чобіт  Rain Level, що в перекладі означає 

«рівень дощу». Дизайн такого взуття простий і дотепний: кожен чобіт має чітке 

і доволі масштабне маркування рівня води, у яку він буде поміщений, у 

сантиметрах. 

- Термоелектричне взуття. Багатофункціональне взуття отримало новий 

напрям розвитку, пов'язаний із використанням взуття для забезпечення 

функціонування найбільш уживаних товарів сьогодення. Таке взуття 

нагромаджує тепло тіла і використовує його для виробництва електрики. 

Наприклад, для зарядки мобільного телефону, плейєра та інших економних 

переносних приладів від термоелектричних чобіт потрібно певний час пере- 

бувати у русі (танцювати, бігати, стрибати, ходити). Фактично, це звичайні 

полімерні  чоботи, в які вмонтовано спеціальний пристрій перетворення тепла в 

електроенергію. 

Полімерні матеріали мають ряд переваг перед натуральними шкірами: 

невисока собівартість, відносна простота переробки та висока продуктивність 

виробництва, однорідність властивостей у всіх напрямках та по всій площі 

виробу. За своїми експлуатаційними характеристиками сучасні полімерні 

матеріали не поступаються, а часто навіть перевершують характеристики 

натуральної шкіри: мають більшу зносостійкість, кращі амортизуючі 

властивості, більш стійкі до дії вологи, довше зберігають форму та гарний 

зовнішній вигляд. 

Отже, полімерні матеріали набули широкого розповсюдження у 

взуттєвому виробництві. Вони є перспективним напрямом розширення 

асортименту взуття загального та спеціального призначення, оскільки мають 

ряд переваг перед натуральними шкірами. 
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МОРОЗИВО: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ 

 

Морозиво – це десертний продукт, який одержують шляхом пастеризації, 

гомогенізації, збивання та заморожування молочних, фруктово-ягідних або 

ароматичних сумішей, до складу яких входять стабілізатори структури, 

наповнювачі та різноманітні добавки. Виробництво морозива, як в Україні, так і 

за її межами, є доволі процвітаючою галуззю та має перспективи для 

розширення асортименту, удосконалення існуючих рецептів. Україна 

характеризується порівняно низьким рівнем споживання морозива на душу 

населення. За даними International Dairy Foods Association, споживання 

морозива в Україні не перевищує 2,5 кг (або приблизно 3 л) на людину в рік, в 

той же час першість за обсягом споживання морозива припадає на Нову 

Зеландію і США [2]. 

Лідерство на ринку за обсягом виробництва утримують: Житомирський 

маслозавод (ТМ «Рудь»), ТОВ «Ласунка» (ТМ «Ласунка»), ПрАТ «Геркулес» 

(ТМ «Геркулес»), компанія «Ласка» (ТМ «Ласка»), Львівський холодокомбінат 

(ТМ «Лімо»). 

Перспективним напрямом розвитку галузі є цільове виробництво 

ексклюзивних сортів морозива, призначених для конкретних груп споживачів, 

наприклад, для людей літнього віку – низькокалорійні сорти морозива 

Існує дві класифікації: прейскурантна і стандартна. У залежності від 

стандартної класифікації морозиво поділяють наступним чином (ДСТУ 

4733:2007 «Морозиво молочне, вершкове, пломбір»): 

1. Морозиво залежно від вмісту жиру: 

- молочне – з вмістом жиру від 0,5 до 7,5 %; 

- вершкове – з вмістом жиру від 8,0 до 11,5 %; 

- пломбір – з вмістом жиру від 12,0 до 20,0 %; 

2. Морозиво виробляють:  

- з/без додавання свіжих або сушених плодів та ягід, соків, сиропів, 

варення, джемів, повидла, горіхів, маку, чаю, кави, какао, прянощів, меду, 

шоколаду, мармеладу, інших натуральних смакових наповнювачів та добавок; 

- з/без ароматизаторів; 

- з/без барвників. 

3. Залежно від технології виробництва морозиво виробляють одно-, дво- 

або багатошарове. 

file:///F:/Tanya/Downloads
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4. Морозиво залежно від оформлення поверхні: 

- без оформлення поверхні; 

- з оформленням поверхні: 

- декороване; 

- глазуроване; 

- глазуровано-декороване; 

- у вафельних виробах або печиві, у т. ч. глазуроване і/або декороване. 

При заміні цукровмісних компонентів підсолоджувачами (сорбіт, ксиліт, 

ацесульфам) морозиво виробляють для хворих на цукровий діабет. Його 

виробляють у вигляді тортів, кексів, рулетів або тістечок. 

Прейскурантна класифікація, крім наведених вище ознак, включає такі, 

як: 

1. Залежно від особливостей виготовлення морозиво ділять на: 

- м'яке;  

- загартоване;  

- домашнє. 

2. За формою морозиво буває: брикет, батончик, дербі (брикет або 

циліндр на паличці), фігурне (різної форми на паличці). 

3. За зовнішнім оформленням морозиво випускають у вафлях 

(стаканчики, ріжки, пластини), глазуроване (з шоколадною, кремовою, 

фруктовою, вершковою, кондитерською глазур’ю, крем-брюле), неглазуроване. 

4. За видом фасування морозиво буває ваговим (в гільзах або в картонних 

ящиках), дрібнофасованим (брикетах, батончик, морозиво у вафельному 

стаканчику – в пакеті з термозварювльної плівки; паперових, пластикових 

стаканчиках і коробочках) і крупнофасованним (торти, кекси в картонних і 

пластикових коробках і поліетиленових мішечках). 

Асортимент морозива на українському ринку представлений морозивом 

на молочній основі (молочне, вершкове, пломбір з додаванням натуральних 

смакових наповнювачів та добавок), морозивом з комбінованим складом 

сировини (із заміною частини молочного жиру на рослинний, переважно на 

пальмову або кокосову олію), морозивом плодово-ягідним, ароматичним 

морозивом, морозивом лід та морозивом шербет. В Україні люблять куштувати 

«новинки», але основна маса населення (80%) віддає перевагу традиційному 

пломбіру, молочному й вершковому морозиву як у натуральному вигляді, так і 

з різними смаковими добавками (шоколадне, фруктове, карамельне) [1]. 

Сьогодні в світі налічується понад 700 видів морозива з різними 

смаковими добавками. Існують навіть найнеймовірніші різновиди морозива зі 

смаком сиру, краба, цибулі, кульбаби, селери. В Україні можна спробувати 

імбирне, лавандове, пармезанове морозиво або морозиво без молока і цукру [3]. 

Отже, морозиво – один з найулюбленіших продуктів і користується 

стійким попитом у споживачів, особливо у літній період. Оскільки зараз дуже 

багато виробників морозива, щоб бути конкурентоспроможними, потрібно 

постійно вдосконалювати свій асортимент і особливу увагу приділяти якості 

морозива. 
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АНАЛІЗ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Останнім часом туризм в Україні отримав значний розвиток і став 

масовим соціально-економічним явищем. Розширення політичних, 

економічних, наукових і культурних зв’язків між Україною та іншими 

державами сприяє його швидкому розвитку. Відтак питання дослідження стану 

туристичної діяльності, визначення основних функцій та факторів, що 

впливають на її розвиток, мають важливе значення для подальшого розвитку 

даної галузі. Галузь туризму, враховуючи її значний вплив на соціальний та 

економічний розвиток країни, потребує регулювання, підтримки та пильного 

контролю з боку держави, тому визначення основних принципів побудови 

державної політики розвитку туризму в Україні дасть змогу покращити та 

стабілізувати її стан. 

Туристичний ринок – сукупність організаційно-економічних відносин з 

приводу організації та купівлі-продажу туристичних послуг. Туристичний 

ринок характеризується багатоступеневістю відносин: між кінцевим 

споживачем і виробником туристичних послуг є посередники – туристичні 

агентства, туроператори, постачальники і виконавці послуг розміщення, 

перевезення, харчування [2]. 

З 1997 року Україна є членом Всесвітньої туристської організації (ВТО). 

Але за даними цієї організації за обсягом надходжень від туристичної 

діяльності Україна не є лідером, отримуючи близько 3 млрд. американських 

доларів, порівняно з такими провідними країнами в цій галузі, як Америка – 

більше ніж 70 млрд. американських доларів, Італія, Франція, Іспанія, 

Великобританія – близько 20-30 млрд. американських доларів. Незважаючи на 

недостатньо активну туристичну діяльність в Україні, ставлення до туризму 

поступово змінюється на позитивне [3]. 

Ставлення до туризму з боку держави змінилось через проведення 

чемпіонату ЄВРО-2012. Розвиток туризму вважається одним із пріоритетних 



173 

Туристичний ринок 

Пропозиція турпродукту Попит на турпродукт 

Виробники 

турпродукту, які 

пропонують його з 

метою отримання 

прибутку 

Виробники 

турпродукту, головною 

метою яких є не 

отримання прибутку, а 

якісно задовольнити 

потреби туристів 

Люди з 

туристич-

ними 

потребами 

Люди, що мають 

можливість 

купити тур- 

продукт 

(доступний 

ринок) 

Люди, що мають бажання 

купити турпродукт 

(обслуговуючий ринок) 

напрямів розвитку і дієвим засобом виходу з національної економічної кризи. В 

Україні туризм є соціально важливою формою проведення вільного часу, 

залучення населення та іноземців до пізнання історично-культурної спадщини 

України. У зв’язку з цим створено державний комітет із туризму, який повинен 

сприяти розвитку та діяльності туристичної галузі. 

Загальна структура туристичного ринку наведена на рис. 1. 

Основні цілі державного регулювання туристичної діяльності:  

- соціально-демографічні фактори спрямовані на забезпечення прав 

громадян на відпочинок, відновлення та зміцнення здоров’я, на безпечне для 

життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;  

- політичні фактори спрямовані на захист прав і законних інтересів 

туристів і суб’єктів туристичного бізнесу;  

- економічні фактори, у свою чергу, спрямовані на відновлення та 

збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне 

використання й охорону при плануванні та забудові територій, на яких 

розміщені об’єкти туристичних відвідувань;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Загальна структура туристичного ринку [4] 

 

- науково-технічні фактори, у свою чергу, спрямовані на створення 

сприятливих умов для вдосконалення та розвитку індустрії туризму, підтримки 

пріоритетних напрямів туристичної діяльності [1]. 
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Розвиток туристичного бізнесу в Україні відбувається на ринкових 

засадах, але не знаходиться у «вільному плаванні», бо регулюється державою 

на основі законодавства, національної політики та індикативного планування 

всіх видів туризму.  

У цілому відзначається поступове становлення ринку туристичних послуг 

в Україні, у зв’язку зі стабілізацією соціально-економічної ситуації в країні і 

поліпшенням добробуту населення. Крім того, слід відзначити туристичний 

потенціал України як для активного відпочинку (гірськолижні курорти, 

рафтинг), так і для спокійного відпочинку біля моря, що створює підґрунтя для 

розвитку туризму у країні.  

Отже, подальший розвиток туристичної індустрії має ґрунтуватися на 

нових механізмах господарювання, ефективних організаційно-управлінських 

структурах, економічній свободі продуцентів туристичного продукту, що в 

умовах вільної конкуренції забезпечить насичення ринку високоякісними 

послугами і сприятиме соціально- економічному розвитку країни. 
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СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ МЕБЛІВ В УКРАЇНІ 

 

Український ринок меблів сьогодні ділять такі великі виробники і 

продавці, як «Меркс», «Енран», «Ліга-Нова», «Прогрес», «Аматі», 

«Narbutas&Ko», «Снайт», «Екмі», «Новий стиль», «Офіс Солюшнз» і 

«Артметалфурнітура». Фактично вони присутні у всіх регіонах. Хоча є в 

регіонах свої, дрібніші виробники і оператори. Наприклад, на вінницькому 

регіональному ринку меблів сьогодні працюють декілька десятків фірм та 

салонів, серед яких варто відзначити меблевий салон «ЛІВС», магазини 

«Комод», «Сучасна оселя», «Кухні на Соборній», фірми «ВС», «Носорог», 

«Гайтер», «Модерн-Експо» та інші. Практично половина потреб місцевого 

ринку покривається за рахунок пропозиції дрібних виробників, які працюють в 
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сегменті дешевої продукції та меблів середньої цінової категорії. СП «Комекс» 

- меблеве підприємство, що в останні роки переходить за обсягами виробництва 

в розряд більш потужних виробників і не лише на Прикарпатті: фірма створює 

мережу фірмових магазинів по всій Україні. Фахівці кажуть, нинішній 

потенціал галузі дозволяє вітчизняним виробникам виходити і на закордонні 

ринки. Загалом на ринку присутні, за оцінками українських експертів, майже 

три тисячі підприємств. Внаслідок цього навіть великі виробники займають не 

більше 10%, а дрібні - майже 80% ринку [1]. 

За підрахунками учасників ринку, відсоток його зростання складає не 

менше 12-15%. Причому найдинамічніше розвивається ринок саме домашніх 

меблів. Цьому сприяють темпи будівництва житла і ріст платоспроможності 

населення. В загальному обсязі виробництва основна частка (майже 60%) 

припадає на домашні меблі, майже 25 % - на офісні і ще 15% - на спеціальні. 

Щодо структури споживання, то ринок починає поступово змінюватися. 

Вже сьогодні споживання переходить від дешевого сегмента до 

середнього, що демонструє прагнення споживача купувати більш якісну 

продукцію, за яку, звісно, потрібно платити більше. Проте «більше» наразі не 

означає можливість суттєвих цінових коливань за умов збереження стабільності 

попиту. Реальний перехід на нові цінові групи товару відбудеться лише під час 

виходу основних операторів та виробників ринку на роботу з високоякісною 

продукцією. Вітчизняний виробник переважно є середньою ланкою у зв’язці 

«ціна-якість». 

Однак спостерігається постійне зростання попиту на продукцію високої 

якості. І саме в попиті на ексклюзивні меблі свої позиції не здає імпорт. 

Основний асортимент вітчизняних м’яких меблів, що надходять на внутрішній 

ринок, включає наступні види: 

- дивани-ліжка 25%; 

- дивани 10%; 

- кушетки 29%; 

- крісла 13%; 

- банкетки 6%; 

- тахти 17% [2]. 

Країни, з яких імпортують меблі в Україну, поділені на три групи: ті, що 

більшу частину продукції постачають за цінами, нижчими від середнього рівня; 

за цінами середнього рівня і за цінами вище середнього. До першої групи 

однозначно відносять Польщу. Продукція цієї країни вже давно конкурує з 

вітчизняними меблями у нижчому ціновому рівні. До другої групи належать 

Чехія, Словаччина, Данія, Румунія. Третю групу представляють Італія, 

Німеччина, Бельгія, Іспанія. Як правило, український ринок заповнений 

меблями імпортного виробника не надто доброї якості, але доступної ціни, або 

ж імпортними меблями за завищеними цінами. Розподіл ринку між 

українськими та зарубіжними виробниками приблизно 60 на 40 [3]. 

Вітчизняні меблі стають все більше популярними і конкурентоздатними з 

низки причин. 
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Об’єктивна і достовірна оцінка і аналіз місткості ринку меблів неможливі 

тільки на основі офіційних даних. Товарорух і кон’юнктура оптового ринку в 

Україні щодо меблів в статистичній інформації далеко не повністю відображає 

діяльність окремих підприємств, які їх виготовляють. Реальний обсяг випуску 

меблів в Україні, за оцінкою спеціалістів, в 2,7-3,2 рази перевищує офіційні 

показники.  

Поступове насичення ринку з кожним роком обмежує можливості нових 

операторів зайняти повноцінне місце на меблевому ринку. Проте поява нових 

гравців і досі цілком реальна. 
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СТАН РИНКУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Макаронні вироби у раціоні харчування населення України відіграють 

важливу роль. Адже вони є одним із найбільш поширених та доступних 

продуктів. Оскільки макаронні вироби відносяться до основних продуктів 

харчування, то і попит на них досить стабільний. 

Всі вітчизняні підприємства, що виробляють макаронні вироби, за 

потужністю та формами власності можна поділити на наступні групи. 

Перша група - колишні державні фабрики в Києві, Хмельницькому, 

Чернігові, що у 90-х роках (не без допомоги держави) одержали устаткування, 

яке дозволяє і сьогодні випускати недорогі, але якісні макарони. Продається 

їхня продукція по всій країні. З кожним роком позиції цих підприємств на 

ринку зміцнюються. «Гіганти», як правило, на досягнутому не зупиняються і 

вкладають гроші в подальше удосконалювання виробництва. 

Друга група - спільні підприємства, утворені десять років тому, які 

вклали у виробництво великі гроші. Щоб утриматись на ринку, їм доводиться 

вести агресивну маркетингову політику. Одні вклали кошти в удосконалювання 

традиційної технології (наприклад, ПП «Боніта»). Інші почали займати зовсім 

неосвоєні ніші ринку, запропонувавши споживачу зовсім новий продукт 

(наприклад, ПАТ «Техноком», що випускає вермішель швидкого 

http://helpbizness.ru/vibir-galuzi-svogo-biznesu-bank-idej/virobnictvo-mebliv-yak-biznes.html
http://helpbizness.ru/vibir-galuzi-svogo-biznesu-bank-idej/virobnictvo-mebliv-yak-biznes.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
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приготування). У таких виробників обсяги менші, ніж у підприємств першої 

групи, але товар продається непогано. 

Третя група - міні-цехи. Як правило, у них виробляють макарони на 

одному-двох пресах продуктивністю від 7 кг у годину до 300 кг у годину. 

Кількість таких підприємств не піддається обліку. Тому великі виробники 

макаронних виробів, оцінюючи частку ринку міні-цехів, називають різні цифри 

- від 10% до 30%, в окремих регіонах - до 50%. За даними Держкомстату, їх 

продукція займає 11-13% ринку. На міні-конкурентів часто скаржаться великі 

виробники з приводу низької якості та ціни їх продукції. Проте не можна 

стверджувати, що малі підприємства роблять обов'язково неякісний товар: у 

країні є малопотужне устаткування, що дозволяє одержувати продукцію цілком 

відповідної якості. Дані підприємства мають право на існування, тому що дуже 

багато споживачів макаронів насамперед дивляться на ціну [1]. 

Четверта група - це невеликі макаронні фабрики, а також цехи і ділянки з 

пострадянським минулим. Технічна озброєність таких виробників залишає 

бажати кращого. У них позначилися два шляхи подальшого існування: перший 

шлях - зупинка виробництва; другий шлях - пошук інвесторів і технічне 

переозброєння [1]. 

У 2016 році український ринок макаронних виробів демонстрував 

негативну динаміку. З січня по вересень обсяг ринку макаронних виробів у 

відносному вираженні скоротився 5,3% в порівнянні з аналогічним періодом 

2015, а у фактичному вираженні ринок скоротився на 4,7 тис. т - з 88,7 тис. т до 

84 тис. т [2]. 

На фоні щорічного скорочення вітчизняного виробництва кількість 

імпортованої продукції навпаки зростає. Це пояснюється тим, що частина 

споживачів, чия платоспроможність поступово зростає, віддають перевагу саме 

імпортній продукції, яка виготовляється з кращих сортів пшениці і має більш 

яскраві смакові якості. Так, за підсумками 9 місяців 2016 року частка імпорту 

на ринку зросла в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року з 

12,1% до 15,9%. При цьому безпосередньо обсяги імпорту збільшилися на 

23,6% - з 10,8 тис. т до 13,3 тис. т. Крім стабілізації ситуації з курсом гривні, 

динамічність зростання імпорту була обумовлена скасуванням імпортних мит 

для продукції, виробленої в країнах ЄС [1]. 

За результатами січня-вересня 2016 року в географії імпорту найбільш 

сильні позиції займають такі країни, як Італія (40,0% від загального обсягу 

імпорту в натуральному вираженні), Туреччина (26,2%), Польща (21,8%). 

Основною корекцією географії імпорту макаронних виробів була втрата 

позицій в імпорті продукції російського виробництва - за підсумками 9 місяців 

2016 року імпорт з РФ скоротився в 5,7 разів. Внаслідок цього частка РФ в 

імпорті зменшилася з 18,6% до 2,6% [2]. 

Крім того, за підсумками звітного періоду, в експорті макаронних виробів 

з числа п'яти найбільших країн призначення четверо - країни ЄС: 

Великобританія (13,4% від загального обсягу експорту в натуральному 

вираженні), Іспанія (9,6%), Німеччина (8,8%), Румунія (8,5%). 
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Незважаючи на тенденцію розширення географії експорту, українським 

експортерам поки не вдалося компенсувати скорочення поставок на традиційні 

експортні ринки, якими є ринки країн СНД і, в першу чергу, ринок РФ. В 

результаті, за підсумками січня-вересня 2016 року експорт макаронних виробів 

з України скоротився, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, на 17,2% 

- з 16,7 тис. т до 13,9 тис. т. 

Отже, основні тенденції 2016 року дозволяють охарактеризувати його, як 

ще один несприятливий для української макаронної галузі рік. Ця теза 

підтверджується фактичними показниками роботи галузі в звітному періоді. 

Так, за підсумками 9 місяців виробництво макаронних виробів скоротилося в 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 на 9,9 тис. т або 10,4% - з 94,7 тис. т до 

84,8 тис. т [1]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ І 

РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ 

 

Держава, виконуючи свої функції, завжди певною мірою втручалася в 

економічні процеси. В сучасних умовах державному впливу підлягають усі 

сторони господарського життя, у тому числі і підприємництво. 

Метою державної політики у сфері розвитку торговельного 

підприємництва є створення сприятливих умов, формування конкурентного 

середовища та підвищення рівня конкурентоспроможності українських 

підприємств, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів 

малого підприємництва. Новими задачами такої політики на сучасному етапі 

стає перехід до якісного зростання суб’єктів підприємництва, збільшення 

продуктивності праці на малих та середніх підприємствах, підвищення їх 

внеску в розвиток національної економіки, забезпечення продуктивної 

зайнятості шляхом створення нових економічно доцільних робочих місць та 

підтримки підприємницької ініціативи громадян [1]. 

Ефективність державної політики підтримки і регулювання 

торговельного підприємництва проявляється у вирішенні таких проблем 

розвитку внутрішньої торгівлі України: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://agravery.com/uk/posts/show/rinok-makaronnih-virobiv-prodovzue-skorocuvatis
http://agravery.com/uk/posts/show/rinok-makaronnih-virobiv-prodovzue-skorocuvatis
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- повною мірою не використовується потенціал впливу органів місцевого 

самоврядування на розвиток внутрішньої торгівлі; 

 - відсутність «рамкових» умов, які визначали б процес взаємодії 

учасників ринку (виробників і торговельних мереж), стимулює розвиток 

тіньової економіки, негативно позначається на торговельному обслуговуванні 

споживачів;  

- іноземні торговельні оператори, користуючись відсутністю належної 

нормативно-правової бази в сфері торгівлі, не впроваджують цивілізовані 

стандарти торговельного обслуговування, а користуються вітчизняними 

тіньовими схемами отримання прибутку, створюючи тим самим передумови 

для розвитку недобросовісної конкуренції та нав’язування послуг українським 

постачальникам;  

- не прописані інструменти стимулювання продажу товарів вітчизняного 

виробництва, в результаті чого по багатьох товарних позиціях має місце суттєва 

імпортозалежність; 

- відсутність цінового контролю по більшості товарних позицій 

призводить до обмеження їх цінової доступності для соціально незахищених 

верств населення;  

- відсутність уваги до питань професійної підготовки кадрів для сфери 

торгівлі призводить до недотримання правил торгівлі, і як наслідок, прав 

споживачів на якісне торговельне обслуговування; 

- із правового поля випали питання регулювання оптової торгівлі і 

посередницької діяльності у сфері торгівлі, хоча дані види економічної 

діяльності посідають вагоме місце у товаропровідній інфраструктурі 

внутрішньої торгівлі;  

- немає належного законодавчого забезпечення провадження торгівлі 

через мережу Інтернет, що призводить до порушення прав споживачів на 

придбання якісних і безпечних товарів, а, враховуючи постійне збільшення 

числа Інтернет-користувачів, даний від торгівлі має надзвичайно високий 

потенціал розвитку [2]. 

Отже, у державному регулюванні торгівлі найбільш важливим вбачається 

регламентація, зведення правил і обмежень здійснення торговельної діяльності, 

що є необхідною умовою її впорядкування. Розробка системи правил 

економічної поведінки для всіх учасників процесу необхідна для надання 

суб’єктам торгівлі самостійності в підприємницькій діяльності. Удосконалення 

механізму державного регулювання торгівлі на рівні окремих суб’єктів 

передбачає перетворення структур керування, засноване на чіткому 

розмежуванні функцій державного регулювання торгівлі й безпосереднього 

оперативно-господарського управління, що передбачає розвиток самостійного 

господарювання і самоврядування підприємств різних форм власності. 

Пріоритетними інструментами державного регулювання мають стати 

патентування, ліцензування, сертифікація торговельних послуг, планування і 

нормування розміщення торговельних об’єктів, їх державна реєстрація та ін. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МАЙОНЕЗУ В УКРАЇНІ 

 

Майонез є важливим продуктом харчування для багатьох українців. Хоча 

більшість споживачів розуміє, що майонез та соуси менш корисні для 

організму, ніж свіжі овочі та фрукти, але все ж дешевше і не потребують витрат 

часу при приготуванні і зручні у зберіганні. Ці переваги дозволяють ринку 

майонезу України розвиватися, незважаючи на фінансову кризу і уповільнення 

зростання доходів споживачів. 

Майонезний ринок вважається досить гнучким і рухливим. Холодні соуси 

не випускають «на склад» (через невеликі в порівнянні з іншими видами 

олійно-жирової продукції терміни зберігання). Вони виготовляються під 

замовлення торгівлі, що відстежує потреби покупців. За даними операторів 

ринку, традиційно продаж майонезу збільшується напередодні свят: восени і 

взимку краще продаються марки, які пропонують дуже жирний продукт, а 

навесні і влітку – зі зниженим вмістом жирів. В цілому вітчизняний ринок даної 

продукції останнім часом на межі перенасичення. Підставою для такого 

висновку є зменшення темпів зростання виробництва, стабілізація рівня 

імпорту, витіснення з ринку дешевих неякісних сортів, поява і просування 

потужних національних брендів. 

Нині в Україні налічується близько 140 виробників цієї продукції, що 

свідчить про неструктурованість ринку. 

Динаміку споживання майонезу на території України в 2013-2016 рр. 

наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Динаміка споживання майонезу на території України  

в 2013-2016 рр.[3] 

 

Починаючи з 2013 року, через фінансову кризу, що призвела до інфляції 

та різкого скорочення купівельної спроможності населення, споживання 

майонезу почало помітно скорочуватись. У 2014 році по відношенню до 2013-

го зниження даного показника склало 7,2%, а в 2015-му проти 2014 обсяг 

споживання цієї продуктової групи зменшився на 22,8%, в 2016-му проти 2015 

обсяг споживання зменшився на 1,4%, склавши 124500 т. 

В Україні виробництво майонезу в регіональному розрізі 

характеризується середньою концентрацією: за підсумками 2016 р. 98,4% всієї 

продукції було вироблено в дев’яти регіонах (рис. 2).  

 

 

 
Рисунок 2 – Структура виробництва майонезу за областями [3] 

 

Така концентрація обумовлена двома чинниками. Раніше при 

виробництві майонезу приймалися до уваги мінімізація витрат по доставці 

сировини і близькість до споживача. Як відомо, Центр і Південь України є 

основними регіонами по виробництву соняшникової олії, що раніше набагато 

ширше використовувалась у виробництві майонезу. Зараз цей чинник грає все 

меншу роль – виробники активно переходять на використання дешевшого 

пальмового масла. Враховуючи, що основний обсяг пальмового масла до 
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України надходить через Одеський порт, в найбільш сприятливому положенні 

знаходиться Одеський ОЖК. 

Відмітимо, що лідерами з виробництва майонезу в Україні є [1]: 

- ПрАТ «Волиньхолдінг» (м. Луцьк), яке входить в компанію 

NestleУкраїна – 22,4%; 

- ПрАТ «Львівський ЖК» – 12,5%; 

- ТОВ «Прайм-Продукт» – 5,8%; 

- «Віктор і К» – 5,7%; 

- ПрАТ «Чумак» – 5,6%; 

- ТОВ «Комбінат харчових продуктів» – 4%; 

- «Оліс Лтд Фірма» (м. Запоріжжя) – 3,7%; 

- ПАТ «Харківський ЖК» – 3,5%; 

- Київський МЗ – 3,4%; 

- ПАТ «Одеський ЖК» – 3,3%. 

Більше 90% майонезної продукції представлено на українському ринку 

вітчизняного виробництва, близько 10% − частка імпортної продукції. 

Вітчизняні виробники працюють як на насичення внутрішнього ринку, 

так і на експорт продукції за кордон. Не дивлячись на постійне зростання 

експорту в грошовому і натуральному вираженні, імпорт майонезної продукції 

перевищує експорт і постійно зростає. В середньому за період 2013-2016 рр. 

імпорт виріс на 25% [3]. 

В основному майонезна продукція і соуси імпортуються з Польщі і 

Німеччини (разом близько 55%). В основному експорт майонезу здійснюється в 

Молдову і Білорусь (разом понад 55%). Основними компаніями, що 

експортують майонез є: ПрАТ «Чумак», ТОВ «NestleУкраїна», ТОВ 

«Техноком» і ТОВ «Агрокосм». На їх частку припадає 25, 21, 22 та 9% 

відповідно [1]. 

Отже, майонез на український ринок постачають в основному вітчизняні 

виробники, кількість гравців на ринку дуже велика, що обумовлює високу 

конкуренцію. Це, в свою чергу, стимулює учасників ринку конкурувати за 

співвідношенням ціна-якість і за асортиментом продукції. 

 

Список використаної літератури: 

1. Обзор рынка майонеза. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mayak.zp.ua/news/483-analiz-rinok-maioneza-v-ukraine 

2. Рынок майонеза и соусов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://koloro.ua/blog/issledovaniya/rynok-majoneza-i-sousov-osobennosti-itendencii-

vukraine.html. 

3. Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

http://koloro.ua/blog/issledovaniya/rynok-majoneza-i-sousov-osobennosti-itendencii-vukraine.html
http://koloro.ua/blog/issledovaniya/rynok-majoneza-i-sousov-osobennosti-itendencii-vukraine.html
http://www.ukrstat.gov.ua/


183 

Кухарська Ольга  

Науковий керівник – к.т.н., доцент Тернова А.С.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ВИРОБНИЦТВО ХУТРА В УКРАЇНІ 

 

Хутрова або хутряна промисловість – галузь легкої промисловості, що 

виробляє хутряні вироби зі шкур диких та свійських тварин. На підприємствах 

хутрової промисловості України використовують шкури: 

- каракулю, одержаного від забою ягнят каракульських порід;  

- смушки-шкурки ягнят українських і молдавських;  

- смушково-молочних овець ;  

- мерлушка шкурки ягнят вовнових порід овець. 

Велике значення має також і така сировина, як хутряна і шубна овчина. Її 

одержують із шкір, знятих з напівдорослих і дорослих 5-7 місяців овець.  

Із шубної овчини виробляють вироби з шкірою назовні (дублянки, 

кожухи тощо). З хутряної овчини виробляють жіночі і дитячі шуби, у яких 

хутро знаходиться назовні [3]. 

Основними об'єктами звірівництва в Україні є норка, сріблясто-чорна 

лисиця, блакитний песець, нутрія. У виробництві хутряних виробів близько 

90% припадає на норку. Ресурси хутрової сировини мисливства в Україні 

досить обмежені, хоча в її фауні нараховується 30 видів хутрових звірів, у тому 

числі 12 видів гризунів і 2 види комахоїдних. 

Внутрішній ринок хутра задовольняється вітчизняними хутровими 

товарами лише на 35% від раціональної потреби. В Україні підприємства 

хутряної промисловості знаходяться в 9 регіонах і мають різну чисельність. Із 

загального числа підприємств хутряної промисловості понад 140 здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність – експортують хутряні вироби до країн Європи 

і СНД. 

Україна постачає продукцію у такі країни: Німеччина – 40%, Франція – 9, 

Польща та Італія – по 7, Нідерланди та Угорщина – 5% та інші. Всього за 2016 

рік швейної і хутряної продукції було експортовано на суму 561,8 млн. дол. 

США. Імпортує Україна продукцію найбільше з: Китаю – 47%, Туреччини – 9, 

Італії – 8% та ін. [1]. 

Найбільший обсяг хутряного виробництва припадає на Південно- 

Західний район – 54,6%, де проживає 43,1% населення України. У цьому районі 

розміщено найбільший територіальний згусток хутряної промисловості – 

Київський, що включає такі спеціалізовані підприємства, як виробниче 

об’єднання «Україна», «Каштан», «Юність», «Спецодяг». 

Філіали та пошивні цехи київських підприємств створені у райцентрах та 

деяких селах Київської області – Білій Церкві, Макарові та інших. Якісну 

продукцію, що користується попитом покупців, випускають виробничі 

об’єднання «Маяк» (м. Львів), «Трембіта» (м. Чернівці), «Зоря» (м. Дрогобич, 

швейні та хутряні фабрики у Тернополі, Рівному, Ужгороді, Івано- 
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Франківську, Бердичеві та інших містах. 

Хутряна промисловість недостатньо розвинута у Донецько-

Придніпровському та Південному економічних районах. Тут же працюють 

великі хутряні підприємства – Харківське виробниче об’єднання ім. Тенякова, 

Дніпропетровська фабрика ім. Володарського. 

Серед хутряних підприємств Південного району найбільше Одеське 

виробниче об’єднання, а також у Миколаєві, Херсоні. Як і в Донецько-

Придніпровському районі хутряна промисловість недостатньо розвинута у 

містах та селищах районного рівня. Ринок хутряних виробів України 

залишається ненасиченим, а з окремих видів гостродефіцитним, незважаючи на 

підвищення цін. Так, ціни чорного ринку на одяг перевищують державні у 

середньому на 70%, а з окремих видів у 2-3 рази. Тому перед хутряною 

промисловістю України ставиться завдання не зменшувати, незважаючи на 

порушення міждержавних господарських зв’язків, обсяги випуску продукції [2]. 

Загалом, аналізуючи сучасний стан звірівництва, варто відзначити, що в 

нашій країні склалася несприятлива ситуація для розвитку ринку хутрової 

сировини та хутряних виробів.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

 

Хлібопекарна промисловість – одна із найбільших галузей харчової 

промисловості, підприємства якої виробляють різні види хлібопекарних 

виробів з продовольчого борошна. Її структуру формують хлібопекарські 

підприємства, які задовольняють потреби усіх верств населення в 

хлібобулочній продукції. 

Хлібопекарська галузь України відіграє визначну соціальну та 

стратегічну роль у житті суспільства, задовольняючи потреби населення в 

основному харчовому продукті. 

Українці щорічно споживають близько 1,2-1,3 млн. т хліба та 

хлібобулочних виробів. Але за підсумками 2015 року, за даними Державної 

http://www.rusnauka.com/29_PMN_2017/Economics
http://www.ukrstat.gov.ua/
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служби статистики України, виробництво хлібобулочних виробів скоротилося 

на 9,9% (або на 132,407 тис. т) – до 1,205 млн. т. Середнє споживання хліба 

українцями протягом 2000-2016 рр. скоротилося з 50 кг до 26 кг на людину в 

рік. А якщо порівнювати цей показник, наприклад, з 1995 роком, то 

споживання хліба зменшилось більше, ніж утричі. Виробництво та споживання 

хліба в Україні за останні чотири роки скоротилося на 15% (рис.1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в 

Україні у 2007-2017 рр. (тис. т) 

 

Девальвація гривні й дороге борошно спричиняють зростання ціни на 

хлібобулочні вироби на 15-18% в першу чергу на соціальні сорти хліба. 

Причиною є низька купівельна спроможність населення, зменшення кількості 

самих споживачів в зв'язку з втратою ринків збуту в Донецькій і Луганській 

областях і в Криму, а також втрата виробничих потужностей в даних регіонах. 

Вплинуло на ринок і зростання цін на хлібобулочну продукцію в зв'язку з 

інфляцією. Головна причина скорочення ринку хліба в країні – не економічна, а 

демографічна. Разом зі скороченням чисельності населення в Україні 

скорочується й споживання цього продукту першої необхідності. Відзначимо, 

що за оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 жовтня 2017 

року чисельність наявного населення України становила 42 434 767 осіб. За цей 

же час зменшилося не лише споживання хлібобулочних виробів, але також 

обсяги експорту та імпорту. 

В останні роки виробники хліба в Україні боряться з проблемами 

виробництва та споживання хліба. Новою тенденцією ринку хліба та 

хлібобулочних виробів стало відкриття значного числа павільйонів та кіосків з 

продажу хліба, а також булочних і кафе-кондитерських окремими 

виробниками. У київському регіоні це «Київхліб» і компанія «Куліничі».  

За підсумками 2016 року провідними гравцями хлібобулочного ринку 

стали компанії: «Київхліб», група компаній Lauffer, «Хлібні інвестиції», 

«Куліничі», «Формула Смаку», «Концерн Хлібпром». Їх сумарна частка склала 
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майже 52% [4]. Активно інвестують в свій розвиток і «Хлібні інвестиції». У 

2016 році компанія запустила новий хлібозавод поруч з уже діючим 

підприємством в Київській області.  

Виробники хлібобулочної продукції орієнтовані в основному на 

внутрішній ринок, хоча є й невеликий експорт. Компанії експортують свою 

продукцію в країни ЄС. Скасування мита в ЄС відкриває для України нові 

можливості, проте скористатися ними непросто. Європейський ринок дуже 

конкурентний, з високими вимогами до якості продукції, яка повинна бути 

підтверджена відповідною сертифікацією.  

Ринок хліба і хлібобулочних виробів в Україні характеризується високою 

конкуренцією і представлений великою кількістю підприємств-виробників. 

Хлібопекарські підприємства пропонують широкий асортимент виробів з 

різними смаковими властивостями, поживною цінністю, вагою, а також 

постійно поповнюють його новими зразками. Неузгодженість офіційних 

статистичних даних із реальною місткістю ринку ускладнює процеси 

планування діяльності хлібопекарських підприємств у середньотерміновій та 

довготерміновій перспективі, а також визначення потреби у борошні, як 

основній сировині для хлібопекарської промисловості, на рівні держави. Із 

посиленням кризової ситуації в країні загострюється проблема забезпечення 

вітчизняних підприємств борошном з відповідними хлібопекарськими 

властивостями за доступною ціною.  

Тому в сучасних умовах потрібно проводити дослідження реального 

платоспроможного попиту населення на хлібопекарську продукцію для 

забезпечення відповідної пропозиції з боку підприємств-виробників. А також 

необхідно оптимізувати процес забезпечення діяльності хлібопекарських 

підприємств необхідними ресурсами за прийнятними цінами та 

удосконалювати цінову політику, яка враховуватиме інтереси споживачів і 

виробників продукції. 
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УКРАЇНСЬКІ ТА СВІТОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНІ 

 

Із проголошенням незалежності України настав новий етап в її 

економічному розвитку. Розпочалося формування торговельних мереж, що 

поступово поширювалися на території України: національних, регіональних, 

локальних та міжнародних. Розповсюдження мереж є досить нерівномірним 

явищем, як за областями, так і за населеними пунктами. Торговельна мережа 

забезпечує можливість швидко, зручно, з мінімальною затратою сил і часу 

отримувати потрібні товари й послуги в умовах вільного вибору з широкого 

асортименту, недалеко від місця роботи та житла. Сьогодні торговельні мережі 

представлені такими стаціонарними закладами торгівлі, як мінімаркети, 

супермаркети, гіпермаркети, дискаунтери та ін. [1]. 

Міжнародні торговельні мережі з’являються на території України з 2000 

р. і дають поштовх до реформування національних торговельних мереж (табл.1) [2]. 

Аналізуючи дані табл. 1, можна зробити висновок про те, що першою 

міжнародною торговельною мережею, яка з’явилась в Україні, була мережа 

«BILLA» (2000 р.). Найпізніше з'явилась торговельна мережа «Auchan» (у 2008 

р.) і саме тому загальна кількість закладів цієї мережі є найменшою. Найбільше 

в Україні закладів торговельної мережі «SPAR», яка функціонує здебільшого на 

території Східної України. Торговельна мережа «METRO» характеризується 

більш рівномірним поширенням по території України. Торговельна мережа 

«BILLA» розповсюджена в Центральній та Східній Україні. Французький 

ритейлер «Auchan» поширений у Центральній, Південній та Західній Україні.   

Міжнародні торговельні мережі сьогодні є проявом глобалізації, адже їх 

поширення сприяє не тільки економічному розвитку країни походження 

мережі, а й тих країн в яких функціонує мережа. Також така співпраця сприяє 

поширенню певних торговельних традицій країни походження в інших країнах 

світу. В Україні поширені чотири міжнародні торговельні мережі. Найбільше їх 

сконцентровано в Центральній Україні, зокрема, у м. Київ. Для Західної 

України поширення міжнародних торговельних мереж не є таким стрімким, як 

у Центральній або Східній Україні.  

Таблиця 1 - Міжнародні торговельні мережі в Україні 
Торго- 

вельна 

мережа 

Рік засну- 

вання 

Країна поход- 

ження 

 

Рік 

відкриття 

в Україні 

Міста поширення 

в Україні 

Auchan 1961 Франція  2008 Кривий Ріг, Запоріжжя, Київ (5), 

Львів (2), Одеса, с. Борщагівка. 

Загальна кількість – 11 

BILLA 1996 Австралія  2000 Київ (22), Бориспіль, Вишгород, 

Нікополь, Дніпропетровськ (2), 

Дніпродзержинськ, Запоріжжя, 

Харків (2), Суми, Кременчук, 
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Херсон, Краматорськ, Житомир, 

Одеса (2). Загальна кількість – 38 

Metro 

Group 

1964 Німеччина  2003 Київ (4), Полтава, Львів (2), 

Вінниця, Чернівці, Івано- Фран-

ківськ, Рівне, Житомир, Запоріж-

жя, Дніпропетровськ (2), Маріу-

поль, Харків (2), Одеса (3), Ми-

колаїв, Кривий Ріг. Загальна 

кількість – 23 

SPAR 1932 США/ 

Нідерланди 

2001 Дніпропетровськ (12), Кривий 

Ріг (4), Київ (4), Краснодон, Лу-

ганськ (7), Рубіжне, Щастя, Хар-

ків (3). Загальна кількість – 44 

 

Українські торговельні мережі також стрімко зростають за останні часи. 

Топ-10 продуктових мереж України наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 - Топ-10 продуктових мереж України за кількістю магазинів 

Компанія Бренди 
Кількість точок на  

01.01.2017 р. 

АТБ АТБ 835 

Fozzy group Fozzy Cash&Carry, Сільпо, Фора, 

Thrash! Le Silpo 

530 

Volwest Group Наш Край, Наш Край Експрес, 

Дісконт, Spar (з 2017 р) 

214 

ОПТТОРГ - 15 Делві 120 

Еко ЕКО Маркет, Сімпатік 114 

Львовхолод Рукавичка, Під Боком 114 

Украинский ритейл  Брусничка, Брусниця 101 

ПАККО Вопак, Пакко 90 

Фуршет Фуршет, Фуршет-гурман 81 

ТД Аванта Колібріс, 555, АВС Маркет 77 

 

Аналіз табл. 2 показує, що більшість ритейлерів продовжує робити ставку 

на збільшення кількості торгових точок. Беззаперечний лідер – концерн АТБ, 

який активно освоює західні області України. 

Незважаючи на нестабільну політичну та економічну ситуацію, високу 

тіньову складову бізнесу в країні, роздрібна торгівля залишається однією з 

небагатьох галузей, яка розвивається і не тільки збільшує власні прибутки, а й є 

помітною підтримкою всієї економіки країни. Для посилення своїх позицій, 

утримання наявних та залучення нових клієнтів, збільшення власного прибутку 

та підвищення економіки держави кожне роздрібне підприємство повинно 

використовувати якомога більший комплекс заходів, а саме: систему 

мерчандайзингу – оптимізацію асортименту, ефективне планування 

торговельного залу, засоби комунікативного та візуального мерчандайзингу; 

покращання методів лояльності – для клієнтів, для посередників, для 

співробітників; удосконалення заходів матеріальної та моральної мотивації для 

співробітників; враховувати вимоги до форматів магазинів роздрібної мережі. 
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ПОСЛУГА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ПРОДУКЦІЇ 

 

Послуги – це специфічні товари, які мають суттєві відмінності від товарів 

у матеріальній формі [1]. Вони стають частиною нашого життя з дуже великою 

швидкістю та мають ряд особливостей.  

Послуги, на відміну від інших товарів, виробляються і споживаються 

переважно одночасно.  

По-перше, послуги не підлягають збереженню, що дає змогу виробникам 

зводити свій оборотний капітал до мінімуму, тому що витрати на утримання 

складських приміщень, зберігання, охорону, закупівлю сировини тощо 

практично відсутні.  

По-друге, на ринку послуг набагато гостріше постає проблема 

регулювання попиту і пропозиції, ніж на ринку інших товарів, тому що багато 

операцій у торгівлі пов’язані із торговельним посередництвом і можливостями 

попереднього, завчасного виробництва і збереження товарів. 

По-третє, у багатьох випадках продаж послуг потребує підвищення 

мобільності від продавця і покупця через те, що багато послуг ґрунтуються на 

безпосередньому контакті виробників і споживачів [2]. 

Підвищення вимог до якості послуг супроводжується необхідністю 

постійного вдосконалення процесу надання послуги та роботи усього колективу 

підприємства, без чого взагалі неможливо досягти високих економічних 

показників підприємства та підтримувати їх. 

Недосконалістю товарознавчої класифікації послуг [3] є те, що вона не 

відображає особливості становища виробників або надавачів послуг на ринку, 

тобто ступінь монополізації, форми власності тощо. 

Послуга, як і будь-який товар, характеризується широтою і глибиною 

асортименту. Кожна послуга має самостійне значення, але в сукупності вони 

формують асортимент послуг даного підприємства. 

Широта і глибина асортименту послуг, що надаються, на відміну від 

широти і глибини асортименту товарів в основному не регламентується 

http://www.statista.com/aboutus/
https://rau.ua/uk/novyni/top-10-produktovyh-setej-2/
https://rau.ua/uk/novyni/top-10-produktovyh-setej-2/
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площею приміщень і залежить, з одного боку, від готовності персоналу 

підприємства гарантовано надати послугу при наявності у виробника послуги 

ліцензії (при необхідності), а з іншого – наявністю попиту на неї. 

Диверсифікація і оновлення послуг досить динамічний процес, який в планових 

розрахунках враховується як необхідна умова ефективного розвитку 

підприємства, здатного швидко і оперативно реагувати на зміну попиту на ті чи 

інші послуги [4]. 

Якість послуг є одним із найважливіших чинників успішної діяльності 

будь-якого підприємства, організації, фірми, оскільки сьогодні в усьому світі 

значно підвищились вимоги споживачів до якості послуг. Якість наданих 

послуг розвиваються в міру того, як розвиваються і збільшуються потреби і 

вимоги суспільства. 

Сьогодні динамічно розвивається спектр послуг. Тому організація, яка 

надає послуги, має проводити практику постійного оцінювання і визначення 

ступеня задоволеності потреб клієнта. Сутність задоволення має відповідати 

професійним і етичним нормам організації, яка надає послуги. Оцінюючи 

ступінь задоволеності клієнта, основну увагу необхідно приділити тому, 

наскільки короткий опис послуги, технічні умови на неї і на її надання, а також 

чи процес надання послуги відповідає потребам клієнта.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ 

 

Ринок спортивних товарів у світі на думку багатьох експертів можна 

віднести до числа найбільших. Його утворюють не тільки великі міжнародні 

корпорації, але також і сотні тисяч компаній середнього і малого бізнесу, що 

забезпечують мільйони робочих місць і вносять вагомий вклад у ВВП своїх 

держав. Попит на спортивне взуття стає дедалі більший. Це пов'язано з 

підвищеним інтересом до Олімпійських ігор, спортивних подій, популяризації 
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здорового способу життя. 

Питома вага спортивного взуття становить понад 20% загального 

виробництва взуття. Спортивне взуття відрізняється легкістю, міцністю, 

надійно закріплюється на нозі. Залежно від призначення кожен вид 

спортивного взуття має особливу конструкцію. Для цього взуття характерне 

просте зовнішнє оформлення і відсутність прикрас [2].  

Спортивне взуття призначається для занять фізкультурою і спортом, а 

також для активного відпочинку. Його виготовляють з верхом із тканин, 

переважно з дубльованої двошарової кирзи, а також із джинсової тканини з 

гумовими обсоюзками, окантовкою деталей верху, на блочках із шнурівкою або 

гумкою на підйомі. Суцільно-штампованими випускають лише туфлі купальні. 

Виготовляють таке взуття клейовим або формованим методами. Для усунення 

ковзання гумових підошов застосовують металеві і гумові шини, різної 

конфігурації знімні металеві пластинки (у взутті для альпінистів), волокнисті 

наповнювачі [3]. 

Згідно ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения» взуття 

класифікується за: [1] 

- призначенням; 

- матеріалом верху; 

- матеріалом, що застосовується для підошви; 

- методом кріплення деталей низу до заготівлі верху; 

- висотою заготовки верху; 

- конструкцією заготовки верху або низу. 

За статево-віковим призначенням спортивне взуття поділяють на 

чоловіче, хлопчаче, жіноче дівоче, шкільне і дитяче.  

Розміри гумового спортивного взуття:  

- чоловіче – 255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307;  

- жіноче – 225, 232, 240, 247;  

- хлопчаче –225. 232, 240, 247;  

- шкільне – 202,210,217;  

- дитяче – 165,172,180, 187, 195.  

За видами і різновидами розрізняють туфлі, черевики, напівчеревики.  

Туфлі спортивні бувають суцільнокроєні, зі шнурівкою на блочках, 

внутрішнім воском і задником, гумовою обсоюзкою, на гумовій підошві, із 

зовнішнім потовщенням у каблучній частині [3].   

Туфлі кросові випускають зі шнурівкою на блочках, з фігурними 

надблочниками, підсилюючими накладками із синтетичної тасьми, високими 

зовнішніми задниками з прогумованої тканини, підсиленими вініл-штучною 

шкірою з вентилюючими отворами, з рифленими гумовими обсоюзками, 

гумовими носками на гумових підошвах без потовщення в п'ятковій частині.  

Туфлі для активного відпочинку за зовнішнім виглядом нагадують 

кросові, їх виготовляють на підошві зі спіненого полівінілхлориду з вкладними 

устілками-супінаторами з пористої гуми. При виборі взуття потрібно врахувати 

наступні рекомендації: 
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- віддавати перевагу моделям з текстилю із хорошими вентиляційними 

якостями, тоді ноги зможуть нормально дихати і не потіти; 

- для активного відпочинку потрібно вибирати кросівки з висотою до 

щиколотки, щоб захистити гомілкостоп від травм. 

Туфлі для тенісу виготовляють із шнурівкою на блочках, з гумовими 

обсоюзками і носками на гумових підошвах із спеціальним рифленням без 

потовщення в каблучній частині, підсилені в геленковій та пучковій частинах 

текстильними язичками, прокладкою із пористого матеріалу. При виборі 

тенісного взуття важливо звернути увагу на два ключові моменти: 

- підошва кросівок повинна бути гнучкою і максимально легко гнутися в 

області носка – така особливість дуже важлива при стрибках вгору; 

- оптимальна висота спортивного взуття для даного виду спорту – по 

щиколотку [4]. 

Туфлі купальні формують із кольорової гуми, потовщенням на заднику, 

бортах і носку.  

Сандалі для басейну виготовляють методом формування з кольорової 

гуми. Вони складаються з підошви з двома гумовими ремінцями (роз'ємними 

або нероз'ємними). 

Черевики баскетбольні подібні до туфель кросових, але на підошві мають 

гумові шипи та підсилювачі в передній частині. Баскетбольне взуття забезпечує 

гарну підтримку при бічних рухах, а також володіє достатньою стабільністю. 

При виборі взуття для баскетболу, враховуються два важливих моменти: 

- взуття має щільно сидіти на нозі і не бовтатися, інакше не уникнути 

травм під час гри; 

- для кращого зчеплення і зменшення ковзання варто вибирати моделі з 

широкою підошвою. 

Подальший поділ здійснюється за матеріалом, який використовується. 

За матеріалом верху розрізняють взуття хромове і юхтове, зі штучної і 

синтетичної шкіри, текстильне, комбіноване, суцільнолите взуття з пластмас; за 

матеріалом низу – з підошвою з натуральної шкіри, з підошвою зі штучної 

шкіри, з гуми, з пластиків, з полівінілхлориду [4]. 

За методами кріплення низу взуття також різноманітне – прошивне, 

допельне, цвяхове, клейове, литтєве, гарячої вулканізації, комбінованих 

методів.  

Спортивне взуття повинно бути зручним, надійним в експлуатації, добре 

утримуватися на нозі і захищати її від травм і пошкоджень.  

Сьогодні спортивне взуття представлене в широкому діапазоні кольорів і 

моделей, так що вибрати пару до смаку не буде проблемою. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) України – це важлива 

соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації 

необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток 

економіки країни і є на сьогодні однією з найменш реформованих сфер 

національної економіки. За роки Незалежності України в ЖКГ накопичилося 

багато проблем, які потребують негайного вирішення. Якщо не вжити 

своєчасних заходів до їх вирішення, можливе погіршення стану житлового 

фонду та основних фондів підприємств, збільшення витрат енергоносіїв і 

кількості аварійних станів у інженерних системах, суттєве зростання обсягів 

капітальних і поточних ремонтів, а також внаслідок цього – підвищення 

собівартості послуг, подальший спад прибутковості підприємств, зниження 

якості житлово-комунального обслуговування населення, збільшення видатків з 

державного та місцевих бюджетів. Зазначене обумовлює актуальність проблем 

забезпечення ефективного функціонування підприємств ЖКГ України на 

сучасному етапі розвитку. 

На сьогодні перетворення у житлово-комунальному господарстві 

продовжують залишатись однією з найбільш ізольованих від уваги експертів та 

громадськості сфер. Ураховуючи роль цієї галузі в забезпеченні 

життєдіяльності населення, такий стан є досить неадекватним і обумовлюється 

рядом причин: 

- економіка ЖКГ є досить складною для аналізу через успадковані від 

радянського періоду риси та внутрішні стандарти; 

- протягом тривалого часу ця сфера залишалась фактично поза увагою 

державної влади. Навіть на період з 1997 по 2002 роки було припинено 

діяльність відповідного галузевого комітету. Таке ставлення законсервувало 

проблеми ЖКГ і суттєво гальмувало проведення ринкових перетворень у цій 

сфері [1]. 

Гострими проблемами для житлово-комунального господарства 

залишаються критичний стан основних фондів підприємств галузі, 

неспроможність ефективно працювати в ринкових умовах і надавати 
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споживачам послуги належної якості, хронічні неплатежі споживачів за 

виконані роботи [2]. 

На сучасному етапі розвитку очевидною стає необхідність радикальних 

рішень, що дозволили б зберегти соціально прийнятний рівень навантаження на 

бюджети домогосподарств з боку житлово-комунальних тарифів, і водночас 

забезпечити належну якість надання послуг та запобігти наростаючому 

фізичному руйнуванню інфраструктури ЖКГ [1].  

Разом з тим основними перешкодами на шляху реформування і розвитку 

ЖКГ є відсутність достатньої координації з боку держави та небажання цілої 

низки суб’єктів ринку змінюватись. Дуже важливо змінити ставлення 

споживачів житлово-комунальних послуг до реформи. Зокрема, при 

впровадженні нових технологій та методів обслуговування населення потрібно 

проводити відповідну роз’яснювальну роботу. Є два людських фактори, які 

можуть стати суттєвою перешкодою на шляху реформи. Перший – небажання 

населення разом з правами приймати обов’язки. Другий фактор – пасивність 

населення [3]. 

Напрями і показники підвищення ефективності діяльності житлово-

комунального господарства різноманітні. Основні з них представлені на рис. 1. 

Дослідження існуючих проблем дозволяють зробити висновок про те, що 

реформування житлово-комунального господарства, як показує світовий досвід, 

доцільно здійснювати шляхом повної приватизації житла, формування 

цивілізованих ринкових відносин у даній галузі.  

Планування розвитку житлово-комунального господарства міста або 

іншого населеного пункту необхідно пов’язувати з розвитком підприємств і 

організацій будь-яких форм власності, що повинні в пайовому порядку брати 

участь у фінансуванні. 

Для ефективного управління проектами реформування ЖКГ міст 

необхідна розробка нових концепцій, а також удосконалення вже існуючих, 

оскільки аналіз останніх показав некоректність їх застосування в умовах ринку. 
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ТОВАРОЗНАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ БІРЖОВИХ ТОВАРІВ:  

НАФТА І НАФТОПРОДУКТИ 

 

На вітчизняному товарному ринку в обігу перебувають близько 20 млн. 

найменувань товарних позицій. Проте зовсім невелика частина їх може бути 

об’єктами біржової торгівлі на товарних біржах. До біржового товару, яким 

здійснюють торгівлю на товарних біржах, належить невилучений з обігу товар 

певного виду та якості, а також стандартний контракт на зазначений товар, 

допущений до торгів біржею згідно із правилами біржової торгівлі. Біржовий 

товар, як правило, є сировиною або напівфабрикатом, адже основною 

класифікаційною ознакою при його виокремленні є те, що він має пройти лише 

первинне технологічне оброблення [1]. 

Понад 50% частки біржових товарів припадає на паливно-енергетичні 

матеріали, основу яких становить нафта та нафтопродукти. Найбільшими 

центрами міжнародної нафтової торгівлі є: в Північній Америці – Нью-

Йоркська товарна біржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX), в Європі – 

Лондонська нафтова біржа (LondonPetroleumExchange, LPE), в Азії – 

Сінгапурська міжнародна валютна біржа (Singapore International Monetary 

Exchange, SIMEX) [2]. 

При біржовій торгівлі міжнародною одиницею виміру нафти служить 

барель. Нафтовий барель дорівнює 42 галона, 158.988 літрам або 0.1364 т. Так, 

наприклад, російська нафта марки Urals має коефіцієнт рівний 7.28 бар/т, а 

північноатлантична нафта марки Brent – 7.59 бар/т [2]. 

Залежно від місця видобутку нафта розділяється на сорти, які 

відрізняються між собою за складом, а, отже, за ціною. Кожна країна-експортер 

нафти має свої власні марки. Марка – це нафта різних сортів, змішаних між 

собою в різних пропорціях. Так, наприклад, Саудівська Аравія експортує нафту 

марки Arabian Light, Венесуела – Merey, Нігерія – Bonny Light [3]. 

Для зручності розрахунків були затверджені еталонні марки нафти. До 

них відносяться північноатлантична нафта марки Brent, американська WTI 

(West Texas Intermediate) і азіатська Dubaі Crude [3]. 

Brent – еталонна марка нафти, щовидобувається в Північному морі. Свою 

назву вона отримала від родовища Брент, яке знаходиться в Північноморському 

нафтогазовому басейні приблизно посередині між Норвегією і Шотландськими 

островами (Великобританія). Вибір марки Brent в якості еталонної був 

пов’язаний з великим попитом на цей сорт нафти, надійності поставок і 

декількох незалежних постачальників. На сьогоднішній день вартість більше 

70% різних сортів нафти прив’язана до котирувань нафти марки Brent. Даний 

сорт нафти має щільність 0.825 – 0.828 г / см. куб. і відноситься до легких 

сортів. Останнім часом загострилася дискусія з приводу еталонного статусу 
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нафти Brent. Багато фахівців схиляються до того, що невеликий обсяг 

видобутку нафти цієї марки (всього близько 1% від усього світового видобутку) 

спотворює вартість інших сортів «чорного золота» [2]. 

WTI – еталонна марка нафти, яка видобувається в американському штаті 

Техас. Котирування WTI є орієнтиром для вартості інших сортів нафти в 

Західній півкулі. Нафта цієї марки користується високим попитом в США і 

Китаї. За своїми характеристиками WTI дуже схожа з нафтою марки Brent. 

Вона також відноситься до легких сортів і має щільність близько 0.827 г / см. 

куб. Вміст сірки становить в середньому 0.45%. Використовується нафта цієї 

марки для виробництва бензину. На сьогоднішній день нафта марки WTI 

продається за ціною 57.5 $ за барель, нафта марки Brent – 62.3 $ за барель [3]. 

Dubai Crude – сорт нафти, що видобувається в Дубаї. Як еталонна марка 

використовується з середини 80-х років минулого століття. Від вартості нафти 

марки Dubai Crude багато в чому залежать котирування інших сортів нафти, що 

добуваються на Близькому Сході. Нафта цієї марки має щільність 0.871 г / см. 

куб. і вміст сірки – близько 2%, відноситься до середніх сортів нафти [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що нафта і нафтопродукти є 

невід’ємною частиною біржової торгівлі. Кожен сорт нафти має свої 

товарознавчі особливості, якими суттєво вирізняється з-поміж інших. Саме ці 

особливості та відмінності дають змогу визначити якість та цінність даного 

біржового товару.  
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За сучасними уявленнями натуральний каучук (НК) – це ненасичений 

вуглевод, високомолекулярний полімер, молекули якого містять велику 

кількість подвійних зв’язків, завдяки яким НК спроможний до структуризації; 
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за хімічним складом це полімер ізопрену (С3–Н8)n (n = 1000–3000) густиною 

910-920 кг/м
3
, що має морозостійкість (температура склування) – мінус 70°С, 

теплостійкість +200°С. У воді, спирті, ацетоні, жирних кислотах практично не 

розчиняється і не набрякає; розчинний в бензині, бензолі, толуолі, ксилолі, 

сірковуглеці [1].  

За класифікацією біржових товарів НК (natural rubber, біржовий символ 

RU) відносять до сільськогосподарської продукції і сировини, оскільки він має 

рослинне походження. Біржова торгівля НК здійснюється досить тривалий час 

– практично протягом усієї новітньої історії діяльності товарних бірж, тобто 

майже 100 років. Тому цей товар є класичним біржовим товаром. Вимоги 

біржових стандартів стосуються розфасовки та якості НК (у розрізі типів і 

сортів). НК, яким торгують товарні біржі, розфасований у вигляді листів 

(смокед-шітс) або пресованої у брикети крихти (світлий креп) [1]. 

Маркування типів і сортів НК здійснюється великими буквами 

латинського алфавіту та арабськими цифрами. Найбільш розповсюджені сорти 

НК, які допускаються до біржової торгівлі: RSS I, SMR CL, SMR L, SMR 5, 

SMR 20, SMR 10. Найвищим сортом таїландського каучуку є «Grade A». 

Незалежно від форми розфасування, якісних характеристик, форми торгівлі та 

товарної біржі біржова одиниця НК складає 5 метричних тонн; лоти формують 

кратно біржовій одиниці [2]. 

Основні галузі використання НК: виробництво гуми загального 

(санітарного, медичного, харчового, побутового, спортивного) та спеціального 

призначення (масло-, термо-, світло-, зносостійкі та електротехнічні); 

отримання композитів; виробництво пального твердопаливних реактивних 

двигунів (міжконтинентальних балістичних ракет, ракет-носіїв тощо); 

отримання клеїв і лаків (розчини в бензині, бензолі, хлороформі, сірковуглеці); 

замінник гутаперчі; присадка до мастил; виробництво пластмас і міцної 

екологічної упаковки для харчових продуктів [2]. 

Основні товарознавчі характеристики НК як сировини обумовлюються 

методом його отримання та географічним районом вирощування. 

Найважливішим фактором формування споживних властивостей НК є спосіб 

отримання, залежно від якого НК поділяють на 8 типів і 35 сортів за якісними 

характеристиками [2].  

Проблемами світового ринку НК займаються міжнародна організація з 

НК (INRO), яка має власне періодичне видання (Rubber Statistical Bulletin), та 

Асоціація країн-виробників натурального каучуку (Association of Natural Rubber 

Producing Countries), у склад якої входять Індія, Індонезія, Малайзія, Папуа-

Нова Гвінея, Сінгапур, Шрі-Ланка, Таїланд (штаб-квартира розташована у м. 

Куала-Лумпур, Малайзія). Сучасний стан ринку НК характеризується певною 

нестабільністю також через певні політичні ігри, яскравим прикладом яких є 

тривалі взаємні звинувачення INRO та основних виробників НК у 

неспроможності ефективного підтримання світових цін; затяжна криза 

світового ринку НК, пов’язана з виходом з INRO Таїланду (провідного 

постачальника НК на світовий ринок) тощо [3]. 
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Сучасна світова торгівля натуральним каучуком (НК) в найзначніших 

обсягах у різних формах здійснюється cвітовими товарними біржами (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Товарні біржі світу 
Назва бірж світу   

Біржа каучуку в Кобе KRE Kobe Rubber Exchange   

Товарна біржа Куала-Лумпур 

(Малайзія) 
KLCE Kuala Lumpur Commodity Exchange 

Товарна біржа Лондона   LCE London Commodity Exchange 

Товарна біржа Сінгапуру SFE Singapore Commodity Exchange LTD 

Лондонська біржа каучуку 

(Лондонська термінальна асоціація 

ринків каучуку) 

LRM The London Rubber Market 

Китайська товарна біржа (м. Шанхай) SFE Shanghai Futures Exchange 

Товарна біржа Токіо TOCOM Tokyo Commodity Exchange 

Європейська біржа опціонів (м. 

Амстердам) 
EOE European Option Exchange 

Нью-Йоркська товарна біржа NYMEX New York Mercantile Exchange 

Біржа каучуку в Таїланді Acet  

 

Частка НК у загальносвітовому споживанні каучуків складала на кінець 

XX ст. 40±4%. Найбільшими світовими виробниками НК (у низхідному 

порядку) є: Таїланд, Індонезія, Малайзія (була лідером світового виробництва 

НК до 1989 р), В’єтнам, Китай (швидко прогресуючий виробник, що 

спроможний поставити на світовий ринок приблизно 460 тис. т у рік), Нігерія, 

Камерун. Частка Таїланду, Індонезії та Малайзії у світовому виробництві НК 

становить майже 80%, а частка країн Південно-Східної Азії разом – майже 90% [3].  

Основна частина плантацій у країнах-експортерах перебуває у 

державному володінні. Загальносвітове виробництво НК (2016 р.) становить 

трохи більше 5 млн. т. Основними споживачами НК є США, Китай; у значних 

обсягах його купують практично усі промислово розвинені країни. Основні 

виробники НК резервують значні запаси для ф’ючерсної торгівлі і підтримання 

її протягом року. Напр., офіційно оголошений державний резерв Таїланду 

становить 100 тис. т НК. Постійно зростає роль державного регулювання у 

формуванні політики експорту НК провідними країнами–виробниками та 

світового ринку каучуку. 

Наявність досить значної кількості світових товарних бірж, що торгують 

НК (порівняно, напр., з торгівлею лісопродукцією), свідчить про значення 

даного виду товару у світовому господарстві і бажання розширити географію 

біржової торгівлі ним. Каучук продається і купується переважно в Лондоні, 

Нью-Йорку та на європейських біржах в Антверпені й Амстердамі. Основна 

частка світових товарних бірж зосереджена в регіонах виробництва НК, тому 

зростає значення ринків у Сінгапурі і Коломбо (Шрі-Ланка). Це також 

обумовлено зростанням споживання каучуку в країнах Східної Азії і тим, що 

СРСР в останні роки свого існування та тоді ще комуністичний Китай 

переорієнтували свої закупівлі НК з Лондона на товарні біржі Сходу [3]. 
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 Отже, натуральний каучук займає провідне місце у міжнародній біржовій 

торгівлі. Основною сировиною для його отримання є певні тропічні дерева, 

зокрема гевея. На сьогодні відомо, що НК міститься і в кульбабі, яка є досить 

поширеною рослиною на території України. 
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Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей. Зерно 

використовується людиною у вигляді хліба, крупів, макаронів, кондитерських 

виробів та ін. Ці продукти відзначаються високими поживними та смаковими 

якостями, містять достатню кількість білків, вуглеводів, вітамінів, амінокислот 

й мінеральних солей. Українське зерно завжди належало до 

конкурентоспроможних продуктів на світовому ринку. Зерно є важливим 

експортним товаром, який може забезпечити значні надходження валютних 

коштів. При зберіганні воно практично не втрачає своїх якостей і тому 

придатне для створення державних резервів продуктів харчування та кормів. 

Рівень розвитку зернового господарства визначається насамперед обсягами 

виробництва зерна, що в свого чергу зумовлено розмірами посівних площ, їх 

структурою та урожайністю. Вища питома вага високоврожайних культур в 

структурі посівних площ дає змогу навіть за меншої площі посіву одержати 

значно більший валовий збір. Так само вищий рівень урожайності зернових 

забезпечує збільшення валового виробництва зерна [1]. 

Станом на 29 листопада 2017 року зібрано 59,9 млн. т зернових та 

зернобобових культур із 14,0 млн. га при врожайності 42,6 ц/га (96% від 

запланованих 14,6 млн. га), у тому числі кукурудзи – 21,6 млн. т із 4,0 млн. га 

(90% від 4,5 млн. га) при врожайності 53,6 ц/га. Найвища врожайність зернових 

та зернобобових культур у господарствах Хмельницької (62,8 ц/га), Сумської 

(60,2 ц/га), Вінницької (58,7 ц/га), Тернопільської (56,4 ц/га), Чернігівської (55,7 
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ц/га), Чернівецької (53,7 ц/га), Івано-Франківської (50,0 ц/га)та Львівської (50,0 

ц/га) областей [2]. 

Крім того, зібрано: 11,9 млн. т соняшнику із 5,92 млн. га (99% від 5,96 

млн га) при врожайності 20,1 ц/га; 3,7 млн. т сої із 1,9 млн. га (98% від 2,0 млн. 

га) при врожайності 19,3 ц/га [2]. 

З урахуванням залишків зерна на початок маркетингового періоду, що 

становить 8,0 млн. т, загальна пропозиція зерна на ринку у поточному сезоні 

оцінена у 69,3 млн. т. Попит внутрішнього ринку у зерні очікується на рівні 

22,9 млн. т. При цьому на продовольчі потреби передбачено спрямувати 5,7 

млн. т зерна (у тому числі 4,7 млн. т продовольчої пшениці). Потреба у 

фуражному зерні оцінена у 12,2 млн. т зерна. На посівні цілі під урожай 2018 

року передбачено 2,6 млн. т насіння [3]. 

При повному забезпеченні внутрішньої потреби та формуванні 

перехідних запасів Україна зможе повністю задовольнити потреби країни у 

зерні, а також реалізувати експортний потенціал зернових культур [4]. 

З початку 2016/17 сезону і за станом на 31 травня 2017 року Україна 

експортувала 40,75 млн. т зернових культур, що на 11,2% більше, ніж було 

поставлено на зовнішні ринки в аналогічний період минулого маркетингового 

року, у тому числі експорт пшениці склав 16,67 млн. т (+ 6,7% до минулого 

року), кукурудзи – 18,57 млн. т (+ 12,6%), ячменю – 5,25 млн. т (+22,1%). 

Розбудова ринку зерна забезпечить поступове формування системи цін, 

що поєднає в собі вільні договірні ціни і ціни регулювання, конкретні форми 

яких будуть визначені державою та учасниками зернового ринку в залежності 

від ситуації. Задля цього необхідно посилити державний вплив на формування 

закупівельних цін на зерно, які б забезпечували мінімальний прибуток для 

забезпечення розширеного відтворення зернового виробництва на рівні 40-45 % 

рентабельності, що ідентично 15 % нормі прибутку 

З метою формування цінової політики і механізму цінового регулювання 

доцільно організувати регулярний обмін ціновою інформацією шляхом 

створення системи цінового моніторингу і поширення інформації про рівень 

цін, попиту та пропозиції зерна. Буде забезпечено нормативно-правове 

регулювання ціноутворення в АПК та фінансову підтримку аграрного ринку. 

Водночас продовжуватиметься робота з гармонізації цінової політики з 

загальносвітовим зерновим ринком [5]. 

Отже, ринок зернових культур знаходиться у стані, коли він повністю 

може забезпечити внутрішній ринок України і активно пропонувати себе на 

зовнішньому ринку. Тому при укладанні взаємовигідних угод експорт зернових 

культур буде приносити колосальні прибутки. 
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ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

На сучасному етапі на українському будівельному ринку спостерігаються 

зміни. Матеріали та технології, які ще зовсім недавно можна було зарахувати 

до новинок, сьогодні сприймаються як повсякденні. Промисловість 

будівельних матеріалів є великою складовою економіки будь-якої країни. Ця 

галузь, будучи основною матеріальною базою для будівельного комплексу, 

істотно впливає на темпи зростання в інших галузях економіки і соціально-

економічний стан суспільства в цілому. Промисловість будівельних матеріалів 

включає виробництво основних видів будівельних матеріалів – цементу, цегли 

та інших стінових матеріалів, бетону і бетонних конструкцій, асбоцементних 

виробів, плитки керамічної, брущатки, теплоізоляційних матеріалів, 

покрівельних матеріалів і багатьох інших [1]. 

До складу будівельного комплексу входять три основні групи галузей:  

1) видобуток і обробка мінерально-будівельної сировини (пісок, гравій, 

щебінь, бутовий камінь та ін.);  

2) виробництво в'яжучих матеріалів (цемент, вапно, гіпс);  

3) виробництво стінових матеріалів, виробів і конструкцій (бетонні, 

залізобетонні та інші конструкції та блоки) [2]. 

У березні 2017 р. обсяг збуту будівельних матеріалів на ринку України 

склав 2,8 млн. т (+33 % до лютого. 2017), вироблено 2,73 млн. т (+34% до 

лютого 2017). За січень-березень 2017 р. обсяг реалізації склав (+7,6%) до 

аналогічного періоду минулого року. Аналіз ринку будівельних матеріалів по 

17 основних сегментах показав таку динаміку: від (-50%) до (+69%), при цьому, 

59% сегментів показали позитивну динаміку [3]. 

За оцінками аналітиків, в березні 2017 року відбулося подорожчання 

будівельних матеріалів в середньому на 10-15%. Подорожчання пояснюється 

двома основними факторами: очікуваним підвищенням тарифів на вантажні 

перевезення залізницею і подорожчанням електроенергії для промислових 

споживачів. 

Дану тенденцію чітко видно на прикладі залізобетонних конструкцій. В 

січні 2017 року відбулося подорожчання комплектуючих. Так, арматура за 
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січень подорожчала на 7-10%, бетон – на 5-6%. Для порівняння: якщо в грудні 

2016 року в середньому вартість арматури становила близько 12,4 тис. грн. за 

тонну, то в лютому 2017 року ця сума знаходилася в межах 13,84 тис. грн. за 

тонну. Бетон подорожчав з 1060 до 1130 грн. При цьому підвищення 

мінімальних зарплат не особливо позначилося на собівартості кінцевої 

продукції, збільшивши її максимум на 2%. У той же час підвищення тарифів на 

залізничні перевезення суттєво вплинуло на стан цінової політики будівельних 

матеріалів. Внаслідок підвищення тарифів собівартість залізобетону виросла на 

15-17%. Це обумовлено тим, що арматура також транспортується залізницею. 

Подорожчання металопрокату, що застосовується у виробництві 

металоконструкцій, на 10-15% за перший квартал 2017 року також позначилося 

на підвищенні вартості металоконструкцій, застосовуваних при будівництві 

швидкомонтованих будівель [4]. 

Надання Україні преференцій у сфері торгівлі з країнами Євросоюзу 

сприяло збільшенню експорту основних будівельних матеріалів. Так, якщо в 

квітні 2014 року експорт основних будівельних матеріалів в країни Євросоюзу 

становив 35 млн. 900 тис. доларів, то вже в травні цей показник зріс і склав 36 

млн. 900 тис. доларів. В липні місяці цей показник піднявся на 84,4% порівняно 

з квітнем місяцем і склав 66 млн. 200 тис. доларів [5]. 

Отже, сучасний стан ринку будівельних матеріалів в Україні 

характеризується збільшенням обсягів виробництва, зростанням цін на 

будівельну продукцію і нестабільністю економічної ситуації. Проте зі 

збільшенням обсягів виробництва спостерігається тенденція зменшення обсягів 

будівництва. Причиною цієї тенденції можна назвати управлінські рішення, які 

приймаються в умовах викривленої інформації. Пропонується створити 

спеціалізовані інформаційні центри, які б забезпечували збір, систематизацію 

та подання достовірної інформації всім зацікавленим структурам будівельного 

ринку. Такі центри дозволять вирішити відразу низку питань: зменшення 

випуску неякісної будівельної продукції, підвищення конкурентоспроможності 

будівельної продукції, ремонтно-будівельних робіт, послуг, вихід будівельних 

підприємств на міжнародні ринки. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Торгівля – це одна з найважливіших сфер економічної діяльності, від якої 

значно залежить якість життя населення, розвиток економіки та її 

конкурентоспроможність у світі в цілому. Роздрібна торгівля товарами – одна з 

пріоритетних галузей економіки України, що потребує особливої уваги з боку 

держави та розвивається під впливом низки чинників соціального, правового та 

економічного характеру [1]. 

Роздрібна торгівля сьогодні загалом стає однією з галузей та сфер 

економіки, яка найбільш динамічно розвивається. Вона ставить за мету 

задовольнити потреби споживачів, які постійно змінюються. Для того, щоб 

правильно пристосовуватися до потреб ринку, роздрібним підприємствам 

потрібно ефективніше проводити аналіз стану ринку. Із розвитком технологій 

такий аналіз проводиться набагато швидше, зручніше, ефективніше, адже 

споживачі все частіше користуються електронними пристроями, з яких можна 

зчитувати інформацію про всі тенденції на ринку. Цифрові технології змінюють 

тенденції розвитку роздрібної торгівлі у світі та Україні. Насамперед можна 

виділити зростання електронної торгівлі: чверть онлайн-користувачів 

здійснюють купівлі в Інтернеті, більше половини (55%) готові робити це й 

надалі. Все частіше використовуються мобільні додатки, в яких користувачі 

знаходять усю необхідну інформацію про необхідний їм товар, і цю інформацію 

використовують при покупці того чи іншого товару. У зв’язку з цим 

підприємства роздрібної торгівлі намагаються не тільки не відставати від 

технологічного прогресу, а й очолити його для того, щоб бути на крок попереду 

і мати можливість задовільнити потреби потенційних покупців [1]. 

На сучасному етапі в роздрібній торгівлі знаходить своє відображення 

велика кількість інновацій, яка певним чином впливає на її діяльність. 

Найперспективнішими вважаються радикальні інновації, які розвиваються і 

набирають своєї популярності за допомогою мережі Інтернет. Електронна 

торгівля є основним комерційним трендом сьогодення. Вона здійснюється за 

допомогою персональних комп’ютерів, планшетів, мобільних і стаціонарних 

телефонів, телевізорів [2]. 

Найяскравішим прикладом радикальних інновацій є впровадження у 

магазинах кошиків та візків, обладнаних міні-комп’ютерами – «особистими 

консультантами» (Personal Shopping Assistant, PSA). PSA – мініатюрний 

комп'ютер, прикріплений до торгового возика і підключений до безпровідної 

локальної мережі. Цей пристрій обладнаний сенсорним дисплеєм з вбудованим 

сканером, який дає покупцям можливість самостійно сканувати свої покупки, 

щоб швидше оплатити їх на касі [2]. 

Інноваційний розвиток орієнтується не тільки на користувача та його 
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зв’язок з товаром та магазином, а й на спрощення технологічних процесів в 

середині самого магазину, і отримання всієї інформації про товар, що 

надходить. Застосовується технологія для ідентифікації товарів міток 

радіочастотної ідентифікації RFID (Radio Frequency IDentification), що 

дозволить спростити і автоматизувати процеси управління матеріальними (в т. 

ч. товарними) запасами і організації торгівлі. Один з напрямів використання 

RFID-технології – створення «розумних полиць». Марковані товари 

розташовуються на полицях з вбудованими зчитуючими пристроями, які 

повідомляються через безпровідну локальну мережу безпосередньо в систему 

управління торгівлею. Ці полиці автоматично розпізнають переміщення або 

заміну маркованих товарів і повідомляють про ці зміни центральній системі. У 

разі необхідності полиці автоматично видають запити на поповнення і 

оновлення асортименту. Торгові полиці можуть бути також оснащені 

рідкокристалічними дисплеями, в цьому випадку вони можуть отримувати 

інформацію про ціну товарів, що знаходяться на них, безпосередньо від 

системи управління торгівлею по радіомережі за допомогою вбудованих в 

стелю базових станцій. Це дозволить відображати назву і ціну товару 

автоматично на тій полиці, де даний товар знаходиться [2]. 

Вищеописані інновації мають позитивний вплив на ефективність роботи 

торговельних підприємств, адже вони дозволяють: 

- підвищити ефективність процесу продажу, 

- оптимізувати витрати, збільшити конкурентоздатність підприємства; 

- забезпечити покупців максимально можливим обсягом інформації про 

товари і послуги; 

- підвищити продуктивність праці персоналу; 

- покращити показники господарської фінансової діяльності 

підприємства; 

- збільшити прибуток підприємства [3]. 

Інформаційно-комунікаційні технології розширюють права і можливості 

споживачів за рахунок доступу до різноманітної інформації. Будучи завжди на 

зв'язку, споживачі можуть отримувати поточну та своєчасну інформацію, що 

може впливати на розвиток роздрібної торгівлі. Таким чином, основним 

напрямком діяльності підприємств роздрібної торгівлі є забезпечення потреб 

населення у споживчих товарах, де великого значення набувають споживчий 

досвід, переваги, можливості, цінності [3]. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ 

ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні кондитерська галузь є одним з найпотужніших та найбільш 

прогресивних секторів харчової промисловості України, що окреслюється її 

стрімким зростанням та стабільністю в економіці. Саме ця галузь займає 

почесне перше місце у структурі харчової індустрії. 

Якщо говорити про становлення галузі, то потрібно розпочати ще з 

стародавніх віків. В історії споживання ласощів європейськими та 

давньоруськими народами займав провідне місце мед, тому його можна 

вважати зародком виготовлення кондитерських виробів, адже європейці 

дізналися про цукор лише під час походу Олександра Македонського до 

Древньої Індії. Все військо було здивоване скуштувати невідомий солодкий 

білий продукт, який індійці діставали з очерету. На Русі довгий час вважали 

цукор розкішшю, тому його їли лише заможні люди, проте згодом цьому 

продукту знайшли застосування і його вже добавляли задля пекарських виробів [3]. 

На сьогодні кондитерська є однією з галузей України, що самостійно була 

сформована та за допомогою саморозвитку досягла значного успіху. Вона є 

ключовою у споживанні української аграрної сировини, зокрема такої як цукру, 

молока, борошна, крохмалю тощо. 

Багато вчених класифікують кондитерські вироби саме за їхнім складом, 

тобто за сировиною, з якої їх виготовляють, на три групи: цукристі без вмісту 

какао, борошняні та шоколадні, що включають какао. Найбільшу частку серед 

споживання займають борошняні вироби (виготовлення хліба та хлібобулочної 

продукції) – понад 50% всього виробництва. 

Якщо ж проаналізувати обсяг виробництва кондитерських виробів та 

динаміку протягом 2010-2016 років (табл. 1), то можна побачити, що з 2010 

року до 2012 року було стрімке зростання попиту на вироби з цукру, шоколаду 

та борошняних виробів, проте з 2013 по 2016 рр. в Україні настала кризова 

ситуація, що дала вкрай важкі наслідки особливо для харчової промисловості. 

Починаючи з середини 2013 року відчувався значний спад по трьох сегментах 

кондитерської галузі одночасно, що й показує від’ємна динаміка та зниження 

темпу росту обсягів виробництва, так випуски продукції скоротились майже на 

25%. 
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Таблиця 1 - Динаміка обсягів виробництва кондитерського ринку 

України у 2010-2016 рр. 

 

В загальному можна сказати, що кондитерський ринок не втратив 

першості навіть при зниженні обсягів виробництва, він і досі залишається 

конкурентоспроможним та стійким. На сьогодні можна виділити 29 великих 

спеціалізованих підприємств і багато ще дрібних цехів по випуску 

кондитерських виробів. Найбільшим виробником в Україні є корпорація 

«Рошен», порівняно з 2014 роком вона збільшила випуск продукції на 3% (10 

тис. т). В трійку лідерів також можна включити компанію «КОНТІ», її обсяг 

виробництва в Україні становив 1,1 млрд. грн. Також на ринку наявні кілька 

світових представників – це «Nestle» (АТ Львівська кондитерська фірма 

«Світоч»), «Kraftfoods» (АТ Крафт Фудз Україна), «Trilini international» (АТ 

«Харків’янка»), Western NS Enterprise Fund («АВК») та інші [2]. 

Порівняно малі виробництва є досить слабко розвинені, ринки їхнього 

збуту обмежені, а як таких власних торгових марок вони не мають, проте 

реалізація їх продукції є більш вигідною в Україні, а ніж експорт її за кордон. 

Стосовно великих підприємств, то вони є експортоорієнтовані. Приблизно 30% 

усього випуску продукції йде на світовий ринок. В 2014 році частка експорту 

дещо скоротилась, причиною цього стала заборона Росії. Незважаючи на 

скорочення вивозу продукції в Російську Федерацію, обсяги експорту та 

імпорту кондитерських товарів збільшились, зокрема з країнами СНД та Азією. 

На шляху до зростання експортних поставок в українських виробників 

виникають певні проблеми. Найбільшою перешкодою є високий рівень 

конкуренції, труднощі стосовно просування експортного продукту через масу 

процедур, нестача попиту на товари, неспроможність конкуренції за якістю та 

ціною, а також відсутність впливових партнерів. 

Також кондитерський ринок має багато проблем і на внутрішньому 

ринку, зокрема збільшення цін на цукор, зростання цін на електроенергію, 

нестача коштів для розвитку більшої кількості підприємств, відсутність 

інвесторів, різка зміна споживчих уподобань. Якщо ж ціни на кондитерські 

товари будуть зростати, а доходи населення ні, то це може призвести до 

зменшення споживання продукції. Неврожай какао-бобів, цукрових буряків чи 

зернових культур може значно погіршити стан галузі. 

Для того, щоб кондитерська галузь розвивалась їй необхідні рішучі дії 

Назва товару Обсяги виробництва, тис. т 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кондитерські вироби з 

цукру, без вмісту какао 

252 230 223 201 185 179 182 

Шоколад та інші харчові 

продукти з вмістом какао 

352 343 345 328 235 231 170 

Борошняні кондитерські 

вироби 

367 414 433 430 404 387 344 

Всього 971 987 1001 959 824 797 696 

Абсолютний приріст, тис. т  16 14 -42 -135 -117 -99 

Темп росту, %  102 101 96 87 95 85 
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особливо з боку держави, адже більшість залежить від неї. Серед стратегічних 

перспектив розвитку галузі можна виділити такі: 

– вирішення економічних та політичних проблем; 

– регулювання цін на цукор та борошно з боку держави; 

– налагодження стосунків з країнами ЄС для підвищення експорту; 

– модернізація виробництва для випуску високоякісних товарів; 

– збільшення прибутковості та зменшення матеріалоємності продукції; 

– побудова дочірніх компаній у країнах-імпортерах; 

– повне забезпечення спеціалістами виробництва; 

– розвиток системи щодо підготовки кадрів у кондитерській сфері. 

В загальному можна сказати, що кондитерський ринок є насиченим та 

потребуючим і має всі можливості щодо розвитку, так як має високий 

потенціал навіть при економічному спаді, якщо держава сприятиме цьому, 

зменшуючи ціни на борошно, цукор, електроенергію та вирішуючи також 

політичну ситуацію на Сході, галузь стрімко піде вгору. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ 

ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Хлібобулочні вироби – традиційні та одні із основних продуктів 

споживання в раціоні українця. Споживання та виробництво хлібобулочних 

виробів в Україні за останні роки істотно зазнало змін. 

Згідно із даними Держстату, починаючи з 2000 року споживання та 

виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні скоротилося з 2,5 млн. т 

до 1,1 млн. т, або у 2,2 рази. При цьому чисельність населення країни 

зменшилася на 14% у порівнянні із 2017 роком [1]. 

Примітно, що структура виробництва хліба та хлібобулочних виробів у 

2017 році, як і у 2000 році, принципових змін не зазнала. Левова частка 

виробництва (52%) – це хліб пшеничний; на хліб житній та хліб із пшеничного і 
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житнього борошна припадає 33%; на вироби булочні, до яких до речі належить 

батон і багет, припадає 24% від усього виробництва хліба нетривалого 

зберігання. 

Разом з тим, виходячи із показників офіційної статистики 

середньодушове споживання хліба українцями упродовж 2000-2017 років 

скоротилося з 50 кг до 26 кг на особу на рік [1]. А якщо порівнювати цей 

показник наприклад із 1995 роком, то споживання хліба зменшилося більш, ніж 

у 3 рази. 

Які причини такого стрімкого зменшення споживання хлібопродуктів? 

Однією із основних причин є те, що з початку 2015 р. ціни на 

хлібопекарську продукцію підвищились більше ніж на 34%, що було зумовлено 

низкою факторів, а саме: ростом цін на сировину, тарифів на енергоносії, 

високим рівнем зносу устаткування. 

Також частина населення України хлібобулочні вироби заміщає 

оригінальною випічкою, м’ясними продуктами та ін.   

Зважаючи на те, що все більше число жителів країни прагнуть до 

здорового способу життя і ведуть боротьбу із зайвою вагою, зростає 

популярність інноваційних продуктів – хліба дієтичного та лікувально-

профілактичного спрямування, що містять зернові суміші, висівки, фруктозу, 

мед, горіхи, овочеві і фруктові добавки. На таку частку продукції припадає 

близько 5–7% від загального обсягу продажів. І як запевняють виробники, 

потреба населення в групі дієтичних хлібобулочних виробів, збагачених 

вітамінами, буде зростати [3].  

А ще є низка важких та серйозних проблем, пов’язаних із економічною 

кризою; військовими діями на сході країни; монополізацією ринку окремими 

товаровиробниками у більшості регіонів країни; зниженням обсягів 

промислового виробництва хлібобулочних виробів і зростання питомої ваги 

виробів домашньої випічки у структурі середньодушового споживання; якістю 

сировини; ускладненням доставки продукції у віддалені від обласних або 

районних центрів села та селища через відсутність транспортної і збутової 

інфраструктур; податковий тягар та ряд інших проблем [4].  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

Економічний і соціальний розвиток суспільства призвели до зростання 

ролі інформаційних послуг. Великий обсяг і різноманітність споживання 

нематеріальних благ є ознакою високого рівня життя інформаційного 

суспільства. Особливе місце в переліку послуг, що надаються і споживаються 

глобальної та національними економіками, займають освітні послуги, що 

визначають роль і місце людини в суспільстві. Освітні послуги, крім 

професійної підготовки особистості на етапі зростання, поступово займають 

місце процесу, невідривно супроводжує людину протягом усього життя, 

формуючи його трудовий і соціальний статус. 

На сьогоднішній день об'єктивною реальністю стає трансформація 

вищого навчального закладу в одного із суб'єктів ринкової діяльності, часто 

іменованого постачальником або провайдером освітніх послуг. При цьому 

відмінною особливістю вузів є вихід з одним і тим же продуктом на два 

взаємопов'язаних ринку: ринок освітніх послуг і ринок праці. 

Освітня послуга – це процес формування компетенцій (знань, умінь, 

навичок, здібностей) споживача як суб'єкта суспільно-економічних відносин з 

метою задоволення його потреб [2]. 

У руслі даного визначення стає доцільним розгляд питання, що 

стосується динаміки процесу перебування на ринку конкретної освітніх послуг. 

Процес починається з моменту за народження потреб споживачів в 

певного роду компетенціях, трансформацією їх в основні цілі майбутніх 

освітніх послуг, продовжується тимчасовим періодом результативного 

конкурентоспроможного перебування освітніх послуг на ринку і закінчується 

відходом з нього або істотної модернізацією.  

Виходячи із природи специфічних властивостей послуги, можна окремо 

виділити і характерні ознаки освітньої послуги, а саме [3]: 

1. нематеріальність;  

2. висока вартість, оскільки це інтелектуальні послуги;  

3. невіддільність від суб’єкта, який їх надає;  

4. якість послуги неможливо оцінити наперед, порівняти можна тільки 

очікувані та здобуті вигоди;  

5. непостійність, неоднорідність якості, мінливість;  

6. неможливість збереження запасу, недовговічність освітньої послуги 

(необхідність супроводу освітньої послуги протягом усього життя). 

Освітні послуги повинні відповідати певним критеріям. До 

найважливіших, на нашу думку, слід віднести: глибину, довготривалість 

підготовки, широту, ступінь фундаментальності, ступінь практичної орієнтації 

на вирішення проблем конкретних споживачів тощо. 
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Освітні послуги, як і будь-які інші, виконують певні функції [1]:  

-економічну – забезпечення зростання рівня економічного розвитку 

країни;  

-соціальну – відтворення людського капіталу;  

-адаптивну – адаптація освіти і людини до нових можливостей навчання, 

перенавчання, підвищення кваліфікації. 

Сьогодні конкурентоспроможність економіки країни визначається не 

обсягом природних і виробничих ресурсів, а насамперед інтелектуальним 

потенціалом та здатністю генерувати нові знання. Тому вдосконалення 

функціонування ринку освітніх послуг є необхідною передумовою практичної 

реалізації мети держави з соціально орієнтованою економікою до зростання 

життєвого рівня населення. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БІРЖОВИХ ТОВАРІВ БІРЖОВІ ТОВАРИ В 

УКРАЇНІ 

 

Історично склалося, що торгівля на біржах ведеться за обмеженим числом 

найменувань товарів, тому що не кожен товар придатний для біржової торгівлі. 

В Україні біржовий товар – не вилучений з обороту товар певного роду і 

якості, допущений біржею до біржової торгівлі. Біржовим товаром не є об’єкти 

нерухомості, а також інтелектуальної власності у вигляді науково-технічної 

продукції, творів літератури й мистецтва. [1] 

Тобто, біржовий товар – це товар, який є об'єктом купівлі-продажу на 

біржі. 

Кожна біржа має право самостійно встановлювати склад товарів, які 

будуть служити об'єктом біржового товару. Однак при цьому враховуються 

вимоги, що пред'являються до біржових товарів практикою біржової торгівлі. 

http://studopedia.com.ua/1_126174_harakteristika-birzhovogo-tovaru.html
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Вимоги до біржових товарів змінювалися з розвитком біржової торгівлі. 

Спочатку до біржових товарів не висувалися якісь особливі вимоги. В даний 

час торгівля на біржі товарами в їх відсутність, вільне ціноутворення, торгівля 

як готівковим товаром, так і виробленим до певного терміну, операції купівлі-

продажу не тільки товаром як таким, але й договором (контрактом) на його 

поставку в майбутньому, а також торгівля правом на укладення такого 

договору вимагали суворого відбору спеціального біржового товару [4]. 

Біржовий товар повинен відповідати таким вимогам: 

- масовість, тобто випускається у великому обсязі великим числом 

виробників і має велику кількість споживачів; 

- здатність до стандартизації – відповідає встановленим вимогам до 

якості, кількості та іншим параметрам, передбаченим чинним законодавством; 

- замінність. Масовість та здатність до стандартизації біржових товарів 

зумовлюють їх взаємозамінність в межах певних груп і видів товарів, 

наприклад, для фінансових інструментів; 

- вільне ціноутворення, тобто біржовими можуть бути лише ті товари, на 

які справедлива ринкова ціна встановлюється на основі попиту і пропозиції, 

оскільки інших способів визначення такої ціни на ринку чистої конкуренції, 

яким є біржовий ринок, просто не існує. 

Виділяють такі основні класи біржових товарів: 

- речовинні товари; 

- цінні папери; 

- іноземна валюта. 

На товарних біржах світу обертаються близько 70 видів товарів, які 

поділяються на дві групи: 

1. Сільськогосподарська сировина, лісові товари та продукція їх 

переробки: 

- зернові (пшениця, кукурудза, овес, жито, ячмінь,);  

- сім'я олійних культур та продукти його переробки (льон (зерно), бавовна 

(зерно), соя (боби); соєва олія, соєвий шрот); 

- жива худоба (велика рогата худоба, живі свині, бройлери; свине м'ясо, 

бекон, свині стегна);  

- харчові товари (цукор, кава, какао (боби); рослинні олії; яйця; картопля; 

арахіс; концентрат апельсинового соку); 

- текстильні товари (джут; натуральний та штучний шовк, промита вовна 

та пряжа, бавовна); 

- пиломатеріали та фанера; 

- натуральний каучук. 

2. Промислова сировина: 

- нафта-сирець та продукти її переробки (дизельне паливо, мазут, пропан, 

бензин, газолін); 

- кольорові та коштовні метали (алюміній, мідь, свинець, цинк, олово, 

нікель; золото, срібло, платина, паладій) [2]. 

Основними базисними ринками біржового товару є ринок цінних паперів 
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(фондовий ринок), товарний і валютний ринки.  

В Україні можуть емітуватися і перебувати в обігу такі цінні папери: 

- акції; 

- облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик; 

- облігації підприємств; 

- казначейські зобов'язання України; 

- ощадні сертифікати; 

- інвестиційні сертифікати; 

- векселі; 

- приватизаційні папери [5]. 

Також біржові товари мають чітко визначену якісну стандартизацію. Для 

кожного виду сільськогосподарської сировини вибирається базовий типовий 

сорт, з характеристиками якого здійснюється якісна градація інших сортів в 

даній товарній групі. З цією метою всі товари, які надходять на біржовий склад, 

проходять вхідний контроль якості в іспитовій лабораторії біржі, де 

визначають: 

- відповідність якості товару вимогам стандартів;  

- правильне найменування товару, призначення й відповідність 

маркіруванню і супровідним товарно-транспортним документам; 

- причини браку товару та ін. [3]. 

Для сировинних товарів, крім названих вище характеристик, важливе 

значення мають і такі, як здатність до тривалого зберігання та транспортування. 

Біржові товари транспортуються різними видами транспорту, тому розміри 

біржових контрактів щодо мір ваги та об'ємів повинні відповідати їх 

можливостям [6]. 

 

Список використаної літератури: 

1. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум / 

Р.П. Дудяк, С.Я. Бугеля: навч. посібник 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий 

Світ. – 2000: Магнолія плюс. – 2003.  

2. Міщук Г. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку // 

Економіка України. – 2005. – № 4.  

3. Про біржу і цінні папери: Збірник законів. - Харків: ПП «ІГВІНІ», 2006.  

4. Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України / В.В. Селезньов. – 

К.: А.С.К., 2006. – 68 

5. Сохацька О.М. Біржова справа: підручник / О.М. Сохацька. – 

Тернопіль: Катрт-бланш, 2003.  

6. Шебаніна О.В. Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні 

проблеми і напрями їх розв'язання / О.В. Шебаніна // Економіка АПК. – 2007. – 

№ 3.  



214 

Українець Катерина, Гончарук Дар’я 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Лояніч Г.С. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СТАН РИНКУ ТА АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНЯНИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Ринок продуктів харчування відрізняється від інших найбільшою 

стабільністю попиту. Споживачами ринку продуктових товарів є усі без 

винятку мешканці нашої планети. Але ринок кондитерських виробів – дещо 

специфічний. Проте, кондитерські вироби є традиційно популярними в Україні. 

За оцінками аналітиків, наша країна входить в десятку самих відданих 

любителів кондитерських виробів. В середньому за рік українці з'їдають 

близько 15 кг кондитерських виробів, а саме: 6,5 кг вафель і льодяників, 6 кг 

булочок і пирогів, 2,5 кг цукерок. Більше 95% ринку займають товари 

вітчизняних компаній. Крім того, кондитерська галузь становить 15% всієї 

харчової індустрії країни. В кондитерський бізнес України залучено понад 50 

000 працівників, які трудяться на восьми сотнях підприємств . 

Українська сфера кондитерських виробів одна з найбільш модернізованих 

і висококонкурентних, але зараз переживає далеко не кращі часи. За обсягом 

відвантажень її успішно ділять між собою борошняні вироби і шоколад. Решта 

представників категорії займають порівняно невелику частку. 

Загальними рисами українського ринку кондитерських виробів є: 

- постійний високий попит на продукцію; 

- більшість продуктів однорідні; 

- ціна формується за законами ринку, продавці не можуть впливати на неї; 

- новим підприємствам відносно легко увійти на ринок і вийти з нього; 

- прозорість в ціновій і товарній політиці виробників [1]. 

Через економічну кризу (зростання курсу іноземних валют) і нестабільну 

політичну ситуацію (експортна блокада Російської Федерації) українські 

кондитери відчутно постраждали, також курс валют сильно вплинув на вартість 

імпортної сировини для виробництва борошняних кондитерських виробів і 

спровокував перехід споживачів на дешеві продукти: крекери, пряники, вафлі. 

Виробляти дешеві продукти з дорогої сировини не вигідно. Тому зростання 

попиту на солодощі бюджетного сегменту привело до зміни технології 

виробництва деяких популярних виробів. Замість якісної імпортної сировини 

кондитери почали використовувати вітчизняну, або недорогі субститути. 

Внаслідок локальної війни на території України, економічної кризи і 

закриття ринків деяких країн-сусідів, в секторі виробництва борошняних 

кондитерських виробів відбулися серйозні перестановки. 

За оцінками експертів, список найбільших гравців досліджуваного ринку 

виглядає наступним чином: Roshen, Конті, АВК, Грона, Бісквіт-Шоколад, КФ 

Ярич, КФ Лагода. Сумарно ці компанії утримують більше половини ринку 

кондитерських виробів. У 2015 році компанія «Конті» спустилася на друге 



215 

місце в рейтингу, а лідером стала відома корпорація Roshen. Тимчасово вибула 

з ринку борошняних кондитерських виробів компанія «АВК», в зв'язку з тим, 

що основні її виробничі потужності знаходилися в Донецьку і Луганську – зоні 

проведення АТО. Через закриття двох заводів, був повністю припинений 

випуск печива. Проте, вже на початку 2016 року компанії вдалося перенести 

виробництво в місто Дніпро і відновити велику частину ліній. Поступово 

компанія повертає до ладу весь асортимент виробів. 

Незважаючи на просідання в обсягах виробництва, вся трійця (Roshen, 

АВК, Конті) входить в ТОП 100 світових виробників борошняних 

кондитерських виробів. 

Незважаючи на те, що більше 95% українського ринку кондитерських 

виробів займають вітчизняні товари, імпортна продукція теж користується 

постійним попитом серед споживачів, а її частка потихеньку зростає. 

За даними Державної фіскальної служби України, експорт кондитерських 

виробів за останніх три роки зменшився в грошовому вираженні, але виріс в 

кількісному. Це сталося через переорієнтації виробників кондитерських виробів 

на бюджетний сегмент [2]. 

Отже, незважаючи на пережиті кризи і ринкові потрясіння, можна 

сказати, що український ринок борошняних кондитерських виробів прийшов до 

якоїсь точки стабільності. Перша помітна тенденція ринку борошняних 

кондитерських виробів – збільшення мінімальної планки вимог до якості 

продукції. Якщо в розпал кризи вирішальним фактором була низька ціна 

виробів, то разом зі стабілізацією ринку споживачі знову хочуть бачити тільки 

якісні інгредієнти в складі продуктів. 
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ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БУРЯКОВОГО 

ТА ТРОСТИННОГО ЦУКРУ 

 

Цукор є джерелом енергії, яка потрібна для життєдіяльності людини, 

цінним смаковим продуктом, консервантом. Він легко і швидко засвоюється 

клітинами організму, необхідний для нормального функціонування печінки, 

мозку, живлення м'язів, особливо серцевого [1]. 

Окрім позитивних властивостей цукру є також негативні, а саме: 
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- спричиняє втратам вітамінів групи В; 

- впливає на роботу серця; 

- впливає на рівень кальцію; 

- спричиняє розвиток діабету; 

- сприяє руйнуванню зубів; 

- може сприяти закупорюванню артерій; 

- перешкоджає нормальному розщепленню крохмалю; 

- викликає залежність, схожу на залежність від наркотиків; 

- підвищує кислотність крові. 

Кількість вуглеводів у цукрі становить – 98,63 г.  

Дослідники вважають батьківщиною цукру таку країну, як Індія. У 

перекладі з стародавньої індійської мови слово sarkara, яка означає «гравій» або 

«піщинки». На європейській території цукор стали вживати в їжу ще за часів 

Стародавнього Риму. Тростинний або коричневий цукор завозили в Рим з Індії. 

Примітно те, що римляни вирішили самі вирощувати цукровий очерет на 

території сучасної Сицилії [3]. 

Дуже часто сьогодні в бакалійних відділах продуктових магазинів як 

великих, так і зовсім невеликих, можна побачити не тільки звичний для нас 

буряковий цукор, а й більш рідкісний – тростинний. Якщо брати цінову 

політику цукру, то тростинний цукор майже в 3 рази дорожчий від бурякового, 

і велика частка населення планети, керуючись правилом «дорожче-краще», 

думають, що тростинний цукор кращий.  

Якщо ставити конкретне питання в чому різниця тростинного і 

бурякового цукру, то відповідь буде конкретна: ні в чому. Рафінований 

тростинний та рафінований буряковий цукри мають однаково білий колір та на 

смак не відрізняються один від одного. Якщо говорити про нерафінований 

цукор, то різниця відчуватиметься на смак та відрізнятиметься колір. 

Початковою ознакою між тростинним та буряковим цукром є його 

початок заснування. Тростинний цукор використовувався раніше ще навіть за 

3000 років до нашої ери в Індії. Вже в 1490 році привезли цукрову тростину з 

Канарських островів до Санто-Доминго (Гаїті), з цього часу у Вест Індії та 

Центральній Америці стала швидко поширюватися цукрова індустрія, і на 

початку цукор був предметом розкоші.  

Про цукрові буряки дізналися в 1747 році з мемуарів Андреаса Марграфа, 

який визначив, що можна добувати цукор з кореню буряка та зазначив навіть 

порядок роботи. Великим поштовхом для розвитку виробництва цукру був 

Наполеон, який намагався позбавитися залежності від імпортного цукру, що 

надходив з Великобританії. 

І буряковий, і тростинний цукор відносять до групи простих вуглеводів, 

так звані дисахариди. У повсякденній мові слово «цукор» переважно 

застосовують до цукрози (C12H22O11), яка виробляється промисловим способом 

з цукрового буряка (31 % світового виробництва), цукрової тростини (69 % 

світового виробництва) або, значно рідше, з цукрового клена, соку пальми чи 

сорго. В цукровому буряку вміст цукрози становить від 16 до 20 %, а в цукровій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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тростині – 14-26 % [2] 

Різниця між тростинним та буряковим цукром може бути тільки в 

нерафінованому цукрі. Неочищений тростинний цукор, дуже ціниться за 

рахунок свого коричнюватого кольору та приємного карамельного присмаку. 

Але потрібно бути обережним при купівлі та шукати на упаковці 

«нерафінований», а не «карамельний» чи « коричневий цукор». В неочищеному 

тростинному цукрі присутні: кальцій, калій, залізо, ром, мідь, натрій, фосфор та 

магній, а також групи вітамінів В та рослинні волокна. 

При виробництві цукру з буряку, сировина проходить більш складну 

обробку, в неочищеному вигляді буряковий цукор не занадто їстівний, оскільки 

кінцевий продукт – сирий, отримується після проварювання соку рослини, та 

має неприємний запах, а його смак залишається надовго.  

Отже, відмінність тростинного цукру від бурякового полягає в 

наступному: 

- рафінований тростинний цукор майже що нічим не відрізняється від 

рафінованого бурякового побратима. Але якщо говорити про нерафінований 

тростинний цукор, то різниця є, і вельми відчутна; 

- тростинний цукор коричневого кольору, буряковий – білого; 

- завдяки патоці під назвою меляса в тростинному цукрі присутня безліч 

мікроелементів і вітаміни групи B, яких практично немає в буряковому цукрі; 

- тростинний цукор більш древній: він був відомий людству ще до нашої 

ери, в той час як буряковий стали виробляти тільки в XIX столітті; 

- тростинний цукор їстівний як у рафінованому, так і в нерафінованому 

вигляді, а буряковий – виключно у рафінованому; 

- тростинний цукор коштує дорожче бурякового; 

- тростинний цукор трохи калорійніший, ніж буряковий; 

- у тростинного цукрі більш інтенсивні аромат і смак, ніж у бурякового [3]. 

 

Список використаної літератури: 
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http://5ka.at.ua/load/kulinarija/vidi_cukru_i_jogo%20_smakovi_%20vlastivosti_ta_zberigannja_referat/28-1-0-14088
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цукор
http://moyaosvita.com.ua/juzha-i-napoi/chim-vidriznyayetsya-trostinnij-cukor-vid-buryakovogo/
http://moyaosvita.com.ua/juzha-i-napoi/chim-vidriznyayetsya-trostinnij-cukor-vid-buryakovogo/
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ВИРОБИ ІЗ ПЛАСТМАС У ПОБУТІ: КОРИСТЬ ТА ШКОДА 

 

На сьогоднішній день пластмаси є невід’ємною частиною нашого життя. 

Пластичні маси – це один з найпоширеніших матеріалів у світі. Цьому сприяли 

такі фактори, як дешевизна, доступність, і пластичність, яка при нагріванні 

матеріалу дозволяє надавати саму різну форму. Основним інструментом при 

роботі з пластмасами є прес-форми, які, як зрозуміло з назви агрегату, 

використовуються для надання форми розплавленій масі [1]. 

Пластмаси – це синтетичні матеріали, створені на основі органічних 

полімерів. Основними складовими пластмаси є: з’єднувальна речовина, 

наповнювачі та пластифікатори.  

Пластмаси мають наступні властивості:  

- низька щільність; 

- висока корозійна стійкість; 

- високі діелектричні властивості; 

-здатність легко фарбуватися у різні кольори; 

- механічні властивості широкого діапазону; 

- високі теплоізоляційні властивості; 

- гарні технологічні властивості. 

Пластмаси також мають недоліки. До недоліків пластмас належать такі: 

деякі пластмаси деформуються при нагріванні, а за низьких температур стають 

крихкими; пластмаси мають низьку теплостійкість (здебільшого не перевищує 

100-120 °С); деякі пластмаси поглинають вологу (набухають), а деякі змінюють 

свої властивості під впливом атмосферних, температурних і хімічних чинників 

(старіють); у високомолекулярних пластмас зменшується еластичність, виникає 

жорсткість і крихкість, знижується механічна міцність. 

Наше життя в 21 столітті не можливе без харчового пластику. У кожному 

домі, кафе, ресторані, магазині знайдеться пластиковий посуд. 

Можна припустити, якщо пластик дуже популярний для розфасування 

харчових продуктів і напоїв, то він цілком безпечний, і нема чого турбуватися 

на цю тему. До певних меж це вірно, якщо дотримуються умови його 

експлуатації. Пластиковий посуд, пляшки та фасувальні матеріали 

виготовляються з різних полімерів. 

Найпопулярніші з них – поліетилен, полівінілхлорид, поліпропілен, 

полістирол, полікарбонат. Ці речовини безпечні і у їжу самі не потрапляють. 

Але в деяких випадках пластикові вироби починають виділяти токсини, які, 

потрапивши в організм людини, можуть зашкодити її здоров’ю. 

Це стане можливим, якщо продукти довго зберігаються в холодильнику 

або розігрівається їжа в пластиковій тарі, в якій вона продавалася в магазині.  

Практично всі полімери з часом «старіють». В результаті цього процесу з 
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пластикових виробів починають виділятися продукти їх розпаду. Варто 

зауважити, що різні види пластикових виробів стають токсичними при різних 

умовах їх експлуатації: одні не можна мити, інші нагрівати. Якщо умови 

використання пластику порушуються, то він стає небезпечним для здоров’я. 

Точних доказів про шкоду пластику не існує, але є теорії, які змушують 

бути обережним при використанні пластику. І хоча на даний момент часу нас 

ніхто не змушує харчуватися тільки з пластичного посуду, він являє собою 

такий посуд, від якого відмовитися вже не можливо. 

Існує посуд з такої речовини, як меламін. Це речовина, яка 

використовується в хімічній промисловості. З неї отримують різновид 

формальдегідної смоли. У такому посуді дуже часто міститься формальдегід і 

часто його занадто багато, а він дуже токсичний для організму людини, і варто 

зауважити, що кількість даної речовини перевищує десятки допустимого. Такий 

посуд є дуже небезпечним. Речовина меламін на організм людини впливає дуже 

негативно, а його виробники примудряються додати йому для міцності азбест – 

речовину, яку вже давно перестали використовувати на всіх відомих 

виробництвах. Ця речовина може викликати розвиток раку, тому потрібно бути 

гранично уважним до того, яким посудом ви користуєтеся [2]. 

Для того, щоб вберегти себе від шкоди для здоров’я, необхідно звертати 

увагу на маркування, яке зазначене на контейнерах. Воно являє собою 

трикутник, виконаний з трьох стрілок. В середині знаку стоять цифри від 1 до 

7, внизу – літерний код пластику. 

Отже, щоб не турбуватися даремно про шкоду чи користь пластмас, 

необхідно мати хоча б мінімальні знання про неї: 

- не використовувати вироби з пластмаси з позначками «№ 7» або «РС». 

Вони найбільш токсично небезпечні для організму. Абсолютно безпечні 

побутові вироби з пластмаси з позначкою «РР»; 

- пластмасові вироби краще взагалі не використовувати для приготування 

страв в мікрохвильових печах; 

- ті пластмасові вироби, які призначені для одноразового використання, 

не варто використовувати повторно; 

- якщо виріб пошкоджено, наприклад, подряпаний, його відразу ж слід 

викинути. 

Таким чином, користуватися пластичним посудом можна, якщо 

дотримуватись певних правил та порад, а для кращої безпеки – 

використовувати одноразовий посуд. 

 

Список використаної літератури: 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОГО БІРЖОВОГО РИНКУ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 

Характерна ознака сучасності – прискорення глобалізаційних процесів, 

потребує дослідження входження національних ринків у міжнародний 

інвестиційний простір. За останні два десятиліття на світовому і міжнародному 

ринку цінних паперів відбулися значні перетворення, які повністю змінили 

умови їх функціонування.  

Фондова біржа – це організаційно оформлений, регулярно 

функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами та 

іншими фінансовими інструментами, ціни на які визначаються попитом та 

пропозицією [1]. 

Головною міжнародною організацією світового механізму фондових бірж 

є Міжнародна федерація бірж (WFE), до складу якої входить 59 бірж-членів: 

Нью-Йоркська, Міжнародна (Лондонська), Німецька, Токійська та ін. Розвиток 

бірж-членів WFE відображає сучасні дійсні тенденції розвитку світу [2]. 

Найбільшими фондовими ринками у світі є ринки США, Японії й 

Великобританії. Однак чемпіоном в цьому відношенні виступає фондовий 

ринок США, який користується особливою популярністю у світі. На його 

частку припадає більше третини сукупної курсової вартості акцій (майже 7 

трлн. дол. США) і половина облігаційної заборгованості (10 трлн. дол. США). 

За обсягом ринкової капіталізації він перевищує всі найбільші ринки разом 

узяті. 

На сьогоднішній день у світі склались найбільші центри з торгівлі 

фондовими цінними паперами (облігаціями, іноземними й національними 

акціями): 

- облігаціями – Великобританія, Німеччина, Швеція, Франція, Італія, 

Данія; 

- національними акціями – Великобританія, Німеччина, США і Японія; 

- іноземними акціями – Великобританія. 

Універсальним найбільшим світовим центром торгівлі цінними паперами 

залишається Лондон.  

Сучасні умови світового ринку цінних паперів характерні стрімким 

зростанням ринку облігацій. Ринок облігаційних позик забезпечив зростання 

світового ринку цінних паперів за несприятливих умов розвитку. 

Привабливість світового ринку облігацій зумовлена великою мірою змінами, 

що відбуваються на цьому сегменті фондового ринку. Зокрема, зростає роль 

корпоративних цінних паперів [3].  

Основними центрами торгівлі єврооблігаціями є Лондон, Гонконг, 

Сінгапур, деякі країни Карибського регіону, а також меншою мірою Нью-Йорк 
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та Токіо. 

Операції з глобальними облігаціями здійснюються на ринках США, 

Японії, в країнах Європи, Далекого та Близького Сходу. Провідним ринком 

глобальних облігацій залишається ринок США [4]. 

Така висока частка розвинутих країн у скупному світовому ринку цінних 

паперів призводить до того, що світові пропорції повністю визначаються 

пропорціями фондових ринків п’ятірки (Великобританія, Японія, США, 

Німеччина, Франція) за домінуючого впливу США. В той самий час у 

конкретних країнах пропорції можуть суттєво відрізнятися від середніх 

світових [5]. 

Аналізуючи регіональну структуру ринку цінних паперів, можна 

відмітити, що упродовж останніх років зростає роль США та Європи, 

зменшується частка Японії та Південно-Східної Азії і стрімко збільшується 

частка Китаю. Сегментом, що динамічно розвивається, можна вважати Індію та 

країни Центральної та Східної Європи.  
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АНАЛІЗ РИНКУ СОКІВ В УКРАЇНІ 

 

Питання формування ринку соків і сокових напоїв в Україні є важливим 

елементом функціонування системи роздрібної торгівлі. Особливою 

проблемою даного напряму виступають класифікаційні і нормативні ознаки 

продукту. Сучасна система вимог до продукції максимально наближена до 
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європейської, що дає змогу вітчизняним виробникам конкурувати на 

міжнародному ринку. Однак при цьому, більшість соків і сокової продукції 

виробляється з імпортної сировини. Причиною тому є нерозвиненість садових 

господарств та кліматичні особливості України. В такій ситуації на ринок соків 

має вплив велика кількість як національних, так і міжнародних чинників.  

Сучасний економічний стан України є дуже складним, однак саме під час 

такого стану стає можливим отримання конкурентних переваг, не доступних в 

період стабільності. Підприємства, які зараз зможуть запропонувати ринку 

сучасні інновації, мають змогу закріпити успіх на етапі стабілізації і росту. В 

наш час структура роздрібної торгівлі змінюється в напряму зниження вартості 

продукції і скорочення асортименту для зменшення витрат, при цьому ринок 

соків порівняно з країнами ЄС і США не є насиченим. 

За ДСТУ 4283.1-2007 [1], сік – рідкий продукт, отриманий з їстівної 

частини одного чи декількох видів стиглих, свіжих або збережених 

охолодженими фруктів або овочів механічною дією, та законсервований 

фізичним способом, окрім оброблення іонізувальним опромінюванням, здатний 

до збродження, але незброджений, який має відповідний колір, смак та аромат, 

властиві фруктам та овочам після термічного оброблення. 

Поряд із соками на ринку можуть бути присутні соки з м’якоттю, 

нектари, морси, коктейлі, сокові напої і напої з додаванням соку. Всі ці позиції 

відрізняються вмістом соку і особливостями приготування.  

Вміст соку складає не менше 25% для нектарів (не менше 50% для 

апельсинових, яблучних, грейпфрутових, виноградних, мандаринових і 

томатних), не менше 15% для коктейлів, морсів, 10% для сокових напоїв. 

Більшість соків на ринку України є відновленими. Лише в останні роки 

активно розвивався сегмент соків прямого віджиму. Міжнародне позначення 

таких соків є nfc (not from concentrate). В країнах ЄС даний продукт є 

популярним і дуже цінним серед споживачів. Він коштує дорожче, однак 

цінується споживачами. 

Демпінгові методи формування ринку соків на початку становлення 

ринкових відносин в Україні були основним напрямом боротьби за споживача. 

В подальшому, з розвитком економіки, список застосовуваних маркетингових 

інструментів значно збільшився. З’явилися бренди, що позиціонувалися як 

високоякісні, а також покращилося співробітництво у напряму випуску власних 

торгових марок (ВТМ) для підприємств роздрібної торгівлі. 

Великі гравці ринку активно працюють в напряму ВТМ, так підприємство 

співпрацює з найбільшими роздрібними мережами («АТБ», «Сільпо», «Метро») 

в рамках контрактного виробництва соків. 

Ринок соків в Україні висококонкурентний, при цьому майже вся 

продукція представлена 4 великими компаніями: PepsiCo, Vitmark, Coca-Cola і 

Ерлан. Іншим крупним виробником є ТОВ «Галіція», яке дуже активно 

розвивається в наш час. 

Успіх PepsiCo пов’язаний з тим, що компанія придбала в 2007 році 

готовий виробничий комплекс з відомою в Україні торговою маркою. В наш 
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час промислові потужності лідера ринку включають в себе виробничі 

комплекси з виробництва сокової продукції та безалкогольних напоїв у 

Миколаївській області і власні виробничі комплекси з переробки овочів та 

фруктів [4]. Основною ж виробничою базою компанії Vitmark є «Одеський 

консервний завод дитячого харчування», виробничі потужності якого 

становлять 450 млн. літрів на рік. 

Споживання соків в Україні не є постійним. За різними даними, в 

середньому кожний споживач вживає 10-12 літрів соку [2, 5]. Такий показник в 

країнах ЄС більше втричі, а США – у п'ять разів більше. 

В цілому ринок соків в натуральному виміри знижується з 2014 року. 

Один з найбільших виробників соків і нектарів компанія «Вітмарк Україна» 

вказує на скорочення внутрішнього ринку соків в Україні за підсумками 2015 

року на 20%, приблизно до 300 млн літрів порівняно з 2014 роком [5]. За 

даними досліджень ProConsulting, 34% споживачів готові економити на соках і 

нектарах. У 2017 році попит продовжує знижуватися, лише сегмент бюджетної 

продукції залишиться відносно стабільним. 

Дана ситуація призводить до складних рішень. З одного боку, в умовах 

зниження доходів населення необхідно зменшувати витрати і надавати 

продукцію за мінімальними цінами. З іншого боку, вартість всіх без винятку 

елементів виробництва і просування відчутно підвищилась. Так, лише вартість 

продукції вітчизняних виробників сокових концентратів виросла на 30-100% 

[3]. До цього додається постійне скорочення виробничих площ через 

багаторазове подорожчання ресурсів для посівної та догляду за плантаціями, 

що призводить негативних прогнозів щодо зростання вартості продукції. 

Кліматичні умови та стан інфраструктури в Україні не дозволяють 

вирощувати велику кількість різних видів плодів для індустрії. Здебільшого, 

потужності з виробництва концентратів працюють лише з яблучною і томатною 

сировиною. Значно менше виробляються концентрати і соки з кісточкових 

плодів і ягід. Цитрусові і екзотичні плоди є повністю продуктом імпорту, а 

тому істотно залежать від курсів валют та іноземних врожаїв, на які українські 

виробники впливу не мають. Створення власних підприємств з виробництва 

концентратів за межами країни є суттєвою можливістю розвитку українських 

брендів, однак на даному етапі розвитку це не є реальним. Щоб зменшити 

собівартість і зробити продукт більш доступним для споживача, виробники 

соків переходять на напої та нектари (більший вміст води) і намагаються 

скоротити продукти зі 100% вмістом соку. 

В зв'язку з економічним спадом в Україні і зниженням споживчого 

попиту на продукцію сокової категорії на внутрішньому ринку актуальним є 

можливість розширення експортних ринків. Закриття ринку Російської 

Федерації негативно позначилась на показниках продажів соків, оскільки він 

складав 40-60% всього експорту сегменту. Виходом є можливість використання 

безмитного експорту продукції в країни ЄС. Даний підхід має кілька 

позитивних наслідків: по-перше, можливість отримувати прибуток у стабільній 

валюті, по-друге, отримання передового досвіду, впровадження якого в Україні 
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може дати великі конкурентні переваги, по-третє, низька відносно європейської 

ціна на продукцію з плодів, вирощених в Україні, дає змогу на заключення 

контрактів з ритейлом для співробітництва у форматі ВТМ. Незважаючи на 

переваги, є і суттєві проблеми, що заважають підвищити експорт української 

продукції на європейський ринок. Система торгівлі продовольчими товарами 

характеризується високим рівнем конкуренції і насиченості. В таких умовах 

окрім саме продукту, дуже важливим стає усунення нетарифних засобів 

регулювання ринку. Гармонізація українських стандартів і технічних 

регламентів є одним із пріоритетів подолання подібних бар’єрів. 

Аналіз стану ринку соків, дає змогу зробити висновок, що ринок соків і 

сокової продукції в наш час скорочується. Оскільки для більшості населення, 

соки не є товаром першої необхідності, вони часто не потрапляють в 

споживчий кошик. В таких умовах виробничі підприємства мають обрати 

стратегію, яка дозволить не лише пережити кризовий період, а і сформувати 

конкурентні переваги в перспективі. 
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Необхідною умовою для розвитку ринкової економіки є розвинена 

інфраструктура, одним з елементів якої є біржі. Масштаби вітчизняного 

біржового ринку є незначними порівняно з країнами Європи та США, що 

вказує на його низьку ефективність. Звідси й виникає необхідність дослідження 

проблематики сучасного стану біржового ринку України, розроблення 
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ефективних механізмів, що підвищують  функціональність товарних бірж та 

визначають їх роль в національній економіці. 

Рівень розвитку біржової торгівлі є важливим індикатором 

конкурентоспроможності економіки країни. Саме біржі є постійними місцями 

проведення торгів, що ґрунтуються на принципах рівноправності учасників і 

публічності. За умови стабілізації економіки та накопичення досвіду біржі 

можуть і мають стати повноцінними індикаторами ринкових цін, оскільки саме 

вони займають провідну позицію на товари та сировину на основі 

співвідношень фактичних попиту і пропозиції. Завдяки біржам починають 

відбуватися процеси самоліквідації тіньового ринку через прозорість товарних 

потоків [1]. 

Для сучасного етапу розвитку світової біржової торгівлі характерні такі 

основні тенденції:  

1) зростання обсягу біржової діяльності, якій характерне зростання 

кількості укладених угод;  

2) постійне скорочення асортименту, що реалізується, та кількості 

операцій із реальним товаром;  

3) підвищення рівня концентрації біржової торгівлі в окремих країнах;  

4) переважне розміщення товарних бірж у місцях концентрації 

споживання товарів – основні операції, пов’язані з купівлею-продажем 

ф’ючерсних і опційних контрактів;  

5) вирівнювання рівня біржових цін на товари на різних біржах – це 

пов’язано з тим, що основна частка операцій здійснюється не з реальними 

товарами, а із ф’ючерсними й опційними контрактами;  

6) зростання технічного оснащення бірж та вдосконалення техніки 

біржових операцій [2]. 

Становлення біржової торгівлі у світі відбувалося з ініціативи купців, 

спочатку – брокери, потім – біржі, а її подальший розвиток та удосконалення 

був зумовлений потребами економіки країни і здійснювався одночасно з її 

ростом. В Україні відродження товарних бірж відбувалося штучно, в період 

різкого спаду економіки, за відсутності єдиного правового поля, що породило 

безліч негативних проявів у їх діяльності. 

Станом на 1.01.2015 в Україні зареєстровано 555 бірж, із них 391 

товарно-сировинна,104 універсальних, 24 агропромислових та 36 інших. 

За даними Державної служби статистики [3], до числа найбільших бірж 

в Україні належать Аграрна біржа, Українська універсальна біржа, товарні 

біржі «Капітал-контракт», «Перспектива-коммодіті» та «Київська 

агропромислова біржа». 

Разом з тим, у багатьох країнах світу функціонує тільки одна біржа: 

Швеція, Швейцарія, Нідерланди, в Англії – 5 бірж, у США – 11 фондових і 30 

товарних. 

Як свідчить світовий досвід, біржі створюються тільки у великих 

ділових центрах. В Україні біржова діяльність здійснюється у всіх регіонах. 

Найбільший обсяг угод укладається на товарно – сировинних і товарних 
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біржах, що становить 43,8% від загального обсягу укладених угод, 

агропромислових – 31,8% та фондових біржах – 16,9% [5]. 

Проте така кількість біржових угод забезпечена штучно, шляхом 

реєстрації експортних контрактів, укладених на позабіржовому ринку за 

заздалегідь задекларованими цінами, без проведення торгів у реальному 

конкурентному середовищі, коли ціна встановлюється на основі балансу 

попиту і пропозицій, адже фактично товаровиробники через біржі продають 

лише 0,1-0,2% від загального обсягу реалізованої продукції. Спрямування своєї 

діяльності виключно на реєстрацію експортних угод докорінно змінює функції 

товарних бірж, перетворюючи їх у звичайних гуртових посередників та 

віддаляючи від аналогів, що діють в інших країнах [4]. 

Останніми роками в Україні переважає позабіржовий ринок. Україна 

володіє певним біржовим потенціалом ринків зерна, цукру, насіння олійних 

культур, але сировинний товар потребує специфічних механізмів для 

формування прогнозних ринкових цін. У складі основних показників, що 

впливають на процес становлення біржового товарного ринку в Україні, можна 

виділити рівень розвитку виробництва та споживання товарів в Україні; ступінь 

інтегрованості біржових структур в єдину мережу; обсяги експорту та імпорту 

товарів. 

В наш час товарні біржі в Україні не посіли належного місця, як того 

вимагають нові економічні умови. Тому необхідними є переосмислення їх 

сутності та призначення, розробка наукових пропозицій для формування 

ефективного біржового механізму. 
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ФОРМУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Для кожного підприємства, яке запроваджує свою діяльність на ринку 

авіапослуг, необхідно розробити комплексну методологію та засоби реагування 

на сучасні тенденції та зміни конкуренції, стратегічні зміни зовнішньої і 

внутрішньої сфер діяльності підприємств з метою своєчасної перебудови та 

удосконалення стратегії їх розвитку. У зв'язку з цим актуального значення 

набувають питання, що пов'язані із розробленням механізму нарощення 

стратегічного потенціалу підприємств авіаційного комплексу України. 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про транспорт» до складу 

авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту, що 

здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, аерофотозйомки, а 

також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, системи 

управління повітряним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної 

авіації та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм 

власності, що забезпечують роботу авіаційного транспорту [1]. 

Відповідно, з точки зору отримання доходу, до комерційної авіації 

відноситься лише сегмент авіакомпаній, що мають на це право. Воно закладене 

у системі допусків/дозволів, що в Україні реалізовано шляхом поділу 

авіакомпаній-експлуатантів на компанії що мають право на певні види 

діяльності, тобто: 

Аі – пасажирські перевезення; 

Аг – вантажні перевезення (в тому числі Ец – перевезення небезпечних 

вантажів); 

Аз – медична допомога; 

А4 – авіаційні роботи [3]. 

Виходячи з цього, авіакомпанії-експлуатанти повітряних суден, що мають 

дозволи за видами А] та Аг, не мають права виконувати авіаційні роботи. 

Таким чином, можна припустити, що в своїй основі авіакомпанії з 

допусками Аз та А4, з урахуванням всіх їх взаємозв'язків між собою та з 

зовнішнім середовищем, утворюють певну спеціалізовану систему з ознаками 

«транспортної», що дає підстави для введення поняття «транспортної системи 

авіації спецпризначення» – ТСАС. Вона зорієнтована на використання 

повітряних суден для забезпечення спеціалізованих видів обслуговування [2]. 

Діяльність аеропорту як комерційної організації спрямована на отримання 

оптимального прибутку. Винятком є роботи, пов'язані із забезпеченням безпеки і 

запобіганням або зменшенням шуму в аеропортах. Величина аеропортових 

зборів в даному випадку обмежується державними регулюючими органами 

сумою витрат на утримання конкретних служб безпеки і на заходи по боротьбі з 

шумом в аеропортах. 
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Світовий досвід свідчить, що основна мета регулювання (цінової 

політики) суб'єктів природних монополій в авіаційній галузі – встановлення 

обґрунтованих тарифів, що забезпечують баланс інтересів споживачів і 

виробників транспортної продукції при збереженні необхідної якості і 

ефективності її виробництва. Обґрунтованими слід вважати максимально низькі 

тарифи, які забезпечують норму прибутку на вкладений капітал, що відповідає 

аналогічним об'єктам, що функціонують в конкурентних умовах. При цьому в 

різних країнах світу намагаються дотримуватися наступних принципів 

регулювання [4]: 

- справедливість по відношенню до споживача шляхом утримання цін на 

максимально низькому рівні; 

- справедливість по відношенню до інвесторів (виробників) шляхом 

забезпечення «розумної норми прибутку» - не нижче, ніж у працюючих в 

конкурентних умовах; 

- ефективність використання ресурсів, збереження якості продукції, 

створення стимулів до протизатратності її виробництва. 

Україна може надалі суттєво збільшувати обсяги і пасажирських, і 

вантажних перевезень авіаційним транспортом. По-перше, вдале географічне 

розташування України та наявність міжнародних аеропортів, передусім 

міжнародного аеропорту «Бориспіль», дає змогу країні залучити вагомий 

транзитний пасажирський потік. Тому, попри невелику частку авіаційного 

транспорту у структурі перевезень всього транспортного сектору, транзитний 

авіаційний потенціал України можна зіставити з транзитним потенціалом 

трубопровідного транспорту країни. По-друге, давні традиції розвитку 

авіаційної промисловості та транспорту обумовлюють наявність 

кваліфікованого персоналу й освітньої та технічної бази [5]. 

Отже, для ефективного функціонування авіації загального призначення в 

Україні бажано формування авіаційно-технічного комплексу, який зможе 

забезпечити необхідні умови для експлуатації авіатехніки загального 

призначення та необхідний рівень обслуговування споживачів. Експлуатація 

цоьго авіаційно-технічного комплексу може скласти значну частину прибутку в 

економіку країни в цілому. 
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СТАН РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Хліб і хлібобулочні вироби традиційно займають особливе місце в 

структурі вітчизняного споживання, оскільки на ці продукти в Україні припадає 

до 40% загальної калорійності харчового раціону населення. Власне, тому 

виробництво хліба та хлібобулочних виробів можна віднести до стратегічних 

галузей економіки нашої держави, оскільки від ефективності діяльності 

хлібопекарських підприємств багато в чому залежить не тільки продовольча, 

але й національна безпека країни. 

Сьогодні ринок хліба і хлібобулочних виробів наповнений продукцією 

від різних виробників та в широкому асортименті. Основними компаніями на 

ринку в 2015 р. були такі компанії, як: «Київхліб», «Хлібні інвестиції», 

«Кулиничі», «Формула смаку», «Концерн Хлібпром» тощо. Сумарна частка 

інших виробників становила 48,1% [1]. Структура ринку 2015 р. за 

асортиментом продукції мала такий вигляд: «Хліб пшеничний» (38,6% від 

загального обсягу ринку), «Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній» 

(30,3%), «Вироби булочні» (21,0%), «Вироби здобні» (4,9%), «Вироби сухі або 

тривалого зберігання» (2,5%), «Пироги, пиріжки, пончики» (1,8%). Загальна 

частка інших видів хлібної продукції становила 0,9% [1]. За останні роки 

населення України проявляє все більший інтерес до хліба нетрадиційних 

сортів: хліба, виготовленого за національними рецептами; продукції, збагаченої 

мінералами і корисними інгредієнтами. Такі вироби є дорожчими за соціальні, 

тому обсяги продажів у натуральних одиницях виміру є досить незначними. 

Проте експерти прогнозують збільшення частки інноваційної продукції. 

Аналізуючи статистичні дані 2007-2016 рр., можна спостерігати 

тенденцію до зменшення обсягів виробництва хліба та хлібобулочної продукції 

(табл.1). На основі даних можна спостерігати ситуацію суттєвого зменшення 

виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Обсяг виробництва в 2016 р. 

зменшився на 828,2 тис. т порівняно з 2007 р. [1].  
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Таблиця 1 - Показники виробництва і фактичного споживання хліба 

та хлібобулочної продукції в Україні за 2007-2016 рр.[1, 2] 
Рік Виробництво 

хліба (тис. т) 

Чисельність 

населення 

тис. осіб 

Виробництво 

продукції на 1 

особу, кг на рік 

Фактичне спо-

живання про-

дукції, тис. т 

Відхилення, % 

(споживання над 

виробництвом) 

2007 2033,7 46646 44 4711 56,8 

2008 1978,4 46373 43 4684 57,8 

2009 1827,5 46144 40 4661 60,8 

2010 1807,7 45963 39 4662 61,1 

2011 1763,5 45779 39 4624 61,9 

2012 1686 45633 37 4609 63,4 

2013 1561 45553 34 4601 66,0 

2014 1357 45426 30 4588 70,4 

2015 1205,5 42929 28 4336 72,2 

2016 1160 42584 27 4216 71,4 

 

З початку 2015 р. ціни на хлібопекарську продукцію підвищились більше 

ніж на 34%, що було зумовлено низкою факторів, а саме: ростом цін на 

сировину, тарифів на енергоносії, високим рівнем зношуваності устаткування 

[2]. Структура витрат на виробництво хлібопекарської продукції сьогодні така: 

борошно займає до 50% собівартості, енергоносії, газ і електроенергія – від 4-

5% до 12-15% залежно від підприємства, заробітна плата – 5-7%. Такі 

складники і формують ціну продукції хлібопекарських підприємств [3]. Варто 

також зазначити, що з початку року борошно вищого ґатунку подорожчало з 4 

200 до 8 000 грн./т. Якщо собівартість борошна збільшується у виробництві 

хліба на 2%, то автоматично в пекарів є економічні підстави підвищити ціни на 

1%. Зростання цін на борошно за два місяці становило 90%. Індекс споживчих 

цін у цей час становить 20,3%, зокрема на продукти харчування – 27,9%, у т. ч. 

на хліб – 34,1%, рослинну олію – 53%, цукор – 55,3% [3].  

Основними проблемами розвитку ринку хлібобулочних виробів на 

сучасному етапі є: економічна криза; військові дії на сході країни; 

монополізація ринку окремими товаровиробниками у більшості регіонів країни; 

зниження обсягів промислового виробництва хлібобулочних виробів і 

зростання питомої ваги виробів домашньої випічки у структурі 

середньодушового споживання; якість сировини; ускладнення доставки 

продукції у віддалені від обласних або районних центрів села та селища через 

відсутність транспортної і збутової інфраструктур; податковий тягар; висока 

зношуваність основних засобів; низька ефективність функціонування 

підприємств хлібопекарської галузі. 

Отже, на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України 

ключове завдання хлібопекарської галузі – забезпечення населення продукцією 

в асортименті, кількості та якості, які б відповідали його смакам і традиціям.  
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CТАН РИНКУ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ 

 

Лакофарбовий матеріал (ЛФМ) – продукт, що володіє здатністю при 

нанесенні тонким шаром на виріб утворювати на поверхні захисну або 

декоративну плівку (покриття) [3].  

Лакофарбові матеріали виконують дві основні функції: декоративну і 

захисну. Вони оберігають дерево від гниття, метал від корозії, утворюють 

тверді захисні плівки, що оберігають вироби від руйнівного впливу атмосфери 

та інших впливів і подовжують термін їх служби, а також надають їм гарний 

зовнішній вигляд. Як правило, лакофарбові покриття є довговічними. Крім 

того, для їх нанесення не потрібне додаткове, складне устаткування. Тому такі 

покриття широко застосовуються як в побуті, так і у всіх галузях 

промисловості, на транспорті і в будівництві. 

До лакофарбових товарів відносять оліфи, лаки, фарби, емалі, ґрунтовки, 

шпаклівки, а також допоміжні матеріали (розріджувачі, розчинники, сикативи, 

порозаповнювачі, морилки). Лакофарбові матеріали класифікують за 

основними та додатковими ознаками. Класифікація за основними ознаками 

передбачає врахування їx складу i експлуатаційних характеристик [4]. За 

складом (типом плівкоутворювальної речовини) лакофарбові матеріали 

поділяють на: полімерні, олійні (масляні), вапняні, цементні, силікатні, клейові 

тощо. 

За експлуатаційними характеристиками класифікують для визначення 

раціональних галузей їх застосування. За призначенням лакофарбові матеріали 

поділяють на спеціальні та матеріали для зовнішнього i внутрішнього 

застосування. Ґрунтовки i шпаклівки позначаються відповідно «0» та «00». 

Класифікація покриттів за додатковими ознаками передбачає поділ: 

- за видом використаного розчинника або розріджувача (наприклад, води 

або летких органічних речовин); 

- за прозорістю утворених плівок - на прозорі (лаки, оліфи) та непрозорі 

(фарби, емалі, ґрунтовки); 

- за наявністю пігментів - пігментовані, непігментовані; 

- за блиском - глянсові, напівглянсові, напівматові, глибоко матові; 

- за умовами сушіння - холодні i гарячі; 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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- за консистенцією - рідкі, в’язкі, пастоподібні.  

Дослідження показали, що в даний час на прилавках магазинів можна 

побачити великий асортимент  лакофарбових матеріалів різноманітного 

призначення. Вже практично не залишилося таких поверхонь, для яких не 

можна було б підібрати певний тип і марку лаку чи фарби. Зараз можна не 

тільки придбати фарбу потрібного кольору, але і потрібний відтінок за 

допомогою автоматичних колеровочних установок або готових колеровочних 

паст. 

В даний час в Україні виробляється більше двох тисяч найменувань 

лакофарбових матеріалів. Обсяг українського ринку лакофарбової продукції в 

порівнянні з країнами ЄС ще досить малий. Якщо в країнах Євросоюзу обсяги 

продажу фарб на душу населення сягають 12 кг, а в найбільш благополучних з 

них (наприклад, у Велокобританії) - 20 кг, то в Україну цей показник становить 

4,4-4,5 кг [3]. Нами було вивчено динаміку виробництва лакофарбових 

матеріалів за період з 2005 по 2016 роки (рис.1). 

У 2005 році вітчизняний ринок лакофарбових матеріалів динамічно 

розширювався. За підрахунками, місткість даного товарного ринку збільшилася 

на 12-15% - з 222 тис. т в 2005 році до 235,5 тис. т в 2008. П'ять років 

вітчизняний ринок лакофарбових виробів демонструє досить високі темпи 

приросту: у 2006 році приріст цього ринку становив 12-15%, в 2007 році - 

близько 10%, в 2009 - близько 15%. При цьому фахівці відзначають, що 

найбільш динамічно в Україні розвивається сегмент водно-дисперсійних 

матеріалів. 

 
 

Рисунок 1 - Динаміка та структура виробництва ЛФМ в Україні за 

видами дисперсного середовища в 2005-2016 рр. 
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Найбільшим попитом в Україні користуються алкідні та водо-дисперсійні 

фарби: на перші припадає 55-60% загального ринку ЛФМ, а на другі - 30-35%. 

Частка ринку олійних і порошкових фарб незалежно оцінюється маркетологами 

в 5-7% кожна [4]. За останні 3-5 років склад українського ринку ЛФМ помітно 

розширився. Так, якщо в 2007 році виробництвом лакофарбових матеріалів 

займалися трохи більше 50 компаній, то до початку 2012 року на цьому ринку 

вже працювало понад 150 виробників фарб, у тому числі - і великі міжнародні 

виробники фарб, що володіють власними виробничими потужностями в 

багатьох країнах Європи та світу.  

Зрозуміло, збільшення числа виробників істотно загострило конкуренцію 

на вітчизняному ринку ЛФМ. Тому, починаючи з 2010-2012 року, і виробники, і 

імпортери лакофарбової продукції перейнялися оптимізацією внутрішніх 

бізнес-процесів і стали більше уваги приділяти рекламної підтримки своєї 

продукції. 

Протягом 2010-2016 рр. спостерігається зниження виробництва ЛФМ на 

основі органічних розчинників. Для успішного та сталого розвитку 

вітчизняного ринку ЛФМ необхідним є наближення основних процесів  її 

виробництва та споживання до європейського рівня. Цього можна досягти за 

рахунок збільшення обсягів виробництва, потужної технологічної бази та за 

допомогою застосування більш якісних, ефективних та екологічних ЛФМ [1]. 

Порівнюючи показники обсягів виробництва ЛФМ на основі органічних 

розчинників 2014 із 2015 та 2016 рр.,можна встановити, що різниця значень 

складає зменшення на 25,8 тис. т. та на 26,7 тис. т. відповідно. Аналізуючи ті 

самі роки для водо-дисперсійних ЛФМ простежується динаміка збільшення на 

5,6 тис. т. у 2015 р. порівняно з 2014, та на 9,9 тис. т. у 2016 р. порівняно із 2015 [2]. 

Отже, встановлено, що ринок вітчизняних виробників ЛФМ за 2008-2016 

рр. значно зменшується. При цьому зміни їх виробництва не основні для 

органічних розчинників. Разом з тим збільшується динаміка виробництва 

водно-дисперсних ЛФМ. 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ 
 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин інновації здатні 

підвищити ефективність будь-якого процесу, вивести його на якісно новий 

рівень, відтак інноваційний напрям розвитку повинен стати для України 

пріоритетним. Впровадження інновацій у галузь роздрібної торгівлі здійснює 

вплив у різноманітних аспектах: організаційному, економічному, науково-

технічному та соціальному. Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення 

теоретичних і методичних досліджень щодо випровадження інновацій у 

діяльність підприємств галузі обумовлює актуальність дослідження. Адже, в 

сучасних умовах ефективно розвиваються ті підприємства, які вчасно реагують 

на вимоги ринку, створюють та добре організовують виробництво 

конкурентоспроможної продукції, забезпечують ефективність передумови 

внутрішньовиробничого управління. 

Апопій в., Хом`як Ю. вважають, що «інновація – це процес, спрямований 

на створення, виробництво, розвиток та якісне удосконалення нових видів 

виробів, технологій, організаційних форм та їх випровадження у практичне 

застосування з метою отримання економічного ефекту та забезпечення 

ринкового успіху підприємства чи організації» [2]. Рижкова Ю. трактує 

інновації як випровадження нових або значно змінених послуг і способів їх 

надання чи впровадження нових або значно змінених товарів (у випадку, коли 

інновація в послугах може привести до впровадження нових товарів) [3]. 

Складові інноваційної політики (маркетингова політика, політика 

структурних змін, інвестиційна політика) можуть ініціювати певні інновації, 

спрямовані на вирішення проблем у певній функціональній сфері. При 

дослідженні процесів формування інноваційної політики на підприємствах 

торгівлі враховують вплив сукупності чинників: обсяги господарсько-

торговельної діяльності; стан розвитку матеріальної бази; купівельну 

спроможність населення; розвиток науки і техніки в державі; виробництво 

товарів; імпорт товарів; кадровий потенціал галузі; культуру та компетентність 

управління; податкове законодавство. 

В економічній літературі висвітлюється значна кількість підходів до 

типології інновацій. Найбільш характерною, на наш погляд, є класифікація 

інновацій, яка була запропонована топ-менеджером у сфері роздрібної торгівлі 

Е. Блондо. Він виділяє сім типів інновацій, які є характерними для роздрібної 

торгівлі [4]: радикальні інновації ( інтернет-торгівля); покрокові інновації 

(поступове збільшення простору для проходу в торгових площах); соціальні 

інновації (цілодобово відкриті магазини або модель роботи Seven-Eleven, 

можливість придбання товарів у кредит, платіжні станції); технічні інновації 

(використовувана гіпермаркетами партитивна упаковка виробників); 
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революційні інновації (технології електронного обміну даними між 

торговельним підприємством і виробником, комплексні програми для 

управління ресурсами компанії – ERP-системи); локальні інновації (створення 

власних торговельних марок); архітектурні інновації (комерційні відносини та 

технології складування товарів, представлення товарів потенційним покупця). 

Зазначені типи поділялися за принципом зміни та вдосконалення комерційних 

відносин і (або) технологій. 

Торгівля як сполучна ланка між товаровиробниками та споживачами не 

може залишатися за межами економічних тенденцій розвитку суспільства у 

будь-якій країни. Намагання багатьох підприємств досягти лідерства в умовах 

жорсткої конкуренції в умовах глобалізації зумовлює необхідність модернізації 

виробництва та впровадження інновацій у господарську діяльність. Звичайно, в 

різних сегментах торгівлі, такі інновації можуть кардинально відрізнятися, 

особливо в українських реаліях. Наприклад, для деяких мереж гіпермаркетів 

інноваціями будуть впровадження секційного зберігання на складах, для 

супермаркетів – впровадження систем управління споживчим досвідом або 

загальних програм лояльності, для магазинів одягу – запуск віртуальних 

примірочних або робота з розсилками [5]. 

На даний час концентрація товарообігу в крупних і середніх 

підприємствах торгівлі досягла понад 80% в загальнонаціональному 

товарообігу. Великі торговельні об`єкти мають низку переваг економічного, 

технологічного і організаційного характеру, що зумовлює їх прискорений 

розвиток. Вони набувають організаційної форми мереж широкоформатних 

підприємств роздрібної торгівлі. Мережі таких підприємств носять 

корпоративний характер і належать великим торгово-промислових групам: 

«Фуршет», «Сільпо», «Ельдорадо», «Епіцентр», «Фокстрот» та ін. 

Внутрішня торгівля України продовжує розвиватися в основному 

екстенсивним шляхом, а для забезпечення якісних перетворень необхідною є 

активізація інвестиційних процесів у цій сфері діяльності, особливо у частині 

розширення масштабів і асортименту реалізації інноваційної продукції та 

підвищення потенціал. Торгівля є однією із галузей, що мають високий 

інноваційний потенціал. У торговельній галузі України активно розвиваються 

передові технології торгівлі та маркетингу, різноманітні інформаційні, технічні 

та технологічні інноваційні проекти розвитку, які докорінним чином змінюють 

традиційне уявлення про торговельний бізнес. У той самий час зростають 

вимоги українських споживачів щодо широкого товарного асортименту, якості 

товарів і послуг підприємств роздрібної торгівлі, наближення їх до стандартів 

аналогічних підприємств Європейського Союзу. 

Таким чином, інтенсивний розвиток підприємств роздрібної торгівлі 

останніми роками забезпечується не тільки інвестиціями та інформатизацією 

бізнес-процесів, але й інноваціями: з`являються нові послуги, застосовуються 

інші методи ціноутворення і продажів, формуються нові канали збуту, нові 

правові взаємовідносини з посередниками, впроваджуються нові методи 

управління персоналом тощо. За умови актуалізації інноваційного розвитку 
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торговельних підприємств, активізації появи та розвитку нових форматів і 

концепції торгівлі традиційні складові успішної діяльності – місце 

розташування, асортимент, ціна – стають недостатніми умовами для успіху. 

Інновації дозволяють підвищити ефективність процесу продажу, оптимізувати 

витрати, збільшити конкурентоспроможність організації в результаті 

використання бездротових і радіочастотних технологій; забезпечити покупця 

максимально можливим обсягом інформації про товари і послуги; підвищити 

продуктивність роботи службовців; поліпшити  показники фінансово-

економічної діяльності; збільшити прибуток підприємства. Інноваційний 

розвиток повинен здійснюватися одночасно за двома напрямами: науково-

технічним і організаційно-управлінським, що дає можливість визначити та 

зафіксувати низку концептуальних положень щодо побудови оптимальної 

моделі управління інноваційної діяльності у сфері торгівлі. 
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