
ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

«ВАТРА» 

ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Випуск 66 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ  
VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Актуальні проблеми ефективного соціально-
економічного розвитку України: пошук молодих» 

 

23 квітня 2019 року 
 

 

Вінниця 2019 



2 

УДК 330.3(477) 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип.66. 372 С.  

У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств 
в умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 
процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 
країни; моделюванню та проектуванню процесів управління в соціально-
економічних системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного 
розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії 
гостинності; якості та безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та 
соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль 
молоді в соціально-економічному розвитку України та передумови професійної 
самореалізації в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний 
аспекти, проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді.     

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ………………………………………...
 
Балахмей Вікторія  
Науковий керівник: Малюта К.Г., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ………………………………………..
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Бамберг Дар’я 
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМА ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД МОЛОДІ В УКРАЇНІ……………..
 
Баркалова-Жигадло Маргарита 
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЩИХ КЕЙТЕРИНГОВИХ КОМПАНІЙ 
УКРАЇНИ………………………………………………………………………………..
 
Баркалова-Жигадло Маргарита, Лозанська Світлана 
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВЕНЕСУЕЛЬСЬКОЇ КУХНІ ТА 
НАПОЇВ………………………………………………………………………………….
 
Бесараб Анастасія 
Науковий керівник: Власенко І.В., д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В 
УКРАЇНІ………………………………………………………………………………. 
 
Броска Діана  
Науковий керівник: Малюта К.Г., асистент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………………………..……..…………….
 
Броска Діана 
Науковий керівник: Пахомська О.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЕЛЕКТРОННЕ МЕНЮ: НОВІТНЯ СИСТЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ 
РОБОТИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА…………………….
 
Будженко Альона  
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ СОМЕЛЬЄ У ГОТЕЛЬНО – РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ……………….
 
Будженко Альона 
Науковий керівник: Мазуркевич І.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ 
ЛЮДИНИ………………………………………………………………………………..
 
Будженко Альона 
Науковий керівник: Малюта К.Г., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ГОТЕЛЬНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………………………………………
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Гаврилюк Анастасія 
Науковий керівник: Кізюн А.Г., к.геогр.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ………………………………………………………………………………...
 
Гаврилюк Анастасія 
Науковий керівник: Малюта К.Г., асистент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ НА ТРУДОВІ ТА 
ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ……………………………………………………………...
 
Головата Любомира 
Науковий керівник: Пенюк В.О., к.е.н., асистент 
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ В 
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ…………………………………………………………..
 
Гуменюк Катерина 
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
НЕПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ 
УКРАЇНИ………………………………………………………………………………...
 
Гуцол Ольга  
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
АНАЛІЗ СТАНУ ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ………………………………………
 
Гуцол Ольга  
Науковий керівник: Мазуркевич І.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРЕНДІВ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ…………………………………………………………………………………
 
Гуцол Ольга  
Науковий керівник: Малюта К.Г., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНОМУ 
БІЗНЕСІ………………………………………………………………………………….
 
Давидюк Анастасія 
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ………………………………
 
Десятник Анна 
Науковий керівник: Семко Т.В., к.т.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВИМОГИ ПО УЧАСТІ В КОНКУРСАХ ХАРЧОВОЇ 
ГАЛУЗІ…………………………………………………………………………………...
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Джога Віктор 
Науковий керівник: Малюта К.Г., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОЇ СПРАВИ В 
УКРАЇНІ…………………………………………………………………………………
 
Джога Віктор 
Науковий керівник: Онищук Н.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРОПЕРАТОРА «CORAL TRAVEL»  НА РИНКУ 
УКРАЇНИ………………………………………………………………………………...
 
Доник Оксана 
Науковий керівник: Малюта К.Г., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ………………………………………
 
Доник Оксана  
Науковий керівник: Пахомська О.В., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА………………………………………………………………………
 
Дяченко Олександра 
Науковий керівник: Мазуркевич І.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ 
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ………………………………………….
 
Жучковська Мирослава 
Науковий керівник: Лук’янець А.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МУЗЕЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ………………………..
 
Загребельна Тетяна 
Науковий керівник: Семко Т.В., к.т.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
СКЛАДОВІ………………………………………………………………………………
 
Задорожна Міла, Крамар Анна 
Науковий керівник: Мазуркевич І.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
КЕЙТЕРИНГ ЯК ВДАЛИЙ ЗАСІБ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА………………………….
 
Запривода Дар'я 
Науковий керівник: Власенко І.В., д.е.н., професор  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
В УКРАЇНІ……………………………………………………………………………….
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Зелінська Ганна, Масько Валерія 
Науковий керівник: Лукʹянець А.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ………
 
Іванчук Дар’я, Дяченко Олександра 
Науковий керівник: Лук’янець А.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ WELLNESS ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ……
 
Іванчук Дар’я, Дяченко Олександра 
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ КЕЙТЕРИНГУ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО 
БІЗНЕСУ…………………………………………………………………………………
 
Іванчук Дар’я, Дяченко Олександра 
Науковий керівник: Лук’янець А.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНДИВІДУАЛЬНИХ» ЕКСКУРСІЙ В МУЗЕЇ ІСТОРИЧНИХ 
КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ……………………………………………………….
 
Іванчук Дар’я 
Науковий керівник: Мазуркевич І.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ………………………………………….
 
Козійчук Ольга  
Науковий керівник: Чорна Н.М., д.і.н., професор  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
НАРКОТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПОДОЛАННЯ…………………………………………………………………………...
 
Козір Надія 
Науковий керівник: Власенко І.В., д.е.н, професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ…………………………………………………………
 
Колісник Діана 
Науковий керівник: Онищук Н.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РЕКЛАМНІ «ХИТРОЩІ» ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА…………….. 
 
Колодій Дар’я 
Науковий керівник: Власенко І.В., д.е.н, професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ У 
ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ……………………………………………………………...
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Кучерява Юлія 
Науковий керівник: Онищук Н.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО ТА ТРАДИЦІЙНОГО 
МАРКЕТИНГУ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ………………………………………….
 
Ліпковська Катерина  
Науковий керівник: Кізюн А.Г., к.геогр.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ПО 
РЕГІОНАХ УКРАЇНИ………..………………………………………………………..
 
Маковицький Дмитро, Комарова Анна 
Науковий керівник: Мазуркевич І.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ КАВОВОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ………………………
 
Матвієнко Діана 
Науковий керівник: Онищук Н.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
АНКЕТНЕ ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ГОТЕЛЮ…………………………………………
 
Маценко Вікторія 
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЗВИТОК ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ……………………………………………
 
Маценко Вікторія 
Науковий керівник: Пахомська О.В., асистент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ………………………………….
 
Маценко Вікторія 
Науковий керівник: Лук’янець А.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ГОТЕЛЮ З ТУРФІРМАМИ…………………………
 
Мачко Вікторія 
Науковий керівник: Лук’янець А.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТРЕНД ВЕЛНЕС ІНДУСТРІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ…………………
 
Мельник Ірина 
Науковий керівник: Онищук Н.В., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………....
 
Мусієнко Анастасія 
Науковий керівник: Власенко І.В., д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ У ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ…………………
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Недонос Юліана 
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РЕСТОРАНУ КЕЙТЕРИНГОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ…………………………………………………….……………
 
Нестерук Марія  
Науковий керівник: Іваніщева О.А., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ КОКТЕЙЛЬНИХ ТРЕНДІВ………………………
 
Нестерук Марія 
Науковий керівник: Малюта К.Г., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ АКЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО 
БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК СПОЖИВЧОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ…………………….
 
Осадчук Сузан  
Науковий керівник: Лук’янець А.В., ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ SPA-ГОТЕЛЕЙ В 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ 

 ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Одним з головних завдань держави у галузі забезпечення населення 
продовольством є гарантування його якості та безпечності.  

Система НАССР є системою управління безпечністю харчової продукції, 
яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. 
Система аналізу небезпек і критичних точок контролю забезпечує контроль на 
всіх етапах виробництва харчових продуктів, будь-якій точці процесу 
виробництва, зберігання та реалізації продукції, де можуть виникнути 
небезпечні ситуації. При цьому особлива увага спрямована на критичні точки, 
в яких всі види ризиків, пов'язані з використанням харчових продуктів, можуть 
бути попереджені, усунені або знижені до припустимих рівнів внаслідок 
цілеспрямованих заходів. Для запровадження системи НАССР виробники 
зобов'язані не лише досліджувати свій власний продукт та засоби 
виробництва, але й використовувати цю систему та її вимоги до 
постачальників сировини, допоміжних матеріалів, а також системи оптової та 
роздрібної торгівлі. Система НАССР не є системою відсутності ризиків. Вона 
розрахована на зменшення ризиків щляхом їх контролю. Основними методами 
системи є аналіз ризиків та небезпек, визначення потенційних дефектів 
продукції по відношенню до виробничих факторів (критичні контрольні 
точки), профілактичний (превентивний) контроль, звітність та 
відповідальність [1].  

На сьогоднішній момент глобалізація ринку харчової продукції призвела 
до необхідності вирішувати проблему безпеки продуктів харчування й 
зменшення ризику їхнього негативного впливу на здоров'я людини. Проблема 
має настільки серйозний і масштабний характер, що уряди країн і провідні 
асоціації виробників харчової продукції все частіше піднімають питання 
безпеки харчової продукції й шукають шляхи її забезпечення й контролю. 
Найбільш дієвим рішенням називають введення єдиних міжнародних 
стандартів, вимог до забезпечення безпеки харчових продуктів [2].  

Основні переваги НАССР. Виробники харчової продукції на будь-яких 
ринках, особливо на українському, стикаються з купою проблем: підвищення 
конкуренції; глобалізація мереж роздрібної торгівлі та постачання; вимоги 
покупців; ціновий тиск; нечітке законодавство; скандали в ЗМІ. Система 
НАССР здатна не тільки потужно їм протистояти, але й, забезпечивши 
безпечність продукції, збільшити її продаж, скоротити витрати та мінімізувати 
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ризики ведення бізнесу. НАССР – це інструмент управління, що забезпечує 
більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних 
факторів у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування та 
контроль якості. Використання системи НАССР дозволяє перейти від 
випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів. Поява 
міжнародних стандартів ISO серії 22000 започатковує наближення та 
встановлення еквівалентних (рівнозначних) вимог до рівня безпечності 
харчових продуктів для всіх учасників глобалізованого продовольчого ринку. 
НАССР – це потужна система, що може застосовуватися до великого спектру 
простих і складних операцій. Вона використовується для забезпечення 
безпечності харчових продуктів протягом усього ланцюга виробництва і 
реалізації харчового продукту. Для впровадження системи НАССР виробники 
повинні досліджувати не тільки їх власний продукт і методи його 
виготовлення. Постає завдання застосовувати такі ж вимоги і до 
постачальників сировини і допоміжних матеріалів, системи дистрибуції та 
роздрібної торгівлі. Правильне запровадження системи НАССР надає 
виробнику багато переваг економічного та управлінського характеру.  
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СМАКОВИХ  

ТОВАРІВ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ  
 

У групу смакових товарів обꞌєднані різноманітні харчові продукти в 
основному рослинного походження, які завдяки особливостям хімічного 
складу покращують смакові та ароматичні властивості їжі й завдяки цьому 
сприяють більш швидкому й повному її засвоєнню. Це такі товари, як 
безалкогольні та  алкогольні напої, прянощі, приправи, чай та кава. Таким 
чином, смакові товари – різноманітні за хімічною природою продукти, які 
діють збуджуюче на центральну нервову систему та стимулююче на роботу 
харчового каналу. 

Товарознавча класифікація смакових товарів містить наступні структурні 
підрозділи: 

1. прянощі та приправи – кухонна сіль, лавровий лист, перець; 
2. безалкогольні напої – чай, кава, мінеральні води; 
3. алкогольні напої – спирт, горілка, вино, коньяк; 
4. слабоалкогольні напої – пиво, брага; 
5. тютюнові вироби. 
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Багато смакових товарів (пиво, вино, соки) володіють певною 
калорійністю, а інші (прянощі, куховарська сіль, мінеральні води) 
енергетичних речовин містять дуже мало або вони взагалі відсутні. Головна 
корисність всіх смакових товарів полягає в тому, що вони здатні покращувати 
смак і аромат їжі, впливати на центральну нервову систему людини. Характер 
дії різних смакових товарів неоднаковий і залежить від речовин, що входять 
до їх складу.  

Більшість смакових товарів містять біологічно активні речовини. Так, 
соки, сиропи, екстракти багаті органічними кислотами, вітамінами, 
легкозасвоюваними вуглеводами, мінеральними солями. Більшість з них 
використовують в медицині (кріп, аніс, гострий перець і ін.). Кава займає 
великі плантації, чим чай. Обробляють каву в країнах Латинської Америки, 
особливо в Бразилії (40% світового виробництва), Південно-східній Азії і 
Африки. Споживання кави на душу населення найбільш високе в 
скандинавських країнах і США – до 12-13 кг, в країнах СНД – менше 1 кг в 
рік. Кавові зерна збирають з рослин двох видів: Арабіка і Робуста. По місцю 
зростання ботанічні сорти кави ділять на американський, африканський і 
азіатський. У кожній з цих груп є високоцінні ботанічні сорти кавових дерев, 
які дають кращий смаковий продукт. До України завозять каву з Бразилії, 
В'єтнаму, Колумбії, Індії і інших країн. 

В даний час вже освоєний промисловий випуск чайних напоїв. Вони не 
містять кофеїну, який протипоказаний деяким споживачам. Як сировина для 
чайних напоїв використовують трави: материнку, чебрець, звіробій, плоди 
шипшини, малину, горобину звичайну і чорноплідну, глід, чорницю, лист 
брусниці, квітки липи, нирки сосни і ін. 

Деякі види пряноароматичних рослин обробляють в спеціалізованих 
господарствах. Рослинну сировину заготовляють в певній стадії зрілості, коли 
в ній максимально накопичуються основні смакові і біологічно активні 
речовини. 

Приправи відрізняються від прянощів тим, що здатні  змінювати смак 
продукту. Їх застосовують в кількості, більшій ніж прянощі, а деякі з них 
використовують окремо. 

Столова сіль – природне кристалічне з’єднання хлористого натрію. Іони 
натрію підтримують осмотичний тиск і утримують воду в організмі, беруть 
участь у передачі нервових імпульсів. Хлор необхідний для створення кислого 
середовища в шлунку. Сіль покращує смак харчів, має консервуючі 
властивості. Добова норма солі − 5-6 г. Сіль з добавками – йодована, 
фторована і фторовано-йодована. 

Безалкогольні напої. Ця група об'єднує різноманітні по сировині, складу, 
властивостям і технології отримання напої, які угамовують спрагу і надають 
освіжаючу дію. До безалкогольних напоїв відносяться мінеральні води, 
плодово-ягідні безалкогольні напої і кваси. Вони володіють певною харчовою 
цінністю.  

Харчову цінність безалкогольним напоям додають цукристі речовини; 
біологічну – вітаміни, мінеральні речовини; освіжаючу дію – вуглекислота і 
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органічні кислоти, що додаються або утворюються в процесі приготування 
напоїв. Багато безалкогольних напоїв володіють профілактичною або 
лікувальною дією. 

У зв'язку з цим безалкогольна галузь розвиває випуск низькоцукристих 
виробів, виробів на цукрозамінниках, з використанням вторинної молочної 
сировини (пахта, сироватка).  

Асортимент напоїв останнім часом значно розширений за рахунок 
використання для їх виробництва компонентів-напівфабрикатів. Зарубіжні 
фірми-постачальники доводять компоненти-напівфабрикати до вищого 
ступеня готовності, що дозволяє випускати продукт з найменшими витратами 
і високої якості. Компонентами-напівфабрикатами є складні 
високомолекулярні системи з оптимальному смаком і тонким ароматом, що 
мають характерний і постійний колір, консистенцію, мікробіологічну 
стабільність. 

Міцні алкогольні напої – питний спирт, горілка, лікеро-горілчані вироби, 
виноградні вина і коньяки містять достатньо високий відсоток етилового 
спирту, який негативно діє на організм людини, особливо нервову систему.  

З метою зменшення споживання алкогольних напоїв учені спільно з 
працівниками харчової промисловості розробляють рецептури 
слабоалкогольних напоїв, коктейлів. У світовій спільноті, особливо в 
розвинених країнах, спостерігається зниження споживання міцних 
алкогольних напоїв. Горілку, бальзам, пунш і інші міцні алкогольні напої 
вживають в розбавленому вигляді, у складі коктейлів невисокої міцності. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ШОКОЛАДУ, 

ЙОГО ДЕГУСТАЦІЯ 
 

Якість продукції – це сукупність тих властивостей, які обумовлюють її 
придатність до використання по призначенню. Показник якості – це кількісна 
характеристика всіх властивостей продукції, котрі визначають її придатність 
до використання по призначенню [1]. 

При оцінюванні якості харчових продуктів, в тому числі, шоколаду, 
визначають показники якості і встановлюють відповідність їх вимогам 
нормативних документів [1]. 
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Проблема захисту товарів від підробок з кожним днем стає все більш 
актуальною. Із кондитерських виробів найбільш часто об’єктом фальсифікації 
є шоколад. Шоколадом називається кондитерський виріб, виготовлений на 
основі какао-масла. Існують такі види фальсифікації, як: асортиментна, 
кількісна, якісна, вартісна, інформаційна. Справжній шоколад містить чотири 
основних компоненти: масло-какао, какао терте, цукрову пудру, лецитин.  

Підміна одного виду шоколаду іншим - це асортиментна фальсифікація. 
При якісній фальсифікації у шоколадній масі знижують вміст більш дорогих 
складових (какао-масла і тертого какао) введенням великих кількостей менш 
цінних компонентів (сухе і згущене молоко, вершки, родзинки, розтерті 
горіхи, цукати, подрібнені вафлі і т. п.). Кількісна фальсифікація здійснюється 
шляхом обману споживача за рахунок значного відхилення параметрів товару 
– маси, об’єму, довжини. При вартісній фальсифікації реалізують низькоякісні 
товари за цінами високоякісних. Інформаційна фальсифікація – це 
спотворення інформації в маркуванні та рекламі, товарно-супровідних 
документах, підробка сертифіката якості, митних документів, штрихового 
коду та інші [2].  

Для ідентифікації і визначення фальсифікату потрібно брати 
органолептичні та фізико-хімічні показники якості шоколаду, які не залежать 
від рецептури шоколадних виробів і нормуються у ДСТУ 3924-2000 [2]. 

Шоколад стоїть нарівні з вином, кавою, чаєм, тощо, тому що він володіє 
такими ж складними смаковими поєднаннями. І у всіх цих продуктів є певна 
кількість правил при дегустації, які дозволяють найбільш широко 
познайомитись зі смаковою палітрою продукту. Так само, як є професія 
дегустатора вина, є дегустатори, що оцінюють шоколад. Ми знаємо, 
наприклад, що вино потрібно подавати при певній температурі, а час 
заварювання чаю впливає на його смак. Безліч нюансів є й для шоколаду, 
дотримання яких дозволяють розкрити весь потенціал какао [3]. 

Якісний шоколад є неповторним, унікальним, його смак залежить від 
багатьох факторів: походження та якість какао-бобів, обробка інгредієнтів, 
вміння майстра. Щоб краще зрозуміти усі властивості того чи іншого 
шоколаду і в повній мірі оцінити його, необхідно знати географічне 
походження та особливості вирощування какао-бобів, з яких він зроблений. І, 
звісно, процес виробництва самого шоколаду є не менш важливим. 

Методи дослідження якості шоколаду складаються з органолептичних, 
вимірювальних, експертних і соціологічних [3].  

Найбільш часто в торгівельній практиці і на підприємствах-виробниках 
застосовують органолептичний і вимірювальний методи визначення і аналізу 
показників якості. Органолептичний і вимірювальний методи передбачають 
оцінку якості партії шоколаду по пробах або зразках, відібраних із однорідної 
партії. При поступленні шоколаду великими партіями відбирають невелику її 
частину, так звану середню або об’єднану пробу. Отримані результати оцінки 
якості відібраної проби поширюються на всю однорідну. Тому важливою 
вимогою при відборі – це представництво і достатня кількість проби [4].  
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При органолептичному методі оцінка якості шоколаду здійснюється за 
допомогою органів чуття людини. Органолептичний метод відрізняється 
простотою, доступністю і швидкістю визначення, але він має суб’єктивний 
характер. Крім того, органолептичний метод не дає повної уяви про якість 
шоколаду, його хімічний склад, наявність або відсутність шкідливих речовин, 
але є незамінним при дегустації шоколаду. 

Оцінку якості шоколаду слід проводити в певній послідовності, спочатку 
визначаючи стан маркування і упаковки. Потім необхідно довести його до 20-
22 градусів, і тільки потім можна розпочати дегустацію. Залежно від 
температури шоколаду в момент оцінки будуть розрізнятись його смак, 
текстура та аромат. Шоколад впливає на відчуття, в тій чи іншій мірі, а вони 
передають до нашого мозку інформацію для створення відчуття задоволення. 
Завдяки пам'яті, ідентифікації та аналізу, свідомість приходить до певних 
висновків. Можна визначити, чи сподобався шоколад, на що він схожий, які 
компоненти є найбільш виразними [4]. 

Зовнішній вигляд шоколаду (його форму, блиск, стан поверхні, цілісність, 
колір) визначають також в числі перших показників якості. Потім послідовно 
визначають консистенцію, структуру. Не менш важливим органом відчуття є 
ніс (нюх). Це пов'язано з тим, що чим більш приємним є для нас той чи інший 
аромат, тим більш сприятливо ставимось ми до його носія. Найбільш гостро 
відчути усі аромати шоколаду тільки тоді коли він опиняється уже у роті, але 
на першому етапі нюхальної дегустації оцінюється запах шоколаду, коли 
дегустатор просто нюхає його. Для того, щоб відчути вторинні ноти та 
розпізнати після смак, дегустатори активно проганяють носом повітря через 
ротову порожнину з шоколадом, це дозволяє розпізнати навіть ледь вловимі 
ноти. Аромат від одного шоколаду може триматись до 30 секунд, а інший може 
взагалі не залишати аромату. За насиченістю аромат буває сильним, об'ємним, 
інтенсивним, середнім або легким; а за тонкістю – дуже тонкий, грубий, 
складний, простий, основний (базовий) [3]. 

Попри те, що у шоколаді ми цінуємо якраз смак, сам по собі він не є аж 
таким інформативним способом сприйняття. Як нам відомо, є 4 основні зони 
на язику, що розрізняють солодкий, солоний, гіркий та кислий смак. Втім, як 
би не здавалось дивно, але багате описання смаку формують тільки у 
поєднанні з запахами, які ми вловлюємо носом. 

Існує так званий баланс смаків по відношенню один до одного, він 
відрізняється залежно від продукту дегустації. Схематично баланс смаків 
зображують і вигляді чотирикутника, кути якого віддалені від центру 
настільки, наскільки переважає той чи інакший смак. Рівносторонній квадрат 
є ідеальним варіантом, він представляє повний баланс, жоден зі смаків не 
домінує над іншим, це є найбільш гармонійним поєднанням. При появі 
додаткових смаків (явно виражених ароматів), властивих будь-якому 
продукту, у чотирикутник додається ще одна площина, перетворюючи його у 
багатокутник [3]. 

Таким чином, на завершення дегустації оцінювач переживає емоції, 
відчуває смакову насолоду. Досвідчений дегустатор уже відчував в житті 
схожі відчуття, і тому опис шоколаду крутиться у нього на язику. Він 
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порівнює, аналізує, запам'ятовує, у його свідомості виникає «чуттєва 
картинка», яку він може застосувати стосовно продукту, дегустація якого 
проходить саме зараз. Якщо дегустація проводиться декількома експертами, 
то в кінці обов'язково слідує етап, на якому дегустатори діляться своїми 
враженнями та спостереженнями, порівнюють їх та дискутують, що допомагає 
скласти більш повну картину про продукт. 
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ЗАБРУДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І СИРОВИНИ 

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМИ РЕЧОВИНАМИ 
 

У харчових продуктах можуть зустрічатися антибіотики різного 
походження: природні антибіотики, які утворилися в процесі приготування 
продуктів, антибіотики лікувально-ветеринарних засобів і біостимуляторів, і 
деякі види, що вживаються для консервування. 

Природні компонента з антибіотичного дією містяться у цибулі, хроні, 
прянощах, ефірних оліях, меді, свіже видоєному молоці, крупах. Вони 
використовуються в профілактично-лікувальному харчуванні. 

При мікробно-ферментативних процесах утворюються різні групи 
речовин з антибіотичною дією, які застосовуються у ветеринарії (тварини). 
Але антибіотики стимулюють окремі біохімічні процеси в організмі тварин, 
що веде до прискореного росту, збільшення продуктивності, тому їх 
використовують і для стимулювання росту, активізацію захисту і відгодівлі 
тварин [1]. 

Крім безпечності і високої ефективності ці препарати повинні мати такі 
властивості: 

– не резорбціюватись (майже) із шлунково-кишкового тракту; 
– не використовуватись у лікувальній ветеринарній практиці; 
– проявляти антибактеріальну дію лише на грампозитивну мікрофлору; 
– не викликати перехресної резистентності мікроорганізмів до 

антибіотиків, які використовуються для лікування. 
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У корми дозволяють добавляти препарати-антибіотики: гризін і 
бацітрацин, які надходять на ферми тільки у складі префіксів, БВ добавок, 
комбікормів; не дозволяється – у корм коровам, племінним тваринам і 
виключене не пізніше, ніж за добу до забою. 

Близько половини виготовлених антибіотиків використовується у тварин. 
Вони здатні переходити в м'ясо, молоко, яйця та ін. Вони приводять до 
порушення функціональних властивостей органів людини. Разом з тим відомо: 
R-плазмідне (позахромосомне) передавання стійкості в організм людини і 
тварини; R-фактор здатний переносити в бактеріях стійкість в багатьох 
антибіотиків відразу і забезпечує передачу резистентності від непатогенних до 
патогенних бактерій. Також – алергії, зміна мікрофлори кишковика приводить 
до порушення синтезу вітамінів, розвитку патогенних організмів. У молоці 
антибіотики погіршують виробництво сирів та інших продуктів. При 
пастеризації руйнується всього 6-28 % антибіотиків. Молоко тварин, яких 
лікували антибіотиками, забороняють до вживання (1-7 діб). Комітетом 
ФАО/ВООЗ встановлено також строки можливого використання м’яса тварин 
після останнього застосування антибіотиків, а також гранично допустиму 
концентрацію (ГДК) і МДР [2]. 

Антибіотик нізін (Е 234) може використовуватись як консервант для 
виробництва овочевих консервів (зелений горошок, томати, кольорова 
капуста). За хімічною будовою – це поліпептид, здатний знижувати опір спор 
термостійких бактерій. Також його можна використовувати при виробництві 
сирів (МДР 12,5 мг/кг). Він руйнується в травному каналі і не впливає на 
мікрофлору. Антибіотик пімаріцин (Е 235) допускається для обробки поверхні 
сирів (МДР 1 кг/дм). Дозволяється також у Росії і Німеччині. 

Сульфаніламіди також використовуються для боротьби з інфекційними 
захворюваннями, оскільки мають антимікробну дію. 

Нітрофурани – використовуються в боротьбі з інфекціями, які стійкі до 
антибіотиків і сульфаніламідів. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ МОРОЗИВА 
 

В даний час існують різні класифікації морозива. Нижче наведені деякі з 
них. 

Морозиво випускають таких видів: 
– молочне, вершкове і пломбір – на основі молочної суміші з вмістом 

жиру відповідно 2,8-3,5 %, 8-10 %, 12-15 %; 
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– плодово-ягідне і ароматичне – (без додавання молочної сировини) з 
введенням в сироп есенцій, органічних і фарбувальних речовин; 

– любительські види – виробляють в невеликій кількості з використанням 
різних наповнювачів [1].  

Залежно від особливостей приготування морозиво поділяють на: 
– м'яке. Його отримують шляхом фризерування суміші (без 

загартовування); 
– загартоване. Воно поділяється на основні і любительські види; 
– домашнє [2].  
За видом фасування морозиво буває: 
– ваговим; 
– дрібно-фасованим (в брикетах, вафельних або паперових стаканчиках, 

глазуроване морозиво та інше); 
– крупно-фасованим (торти, кекси, в коробках і поліетиленових 

мішечках) [4].  
Автори [3] наводять наступну класифікацію морозива:  
1. В залежності від складу сировини, яку застосовують, морозиво 

поділяють на такі групи:  
– морозиво на молочній основі: молочне, вершкове, пломбір, 

кисломолочне, сироваткове;  
– морозиво на плодово-ягідній (овочевій) основі: плодово-ягідне, 

овочеве;  
– морозиво на основі цукру, цукристих речовин, цукрозамінників: 

ароматичне;  
– морозиво на молочній та плодово-ягідній основі: щербет, сорбет;  
– молокомістке морозиво: молочно-рослинне, вершково-рослинне, 

рослинно-молочне, рослинно-вершкове, в тому числі щербет з рослинним 
жиром;  

– морозиво, виготовлене без фризерування: харчовий (ароматичний) лід, 
фруктовий лід.  

2. Залежно від нормованої масової частки жиру морозиво поділяють на:  
– нежирне;  
– маложирне;  
– класичне (нормальної жирності);  
– жирне;  
– високожирне.  
3. В залежності від використання смакових інгредієнтів морозиво 

поділяють на види:  
– морозиво з наповнювачами, внесеними у вигляді однорідної маси:  

– шоколадне (з додаванням какао-порошку);  
– кавове (з додаванням витяжки кави);  
– з цикорієм (з додаванням витяжки кореня цикорію);  
– крем-брюле (з додаванням сиропу крем-брюле);  
– яєчне (з додаванням яєць або продуктів їх переробки);  
– горіхове (з додаванням горіхового праліне);  
– фруктове (з додаванням протертих плодів і ягід);  
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– морозиво з добавками, внесеними в цілому вигляді, або шматочками, 
або у вигляді «прошарків», «прожилок», «стрижня», «спіралі»: 

– з родзинками;  
– з цукатами;  
– з горіхами;  
– з джемом;  
– з м'якою карамеллю;  
– з фруктами;  
– з шоколадом;  

4. В залежності від температури і консистенції морозиво поділяють на:  
– м'яке  
– загартоване  
5. Морозиво в залежності від маси та виду фасування поділяють на:  
– вагове;  
– фасоване, в тому числі крупно-фасоване і дрібно-фасоване.  
6. Залежно від способу виготовлення Морозиво поділяють на:  
– одношарове;  
– багатошарове;  
– у харчовому покритті (з частковим харчовим покриттям), у тому числі 

ескімо;  
– декороване;  
– вироби з морозива (тістечка, торти, рулети).  
7. Кисломолочне морозиво в залежності від використовуваної сировини і 

заквасок підрозділяють на йогуртне, ацидофільне, з кефіру, сметани, сирне, з 
кислого молока, з ряжанки тощо.  

При додаванні вітамінів до найменування морозива додають слово 
«вітамінізоване». При використанні замінників цукру до найменування 
морозива додають: «з ксилітом», «із сорбітом» і так далі залежно від 
замінників. При додаванні ароматизаторів у всі групи морозива (крім 
ароматичного) до найменування додають «з ароматом ...». Морозиво 
допускається виготовляти у харчовому покритті або з частковим харчовим 
покриттям, у вафельних виробах або з використанням печива за нормативними 
документами та рецептурами, затвердженими в установленому порядку, 
зарубіжного виробництва – за наявності дозволу Міністерства охорони 
здоров'я.  

В даний час асортимент морозива дуже різноманітний. Загартоване 
морозиво виробляється основних і любительських видів. В основі видів і 
асортименту кожного з них лежать особливі рецептури. До основних видів 
загартованого морозива відносять молочне, вершкове, пломбір, плодово-
ягідне і ароматичне. Морозиво на молочній основі (молочне, вершкове, 
пломбір) виробляється без наповнювачів і з наповнювачами (родзинками, 
кавою, какао-порошком, горіхами, шоколадом, ягодами, цукатами, крем-
брюле та ін.). Плодово-ягідне морозиво готується на основі пюре, соків, 
сиропів різних плодів і ягід (сливове, полуничне, чорносмородинове, вишневе 
тощо). Морозиво може бути в глазурі або без неї. Найменування морозива 
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відповідає виду основної сировини і добавки (з ваніліном, з корицею, 
горіхами). Аматорські види морозива виробляють в менших кількостях, ніж 
основні види, але при більш різноманітних комбінаціях сировини. Так 
виробляють овочеве морозиво, морозиво на основі сироватки, кисломолочне, 
молочно-рослинне, вершково-рослинне. Морозиво може бути порційним або 
ваговим. Воно може бути на паличці, у вафельному стаканчику. 
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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.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін. 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 
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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); 
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 



33 

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 
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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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ ЗЕРНОВИХ  
ПРОДУКТІВ - СУХИХ СНІДАНКІВ 

 
До сухих сніданків відносять продукти, готові до безпосереднього 

споживання і виготовлені з різних злаків. Сухі сніданки виготовляють у 
вигляді пластівців, круп’яних паличок, фігурних кукурудзяних виробів і 
повітряних зерен. Сухі сніданки – це продукти, які використовуються 
населенням для швидкого втамування голоду. Основними їх споживачами є 
молодь і діти. Згідно з ДСТУ 2903-94, сухі сніданки за видом одержуваної 
продукції поділяються на чотири групи: 

1) пластівці; 
2) повітряні вироби; 
3) волокнисті; 
4) гранульовані. 
За компонентністю вони поділяються на зернові і зернові в суміші з 

фруктовими добавками (сухофруктами, порошками, начинками) або іншою 
сировиною. 

Сухі сніданки мають дуже широкий асортимент, що дає можливість 
виробникам варіювання залежно від сировини і виробничих можливостей. 
Умовно до сухих сніданків належать каші швидкого приготування. Їх 
виготовляють на основі зернової сировини, підготовленої екструзійним 
методом.  

Окрему позицію займають товари для дієтичного і дитячого харчування. 
Для їх виготовлення використовується тільки екологічно чиста сировина. В 
залежності від складу і призначення сухі продукти для дитячого і дієтичного 
харчування ділять на: суміші дитячі з відварами, суміші молочні «Здоров’я», 
каші молочні, сухі овоче-молочні пюре, сухі плодово-молочні пюре. Для 
дитячого харчування також випускають борошно вітамінізоване, суміші 
борошняні, киселі молочні, вівсяні пластівці «Геркулес», толокно [1]. 

Ринок сухих сніданків в Україні почав формуватися разом з ринковими 
реформами. На продовольчому ринку з’явилися якісно нові товари, дуже 
несхожі на пластівці «Геркулес», кукурудзяні пластівці та баранці. Серед 
споживачів збільшився попит на мюслі, кранчі, фігурні вироби закордонного 
виробництва. З часом ринок сухих сніданків набув розвитку за рахунок 
продукції українських підприємств. Однак товар поки залишається 
недостатньо поширеним і не став постійною часткою харчового раціону 
українців, як це прийнято в державах ЄС.  

Асортимент продовольчих товарів в Україні постійно розширюється за 
рахунок нових видів товарів і вдосконалення вже існуючих. Основним 
джерелом постачання нових товарів залишається імпорт, хоча і деякі 
вітчизняні виробники теж закуповують нові технології, які за кордоном 
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пройшли випробування і набули позитивної оцінки фахівців. Серед 
технологій, які активно розвиваються в Україні, можна назвати екструзійну, за 
допомогою якої виготовляється більшість сухих сніданків [2]. 

Перспективність екструзійних технологій полягає в можливості 
використання широкого асортименту сировини, застосування сумішей круп, 
борошна, крохмалю, різних добавок. Подальшому розширенню виробництва 
екструдованих продуктів сприяє застосування добавок, що підвищують їх 
харчову і біологічну цінність. 

Найбільш значними імпортерами сухих сніданків на територію України з 
початку 2010-х років стали Росія і Польща, питома вага яких в загальному 
обсязі імпорту продукту був приблизно рівним (45 % і 44 % відповідно). Таким 
чином, сукупна частка інших імпортерів ледве перевищила 10 %. У тому числі, 
країнами, питома вага яких в імпорті сухих сніданків в Україну склав від 1 до 
3 %, стали Фінляндія, Німеччина, Білорусь і Франція. У числі інших країн, що 
імпортують незначні обсяги продукції в нашу країну, можна назвати 
Туреччину, Словаччину, Італію, Чехію і ряд інших країн [3]. 

Аналіз ринку показав, що найбільший обсяг експорту сухих сніданків в 
2010-2015 роках був здійснений Україною до країн колишньої СНД (43 % 
загального обсягу експорту), що практично еквівалентно частці імпорту 
продукції з цих країни. Трохи меншими експортерами є Молдова і Казахстан 
(по 17 % і 10 % відповідно). Частка семи країн-експортерів сухих сніданків в 
загальному обсязі українського експорту продукції варіювала від 2 % до 4 %. 
Серед них – Білорусь, Данія, Грузія, Німеччина, Естонія, Туркменістан і 
Азербайджан. Країнами, які експортували зовсім незначний обсяг сухих 
сніданків з України, також були Туреччина, Ізраїль, США, Канада і низка 
інших країн [4]. 

До 1990 р. основними підприємствами з виробництва сухих сніданків 
були комбінати харчоконцентратної галузі. Після приватизації харчових 
підприємств кількість виробників помітно зросла. До провідних сучасних 
виробників сухих сніданків можна віднести ДП КРЮК «Хліб України», 
«Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів» (ТМ Наhnе), ПАТ «Сerealia 
Україна», ПАТ «Луганськмлин» (ТМ «Господиня»). Це потужні підприємства, 
які мають технічні і фінансові можливості для того, щоб самостійно 
виробляти злакові пластівці і складати з них різноманітні суміші. 

В Україні щорічно реалізується близько 28 тис. т сухих сніданків на 
суму 30-35 млн. дол., причому 90 % з них, доводиться на вітчизняний товар [4]. 

Ринок сніданків ненасичений. Проте можна судити по тому, що в Європі 
і США споживання сухих сніданків на кожного жителя складає от 1 до 7 кг на 
рік, в Україні – 0,3 кг [4]. 

Не дивлячись на безперечну перевагу на внутрішньому ринку сухих 
сніданків українського походження, боротьбу за споживчу симпатію 
продовжують багато компаній і торгових марок – Nestle (Швейцарія), Bruggen 
(Німеччина), Наhnе (Німеччина), АХА (Данія), Nordic (Фінляндія), ОНО! 
(Литва), «Російський продукт» Росія, а також польські, угорські, чеські 
виробники. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

Розвиток логістичних систем здійснювався у взаємозв'язку з еволюцією 
концепції логістики. Відповідно до етапів розвитку і впровадження логістики 
виділяють стадії розвитку логістичних систем. На першій стадії розвитку 
логістичне управління пов'язане тільки з виконанням окремих завдань у 
сферах постачання чи збуту (складування, транспортування), на наступних 
стадіях системи логістики охоплюють функціональні сфери логістичної 
діяльності, потім їх контроль розповсюджується на всі логістичні процеси 
підприємства від закупівлі матеріальних ресурсів до обслуговування 
споживачів, створюється локальна мікрологістична система, що адаптується 
до динамічного зовнішнього середовища. Також виділяють стадію розвитку 
логістичних систем підприємств, що здійснюють діяльність на глобальному 
рівні та відповідно створюють глобальні логістичні мережі. Характерною 
тенденцією розвитку логістичних систем є передавання частини функцій 
спеціалізованим фірмам (логістичним провайдерам) [1].  

На сьогодні відсутній єдиний погляд науковців та практиків щодо 
критеріїв оцінювання продуктивності діяльності логістичної системи та 
ефективності обслуговування споживачів.  

Крикавський Є.В. оцінювання ефективності логістичних систем вбачає у 
визначенні рівня продуктивності інтегрованого ланцюга поставок через якісні 
та кількісні характеристики [2].  

До якісних характеристик він відносить [2]:  
– задоволення клієнта (рівень задоволення клієнта);  
– еластичність (рівень реакції ланцюга поставок на зміни попиту);  
– рівень інтеграції переміщення інформації і сировини; ефективне 

управління ризиком (ступінь мінімізації ризику);  
– ефективність постачальника (відсоток вчасних поставок і якість 

поставок). 
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До кількісних характеристик відносяться [2]:  
– продуктивність (максимізація продуктивності, максимізація залучення 

засобів);  
– витрати (зменшення витрат);  
– можливості реагування (рівень реалізованих замовлень, частота 

нетермінових поставок, час реалізації замовлення, зменшення дублювання 
функцій, частота повернень, рентабельність логістичних витрат);  

– максимізація продажу;  
– максимізація прибутку;  
– повернення від інвестицій.  
Гудзь П.В. вказує на те, що практично неможливо оцінити всі аспекти 

функціонування логістичної системи, а тому пропонує здійснювати системний 
аналіз на основі [3]:  

– аналізу вигідності споживача як системного аналізу маршрутів, що 
дозволяє проаналізувати вигідність кожної зупинки на маршрутах і ефективно 
перерозподілити час;  

– аналізу ефективності товарних складів, що визначається їх основними 
функціями, а також показниками ефективності та продуктивності, які потім 
співставляються з витратами на зарплату, обладнання, складський простір і з 
фінансовими інвестиціями. Ці співставлення проводяться як окремо за 
функціями, так і для всіх функцій разом;  

– аналізу консолідації вантажів, що проявляється у визначенні 
транспортних витрат та об'єднанні малих партій вантажу у великі;  

– аналізу дохідності продукту як розрахунку «реальних витрат і 
доходності для виробника від розподілу кожного окремого найменування 
продукту вздовж всього ланцюгу розподілу (транспортування, обробка, 
зберігання, обробка замовлень тощо) до кінцевого споживача»;  

– визначення еталона, що передбачає аналіз показників ефективності від 
чотирьох до шести конкуруючих фірм з метою визначення методу порівняння 
фірм при виконанні ними різних задач та/чи процесів;  

– аналізу нормативної бази та галузевих стандартів. У праці відомих 
американських дослідників у сфері логістики Бауерсокса Д. та Клосса Д. 
вимірювання ефективності логістичної системи орієнтується на визначенні 
двох груп логістичних показників: внутрішніх та зовнішніх.  

Внутрішні показники вони поділяють на такі категорії: витрати, 
обслуговування споживачів, продуктивність, управління активами, якість. Ці 
показники мають відобразити ефективність здійснення основних логістичних 
операцій внутрішніх процесів. Тобто вони потрібні для управлінського 
контролю за всіма аспектами діяльності підприємства. Потребу у зовнішніх 
показниках вбачають у виявленні та реалізації очікувань споживачів, як 
основного орієнтиру логістичної системи [4]. 

Економічний аналіз логістичних процесів вони пропонують здійснювати 
за трьома тематичними блоками: аналіз матеріальних та інформаційних 
процесів (аналіз процесу закупівлі, аналіз запасів, аналіз складських процесів, 
аналіз процесів продажів); управлінський аналіз логістичних процесів (власне 
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виробництво або закупівля, вибір джерел закупок, ефективність 
транспортного обслуговування, ефективність складських інвестицій, вибір 
каналів дистрибуції); аналіз логістичних витрат (аналіз витрат на просування, 
аналіз витрат на запаси, аналіз витрат на інформаційні процедури). 
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СТАН РИНКУ КРУП В УКРАЇНІ 
 

Борошно-круп'яна галузь грає провiдну роль в забезпеченнi населення, а 
також iнших галузей харчової промисловостi такими соцiально-значущими 
продуктами, як борошно та крупи [3]. 

Український круп'яний ринок ще далекий від насичення і має потенціал 
для подальшого розвитку [5].  

Особливостями вітчизняного ринку круп'яних культур є такі, як:  
– недостатній розвиток аграрного сектора взагалі і зернового ринку, 

зокрема. За оцінками експертів, аграрний сектор в Україні працює на 40 – 50% 
своєї потужності; 

– висока залежність виробництва від обсягу врожаю, що часто пов'язано 
з погодними умовами;  

– соціальна значущість ринку і, як наслідок, надмірне його державне 
регулювання: держава має тотальний контроль над ціновою політикою 
зернопереробної галузі; 

– низький рівень експорту української продукції, незважаючи на те, що 
виробництво зернових перевищує їх внутрішнє споживання [3]. 

Найбільш затребувані види круп для українського ринку сьогодні – це 
гречані, рисові та вівсяні. Однак кілька останніх сезонів спостерігається тенденція 
до зміни структури споживчих уподобань. Все більше поширюється виробництво 
функціональних круп’яних продуктів з високоякісної сировини [5].  

Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в країні, 
вітчизняні аграрії щорічно нарощують обсяги виробництв, хоч і невеликими 
темпами [1]. 
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В структурі круп 2018 року істотно зросло виробництво вівсяної крупи. 
Виробництво гречаних й рисових також перевищило показники 2017 року. У 
той же час в 2018 році спостерігався істотний спад виробництва таких 
непопулярних видів круп як кукурудзяна, пшоняна і ячмінна (табл. 1). 

 
Таблиця 1– Виробництво круп в Україні в 2017–2018 рр., тис. т [4] 

Види крупів Роки Відносне 
відхилення, 

% 
2017 2018 

обсяг 
виробництва, 

тис. т 

частка, 
% 

обсяг 
виробництва, 

тис. т 

частка, 
% 

Гречана 54,5 40,7 63,4 47,6 16,3 
Кукурудзяна 17,7 13,2 9,7 7,3 -45,2 
Пшенична 20,8 15,5 11,8 8,9 -43,3 
Вівсяна 5,5 4,1 14,1 10,6 156,4 
Рисова 19,5 14,6 20,9 15,7 7,2 
Ячмінна 15,9 11,9 13,2 9,9 17,0 
Загальний обсяг 133,9 100 133,1 100 -1,0 

 
Серед областей України зростання виробництва круп відзначається в 

Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернігівській та Тернопільській 
областях. Помітно скоротилася їх виробництво в Херсонській, Черкаській, 
Хмельницькій, Кіровоградській, Сумській та Харківській областях [4]. 

За даними аналітиків компанії «Pro-Consulting», зростання показників 
щодо виробництва круп пов'язане зі зміною переваг споживачів і невеликим 
зростанням доходів населення, внаслідок чого більш дорогі крупи стали більш 
затребувані, ніж дешевші. Другий фактор – це зростання посівних площ. Їх 
розміри зараз менші, ніж в 2013 році, але поступово зростають [2]. 

Характерною особливiстю споживчого сектору iнтегрованого круп'яного 
ринку є зростання обсягiв реалiзацiї фасованої продукцiї та її диференцiацiя. 
На частку фасованої продукцiї припадає близько 40% ринку [3]. 

Хоч на внутрішньому ринку і переважає вітчизняний продукт, але все ж 
значна його частка поки зайнята імпортом. За 11 місяців 2017/18 МР (липень-
травень) в Україну було імпортовано 30,2 тис. т круп і пластівців всіх видів, 
що в 2,4 рази перевищило показник всього попереднього сезону – 12,65 тис. т. 
Лідерами в постачанні є Казахстан, Молдова [2]. 

У зовнішній торгівлі українські крупи забезпечують незначну частину 
обороту, що обумовлено невисокою рентабельністю експорту та попиту на 
вітчизняні культури. Проте, якщо обсяг експорту основних видів круп 
(гречана, пшенична) дещо знижується, то в сегменті пластівців і продуктів 
типу мюслі спостерігається позитивний тренд. Так, обсяг зовнішніх постачань 
пластівців за 11 місяців 2018 року становив 55,2 тис. т, що на 25 % більше, ніж 
було експортовано за весь попередній рік [1]. 

За останні роки український експорт приріс за рахунок кукурудзяної 
крупи, лідерами по закупкам якої стали Єгипет і Ізраїль, наростивши імпорт в 
півтора рази. З'явилися поставки в Малайзію, Саудівську Аравію [4]. 
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За даними Мінагрополітики України у період 2017/18 МР українські 
виробники поставили за кордон 96,33 тис. т круп і пластівців, що на 30 % 
більше  ніж за попередній рік [1].   

За даними агентства маркетингових досліджень AR-group, у ТОП 
напрямків сумарного обсягу експорту всіх круп входять: Ізраїль (12,2 %), 
Молдова (8,7 %), Нідерланди (8,7 %), Білорусь (8,5 %), Єгипет (8,2 %), 
Німеччина (7 %). На інші країни припадає 46,7 % [2]. 

Отже, на фоні вищезазначених тенденцій перспективним для підприємств 
круп’яного сегменту вбачається подальше розширення асортименту 
продукції, зокрема нішевими лінійками з більшою доданою вартістю. Ще 
одним напрямом  розвитку даної галузі є збут на зовнішніх ринках. Для 
розширення збуту як на внутрішньому так і зовнішньому ринках важливо 
знайти ресурси для модернізації виробництва під сучасні технології 
вирощування і переробки зернових. У зв'язку з цим актуальними є питання 
залучення в галузь інвестицій і посилення її державної підтримки. 
Список використаних джерел: 

1. Аналіз ринку круп в Україні. 2018 рік. URL: https://pro-
consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-krup-v-ukraine-2018-god  

2. Круп’яні реалії. URL: https://www.pressreader.com/ 
3. Орленко О.В. Теоретико-методологічні та прикладні засади 

функціонування круп'яної індустрії України: автореферат. дис. ... д-ра екон. 
наук: 08.00.03. Запоріжжя, 2016. 40 с. 

4. Офіційний сайт консалтингової агенції «УкрАгроКонсалт». URL: 
http://www.ukragroconsult.com/ 

5. Цiхановська В.М. Сучасний стан збутової дiяльностi 
сiльськогосподарських пiдприємств України – виробникiв зернових культур. 
Сталий розвиток економiки. 2016. № 4 (14). С. 262-266. 

 
Добридень Анна, Ковтун Галина 

Науковий керівник: Тернова А.С., к.т.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
СТАН РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 
Ринок ювелірних виробів в Україні характеризується високим рівнем 

насичення та жорсткою конкуренцію, і є одним з найбільш прибуткових серед 
інших ринків непродовольчих товарів [1]. 

Ювелірна галузь налічує 1187 високопрофесійних виробничих 
підприємств та 4000 організацій, що здійснюють торгівлю. Основними 
виробниками вітчизняних ювелірних прикрас є ПрАТ «Харківський 
ювелірний завод», ПАТ «Київський ювелірний завод», Ювелірний завод 
«Золотий Вік» [3].  

На сьогодні для ювелірної промисловості вкрай проблемним є питання 
якості, надійності і конкурентоспроможності ювелірних виробів. Така 
ситуація спричинена складними умовами функціонування ринку, серед яких: 
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– недосконалість правового та нормативного забезпечення контролю над 
якістю сплавів ювелірних виробів із дорогоцінних металів; 

– відсутність або недосконалість на підприємствах системи управління 
якістю; 

– ввезення низькоякісного золота з Туреччини, що погіршує якість 
ювелірних виробів; 

– зростання обсягів ввезення нелегальної та неякісної імпортної 
ювелірної продукції з Китаю та інших азіатських країн; 

– відсутність державної підтримки вітчизняного виробника; 
– неефективна податкова політика [5].  
Розвиток ринку ювелірних товарів значною мірою залежить від стану 

сировинної бази. Україна не має власного видобутку дорогоцінних металів та 
є їх чистим імпортером, що, відповідно, спричинює повну залежність 
вітчизняного ринку від курсу валюти та постачальників. Потреби в 
дорогоцінних металах за рахунок власного видобутку забезпечуються лише на 
0,25 %, на 54 % – поставок імпортної сировини, на 45 % – давальницької 
сировини, інше – переробка брухту ювелірних виробів та відходів 
виробництва [2, 3].  

Характерними чинниками, які також обмежуються розвиток ювелірної 
промисловості є поширення «тіньового» ринку ювелірних виробів та 
невідповідність законодавчих норм нормам розвинутих країн, вимогам та 
принципам сучасної ринкової економіки. Досить відчутним для галузі стало 
введення в Україні з 1 січня 2015 р. збору під час клеймування ювелірних 
виробів державним пробірним клеймом на казенних підприємствах 
пробірного контролю за ставкою 10% вартості основного дорогоцінного 
металу в сплаві за цінами НБУ [1].  

Основними тенденціями на ринку ювелірних товарів є: невпинне 
зростання цін на сировину та готові ювелірні вироби, що імпортуються; 
зменшення попиту на ювелірну продукцію внаслідок зниження 
платоспроможності покупців; збільшення обсягів роздрібного товарообороту 
ювелірних виробів [5].  

В останній час ринок ювелірних виробів все більше займають великі 
виробники і потужні торговельні підприємства, які мають значний потенціал 
для конкурентної боротьби. Також підвищується інтерес до видобутку 
дорогоцінних металів в Україні. Це пов'язано зі стрибкоподібним зростанням 
цін на них і змінами в законодавстві, відповідно до яких НБУ дозволено 
«здійснювати діяльність, пов'язану з розвідкою, видобутком, виробництвом та 
використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних 
резервів, виготовлення банківських металів» [4].   

Забезпечення ювелірної галузь продукцією за рахунок власного 
виробництва здійснюється на 63%, імпорт становить 37 %. Обсяги 
виробництва ювелірних виробів зберігають позитивну динаміку: у 2018 році 
було виготовлено 23639 кг ювелірної продукції, що на 13 % більше порівняно 
з 2017 роком (20957 кг). В структурі обсягів виробництва переважають вироби 
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зі срібла, що свідчить про прагнення виробників до збереження виробничих 
потужностей за рахунок виготовлення більш дешевої ювелірної продукції [2]. 

Зовнішньоекономічна діяльність в сфері ювелірної продукції 
характеризується низькою активністю підприємств та згортанням зовнішніх 
ринків. Частка експорту становить 8,5% від загального обсягу випущеної 
ювелірної продукції. Географія експорту охоплює Канаду, Австралію, 
Німеччину, США, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, а також країни Балтії і 
Казахстан [3].  

За офіційними даними імпорт ювелірних виробів в Україну перевищує 
експорт в декілька разів. Так, за 2016-2018 р.р. Україна експортувала 
ювелірних виробів та їх частин з дорогоцінних металів у розмірі 5265 кг, що 
еквівалентно 7728 тис. дол., а імпорт у 3,1 рази перевищив експорт та склав 
16374 кг (58636 тис. дол.). Головними країнами-імпортерами є Таїланд, 
Туреччина, Польща, Німеччина, Італія, Франція, Китай та Індія. Збільшення 
імпорту ювелірних виробів вказує на те, що українські споживачі надають 
перевагу більш дешевій продукції з Таїланду та Туреччини, а також слідують 
світовим  брендам, сучасному дизайну, що характерно для Італії та Франції [2, 
4].  

Хоча наразі експортно-імпортна діяльність ювелірної галузі України має 
значні проблеми і загрози, вітчизняний ринок потребує відкритості та 
інтегрованості у світовий економічний простір. 

Основним шляхом покращення ситуації на ринку ювелірних виробів є 
здійснення таких заходів: впровадження міжнародних стандартів якості, 
зменшення обсягів імпорту ювелірних виробів та підтримка вітчизняного 
виробника у даному роді діяльності, сприяння розвитку науково-технічних 
розробок на виробництві, розробка державних програм щодо підтримки 
малого бізнесу в ювелірній галузі, перейняття позитивного міжнародного 
досвіду у сфері державного регулювання ювелірної промисловості, орієнтація 
українських товаровиробників на світовий ринок. 
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Виробництво м’яса та м’ясопродуктів завжди було і залишається 

важливим завданням держави, вирішення якого повинно стати одним з 
пріоритетних напрямків розвитку економіки України, здатним забезпечити 
населення якісним повноцінним харчуванням та робочими місцями.  

Обсяги виробництва м’яса великої рогатої худоби в Україні щорічно 
скорочується, а впродовж 20 останніх років це досить збиткове виробництво. 
Водночас, у в багатьох країнах світу виробництво м’яса великої рогатої худоби 
є прибутковим та перспективним напрямом агробізнесу, а яловичина 
цінується як високоякісне м’ясо – одне із важливих джерел забезпечення 
незамінного тваринного білка в харчуванні людей різного віку.  

Найефективнішим в Україні є ринок м’яса птиці. На даному ринку 
відсутні суттєві проблемні питання щодо виробництва, якості, збуту чи 
експорту цієї продукції. Відзначається чітка тенденція скорочення 
виробництва яловичини і телятини та нарощування виробництва м’яса птиці. 
У загальній структурі виробництва м’яса складає 48,9 % м’ясо птиці, 31,3 % – 
свинини і 17,9 % – яловичини і телятини [1]. Найбільш проблемним в Україні 
залишається ринок яловичини і телятини. Виробництво даної продукції 
низькоефективне і майже на 3/4 сконцентровано в господарствах населення. 
Розвиток м’ясної галузі та відкриття нових ринків для експорту м’яса і 
м’ясопродуктів вітчизняними виробниками є складним, але стратегічно 
важливим питанням. За січень - квітень 2016 року в Україні було вироблено 
801,5 тис. т м’яса усіх видів (в забійній вазі) усіма категоріями господарств [2].  

За останній рік, після стрімкого падіння виробництва м’яса у 2015 році 
спостерігається деяке збільшення загального виробництва м’яса, при цьому є 
явне скорочення виробництва м’яса яловичини, телятини та свинини, а 
збільшення – м’яса птиці. Разом з тим прослідковується тенденція до 
скорочення виробництва м’яса у господарствах населення та збільшення його 
виробництва на сільськогосподарських підприємствах, знову ж таки 
переважно за рахунок м’яса птиці, виробництво якого на 
сільськогосподарських підприємствах за останній рік зросло на 9,4 %. На 
даному етапі розвитку України ринок яловичини є найбільш проблемним, 
оскільки демонструє тенденцію до скорочення виробництва [3].  

В Україні, в умовах недовиробництва яловичини і телятини існують 
проблеми зі збутом. В умовах сьогодення яловичина не є основним видом 
споживання м’яса. Ключовим стримуючим фактором споживання в Україні 
так званого червоного м’яса (свинина, яловичина, баранина) є зниження 
купівельної спроможності населення. Українці не можуть собі дозволити в 
достатній кількості споживати всі види червоного м’яса. Згідно даних 
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Асоціації свиноводів України, вже кілька років спостерігається скорочення 
попиту на свинину.  

Суттєва різниця у споживанні дає змогу оцінити потенціал зростання 
вітчизняного ринку м’яса. Чітка тенденція прослідковується у експорті м’яса. 
Основним постачальником курятини на український ринок є Польща, на яку 
припадає близько половини обсягу поставок, на другому місці знаходиться 
Німеччина з часткою 28 % в структурі імпорту.  

Звичайно, Україна має резервні можливості розвитку м’ясної галузі, 
реалізація яких не тільки забезпечить населення м’ясом та м’ясопродуктами а 
також дасть можливість збільшити обсяги постачання продукції на 
міжнародний ринок. Для розвитку галузі необхідно прискорити процеси 
залучення інвестицій у модернізацію виробництва, вдосконалення 
законодавчої та нормативної баз з питань забезпечення якості та безпечності 
продукції, зокрема, запровадивши систему НАССП на підприємствах, які 
виробляють м’ясну продукцію на експорт.  

М’ясна галузь нашої держави потребує розвитку, подолання стримуючих 
факторів та недоліків. Враховуючи те, що значна частина продукції 
виробляється господарствами населення а також переважання виробництва 
м’яса птиці в загальному обсязі, вважаємо за доцільне здійснення комплексу 
таких організаційно-економічних заходів: 

– спрямування державної підтримки для виробників свинини та 
яловичини, для вирівнювання балансу споживання та як такої сировини, що є 
перспективною в плані експорту; 

– розвиток широкої збутової мережі з охопленням невеликих сільських 
населених пунктів, оскільки саме господарства населення є основним 
виробником м’яса яловичини та свинини на даному етапі; 

– запровадження дієвого взаємозв’язку між господарствами населення та 
сільгосппідприємствами щодо реалізації молодняку худоби для відгодівлі;  

– стимулювання залучення іноземних та внутрішніх інвестицій у м’ясну 
галузь, оскільки зростає зацікавленість імпортерів у нашій продукції. 

Реалізація зазначених заходів сприятиме розвитку ринку м’яса в Україні 
та зростанню фонду споживання у розрахунку на одну особу. Збільшення 
обсягів виробництва м’яса дозволить також сформувати значний експортний 
потенціал у галузі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГУ 
 

Візуальний мерчандайзинг спрямований на ефективне представлення 
товару в торговому залі і є частиною більш широкого поняття 
«мерчандайзинг», який охоплює весь комплекс заходів щодо просування 
товару в магазині. 

Саме слово «візуальний», тобто «зоровий», звертає нас до цієї теми. 
Поєднавши знання в області зорового сприйняття і мерчандайзингу, можна 
виділити 7 основних законів візуального мерчандайзингу [1].  

Закон «Фігури і фону». Сутність закону полягає в яскравому виділенні 
одного об'єкта на тлі інших. Цей закон необхідно використовувати, якщо 
потрібно акцентувати увагу покупця на конкретний товар для його 
просування. «Виділення фігури» може бути досягнуто за рахунок кількості, 
яскравих кольорів, нестандартної упаковки, підсвічування, РOS-матеріалів, 
створення емоційного образу.  

Закон «Рівня очей». Найбільша концентрація уваги людини припадає на 
рівень очей, тому товар, розташований на рівні очей, продається набагато 
краще, ніж на інших полицях. З цієї причини товар, що просовується потрібно 
розташувати саме на рівні очей, щоб людина його не шукала і в будь-якому 
разі його побачила. Рівень очей – це зона 20 см від рівня очей дорослої людини 
середнього зросту, що зазвичай означає 2-у і 3-ю полицю зверху при 
стандартному 5-6 поличному стелажі. 

Закон «Мертвої зони». Все, що бачить навколо себе нерухома людина, 
називається зоровим полем. Предмети, що потрапили в нижню частину 
зорового поля людини, розглядаються нею гірше, ніж у верхній частині. Лівий 
нижній кут при цьому є найбільш невдалим – там погляд людини зупиняється 
найрідше. Нижні полиці секцій в магазинах без самообслуговування взагалі не 
проглядаються, а в супермаркетах на них припадає лише 5% від продажів всієї 
точки продажу.  

«Закон угруповання». Цей закон відбиває особливості сприйняття 
людини та особливості її мислення: людині легше сприймати інформацію і 
предмети, якщо вони згруповані, причому групування повинно бути 
зрозумілим і логічним.  

«Закон 2/3». При виконанні декількох дій одночасно їх ефективність 
падає. Те ж саме відбувається і з покупцем у магазині, який виконує одночасно 
як мінімум 3 дії: рухається, роздивляється товар і тримає в оперативній пам'яті 
«список покупок». На практиці у великому магазині це відбувається тільки до 
другої третини вітрини, і в цей момент зазвичай покупець починає 
«придивлятися» до вітрини. І якщо побачений товар йому потрібен чи 
зацікавив, він наближається до вітрини / стелажу для більш  
детального розгляду. Відповідно, друга третина вітрини або стелажа 
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(центральна частина) – це найбільш вдале місце для розміщення товару на 
відміну від «кінців» стелажа або« кутів » вітрини.  

«Закон 7 ± 2». Обсяг сприйняття людини обмежений – вона може в один 
момент часу «схопити» і запам'ятати лише 7 ± 2 предмети. У реальній ситуації 
в магазині це число зменшується до 3-5, оскільки покупець виконує декілька 
дій одночасно. Це важливо при розміщенні деяких видів РOS- матеріалів – 
таблички із зазначенням назви товару, спец. цінники із зазначенням знижки, 
воблери. Їх кількість в одному ряді, на одній вітрині не повинна перевищувати 
7, інакше покупець перестає звертати на них увагу і вони перетворюються в 
«фон».  

Крім законів, пов’язаних з особливостями зорового сприйняття людини, 
візуальний мерчандайзинг охоплює такі теми, як: вплив ціни товару на його 
розміщення (низький, середній і високий цінові рівні); особливості 
розміщення конкуруючих марок; особливості викладки вагового товару 
(продукти харчування); вимоги до кількості представленого товару; фейсинг; 
види викладки [2]. 

Отже, до візуального мерчандайзингу належать особливості викладки 
різних товарних груп, що визначаються специфікою конкретного 37 виду 
товару – упаковкою, вагою, об’ємом, умовами зберігання та іншими 
характеристиками. «Візуальний мерчандайзинг», або мистецтво грамотного 
розміщення товарів, розташування, вивісок, таблиць та плакатів допомагає 
показати товар з кращої сторони та якнайшвидше продати його. 
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ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ІГРАШОК 

 
Іграшка – це своєрідна книга, читаючи яку, дитина дізнається про життя. 

Однак, розмаїття дитячих іграшок, представлених сьогодні у торговій мережі, 
не тільки радує маленьких споживачів, але і приємно дивує їхніх батьків, які 
намагаються дати своєму малюку все найкраще. 

Іграшки – це особливий вид товарів, які призначені для розвитку та 
виховання дітей. Якщо проаналізувати сучасний ринок дитячих іграшок в 
Україні, то можна сказати, що більшість іграшок є імпортованими. Причому 
імпорт іграшок з кожним роком збільшується на 11,4 %. Основними 
імпортерами іграшок до України є Китай (приблизно 60 %), далі йдуть країни 
СНД (25 %) і замикають трійку Польща та США (15 %.) Частка українських 
виробників на ринку становить всього 15 %. 
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Оскільки іграшки – це в основному імпортований товар, то збільшилася 
тенденція надходження на ринок іграшок поганої якості, іграшок з грубими 
виробничими дефектами тощо. Це пояснюється їх низькою ціною. Але так не 
повинно бути тому, що іграшки безпосередньо можуть впливати на здоров’я 
та безпеку життя дітей.  

Всі іграшки повинні бути виготовлені виключно з безпечних та 
нешкідливих матеріалів. Вони повинні відповідати функціональним, 
ергономічним, естетичним вимогам, а також бути надійними та безпечними в 
експлуатації.  

Оцінюючи безпеку іграшок, беруть до уваги такі показники як: матеріал 
іграшки та її складові, конструкцію самої іграшки, наявність гострих країв та 
деталей, рівень звуку і запаху, пожежо-, вибухо-, електробезпеку. В кінці 
перевіряють правильність та відповідність маркування та пакування [1].  

Зважаючи на те, що в Україні багато цієї продукції є імпортованою, то в 2011 
році було введено спеціальний Технічний регламент, щодо безпеки іграшок 
(стосується іграшок які використовують до 14 років). В цьому документі 
максимально чітко прописані основні вимоги до якості та безпечності іграшок. 
Таким чином, держава забезпечує контроль за ринком, підтримує вітчизняного 
виробника та попереджує поставку неякісної продукції з-за кордону.  

Відповідно до цього Технічного регламенту, якість іграшок має 
відповідати встановленим стандартам, зразкам-еталонам. Вони повинні мати 
правильну і чітку форму, гладкі поверхню без ріжучих або колючих країв. 
Іграшки не повинні мати видимих пошкоджень (задирок, вм’ятин). 
Лакофарбове покриття має бути якісним, привабливим, не мати слідів 
пропусків і патьоків.  

Згідно з додатком 2 до Технічного регламенту, особливі вимоги щодо 
безпечності іграшок  наведені нижче [2]: 

– іграшки та їх деталі, а також кріплення зафіксованих іграшок повинні 
мати необхідну механічну міцність та в разі потреби стійкість до навантажень, 
яким вони піддаються під час користування; 

– доступні краї, виступи, шнури, кабелі та елементи кріплення повинні 
бути правильно розроблені, щоб мінімізувати ризик тілесних ушкоджень;  

– іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не 
становити ризик, пов’язаний з їх використанням і спричинений рухом її частин; 

– іграшки та їх деталі не повинні становити ризику удушення або асфіксії; 
– іграшки для гри на воді мають бути розроблені так, щоб не було ризиків 

втрати плавучості та втрати підтримуючого стану дітей; 
– іграшки, які надають змогу користувачам пересуватися на них, повинні 

включати гальмівну систему, яка є прийнятою для відповідного типу іграшки 
та пропорційною створюваній іграшкою кінетичній енергії; 

– іграшки, призначені для створення звуку, повинні розроблятися та 
виготовлятися таким чином, щоб за максимальних умов експлуатації вони не 
завдали шкоди слуху дитини; 

– іграшки для стимулювання активності повинні бути виготовлені таким 
чином, щоб мінімізувати ризик руйнування або втягування частин тіла чи 
одягу та падіння, ударів і утоплення.  
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Для іграшок існують особливі правила маркування. Його наносять 
безпосередньо в місцях , вказаних у нормативно-технічній документації на 
конкретний вид іграшок чи групу іграшок. Маркування повинно легко 
читатися і мати наступну інформацію: 

– товарний знак та найменування виробника; 
– адресу виробника; 
– мінімальний вік дитини для якої призначена іграшка; 
– інформацію про небезпеку іграшки, пов’язану з її використанням.  
Обов’язково до іграшок має додаватися інструкція з експлуатації , схема 

користування, які можуть бути надруковані на упаковці, окремому листі чи у 
вигляді брошури. 

На іграшку або її упаковку наноситься національний знак відповідності 
та ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності, що засвідчує її 
безпеку. Оцінка відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту 
проводиться за вибором виробника або уповноваженого представника органу 
з оцінки відповідності [3]. 

Якщо на іграшці відсутнє маркування, то є велика ймовірність того, що 
вона є нелегальною. Такий товар краще не купувати і повідомити відповідні 
органи за контролем якості продукції. Особливо, коли товар має різкий, 
неприємний запах та інші видимі дефекти.  

Таким чином, іграшки це дійсно важливий вид товару для становлення 
дитини. Вони допомагають дітям швидке розвиватися як фізично так і 
психологічно. На ринку існує дуже багато пропозицій щодо них. Щоб 
попередити можливі травмування  в результаті користування іграшками, вони 
повинні бути максимально безпечними та відповідати вимогам Технічного 
регламенту.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
ШПАЛЕР ТА ФАКТОРІВ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ЇХ ЯКІСТЬ 

 
Сучасна будівельна галузь пропонує безліч декоративних матеріалів для 

прикрашання приміщень, але беззаперечним лідером на ринку залишаються 
шпалери. Шпалери – зручний та якісний матеріал для декорації приміщень, які 
мають багато переваг, наприклад: вони є готовим матеріалом, що постачається 
в рулонах, що не вимагає будь-якої додаткової роботи після обклеювання стін.    
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Як тільки людина купує товар, вона набуває отримує не тільки його, а й 
ті блага, які йому притаманні. Перед тим, як купувати шпалери, необхідно 
розібратись в його споживних властивостях, які забезпечують задоволення 
потреби покупців.  

Споживні властивості – це сукупність технічних, економічних, 
естетичних якостей товару тощо. Вони проявляються безпосередньо при 
використанні товару.   

Головною споживною властивістю шпалер є функціональність. 
Функціональні властивості шпалер – це комплекс показників, які складаються 
з: міцності, теплопровідності, звукопоглинання, світлостійкості, 
водопоглинення, вологостійкості, паропроникності, еластичності, 
зносостійкості, вогнестійкості, стійкості до бруду [1].  

Міцність шпалер – здатність матеріалу чинити опір руйнуванню і не 
змінювати форму при дії зовнішніх навантажень. 

Теплопровідність – властивість шпалер передавати тепло. Вона залежить 
від кількох чинників, такі як: вид матеріалу шпалер, кількісті і характеру пор. 

Звукопоглинання – здатність шпалер послабити силу звуку в приміщенні 
за рахунок поглинання частки звукових коливань спеціальним матеріалами 
(флізелін, вініл). 

Світлостійкість шпалер – стійкість до дії сонячного чи штучного 
освітлення, в результаті якого шпалери зберігають зовнішній вигляд, фізичні, 
хімічні, механічні властивості та інші.  

Водопоглинання – характеризується здатністю шпалер вбирати і 
утримувати вологу. 

Вологостійкість – характеризується часом, протягом якого шпалери 
здатні чинити опір руйнівній дії вологи. 

Паропроникність шпалер – здатність пропускати через себе повітря 
завдяки наявності маленьких пор.  

Еластичність шпалер – проявляється в здатності матеріалу відновлювати 
початкове положення після дії певного навантаження.  

Зносостійкість шпалер характеризується властивістю чинити опір 
зношуванню в певних умовах тертя.  

Крім функціональних властивостей, шпалери мають ергономічні, 
гігієнічні, антропометричні, психолого-фізіологічні, екологічні та естетичні 
властивості. Всі ці властивості відіграють важливу роль в товарознавчій 
характеристиці товару. Окремо варто відмітити психолого-фізіологічні 
властивості, які здатні створювати відчуття комфорту та затишку для людини. 

Важливими функціональними властивостями є вогнестійкість та стійкість 
до бруду. Вогнестійкість шпалер проявляється в тому, щоб матеріал міг 
витримувати високі температури без подальшого руйнування. Їх ділять на три 
групи:  

– вогнетривкі;  
– ті, що важко піддаються вогню; 
– не стійкі до вогню.  
Стійкість до бруду – властивість шпалер не піддаватися забрудненню, яке 

діє із зовнішнього середовища. Це залежить від матеріалу основи шпалер.  
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До числа основних факторів, що визначають якість і вартість шпалер, в 
першу чергу відносяться: 

– сировина та матеріали; 
– виробничі процеси [2]. 
Сировина для виробництва шпалер може бути основною та допоміжною. 

Наприклад, основною сировиною для виробництва шпалер є їх основа. Вона 
може бути паперова, флізелінова, вінілова. Другорядною сировиною є: лаки, 
фарби. Вона призначена, щоб покращити властивості основної сировини. 
Матеріали - продукція первинної переробки сировини, яка призначена для 
вторинної переробки і отримання продукції для кінцевого використання.  

Виробничі процеси – це сукупність операцій, які призначені для 
формування основних товарознавчих характеристик шпалер. Розрізняють три 
види виробничих процесів, а саме:  

– підготовчий етап; 
– основний етап;  
– завершальний етап.  
Підготовчий етап характеризується підготовкою основної та допоміжної 

сировини для подальшої переробки. Наступний етап - це сукупність операцій 
з готовою та допоміжною сировиною з метою отримання продукції. На 
завершальному етапі відбуваються операції щодо надання продукції 
товарного вигляду. 

Важливим аспектом являється не тільки виробництво шпалер, але і 
збереження якості при зберіганні та транспортуванні. Особливо важливо - 
дотримуватись правил упакування і транспортування. При потраплянні вологи 
шпалери можуть повністю втратити свою якість. 

Отже, шпалери мають об’єктивні особливості, які виявляються на кожній 
стадії їх життєвого циклу. У процесі споживання шпалер його споживні 
властивості можуть робити позитивний чи негативний вплив на людину і 
навколишнє середовище. Відповідно потім можна виділити позитивні і 
негативні властивості шпалер.  

До основних факторів, що формують якість шпалер відносять: сировина 
та матеріали, виробничі процеси. Ці два показники є взаємопов’язаними. Для 
створення дійсно якісного товару потрібно використовувати  сировину 
відповідної якості, щоб потім ці шпалери могли задовольнити основні вимоги 
покупців. Виробничі процеси на підприємстві також повинні бути на 
найвищому рівні, тобто обладнані найсучаснішим обладнанням, яке могло б 
виробляти товар конкурентоспроможний товар.  
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 

 
Найбільшим попитом у населення користуються варені ковбаси. Їх частка 

в загальному ковбасному виробництві становить у різних регіонах до 60-70 %. 
В асортименті ковбасних виробів налічується більше двохсот найменувань, 
але всі варені ковбасні вироби виготовляються з додаванням до основної 
м'ясної сировини різних рослинних білків, борошна, крохмалю та інших 
добавок. 

У залежності від сировини і технологічної обробки ковбасні вироби 
можна розділити на такі види: варені ковбаси, фаршировані ковбаси, сосиски 
і сардельки, напівкопчені ковбаси, сирокопчені ковбаси, варено-копчені 
ковбаси, ліверні ковбаси, кров'яні ковбаси, м'ясні хліба, паштети, сальтисон, 
холодці, дієтичні ковбасні вироби, кінські ковбаси, копченості [1]. 

Груповий асортимент ковбасних виробів наступний: 
– варені ковбаси (варені, фаршировані, дієтичні, м'ясні хліби, варені 

ковбаси з кролячого і пташиного м'яса); 
– сосиски і сардельки; 
– напівкопчені ковбаси; 
– копчені ковбаси (сирокопчені і варено-копчені); 
– ліверні ковбаси, кров'яні ковбаси, сальтисон, холодці; 
– копченості (свинячі, яловичі, баранячі); 
– інші (ковбаси з кінського м'яса, ковбасні вироби з субпродуктів другої 

категорії, холодці та ін.) [2]. 
Залежно від якості ковбасні вироби діляться на сорти: вищий, перший, 

другий, третій. 
Слід зупинитися докладніше на характеристиці кожного виду ковбасних 

виробів. 
Варена ковбаса – це ковбаса, піддана обсмаженню з подальшим варінням. 
Фарширована ковбаса – це варена ковбаса з ручним формуванням 

особливого малюнка, загорнута в листковий шпик і вкладена в оболонку. 
Сосиски – невеликі варені ковбаски з діаметрами батончиків від 14 до  

32 мм довжиною від 12 до 13 см; сардельки – з діаметром батончиків від 32 до 
44 мм і довжиною від 7 до 9 см. 

Напівкопчена ковбаса – ковбаса, в процесі виготовлення піддана після 
обсмаження і варіння додатковому гарячому копченню і сушінню. 

Варено-копчена ковбаса відрізняється від напівкопченої режимами 
сушіння. 

Сирокопчена ковбаса – ковбаса, в процесі виготовлення піддана після 
холодного копчення, минаючи процес варіння, потім тривалому сушінню. 

Ліверна ковбаса – ковбаса, приготовлена в основному з вареної сировини, 
іноді частково або повністю з сирої, з подальшим варінням і охолодженням. 
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Кров'яна ковбаса (хліб, сальтисон) виробляється з додаванням до фаршу 
харчової крові. 

М'ясний хліб – виріб з ковбасного фаршу без оболонки, запечений в 
металевій формі. 

Паштет – виріб мазеподібної консистенції з фаршу, приготованого в 
основному з вареної сировини, іноді частково або повністю з сирої, з 
додаванням жиру, запечений в металевій формі. 

Зельц – виріб в оболонці або без неї, що має переважно овальну форму, 
спресований з обох сторін, виготовлений з подрібненої вареної сировини, 
багатої колагеном. 

Холодець – виріб, що застигає при охолодженні у формах, виготовлений 
з вареної подрібненої сировини, багатої колагеном, з додаванням 
концентрованого бульйону і спецій. 
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РОЗВИТОК ТОВАРОЗНАВСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Сьогодні в обов’язки товарознавця входять не тільки забезпечення руху 

товару, але й виконання послуг, що стосуються закупівлі, збуту, зберігання, 
пакування товарів, а також інших послуг як роздрібної, так і оптової торгівлі.  

Про реальне призначення товарознавства в сучасній економіці можна 
судити про те місце, яке зараз займають фахівці в цій науці, товарознавці. Їх 
посадові обов’язки, як правило, більшою мірою визначаються стратегіями 
того структурного підрозділу, в якому вони працюють. Виділяють три 
основних напрями товарознавчої діяльності, а саме технологічне (технологія 
просування), організаційно-управлінське (стимулювання збуту, визначення 
попиту та ринку збуту, організація закупівель), маркетингове [1].  

Отже, як на виробництві, так і в торгівлі затребувані товарознавці цих 
категорій, а саме товарознавці-технологи (інженери), товарознавці-менеджери 
і товарознавці-маркетологи. Крім того, деякі види маркетингової діяльності 
виконують товарознавці. Проте, на відміну від маркетингу, товарознавство 
більше пов’язано з функціями, які вимагають досконалого знання споживчих 
властивостей товарів.  

Для визначення тих чи інших споживчих властивостей товарів необхідно 
використовувати експертизу товару, яка передбачає оцінку ключових його 
характеристик, а також їх змін, що виникають в процесі руху товару. 
Експертиза товару проводиться з метою отримання незалежних компетентних 
висновків [2].  
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Таким чином, в результаті експертизи на підставі виявлених значень 
характеристик товару робиться висновок про їх відповідність вже наявним 
вимогам, а також товарної інформації. Слід зазначити, що згадані вимоги 
можуть визначатися не тільки нормативними документами, але й самими 
експертами. Ключовими характеристиками товарів вважаються асортиментні, 
якісні, кількісні, вартісні характеристики.  

Саме вони аналізуються під час експертизи. Експертиза товару 
здебільшого спрямована на експертизу споживчих товарів. Проте якщо 
проводиться комплексна експертна оцінка, то об’єктом товарної експертизи 
може стати сировина, документи, технологічні процеси, зберігання і 
транспортування або після продажне обслуговування.  

Незважаючи на те, що оцінці можуть підлягати одиничні екземпляри 
товару, все ж таки більш часто експертизу проводять для пакувальних одиниць 
і товарних партій. Це обумовлено тим, що для них характерна спільність ознак, 
таких як одночасність виготовлення, спільність сировини та виробництва, 
єдині транспортні засоби. Для експертизи товару характерні як об’єктивні 
методи, так і евристичні. Об’єктивні методи вимагають складних 
вимірювальних приладів. Водночас органолептичні методи передбачають 
використання лише органів почуттів. Для цієї групи методів характерні 
швидкість і відсутність дорогого устаткування. Недоліком органолептичних 
методів вважається суб’єктивність. Призначенням соціологічних методів є 
установка споживчої оцінки товару. Товарну експертизу можуть проводити як 
фізичні, так і юридичні особи. Щоб стати експертами, фізичним особам 
потрібно отримати статус кандидата в експерти, а потім пройти атестацію або 
сертифікацію в певній системі або експертній організації. Як експерти можуть 
бути також залучені висококваліфіковані фахівці з галузі науки, технології, 
техніки, торгівлі або громадського харчування.  

Відтак, такі фахівці вважаються незалежними експертами. В сучасних 
умовах під час використання комерційної діяльності все частіше застосовують 
товарну експертизу. Можна виділити дві істотні причини. Перша причина 
полягає в тому, що з проведенням експертизи товару зменшується ризик 
реалізації, виробництва і закупівлі великих товарних партій низької якості. 
Друга причина полягає в тому, що проведення експертизи нових товарів 
допомагає вчасно виявити їх переваги та недоліки. Тоді знайдені недоліки 
можна вчасно усунути, уникнувши зниження попиту та 
конкурентоспроможності. 
Список використаних джерел: 

1. Назаренко В.О. Формування якості товарів. URL: 
http://pidruchniki.ws/10450117/tovaroznavstvo/formuvannya_yakosti_tovariv_-
_nazarenko_vo.  

2. Дубиніна А.А. Методи визначення фальсифікації товарів. URL: 
http://pidruchniki.ws/18140310/tovaroznavstvo/metodi_viznachennya_falsifikatsiy
i_tovariv_-_dubinina_aa.  

 
 



54 

Ковальчук Анна 
Науковий керівник: Паламарчук В.І., к.т.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ  

МОЛОКА ТА ВЕРШКІВ 
 

Питне молоко характеризується високими споживними властивостями, 
які визначаються його хімічним складом, засвоюваністю, органолептичними 
показниками. 

Кожну партію молока і вершків на підприємстві-виробнику оформляють 
спеціальним документом (посвідченням про якість), в якому зазначають: 
номер і дату видачі документа; назву чи номер підприємства; назву продукції; 
номер партії; кількість місць і літрів; дату і годину виготовлення продукції з 
моменту закінчення технологічного процесу (для пастеризованого молока); 
дату виготовлення і термін зберігання (для стерилізованого молока); дані 
результатів аналізів за масовою часткою жиру, кислотністю, густиною, 
фосфатазою чи пероксидазою і температурою продукту; позначення 
стандарту. У супровідних документах на молоко і вершки зазначають номер 
документа про якість, дату і годину виготовлення продукції, день або дату 
кінцевого терміну придатності до споживання. Згідно з чинними нормативно-
технічними документами, питне молоко і вершки на товарні сорти не 
поділяють. У визначенні якості продукції враховують стан тари і маркування, 
органолептичні, фізико-хімічні і мікробіологічні показники. Споживча і 
транспортна тара повинна бути чиста, неушкоджена, добре закупорена. 

З органолептичних показників визначають зовнішній вигляд, 
консистенцію, колір, смак і запах. За зовнішнім виглядом і консистенцією 
пастеризоване молоко повинно бути однорідною рідиною без осаду. Для 
молока з наповнювачами допускають незначний осад кави чи какао. Молоко з 
какао під час кип'ятіння не повинно давати пластівців. У вершках не повинно 
бути грудочок жиру і пластівців білка. Колір пастеризованого молока білий з 
трохи жовтуватим відтінком, пряженого і стерилізованого молока та вершків 
– білий з кремуватим відтінком, знежиреного молока – білий із злегка 
синюватим відтінком. Відтінок молока з наповнювачами зумовлюється 
наповнювачами. У стерилізованому і пряженому молоці допускають 
буруватий колір. Смак і запах молока і вершків чисті, без побічних, 
невластивих молоку і вершкам присмаків і запахів. У пряженому і 
стерилізованому молоці і у вершках є присмак пастеризації. Смак молока з 
наповнювачами солодкий, аромат залежить від виду наповнювачів [1]. 

Дефекти молока: причинами їх виникнення можуть бути низька якість 
молока-сировини, порушення технології виготовлення, умов і термінів 
зберігання тощо. 

Дефекти кольору і консистенції молока виникають внаслідок 
використання для годівлі тварин певних видів кормів, розвитку деяких 
мікроорганізмів, хвороб тварин, використання ліків для лікування тварин, 
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фальсифікації молока та ін. До дефектів смаку і запаху молока належать 
пригорілість, згірклість, кислуватість, наявність кормового присмаку. 
Пригорілість є наслідком порушення термічної обробки молока, а згірклість - 
наслідком поїдання тваринами полину та деяких інших кормів, окислення 
жиру. Підвищена кислотність молока виникає під час розвитку 
молочнокислих бактерій. Це наслідок порушення технології виготовлення, 
режимів і термінів зберігання. Причиною виникнення рибного присмаку 
молока є рибне борошно, яке використовують як корм, і порушення товарного 
сусідства. Металевий присмак молоку може надавати погано луджена тара. 
Великим дефектом молока є наявність у ньому побічної мікрофлори, 
передусім хвороботворної (туберкульозної і дизентерійної паличок, 
стрептококів, сальмонел, патогенних штамів бактерій кишкової палички та 
ін.). За дотримання технології пастеризації ці мікроорганізми гинуть, але їхні 
токсини руйнуються тільки під час стерилізації. Дефектами питного молока є 
і наявність у його складі пестицидів та антибіотиків. Поширеним дефектом 
молока є його фальсифікація. Молоко фальсифікують додаванням води, 
сирого молока, соди, крохмалю та ін. Соду додають для зниження кислотності, 
а крохмаль – для підвищення його густини [2]. 

До дефектів також належать: забруднення тари, погане закупорювання, 
забруднення механічними домішками, витікання молока з тари, занижений 
вміст жиру, білків (у білковому молоці) і вітаміну С (у вітамінізованому 
молоці). З такими дефектами молоко для реалізації не допускають. 

Більшість дефектів питного молока характерні також для вершків. Деякі 
з них у вершках навіть посилюються внаслідок високої концентрації в них 
жиру. 
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Останнім часом, вирішення проблем управління торговельними 

мережами потребує впровадження інноваційних управлінських технологій, 
для ефективного функціонування яких необхідне відповідне інформаційне 
забезпечення. Для розробки ефективного механізму інформаційного 
забезпечення та обґрунтування його функціонування в управлінні 
торговельними мережами доцільно оцінити загальний стан менеджменту та 
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визначити, які інформаційні технології та елементи інформаційного 
забезпечення на сьогодні вже впроваджені та використовуються менеджерами 
торговельних мереж. Необхідність проведення цього дослідження саме в 
торговельному бізнесі пояснюється тим, що активний розвиток торгівлі в 
Україні супроводжується значними обсягами фінансових ресурсів, які 
спрямовуються на удосконалення управління та запровадження сучасних 
інструментів управління [1].  

Сьогодні менеджери вищої ланки торговельних підприємств усвідомили 
необхідність застосування інформаційного забезпечення для підвищення 
ефективності та обґрунтованості управлінських рішень. Сьогодні поняття 
«комплексна автоматизація», «інтегровані інформаційні системи», «IT-
рішення з управління бізнес-процесами компанії» стали більш зрозумілими і 
прийнятними менеджеру торговельних мереж. Проекти з впровадження 
програмного забезпечення все менше піддаються критиці, все більше 
з’являється аргументів на підтримку інтегрованих систем управління. Таким 
чином, для вітчизняних торговельних мереж етап усвідомлення необхідності 
комплексної автоматизації можна вважати пройденим – наступним, більш 
важливим кроком є безпосередньо вибір системи, а це все ще завдання не з 
легких. І головна його складність полягає у відсутності чітких критеріїв 
вибору з широкого спектру програмних продуктів, представлених на ринку. 

В цілому, оцінюючи обсяг ринку програмного забезпечення України, слід 
зазначити, що програм на ньому представлено досить багато. Однак, 
ознайомившись з рекламними матеріалами розробників і постачальників 
різних систем, часом буває вкрай складно знайти в них суттєві відмінності, за 
винятком вартості. Принаймні, кожна компанія, яка пропонує свій програмний 
продукт, позиціонує його як такий, що відповідає потребам і вимогам будь-
якого підприємства, незалежно від його розміру і галузі [2].  

Однак зрозуміло, що одна і та ж інформаційна система не може однаково 
успішно використовуватися в потужній промисловій компанії і невеликому 
торговельному підприємстві. А якщо говорити безпосередньо про сферу 
торгівлі, то тут при виборі програмного продукту потрібен особливий підхід – 
дана галузь володіє великою кількістю специфічних особливостей, які 
необхідно враховувати при автоматизації бізнес-процесів.  

Незважаючи на сказане, роздрібна торгівля протягом довгого часу 
залишалася сферою національної економіки, в якій впровадження 
комплексних автоматизованих систем управління було великою рідкістю. 
Лише останні роки, ознаменувалися стрімким зростанням торговельних 
мереж, привели до усвідомлення об’єктивної необхідності та реальної, 
підтвердженої практичною діяльністю вигоди від повної автоматизації бізнес-
процесів торговельної мережі.  

Крім того, управління діяльністю торговельної компанії в ручному 
режимі на основі лише експертних висновків про стан ринку та інтуїтивному 
прогнозуванні обсягів продажів стає практично неможливим в умовах 
жорсткої конкуренції і непередбачуваних змін споживчого попиту.  
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Специфікою сучасної торговельної мережі є широка номенклатура 
товарів, які надходять від різних постачальників. При цьому облік кожного 
виду товарів має свої нюанси: контроль термінів придатності, нормативний 
запас та ін. У цих умовах потрібні не тільки акуратність і точність, а й висока 
швидкість роботи з інформаційним потоком і швидке прийняття рішень, що 
неможливо забезпечити тільки за рахунок людського ресурсу. 

Результатом управління товарним та інформаційним потоками в ручному 
режимі є недостатня оперативність, повнота і достовірність отримання даних. 
Як наслідок – прийняття невірних або запізнілих управлінських рішень, 
неможливість передбачити і моделювати ситуації, низька ефективність 
менеджменту в цілому. 
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СКЛАД ЯК ЕЛЕМЕНТ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
На сьогодні складська логістика дає широкі можливості для оптимізації 

роботи складу підприємства і, відповідно, для мінімізації витрат і підвищення 
прибутковості виробничої діяльності. Без складу сучасне підприємство уявити 
дуже складно – практично всі виробники продукції потребують формування 
на власній території як запасу сировини, матеріалів, комплектуючих для 
створення продукту, так і місця зберігання (навіть короткострокового), 
обробки і комплектації готової продукції. Склад, термінал, логістичний центр 
сьогодні є сполучною ланкою підприємства і контрагентів, центром обробки 
товарів в регіональній, міжнародній торгівлі; складські комплекси регулюють 
вантажоперевезення, формуючи транспортну логістику [1].  

Сучасна логістика розглядає склад як «елемент товаропровідного 
ланцюга, призначений для приймання, розміщення, зберігання, комплектації і 
видачі продукції, що має необхідну для виконання цих функцій матеріально-
технічну базу (будівлі, споруди, пристрої тощо)» [2]. 

Запорукою ефективного функціонування складського господарства для 
успішних підприємств є розроблення схеми генплану складів, правильний 
вибір виду складу; розрахунок потужності складів з урахуванням перспективи 
розвитку фірми; оптимальний вибір системи складування, що забезпечує 
максимальне використання складських потужностей за умови мінімізації 
загальних витрат на її створення. Вибір системи складування продукції на 
складі – основне завдання оптимального виконання складами своїх функцій.  
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Система складування готової продукції передбачає оптимальне 
розміщення продукції на складі і раціональне управління складськими 
роботами, для чого необхідно вживати заходів щодо збереження якості 
продукції, щодо підвищення ефективності та ритмічності роботи транспорту 
для зниження непродуктивного часу і витрат, поліпшення використання 
складських територій і площ, оптимізації використання робочого часу 
фахівців складу. Для організації зберігання готової продукції необхідне 
зонування складу – визначення оптимальних пропорцій складських площ для 
кожної складської діяльності [3]. 

Планування складу повинне забезпечувати безперешкодне переміщення 
вантажів між технічними зонами незалежно від того, підлягають вони 
зберіганню чи ні. 

Завдяки використанню сучасних програмних продуктів підприємство 
значною мірою підвищує оперативність прийняття управлінських рішень та їх 
якість, що сприяє своєчасному виявленню потенційних проблем та 
незапланованих відхилень по усій довжині логістичного ланцюга виробництва [4].  

Таким чином, одним із важливих аспектів застосування автоматизації є її 
реалізація в умовах складських операцій, що приведе до покращення якості 
технологічних процесів і дасть змогу прийняти правильні рішення. Все це дає 
підстави стверджувати, що фінансування процесів, пов’язаних із 
автоматизацією і використанням новітніх програмних рішень, продуктів, 
технологій і обладнання є запорукою підвищення ефективності транспортно-
складської діяльності підприємств виноробства та інших галузей 
промисловості. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ 
ВИНОГРАДНИХ СТОЛОВИХ ВИН 

 
Асортимент виноградних вин дуже широкий, і його класифікують за 

різними ознаками. 
Залежно від технології приготування вина ділять на такі групи: столові, 

кріплені, ароматизовані, ігристі і шипучі. 
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Столові вина – це найлегші натуральні вина, які містять 9-13 % об. спирту 
і 0-5 г/100 см3 цукру, без будь-яких добавок. 

Сухі столові вина бувають білими, рожевими і червоними. 
Білі сухі столові вина – мають колір від світло-солом'яного до темно-

золотистого з різними відтінками, смак легкий, освіжаючий, аромат сортовий. 
Серед кращих українських марочних білих сухих вин - Перлина степу, 
Аліготе, Рислінг, Наддніпрянське, Променисте, Середнянське, Аліготе Золота 
балка, Рислінг алькадар, Інкерманське, Фетяска кримська та ін. Вино 
Променисте недавно в Ялті удостоєно золотої медалі. Цей вид марочного вина 
здобув 12 нагород. Вино Старий Замок (Мукачеве) відзначено в Ялті срібною 
медаллю. 

Біле Аліготе виробляють із сорту винограду французького походження. 
Аліготе Магарач характеризується високими споживними властивостями: 
вино тонке, помірно повне, свіже, зі своєрідним букетом. Забарвлення має 
солом'яно-жовте або світло-золотисте. Вино містить 10-12 % об. спирту. 
Витримують його у підвалах упродовж 2 років. Воно придатне для всіх страв, 
крім солодких. У спеку вино добре втамовує спрагу, п'ється легко. Такі вина у 
нас називають питними, а у Франції кулянтними. 

Частина вин вирізняються характерним ароматом: Ркацителі – 
гармонійним із фруктовими тонами, Аліготе – альпійських трав, Піно 
дніпровське – з тонами листя смородини і свіжоскошеної трави, 
Сухолиманське – з легкими мускатними і «цукерковими» тонами, Шардоне 
дніпровське – з тонами горіхів і прянощів, Весільне - медовим ароматом з 
квітковими тонами. 

Фетяска – біле сортове сухе вино, вирізняється ніжним смаком і ароматом 
польових квітів. 

Марочні білі вина Аліготе Золота балка, Рислінг кримський, Ркацителі 
інкерманське, Одеський степ і Фетяска кримська подають в охолодженому 
вигляді до святкового столу. Вони поєднуються зі стравами з овочів, білого 
м'яса, риби. Мають світло-солом'яний колір з різними відтінками, приємний 
аромат, свіжий гармонійний смак. 

Ркацителі інкерманське готують із винограду стародавнього 
грузинського сорту Ркацителі. У ньому відчуваються ніжність і свіжість, тони 
бочкової зрілості з квітковим відтінком, тонким смаком. Дуже приємні букет і 
смак вина Совіньйон кримський і Фетяска кримська. Про останню кажуть, що 
це «вино поетів і закоханих». Фетяска кримська має світло-солом'яний колір, 
з приємним ароматом, гармонійна і ніжна; на Міжнародному конкурсі вин у 
Ялті отримала Гранпрі. 

У цеху сухих вин Інкерманського заводу марочних вин створюється 
регульований за температурою і вологістю мікроклімат. Організовано сучасну 
високоефективну ділянку оброблення виноматеріалів холодом. Інкерманські 
винороби освоїли в себе як обов'язковий елемент столового марочного 
виноробства найбільш складний процес керованого біологічного 
кислотозниження. Завдяки цьому вдається формувати тонкий смак кращих 
столових вин України. 



60 

Рожеві сухі столові вина – мають забарвлення від світло- до темно-
рожевого. В основному їх реалізують як столові. 

Рожеве вино Гераклея легке, кольору з апельсиновим відтінком. Світло-
рожевого забарвлення готують вино Коралове з трьох сортів винограду: 
Аліготе, Ркацителі і Сухолиманський. 

Червоні сухі столові вина – характеризуються забарвленням рубіновим, з 
фіолетовим або червоним відтінками, терпкуватим смаком, характерним 
сортовим ароматом. Добірні марки червоних столових вин: Алушта, Каберне, 
Оксамит України, Матраса, Негру де Пуркар та ін. 

Каберне – темно-рубінового кольору, складного аромату, з тонами 
пасльону і плодів шипшини. Сапераві – має густий рубіновий колір, аромат 
складний, пряний, з тонами свіжих молочних вершків. Піно нуар – 
вирізняється кольором ягід граната, має складні аромат і смак, з тонами 
червоних ягід малини, червоних порічок і журавлини. Голубок дніпровський 
– рубінового кольору, має складний аромат з тонами сухофруктів, маку, чорної 
смородини і повний в'язкий смак. Чорна перлина — темно-рубінового 
кольору, у складному ароматі відчуваються тони чорної смородини і 
чорносливу з шоколадними відтінками, смак повний, екстрактивний, в'язкий. 

ТМ «Одеський степ» представлена тільки непастеризованими винами. 
Вони вибрані англійською корпорацією РВС для імпорту у Велику Британію, 
куди завозять більше трьох років. В Україні реалізується Каберне, Бича кров і 
Оксамит. 

Вино Шабське Оксамитне ординарне червоне напівсолодке виробляють з 
виноградників с. Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області. 
Вино містить 3-5 % мас. цукру і 9-10 % об. спирту. 

Каберне качинське готують із сорту Каберне Совіньйон, який дозріває у 
районі Качинської долини. Його витримують у бочках 2 роки. Має темно-
гранатовий колір, у букеті відчуваються тони сап'яну і фіалки, на смак повне, 
оксамитове. 

Каберне кримське вважають одним із кращих червоних сухих вин 
України. Вино містить комплекс фенольних сполук і високо цінується за свої 
лікувальні властивості. 

Рубіновий Магарач виготовляють з відповідного сорту, виведеного 
схрещуванням сортів Каберне і Сапераві. Забарвлення вина Рубіновий 
Магарач яскравіше і густіше, ніж у вина Каберне. Це наслідок впливу 
грузинського сорту Сапераві, що входить до технологічної групи, яку умовно 
називають барвниками. У букеті вина, залежно від місця вирощування 
винограду, можуть переважати відтінки вершків, характерних для Сапераві, 
або тони сап'янової шкіри, властиві Каберне. За смаком вино повне, 
екстрактивне, з м'якою терпкуватістю і водночас гармонійне. Воно містить 11-
12 % об. спирту і краще поєднується з м'ясними стравами; використовується 
також для профілактики інфекційних шлункових захворювань і як засіб 
виведення радіонуклідів. 

Напівсухі червоні вина під маркою Рубін Криму випускає 
Сімферопольський виноробний завод. Вино Золотавий вечір готують з 
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червоних сортів винограду, має легкий приємний смак; Південна Пальміра – 
червоне, досить легке і м'яке. ТМ Vin Sent реалізує напівсухі вина Смарагдове 
і Старокозаче. 

Напівсолодкі столові вина готують неповним зброджуванням 
високоцукристого сусла (не менше 22 % цукру). Процес бродіння припиняють 
охолодженням вина до температури (0±2) °С. Його випускають 
пастеризованим трьох типів: біле, рожеве і червоне. Ці вина характеризуються 
м'яким гармонійним смаком, специфічним тонким ароматом і недостатньою 
стійкістю у зберіганні. У реалізацію можуть надходити вина таких назв: 
Напівсолодке біле натуральне, Напівсолодке рожеве натуральне, 
Напівсолодке червоне натуральне та ін. До напівсолодкого належить червоне 
вино Одеський колорит, Vin Sent (біле, рожеве, червоне). 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Роздрібна торгівля спроможна забезпечити реалізацію значних обсягів 
продуктів харчування. Проте об’єктивно визначити величину товарообороту 
торгівлі продовольчими товарами складно через відсутність системного 
обліку та детального моніторингу. Так, дані щодо підприємств, які належать 
фізичним особам-підприємцям статистичними органами наводяться 
розрахунково.  

Відсутні статистичні дані щодо дрібнороздрібної мережі та 
нелегалізованої торгівлі. Фактично, лише два сектори роздрібної торгівлі 
продтоварами мають узагальнену статистику – підприємства роздрібної 
торгівлі та ресторанне господарство юридичних осіб. Оскільки ресторанне 
господарство є сферою, що має певну специфіку щодо задоволення попиту 
споживачів, у нашому дослідженні ми скористаємося інформацією про 
діяльність роздрібних торговельних підприємств. Забезпечення населення 
продовольчими товарами здійснюється через роздрібну торговельну мережу. 
Ефективність її функціонування першочергово залежить від кількості 
суб’єктів роздрібної торгівлі. 

Сучасні технології управління конкретними ситуаціями, що виникають у 
процесі функціонування торговельного підприємства, є слабо досліджуваним 
напрямом. Це пояснюється необхідністю врахування і аналізу великої 
кількості факторів та їх взаємодії у процесі динамічного розвитку 
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господарської діяльності конкретного торговельного підприємства, а також 
складністю методик збору і обробки первинної інформації, її групування і 
прийняття відповідних управлінських рішень [1-9]. До невирішених частин 
загальної проблеми відноситься розробка методів довгострокового управління 
розвитком торговельних підприємств з врахуванням їх взаємодій із 
середовищем функціонування (як внутрішнім так і зовнішнім). 

Для менеджерів крупноформатних торговельних підприємств, 
орієнтованих на результати і ліквідність, як відомо [1, 2], інструментом 
управління на всіх рівнях ієрархії на передній план виходить блок показників 
управлінського обліку (організаційно-управлінського і фінансового обліку), 
серед яких особливе місце належить ресурсам і контролю над результатами 
роботи. Це обумовлює необхідність розробки методів контролю і аналізу 
формування товарних ресурсів, і на основі цього – розроблення 
спеціалізованого блоку «управління ситуаціями» в складі АІС торговельного 
підприємства.  

Для опису середовища функціонування торговельного підприємства 
пропонується використовувати інструмент когнітивного моделювання, який 
заснований на виділенні базисних факторів, що описують середовище 
ситуацій (як притаманних конкретній ситуації, так і збурюючих (при 
виявленні)) [4,6]. Когнітивна карта ситуацій представляє собою зважений 
граф, вершинами якого є базисні вектори середовища (ситуації), а спрямовані 
дуги показують напрямки взаємозв’язків між векторами. Центральним 
моментом прийняття рішень виступає ідентифікація ситуації, під якою 
розуміється степінь градації невизначеності вибору середовищем своїх станів. 
Множиною можливих станів розв’язання тієї чи іншої ситуації володіє (або 
повинен володіти) менеджер (або спеціалізований інформаційний блок в 
складі АІС ТП) на момент прийняття (вибору) рішення. 
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СТАН РИНКУ ВИН В УКРАЇНІ 
 

Вино – це алкогольний напій, що має міцність від 9 до 16 % (натуральні 
вина) та від 16 до 22 % (кріплені вина). Споживні властивості вина 
формуються завдяки повному або частковому бродінню виноградного чи 
будь-якого іншого соку з плодів та ягід. 

Даний продукт містить у своєму складі багато поживних і смакових 
речовин, що переходять у напій із плодово-ягідної сировини. До них 
відносяться різні вітаміни, макро- та мікроелементи, органічні кислоти, 
пектинові, дубильні, ароматичні, барвні та інші речовини. Наявність самих 
різноманітних речовин у вині робить його не тільки цінним харчовим і 
смаковим напоєм, але й лікувально-профілактичним засобом при багатьох 
захворюваннях [1]. 

Виробництво плодово-ягідних вин в Україні й сусідніх державах, завдяки 
потужній сировинній базі, має значні перспективи подальшого розвитку. З 
переходом економіки до ринкових відносин це виробництво має тенденцію до 
виходу із занедбаного стану, в якому воно перебувало останній час. 

Нині в Україні функціонує близько 600 виноробних підприємств, які 
займаються переробкою винограду та фруктово-ягідної сировини, 
виготовленням виноматеріалів і виробництвом готової продукції, але 
ефективність роботи більшості з них залишається низькою. 

Сучасна ситуація на ринку характеризується тим, що виробництво 
виноградного вина в Україні з кожним роком значно скорочується. Нині 95 % 
вина, виробленого в Україні, реалізується на внутрішньому ринку, 5 – 
експортується. Велика частина імпортних вин надходить в Україну з Молдови – 
83 %, Грузії – близько 11 %, а також із Франції, Македонії, Угорщини тощо [2]. 

Динаміка обсягів реалізації винної продукції в Україні за 2016-2018 рр. 
наведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динаміка обсягів реалізації винної продукції в Україні за 

2016-2018 рр. 
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Із рисунку видно, що продаж напівсолодких білих вин в останні роки 
зменшився на 6 %. Реалізація столових, в тому числі сухих вин, зазнає 
незначних коливань, але в цілому залишилась майже незміною: обсяги 
реалізації сухого вина зменшились на 0,8 % та столових вин збільшились на 
1,4 %. Що стосується напівсолодких червоних вин, динаміка їх продажу в 
Україні зазнала позитивних змін – він збільшився на 12,8 %. 

Однією з головних проблем виноробства є нестача якісної виноградної 
сировини. У цих умовах на підприємствах вторинного виноробства намітилася 
тенденція до створення власної сировинної бази. Істотною проблемою 
виноробної галузі є недосконалість матеріально-технічної бази: високий 
ступінь зношення основних фондів виноробних підприємств (близько 50 %), 
моральна застарілість обладнання, слабкий розвиток вітчизняної 
промисловості з виробництва допоміжних матеріалів для виноробства. 
Необхідно залучення інвестицій або виділення грошових засобів з 
інноваційного фонду для технічного переозброєння галузі виноробної 
промисловості, тому що власних засобів у підприємств вкрай недостатньо, а 
недосконалість діючої кредитної політики (високий рівень кредитних ставок) 
не сприяє залученню кредитних коштів для вирішення цієї проблеми. 

Нагальними питаннями подальшого розвитку галузі є також відновлення 
старих чи пошук нових ринків збуту винограду. Перехід до ринкової 
економіки та приватизація землі у колишніх виноградних і садівничих 
господарствах вимагають невідкладного законодавчого вирішення й 
довгострокової оренди землі для створення багаторічних насаджень [3]. 

За даними Міжнародної організації винограду і вина (МОВВ) частка 
України у світовому виробництві вина у 2010-2017 рр. становила 0,7 %. 
Підприємства первинного виноробства основних виноградарських регіонів 
України розташовані в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській 
областях. У цілому ж в Україні площа плодоносних виноградників у 2018 р. 
становила близько 80 тис. га [4].  

В Україні склалася певна виноробна спеціалізація: Одеська область 
виробляє марочні, десертні та кріплені вина; Херсонська, Миколаївська, 
області та Закарпаття – столові білі та червоні вина. Таким чином, сьогодні в 
Україні існують два основні центри виноробства: південний та західний, що 
зумовлено відповідним місцем розташування та кліматичними умовами. 

Найбільша частка обсягу виробництва вина належить підприємству ТОВ 
ПТК «Шабо», яке відноситься до інноваційних та передових не тільки на 
теренах Одеської області, а і України в цілому. Дане підприємство постійно 
збільшує обсяг виробництва. Його продукція відома в усій Європі. Виноробне 
підприємство «Шабо» може гідно конкурувати з іноземними виробниками 
аналогічної продукції, що робить його найбільш конкурентоспроможним 
серед вітчизняних виробників. Друге місце за обсягом  
виробництва виноградного вина займає ТОВ «Vin AGRO» з часткою 14 %, 
третє місце займає ТОВ «Niva NVP» з часткою 12 % та четверте – ПАТ 
«Одесавинпром» – 10 % [5]. 
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Вищезазначені чотири підприємств виробляють біля 70 % загальної 
кількості виноградного вина. Вони є конкурентоспроможними, оскільки 
займають різні сегменти ринку та мають різну цінову політику, що робить їх 
найбільш пристосованими до нинішньої економічної ситуації. Що ж 
стосується більшості інших вітчизняних виноробних підприємств, то в цілому, 
вони знаходяться в стані далекому від оптимального. 

Отже, виноградарство і виноробство – національні галузі з великими 
потенційними можливостями виробництва якісних українських вин. Однак, в 
останні роки через наявність серйозних проблем галузь зазнала істотного 
економічного спаду. З боку держави відсутня належна підтримка виробників. 
Реальна загроза не отримати компенсацію змусила значну кількість власників 
виноградарських господарств відмовитися від посадки нових виноградників. 
Виноробні підприємства не зацікавлені в розвитку первинного виробництва, 
оскільки вони можуть придбати виноматеріали за нижчими цінами за 
кордоном, чим ще більше призводять до кризи галузі. Як наслідок – площі під 
виноградниками стрімко скорочуються та складають на сьогодні 44 тисячі 
гектарів, що у чотири рази менше, порівняно з 1990 роком. Сьогодні 
виноградно-виноробна галузь переживає найскладніший період за всю свою 
історію та потребує, як ніколи, більш уважного ставлення та підтримки з боку 
органів виконавчої влади, в тому числі Міністерства аграрної політики та 
продовольства України для набуття реального державного протекціонізму 
галузі та реформування управління галуззю. 
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ОФІСНИХ МЕБЛІВ 

 
Український меблевий ринок є досить молодим в Україні, як й інші 

товарні ринки, він пройшов у своєму розвитку кілька етапів. Складна 
економічна ситуація 1990-х років спряла тому, що великі меблеві комбінати 
не могли пристосуватися до нових часів і їх витіснили іноземні постачальники, 
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зокрема польські. В період з 1997-2007 попит перевищував пропозицію, тому 
спостерігається значний розвиток меблевого ринку, збільшується кількість 
національних виробників, що витіснили іноземний імпорт. Таким чином, 
наявність стабільного попиту на мебельну продукцію та сприятливі умови для 
формування пропозиції зі сторони виробників призвели до розвитку 
меблевого ринку в Україні [1]. 

На сьогоднішній час в Україні створена потужна база меблевого 
виробництва. Як свідчать фінансові показники компаній, на ринку офісних 
меблів найпотужнішими є ДП «Меркс Меблі» (найбільший експортер 
українських дерев’яних офісних меблів), ПрАТ «Енран» (ТМ «Енран-Акрос» 
і «Акрос»), фабрика «Классум», ПП «Ірма» (ТМ» Аматі»), ТОВ «Снайт» 
(перейменоване ТОВ «Інтехсервіс»), ТМ «Ліга-Нова», ТОВ «Арт 
МеталФурнітура», ПАТ «Спецмеблі»,ТОВ «Конус», ПрАТ «Лагода», ПрАТ 
ВБФ «Берест», ПАТ «Меблева фабрика ім. Боженка», ПАТ «Новий стиль-
Україна», ТОВ «Олісма», ТОВ «L-майстер» та ін. [2]. 

Щодо територіального розподілу, то він є нерівномірний. Найбільша 
частка підприємств припадає на Харківську, Волинську, Київську та 
Дніпропетровську області. Загальний відсоток виробництва офісних меблів в 
цих областях становить 83,5 % від загального обсягу виробництва. 

Ринок офісних меблів можна поділити на такі сегменти: 
– «гаражники» та дрібні компанії. Вони виготовляють дешеві меблі, які 

виконуються на замовлення; 
– середні та великі компанії, які мають великий асортимент меблів, різних 

цінових категорій; 
– трейдери – зазвичай займаються продажем імпортних меблів 
Товари, які реалізуються на ринку офісних меблів: столи, стелажі, стільці, 

шафи, тумби, робочі кабінети, м’які офісні меблі. Щодо сегментації ринку 
меблів, то частка офісних меблів становить 28 % від усього меблевого 
виробництва [4]. 

У структурі попиту на офісні меблі виділяють такі групи споживачів: 
– нові підприємства, що розраховують на дешеві імпортні меблі, або 

меблі виготовлені під замовлення; 
– підприємства, що розвиваються, вони орієнтуються на дорожчі і більш 

якісні меблі; 
– фізичні особи, які купують меблі для себе. 
Щодо структури пропозиції, то виробники поділяють свою продукцію на 

наступні категорії: 
– офісні меблі низької та середньої цінової категорії (як правило 

виготовляються із вітчизняної або польської ДСП ); 
– офісні меблі високої цінової категорії(виготовляються із дорогих 

імпортних матеріалів, ДСП постачають із Італії, Угорщини, Словаччини). 
Характеризуючи ціновий рівень ринку офісних меблів можна виділити 

рівні: 
– дорогі та елітні меблі. Виготовляються із натуральної сировини, мають 

авторський дизайн та представлені популярною торговою маркою. Ринок 
дорогих офісних меблів не має великих обсягів продажу, але на йому 
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спостерігається висока конкуренція, що потребує великих затрат на 
просування та рекламу; 

– середня цінова категорія представлена меблями, які доступні для людей 
із середнім доходом, виготовляються із матеріалів, які є дешевшими. Обсяги 
продажу меблів цієї категорії ростуть, їх реалізація здійснюється через меблеві 
магазини; 

– низька цінова категорія – меблі, яким відповідає твердження «ціна-
якість». Обсяг продаж на них дещо впав, тому що споживачі орієнтуються на 
більш високу якість, тому готові платити більше. Дешеві офісні меблі 
реалізуються через різноманітні канали збуту, окрім дорогих меблевих 
салонів. 

Обсяги продажу на ринку офісних меблів залежать від розвитку 
економічної ситуації в державі та ділової активності. Чим більша економічна 
активність, тим більший попит на дану продукцію. 

Отже, на сьогоднішній час цей сегмент меблевого ринку є сформованим і 
перенавантаженим ввійти на нього можна лише із великими інвестиціями та 
знанням вимог покупців щодо дизайну та якості. На жаль, як показують 
дослідження, виробники поступово втрачають інтерес, щодо виробництва 
офісних меблів і переходять на виробництво іншого спектра меблевої 
продукції. 

Характерною рисою виробництва офісних меблів в Україні є висока 
конкуренція. Це пояснюється великою кількістю великих та середніх фірм, 
підприємців і так званих «гаражників». Така ситуація призводить до 
утримання ціни на мінімальному рівні. Також наявність великої кількості фірм 
потребує застосування реклами, різноманітних маркетингових ходів – знижки, 
акції. 
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ЯКІСНА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ШОКОЛАДУ:  

ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
 

Шоколад – цукровий кондитерський виріб із шоколадної маси. 
Шоколадна маса – тонкоподрібнена кондитерська маса, отримана 
змішуванням какао тертого з какао маслом, цукром та іншими компонентами, 
які використовуються для виробництва шоколадних виробів. Багато видів 
шоколадної маси включають інші  речовини, що поліпшують органолептичні 
властивості, склад і харчову цінність шоколаду: горіхи смажені терті і 
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подрібнені, молоко і вершки сухі, молоко згущене, ізюм, фосфатиди, глюкозу, 
вафлі подрібнені, коньяк, лікер тощо [1]. 

З причини широкої популярності даної групи товарів існує високий 
відсоток його фальсифікації на споживчому ринку. 

Якісна фальсифікація шоколаду включає порушення рецептури, введення 
антиокислювачів, консервантів, барвників і ароматизаторів, підвищений вміст 
води, підвищену частку начинки. 

Порушення рецептурного співвідношення основних компонентів 
пов'язано із введенням у великих кількостях менш цінних компонентів і 
зниженням вмісту більш дорогих компонентів. У шоколадній масі знижують 
частку какао-масла і какао тертого за рахунок введення підвищеної кількості 
сухого і згущеного молока, вершків, ізюму, розтертих горіхів, цукатів, 
подрібнених вафель та ін. 

Для збільшення маси шоколаду можуть вносити підвищену кількість 
цукру, води. Оскільки вода у жировому середовищі шоколадної маси 
нерозчинна, тому попередньо вводять різні поверхнево-активні речовини 
(лецитин, фосфатидні та інші концентрати), що дозволяє збільшити вміст води 
з 1 до 6-9 % [2]. 

До шоколаду і шоколадних виробів можуть вводити замість какао-масла 
гідрогенізований жир або рослинний жир, замінники какао-масла. За такої 
фальсифікації шоколад буде мати параметри, характерні для кондитерських 
плиток, тобто матову поверхню, менш тверду консистенцію, розламування без 
характерного хрусту. Крім того, у ротовій порожнині натуральний шоколад 
тане швидко, не створюючи відчуття сальності. Натуральний шоколад, на 
відміну від фальсифікованого какао-порошком, містить менше білків (5-7 %) 
порівняно із фальсифікатом (20-25 %) [3]. 

В окремих випадках замість десертного за вищою ціною можуть 
продавати звичайний шоколад, що має нижчу ціну. 

З метою подовження термінів зберігання шоколаду іноді додають 
антиокислювачі без зазначення цієї інформації на маркуванні. 

Підвищену частку начинки визначають шляхом її відділення від 
шоколаду та зважування. 

Кількісна фальсифікація пов'язана зі значними відхиленнями параметрів 
маси вище гранично допустимих норм. 

Інформаційна фальсифікація шоколаду і шоколадних виробів 
здійснюється шляхом перекручування інформації, реклами. До інформаційної 
фальсифікації відносять також підробку сертифікату якості, митних 
документів, штрихового коду та ін. Виявляється така фальсифікація 
проведенням спеціальної експертизи. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ ДРУКАРСЬКИХ ФАРБ 
 

Фарба для друку – спеціальний пігментний матеріал, який 
використовується для створення малюнка, надпису на запечатуваній поверхні 
матеріалів різного типу. Має різну щільність, питома вага так само може 
змінюватися. Продукт повинен бути якісним, тому що від цього залежить 
довговічність підсумкового зображення. Перед надходженням фарб у продаж, 
обов’язково проводиться їх перевірка. 

Існує безліч різних видів поліграфічної фарби, серед яких можна виділити 
основні:  

1. Щодо застосування:  
– фарби для флексографічного друку (рідкі, низковязкі, текучі; 

поставляються в концентрованій формі, що перешкоджає осіданню пігменту, 
а перед процесом друку розбавляються спеціальним розчинником до потрібної 
консистенції; основа фарби може бути спиртовою або водною); 

– фарба для офсетного друку (в’язка, з твердими пігментами і рідким 
барвником; до складу можуть входити і допоміжні компоненти);  

– фарба для трафаретного друку (розроблені для конкретного виду друку; 
різняться за своїми властивостями залежно від того, на машині якій швидкості 
будуть використані; найчастіше створюють товсту фарбувальну плівку; стійкі 
до вигорання, довговічні);  

– фарби для тампонного друку (офсетні або типографські з додаванням 
унікального сикативу; чіткі, забезпечують високу оптичну щільність; довго 
сохнуть);  

– фарби для глибокого друку (можуть відрізнятися за складом і 
призначенням; типи А, В, Р, W використовують у видавничій справі, а тип X 
застосовується для створення відбитка на упаковці; включають до складу віск 
і синтетичні смоли; стійкі і довговічні);  

– фарби для струминного друку (використовуються як фарби для 
широкоформатного друку і застосовуються на автоматичних пристроях, 
керованих комп’ютерами; підходять практично для будь-яких матеріалів і 
поверхнею різного типу; частіше до складу входять не пігменти, а спеціальні 
барвники);  

– газетні фарби (повинні відповідати всмоктуючій здатності паперу і 
швидко сохнути; основа масляна, завдяки чому пігмент легко поглинається, не 
стирається з готового виробу);  

– фарби для печаток і штампів (спеціальні фарбувальні речовини, які 
максимально схожі на чорнило; використовуються для заправки штампів і 
печаток з метою створення ними відбитків) [1].  

2. За особливостями складу:  
– пігментні фарби (базовий компонент – пігмент потрібного кольору, 

частка барвника);  



70 

– фарби з барвниками (без пігментів, фарбувальні частинки менше 1 мкм 
за розміром);  

– тонери (змінюють відтінок фарби, маскують її; складаються з пігментів, 
барвників і смол; більшість відтінків – чорні);  

– магнітні фарби (використовуються для створення відбитків на 
банківських чеках, магнітних пристроях; до складу входить магнітна окис 
заліза, яка і виступає пігментом; процес виготовлення дуже трудомісткий і 
складний);  

– термохромні фарби (розчиняються або змінюють колір під впливом 
високих температур; використовуються для фіксації факту проходження 
продуктом термічної обробки);  

– водопроявні або невидимі фарби (проявляються на поверхні матеріалу 
тільки після зволоження; можуть бути різних кольорів; контури зображення 
часто друкують стійкою чорною фарбою; не придатні для офсетного друку);  

– прані фарби (для оптичних систем, друкованих плат, лотерейних 
квитків тощо; мають хорошу адгезію, але легко стираються при механічному 
впливі; містять в собі алюмінієвий порошок у вигляді фарбувального пігменту 
й сполучні на гумовій основі) [2].  

Особливостями фарб для друку є те, щоб колір був точним і не відрізнявся 
від коду фарби, потрібно проводити дослідження при виробництві та брати 
пробу. Якщо пропустити цей етап, продукція буде не відповідати дійсним 
вимогам і вводити користувача в оману. Важливо протестувати відбитки на 
матеріалах різних типів. Слід звірятися з таблицею тестів ASTM [3].  

Щоб контролювати колір, можна записувати оптичні щільності. Фахівці 
рекомендують використовувати колірні кола, трикутники. Повний аналіз 
кольору можливий з застосуванням спектрофотометрії, колориметрії. 
Запитувати результати тестування краще у виробника, але при бажанні 
процедуру можна виконати самостійно, хоча на це доведеться витратити 
чимало часу і сил. Потрібно визначати і товщину барвистої рідкої плівки. Це 
роблять за допомогою використання спеціального пристрою у вигляді ролика 
з виїмкою в центрі. Цим роликом проводять по плівці, роблячи відмітку, яка 
показує місце, з якого фарба перестала стосуватися дна виїмки. Це і буде 
товщина шару, але шкала іноді може давати відхилення. Важливо, щоб фарба 
була добре перетертою [4].  

Якщо диспергування пігменту погане, то це відіб’ється на якості друку. 
Валики і форми будуть покриті грудками, нашаруваннями. Через це може 
виникати тінь, чорнило почнуть затікати на прогалини, колір малюнка стане 
менш насиченим. Після нанесення фарби на поверхню, їй потрібно 
обов’язково дати час просохнути. Різні фарбувальні речовини мають відмінну 
один від одного швидкість просихання [5].  

Щоб визначити липкість фарб для друку, можна використовувати 
звичайний спосіб прикладання пальця. Такий «дідівський» метод 
максимально ефективний, але результати можуть бути невизначеними, 
суб’єктивними. Потрібно, щоб експериментатор мав великий досвід у 
тестуваннях подібного роду. Тому сьогодні рекомендується використовувати 
вимірювач липкості, який популярний в більшості західних країн. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
 

Продукти харчування є одним з основних важелів взаємодії та створення 
гармонії людини з навколишнім середовищем. Якість харчування впливає на 
здоров'я людей усіх вікових категорій, їх фізичну і творчу активність, 
здатність організму протидіяти впливу несприятливих факторів. Складові 
харчових продуктів повинні забезпечувати організм пластичним матеріалом і 
енергією, виконувати біорегуляторні, імунорегуляторні, пристосувально-
регуляторні, реабілітаційні та мотиваційно-сигнальні функції, тобто є 
визначальним фактором у формуванні та підтриманні здоров’я людини, 
обов‟язковою умовою її розвитку і самореалізації. Крім того, їжа та продукти 
харчування, технології їх приготування – це невід’ємна частина історії, 
культури та традицій цілих народів, відображення особливостей природних, 
кліматичних, побутових умов проживання, якості навколишнього середовища, 
ґрунту, результат розвитку фундаментальних і прикладних наук, одне з 
основних джерел морального й естетичного задоволення, інструмент 
національної ідентифікації та підвищення якості життя. Таким чином, від 
кількісного та якісного складу харчових продуктів і раціонів залежить 
здоров'я, розвиток, процвітання, культурний та науково-технічний прогрес 
нації в цілому й конкретної людини зокрема.  

Особливе значення серед сучасного різноманіття продуктів харчування 
має хліб як один з найдавніших і найбільш поширених продуктів споживання 
людьми різних націй, незалежно від вікових, професійних ознак, місця 
проживання, соціального стану, стану здоров’я тощо. Хлібобулочні вироби є 
суттєвим щоденним джерелом енергії – до 30-40 %, рослинних білків, 
засвоюваних вуглеводів, харчових волокон, вітамінів В1, В2, РР і деяких 
мінеральних речовин для практично всього населення, тому нутриціологи 
розглядають їх потенціал і надають їм виключне значення в підвищенні якості 
харчування та профілактиці різних захворювань, у тому числі аліментарних, 
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професійних, «екологічно обумовлених», «захворювань цивілізації» тощо. 
Сьогодні велику кількість робіт присвячено аналізу технологій хліба з точки 
зору збереження в готових виробах природних корисних властивостей 
вихідної традиційної та нової сировини, вивчення їх технологічної сумісності, 
потенціонування чи, навпаки, антагонізму біологічної активності за умови 
складання рецептур, підвищення чи втрати фізіологічної цінності, зміни 
ступеня біодоступності основних харчових і біологічно активних речовин у 
ході технологічної обробки з урахуванням особливостей класичних та 
інноваційних технологій їх виробництва. 

Хлібобулочні вироби – одне з основних джерел необхідних організму 
рослинних білків, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів харчових волокон. 
Водночас технологічне перероблення зерна на борошно супроводжується 
значними втратами вітамінів і мінеральних речовин які видаляються разом з 
висівками. Приготування з борошна хліба, хлібобулочних виробів призводить 
до додаткової втрати цих важливих біологічно активних речовин. Наприклад, 
вміст вітамінів групи В (тіаміну, ніацину, вітаміну В6, фолієвої кислоти), заліза 
і кальцію в процесі приготування хліба, починаючи від розмелювання зерна і 
закінчуючи випіканням, знижуються у 2-6 разів [1]. 

При перевірці якості хлібобулочних виробів контролюючі організації 
відбирають три лабораторних зразки, упаковують у папір, обв’язують 
шпагатом, опломбовують чи опечатують. При перевірці в торговій мережі два 
лабораторних зразки відправляють у лабораторію контролюючої організації, 
третій – у лабораторію підприємства-виробника продукції. У лабораторії 
контролюючої організації аналізують один зразок, другий, упакований, 
зберігають на випадок виникнення розбіжностей в оцінці якості й аналізують 
разом із представником підприємства-виробника. 

Проби хліба і хлібобулочних виробів для експертного дослідження 
відбирають відповідно до нормативного документа «Хлібобулочні вироби. 
Правила відбору проб». Спочатку формується середня проба, що повинна 
характеризувати всю партію. За лабораторний зразок приймається частина 
середньої проби, виділена для лабораторного дослідження. Середню пробу 
беруть шляхом виїмки окремих виробів. З кожних 10 лотків чи кошиків, 
ящиків, при масі виробів від 1 до 3 кг, виїмку роблять у кількості 0,2 % усієї 
партії, але не менше 5 одиниць; а при масі окремого виробу менше 1 кг – 0,3 % 
усієї партії, але не менше 10 одиниць. При виготовленні хліба або 
хлібобулочних виробів на потокових лініях середню пробу відбирають 
щогодини. Від середньої проби як лабораторний зразок відбирають типові 
вироби у таких кількостях: вагових і штучних виробів масою більше 1 кг – 1 шт.; 
штучних виробів масою від 400 до 200 г – не менше 2 шт.; від 200 до 100 г – 
не менше 3 шт.; менше 100 г – не менше 6 шт. [2]. 

Фізико-хімічні показники необхідно визначати (від моменту виходу 
виробу з печі) не раніше, але й не пізніше ніж через 3 год: для хліба з обойного 
борошна – 48 год.; для пшеничного хліба із сортового борошна – 24 год., для 
дрібноштучних виробів – не раніше 1 і не пізніше ніж через 16 год. 
Державними стандартами регламентовано показники якості для 76 видів хліба 
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і для 48 видів хлібобулочних виробів. Показники якості основних 
хлібобулочних виробів наведені у нормативних документах на конкретні види 
продукції. Основними показниками якості хліба і хлібобулочних виробів є 
органолептичні показники, вологість, пористість, кислотність, вміст кухонної 
солі, цукру, жиру, нерозчинного осаду. 

При недотриманнi температурних режимiв випiкання, особливо житнього 
i житньо-пшеничного видiв хлiбобулочних виробiв, виготовляють не 
пропечену продукцiю, яка не повинна надходити у торговельну мережу. Такi 
вироби можна виявити, дослiджуючи м’якушку хлiба. При натисненнi на 
м’якушку пропеченого хлiба i наступному зняттi навантаження м’якушка 
повинна вiдновити свою форму.  

Вмiст крейди, вапна, гiпсу й iнших нехарчових замiнникiв, з лужною 
реакцiєю середовища, визначається шляхом додавання до невеликої кiлькостi 
продукту води, а потiм кислоти (оцтової, соляної, борної й iн.). Продукт 
спочатку розмiшується з водою, пiсля чого додається кислота. При цьому 
кислота реагує iз зазначеними замiнниками з бурхливим видiленням 
вуглекислого газу (шипучiсть). Можна перевiрити рН середовища розчину 
лакмусовим папiрцем: у лужному середовищi вiн стане синього кольору. У 
лабораторних умовах можна визначити зольнiсть продукту для виявлення 
стороннiх неорганiчних домiшок [3]. 

Таким чином, якість хлібобулочних виробів регламентується 
національною міждержавною та галузевою нормативно-технічною 
документацією, яка висуває певні вимоги до зовнішнього вигляду виробів, 
кольору скоринки, стану м’якушу. Хліб має відповідати встановленим нормам 
за фізико-хімічними показниками – вологістю, кислотністю, пористістю. У 
виробах не допускається наявність сторонніх включень, ознак хвороб та 
плісняви. Також у хлібобулочних виробах повинні контролюватися рівні 
токсичних елементів, афлатоксинів, пестицидів та радіонуклідів. 
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ОГЛЯД ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Фармацевтична галузь відіграє надзвичайно важливу соціальну роль, 

оскільки забезпечує населення лікарськими засобами і медичними виробами 
та виступає важливим елементом ефективної організації системи охорони 
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здоров’я. Враховуюче те, що в Україні більш як 90 % вартості фармацевтичних 
препаратів оплачує населення  із власної кишені (через мережу аптечних 
закладів), будь-які коливання на фармацевтичному ринку одразу відбиваються 
на кожній українській сім’ї і стають об’єктом палких політичних дискусій. У 
загальних витратах на охорону здоров’я витрати на фармацевтичні продукти 
займають більше третини – понад 35 % [1].  

Привабливість ринку характеризується двома показниками, такими як 
загальний обсяг ринку та споживання лікарських засобів на душу населення. 
В Україні обидва ці показники дуже низькі. Загальний обсяг ринку лікарських 
засобів становив менше 2 млрд. дол., а споживання на душу населення – 
близько 40 дол. на рік [2].  

В Україні більш ніж двох третин зареєстрованих лікарських засобів є 
імпортованими. Динаміка фармацевтичного ринку України відображає гостру 
соціальну проблему – суттєве зниження економічної доступності ліків для 
населення.  

В Україні є декілька соціальних груп, для яких доступність ліків постійно 
знижується:  

– пенсіонери – 13,5 млн. осіб, які отримують мінімальну пенсію;  
– низькооплачувані робітники і службовці – 0,6 млн. осіб, заробітна плата 

яких нижча за визначену за методологією Світового банку та Організації 
Об’єднаних Націй межу бідності;  

– безробітні – понад 1,7 млн. осіб;  
– вимушені переселенці (внутрішньо переміщені особи – ВПО) – майже 

1,6 млн. осіб, лише 5 % загальної кількості працездатних серед яких офіційно 
працевлаштувалися [3].  

Понад 40 % населення України, які нині стикаються із проблемою 
зниження доступності якісного лікування. Разом ці чотири групи населення 
включають 17,4 млн. осіб, або понад 40 % населення України, які нині 
стикаються із проблемою зниження доступності якісного лікування. 
Номенклатура лікарських препаратів, допущених на ринок України, є вужчою, 
ніж у країнах з розвинутою економікою.  

Із рекомендованого ВОЗ Примірного переліку основних лікарських 
засобів, необхідних для задоволення базових потреб охорони здоров’я країн, 
що розвиваються, в Україні відсутні 32 % необхідних препаратів. Імпортні 
ліки домінують на ринку у вартісному вираженні. Асортимент імпортних ліків 
на ринку Україні значно ширший, ніж вітчизняних. У Державному реєстрі 
лікарських засобів понад 70 % становлять ліки іноземного виробництва. 
Частка іноземних препаратів у кількісному вираженні на українському ринку, 
навпаки, менша, ніж вітчизняних.  

Фармацевтичний ринок України є переважно ринком медикаментів-
генериків. Частка ринку лікарських засобів, що припадає на оригінальні 
препарати, становить лише близько 6 % у кількісному та до 19 % у вартісному 
вираженні. Це відрізняє український фармацевтичний ринок від ринків країн з 
розвинутою економікою та високим рівнем захисту прав власності, де частка 
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інноваційних препаратів значно вища. Переважна більшість оригінальних 
препаратів, що перебувають в обігу на ринку України – імпортні препарати. 

Вітчизняний фармацевтичний ринок має два основні сегменти – аптечний 
(роздрібний) та госпітальний. За обсягом і вартістю госпітальний сегмент 
займає лише близько 10 % фармацевтичного ринку, тоді як на аптечний 
(роздрібний) сегмент припадає понад 90 % ринку.  

Рівень конкуренції між учасниками ринку впливає на ціну лікарських 
засобів, наявність ліків на ринку, а також на якість лікарських засобів. 
Основними учасниками фармацевтичного ринку України є виробники, оптові 
дистриб’ютори та роздрібні дистриб’ютори (аптеки).  

Фармацевтичне виробництво в Україні, залишаючись майже незмінним 
за структурою впродовж останніх 10-15 років, переважно є 
низькотехнологічним: тільки 3-4 підприємства здійснюють виробництво 
субстанцій, медичних газів та нестерильних лікарських засобів (у т. ч. 
традиційних), і 25 % мають ліцензію на виробництво стерильних ліків, тобто 
сучасних генериків. На даний час прямі іноземні інвестиції у вітчизняний 
фармацевтичний сектор дуже низькі, на відміну від інших країн.  
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ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ  
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ХЛІБА 

 
Хлібопечення – найбільш розвинена галузь харчової промисловості 

України. Ця галузь займає одне з перших місць у виробничій діяльності 
споживчої кооперації нашої держави. 

Асортиментна фальсифікація хліба і хлібобулочних виробів відбувається 
за рахунок: підміни хліба і хлібобулочних виробів, вироблених з одного сорту 
борошна іншим; одного виду хлібобулочних виробів іншим. Найбільш 
поширеною асортиментної фальсифікацією хліба і хлібобулочних виробів є 
продаж виробів, вироблених з борошна 1 сорту під виглядом хлібобулочних 
виробів з борошна вищого сорту. 

Якісна фальсифікація хліба і хлібобулочних виробів може досягатися 
такими прийомами: підвищений вміст води; додавання інших сортів борошна; 
введення харчових добавок − поліпшувачів борошна; заміна дріжджів на 
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хімічні розпушувачі; введення харчових барвників; недовкладення цінних 
компонентів (олії, яєць, цукру та ін.), передбачених рецептурою; заміна цінних 
компонентів більш дешевими (маргарином, рослинною олією); недотримання 
технологічних параметрів виробництва хліба; додавання консервантів, 
антибіотиків [1]. 

Додавання поліпшувачів борошна з метою фальсифікації виробу 
здійснюється декількома шляхами. Перший − знебарвлення борошна за рахунок 
окисних або відновних процесів. Для цього у борошно першого ґатунку 
додають окиснювач, в результаті хімічних процесів борошно вибілюється через 
перехід забарвлених речовин в безбарвні і стає за кольором ідентичним до 
борошна вищого сорту. Вибілювачами для борошна є: піросульфіт натрію, 
перекис кальцію, перекис бензоїлу, карбамід (сечовина), азодікарбонамід, 
натрієві і калієві солі цистину, бромат калію, бромат кальцію [2]. 

Другий спосіб: у борошно з низькою клейковиною, непридатною для 
виробництва якісного хліба, додають поліпшувач-комплексоутворювач і 
трохи підвищують кількість клейковини, що дозволяє застосовувати борошно 
для хлібопекарського виробництва. Покращувачами борошна та хліба в цьому 
випадку є: лактат кальцію, лактат амонію, лактат магнію, фосфати кальцію, 
фосфати амонію, стерілтартрат, хлорид амонію, сульфати кальцію, амонію, 
оксид кальцію, амілази, протеази. 

Третій способ фальсифікації: введення різних хімічних розпушувачів, 
які інтенсифікують виділення вуглекислого газу. Як розпушувачі хліба 
вводяться: пірофосфати, карбонати натрію, карбонати амонію, глюконова 
кислота, глюконо-дельта лактон. 

Новим видом фальсифікації є введення різних хімічних розпушувачів, 
які посилюють виділення вуглекислого газу. Внаслідок чого не потрібно довго 
проводити процес бродіння тіста взагалі, або можна значно його скоротити. У 
результаті замість добре виброженного пшеничного тіста отримують суміш 
води і борошна, злегка насичену вуглекислим газом. У хлібі, виробленому за 
такою технологією, немає аромату і смаку, властивого для хлібобулочних 
виробів, м'якуш має не сірий колір, а білий, колір борошна [3]. 

Здобні булочні вироби дуже часто фальсифікують шляхом недовкладення 
цінних компонентів (олії, яєць, цукру, маку, родзинок, горіхів), передбачених 
рецептурою, або заміни дорогих цінних компонентів дешевими (маргарину − 
олією, гідрожиром і т. п .) 

При недотриманні температурних режимів випічки, особливо житнього 
та житньо-пшеничних видів хлібобулочних виробів, виробляють непропечені 
вироби, які не повинні надходити в реалізацію. Відрізнити такий хліб дуже 
просто. При натисканні на м'якуш і після зняття навантаження м'якуш повинен 
повністю відновити свою форму. Якщо він не відновлює форму, а навіть 
прилипає до пальця, то це непропечений хліб. 

Для подовження термінів зберігання хлібобулочних виробів до них 
можуть додавати консерванти чи антибіотики. Відрізнити ці вироби дуже 
просто. Якщо строк зберігання у хлібобулочних виробів більше 48 годин, то в 
них введено консерванти або антибіотики. Особливо часто вводять 
консерванти або антибіотики у хліб, нарізаний на скибочки для тостерів. 
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Кількісна фальсифікація хліба і хлібобулочних виробів (недовага) − це 
обман споживача за рахунок значних відхилень параметрів товару (маси), що 
перевищують гранично допустимі норми відхилень. 

Інформаційна фальсифікація хліба і хлібобулочних виробів − це обман 
споживача за допомогою неточної або спотвореної інформації про товар. Цей 
вид фальсифікації здійснюється шляхом спотворення інформації в товарно-
супровідних документах, маркуванні, рекламі товару. При фальсифікації 
інформації про хліб досить часто спотворюється або вказуються неточно 
наступні дані про найменування товару, сорт борошна, з якого виготовлені 
хлібобулочні вироби; склад продукту та використовувані компоненти. Також 
може здійснюватися підміна сертифікатів відповідності, супровідних 
документів. 
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СУЧАСНІ ПРОБІОТИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 
 

З огляду на екологічну ситуацію в Україні та світі, збільшення частоти 
захворювань, зростає актуальність розробки функціональних продуктів 
харчування як стратегічного напрямку розвитку харчової промисловості. 
Функціональні продукти одержують за інноваційними технологіями і 
розглядають як складний комплекс, що відповідає фізіологічним потребам 
організму людини та має яскраво виражені лікувальні, профілактичні або 
оздоровчі властивості [1]. 

Молочні продукти є важливою складовою ринку продуктів 
функціонального призначення, які в Україні і країнах Європи складають 
близько 65 % від його загальної місткості. Понад 80 % ринку молочних 
продуктів функціонального призначення представлено продуктами з про- 
та/або пребіотиками, 8 % – продуктами з БАР, близько 12 % складають інші 
продукти. Перша група найбільш динамічно розвивається і постійно 
поповнюється новими продуктами, оскільки на дисбактеріоз в Україні, за 
статистичними даними, хворіє 65-75 % населення. В сучасних умовах 
необхідність розширення асортиментного ряду молочних продуктів 
функціонального призначення диктується демографічною ситуацією в Україні 
(частка людей похилого віку у загальній структурі населення складає 20,5 %, 
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за прогнозами Інституту геронтології АМН України до 2050 року вона зросте 
до 38,1 %), збільшенням кількості людей із серцево-судинними 
захворюваннями та цукровим діабетом (до 24,5 та 3,8 %, відповідно), 
поширенням вторинних імунодефіцитних станів, ускладнених дисбіотичними 
порушеннями шлунково-кишкового тракту, у половини населення країни [2]. 

Такі категорії функціональних продуктів харчування на молочній основі 
як геродієтичні, діабетичні без додавання замінників цукру, продукти з 
підвищеними імуномодулюючими, антиоксидантними, сорбційними 
властивостями тощо на споживчому ринку України не представлені, або 
представлені дуже слабо, що обумовлено відсутністю науково обґрунтованих 
та клінічно підтверджених технологій їх виробництва.  

Ключовими завданнями функціонального харчування є забезпечення 
стабільності та підтримка на належному рівні такого метаболічного об’єкту як 
нормальна мікрофлора з метою зниження ризику виникнення та розвитку 
хвороб. Кількість справжніх пробіотиків у світі з доведеним клінічним 
підтвердженням не така вже й значна.  

Позитивна дія пробіотичних бактерій на макроорганізм обумовлена  
їхніми біологічними властивостями, а саме: ферментативною та  
антагоністичною активністю, здатністю до адгезії на епітеліальних  клітинах  
кишечника, здатністю нормалізувати вміст холестерину. Наявність саме цих 
властивостей є обов’язковою умовою та критерієм відбору пробіотичних 
мікроорганізмів. Селекцію таких мікроорганізмів для промислового 
застосування здійснювали не тільки за певними функціональними 
властивостями. При виробництві ферментованих  продуктів  із залученням  
пробіотичних  бактерій слід враховувати фактори, що впливають на здатність 
бактерій до виживання і збереження активності у продукті до надходження до 
шлунково-кишкового тракту. Основними серед них є:  

1) фізіологічний стан пробіотичного організму (в якій фазі росту, 
логарифмічній чи стаціонарній, знаходиться культура);  

2) фізичні параметри зберігання продукту (наприклад, температура);  
3) хімічний склад продукту, до якого вносять пробіотик (наприклад, склад 

кислот, вміст доступних вуглеводів, джерел азоту, склад мінеральних 
компонентів, рН та вміст кисню);   

4) можлива взаємодія пробіотиків з іншими заквашувальними 
мікроорганізмами (наприклад, антагонізм чи синергізм).   

Перспективними для розробки функціональних молочних продуктів є 
наступні групи: 

– для профілактики захворювань і розладів шлунково-кишкового 
тракту(про біотичні; пре біотичні; синбіотичні; продукти з пониженим 
вмістом або відсутністю лактози; продукти, збагачені фосфоліпідами та 
сфінголіпідами; 

– для профілактики захворювань та розладів серцево-судинної системи 
(продукти з модифікованим білковим і мінеральним складом для регулювання 
артеріального тиску; продукти з вмістом рослинних стеринів для регуляції 
обміну холестеролу; з підвищеним вмістом ω-3 жирних кислот; з частково 
гідролізованим казеїном; з повністю гідролізованим казеїном); 
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– для профілактики остеопорозу (продукти збагачені вітаміном D; 
кальцієм; казеїново-фосфоліпідним комплексом); 

– для поліпшення імунного статусу (пробіотики; продукти, збагачені 
імуноглобулінами); 

– для нормалізації нервової системи (продукти збагачені мелатоніном) [3]. 
Список використаних джерел: 

1. Капрельянц Л.В., Хомич Г.А. Функціональні продукти: Тенденції і 
перспективи. Харчова наука і технологія. 2015. № 4. С. 5-8.  

2. Охотникова Е.Н. Микробиоценоз кишечника: Основные понятия, 
нарушения и их коррекция. Фах педіатрія. 2017. № 7. С. 28-36. 

3. Філімонова Н.І., Дика О.М. та ін. Основні властивості пробіотиків та 
жовчорезистентність. Клінічна фармація. 2015. Т. 15. № 2. С. 38-40.  

 
Опальніцький Олексій, Лучик Андрій 
Науковий керівник: Гук О.П., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В ТОРГІВЛІ: СУЧАСНІ УМОВИ 
 ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 
Зміст інноваційного процесу в Україні має певні особливості в порівнянні 

з країнами з розвинутою і сталою економікою. Це обумовлено тим, що Україна 
перебуває в стадії трансформаційного запровадження основ ринкової 
економіки і тому вітчизняні інновації в меншій мірі включають в себе модель 
науково-технічного чи технологічного поштовху, а в більшості випадків – це 
переобладнання економічного простору під вимоги ринкової економіки. 
Особливо це стосується сфери торгівлі. Переважає думка, що інновація являє 
собою техніко-економічний процес, який завдяки використанню продуктів 
розумової праці – ідей і винаходів приводить до створення кращих за 
властивостями нових видів продуктів і послуг та технологій, що забезпечують 
вищий рівень ефективності. Основними видами інновацій є технологічні, 
організаційно-управлінські, економічні, соціальні, правові, технічні, 
продуктові та інші залежно від сфери застосування [1]. 

Особливостями інновацій в торгівлі є запровадження, в першу чергу, 
організаційно-управлінських, економічних, маркетингових наукових 
розробок, скерованих на модернізацію торгової га лузі «радянського зразка». 
Тому, на наш погляд, найбільш адекватним визначенням категорії «інновація 
в сфері торгівлі» буде дефініція, згідно з якою вона являє систему науково-
обґрунтованих організаційно-управлінських, маркетингових, технологічних 
рішень, що сприяють підвищенню рівня торговельного обслуговування, появі 
нових торговельних послуг, які забезпечують кращі результати діяльності 
торгових підприємств.  

Інновації в сфері торгівлі в глобальному плані скеровані на: 
1) створення моделі галузі адекватної ринковій економіці; 
2) раціоналізацію торгово-технологічного процесу окремого 

підприємства [1]. 
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Перший напрямок інноваційного процесу в торгівлі зводиться до 
реформування відносин учасників на рівні оптової і роздрібної торгівлі. 

Інноваційні технології на етапі «виробник – роздрібне торгове 
підприємство» повинні зводитись до запровадження нової філософії продаж, 
яка передбачає не лише первинний продаж виробником своєї продукції 
посереднику (без прояву інтересу до її подальшого просування). Тут на перше 
місце ставиться управління процесом продаж з метою доведення своєї 
продукції до кінцевого споживача, повного задоволення цим товаром і 
бажанням придбати цей товар ще раз.  

Така інновація реалізується шляхом використання дилерсько-
дистрибюторських схем товаропросування. Останні забезпечують 
координацію як найшвидшого доведення товару до споживача і створюють 
бажання його повторного придбання в разі потреби. Це завдання вирішується 
шляхом запровадження інститутів регіональних і торговельних представників 
і таких інноваційних проектів як дисконтні програми, програми лояльності 
покупців, клуби споживачів тощо.  

Особливість інноваційного процесу в вітчизняній роздрібній торгівлі 
полягає в його масовості через запровадження сучасних форматів 
підприємств. Останні являють собою найефективніші види підприємств за 
різними ознаками (просторовими, часовими, ціновими), які пройшли 
апробацію протягом десятків років в зарубіжних країнах. Інноваційність цього 
процесу полягає в адаптації таких форматів торгівлі до українських реалій, 
залученні іноземних інвестицій (на сьогодні вони складають 12% від обсягу 
загальних інвестицій в рітейл), що призводить до модернізації торгівлі в 
цілому [1]. 

Таким чином, інновація в торгівлі – це система науково-обгрунтованих 
організаційно-управлінських, маркетингових, економічних та технологічних 
рішень, що модернізують та підвищують рівень торговельного 
обслуговування, сприяють появі нових торговельних послуг, які забезпечують 
кращі результати діяльності підприємств торгівлі.  

Сучасний інноваційний процес в торгівлі проявляється через реалізацію 
організаційно-управлінських рішень на рівні галузі та через впровадження 
техніко-технологічних рішень на рівні підприємства. В оптовій торгівлі 
інновації зводяться до запровадження нової філософії в роботі учасників 
товаропросування, орієнтованої на зацікавленість доведення продукції 
виробником до кінцевого споживача, в роздрібній торгівлі – до масового 
впровадження сучасних форматів торгівлі. На рівні підприємства інновації в 
торгівлі передбачають раціоналізацію торгово-технологічного процесу на 
основі нових наукових розробок та вдосконалення роботи з кінцевими 
споживачами через реалізацію дисконтних і програм лояльності покупців, 
клуби споживачів тощо. 
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БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 
В сучасних, ринкових умовах успіх реалізації товарів або послуг залежить 

від багатьох важливих факторів, найважливішим з яких є те, наскільки 
виробник попередньо врахував потреби споживачів. На сьогодні дослідження 
з боку суб’єктів господарської діяльності передбачають дослідження 
споживачів, їх поведінки на ринку, а також дослідження конкурентів, 
постачальників, сфери торгівлі, транспортних організацій тощо [3]. Отримані 
результати досліджень поведінки споживачів дають змогу визначити й 
дослідити комплекс спонукальних факторів, які змушують споживача зробити 
покупку (доходи, соціальний стан, освіта тощо). Вивчається структура 
споживання, забезпеченість товарами, тенденції купівельного попиту. 
Розробляється типологія споживачів, моделюється їх поведінка на ринку, 
прогнозується очікуваний попит [2]. 

Для виявлення споживчих переваг на ринку борошняних кондитерських 
виробів, в ході дослідження було застосовано експертний метод шляхом 
розроблених анкет [1]. 

Розподіл респондентів за статтю щодо виявлення споживчих переваг на 
ринку міста Вінниці борошняних кондитерських виробів наведено на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Розподіл респондентів за статтю, % 

 
Як видно з рисунку, основну частину споживачів становлять жінки – 72 %, 

а чоловіча частина складає лише 28. 
Розподіл респондентів віком щодо виявлення споживчих переваг на 

ринку міста Вінниці борошняних кондитерських виробів наведено на рис. 2. 
Дані рис. 2 свідчать про те, що найбільша частку споживачів – це особи 

віком від 30 до 40 років, дещо меншою є частка людей віком від 40 до 50 років, 
а найменшою – є особи старше 50-ти років. 
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Рисунок 2 – Розподіл респондентів за віком, % 

 
Розподіл респондентів за видами борошняних кондитерських виробів 

щодо виявлення споживчих переваг на ринку міста Вінниці наведено на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 – Розподіл респондентів за видами борошняних 

кондитерських виробів, % 
 
З рис. 3 видно, що 29 % опитаних віддають перевагу виробам із шоколаду, 

на 1 % менше – купують печиво, 17 % – надають перевагу цукерковим 
виробам, 15 % – тортам і лише 11 % – зазвичай купують вафлі. 

Розподіл респондентів за частотою купівлі кондитерських виробів щодо 
виявлення споживчих переваг на ринку міста Вінниці наведено на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Розподіл респондентів за частотою купівлі 

кондитерських виробів, % 
 

Як видно з рис. 4, переважна більшість опитаних – 33% – купують 
кондитерські вироби раз на тиждень, дещо менше – купують кілька разів на 
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тиждень, майже 20 % – роблять це щоденно,9 % – 2 рази на місяць, 6 % – 1 раз 
на місяць, і всього 1 % – купують кондитерські вироби лише на свята. 

Щодо чинників, які впливають на вибір борошняних кондитерських 
виробів, встановлено, що приблизно 40 % опитаних затрудняється 
відповістити на запитання, чи впливає на їхній вибір реклама, але 60 % твердо 
впевнені, що впливає. При цьому думка щодо виробників розділилися: 42 % 
опитаних воліє купувати кондитерську продукцію відомих виробників (вплив 
реклами) і 42 % – продукцію, що купують уже тривалий час, а 16 %, що 
залишилися, не мають особливих прихильностей до торговельних марок і 
купують ту продукцію, що продається в найближчому магазині. У випадку, 
якщо споживач виявиться в ситуації, коли є можливість вибору між двома 
однаковими за ціною і якістю виробами, 45,3 % виберуть розрекламований 
продукт, 27,9 % – продукт місцевого виробника, 7,3 % – продукт, що має гарне 
упакування,19,5 % – не підійшов жоден із запропонованих варіантів. 

На рис. 5 наведено розподіл респондентів щодо задоволення цінами на 
продукцію. 

 

 
Рисунок 5 – Розподіл респондентів щодо задоволення цінами на 

продукцію, % 
 
З рис. 5 можна спостерігати, що більша половина споживачів (55 %) 

вважають, що ціни цілком прийнятні, проте третина споживачів вважають, що 
ціни є високими, і лише 9 % споживачів вважають ціни низькими. 

В процесі дослідження було виявлено, що 40 % споживачів звикли 
купувати кондитерські вироби в супермаркетах, чверть опитаних 
стверджують, що зазвичай купують їх у фірмових магазинах (кіосках), така 
сама ситуація із купівлею кондитерських виробів в найближчому від будинку 
магазині і лише 10 % купують солодощі на ринку. 

Підсумовуючи все вище наведене, можна дійти висновку, що в 
переважній більшості споживачами солодощів є жіноча частина населення. 
Найактивніша вікова категорія – це люди від 30 до 40 років. 
Найпопулярнішими асортиментними групами є вироби з шоколаду та печиво. 
Що стосується частоти купівель, то в ході проведеного дослідження було 
виявлено, що переважна більшість людей купують їх 1 раз або декілька разів 
на тиждень. Також було з’ясовано, що перевагою може стати на ринку вдала 
рекламна кампанія. 30 % споживачів відлякують високі ціни. Поряд із цим 
майже половина споживачів купують кондитерські вироби в супермаркетах. 
Всі вище перераховані чинники можуть надати перевагу на ринку у разі 
вдалого застосування. 
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На сьогодні, практично на всіх підприємствах торгівлі, що адаптувалися 

до ринку, створені відділи комерції і маркетингу, які здійснюють зв'язок із 
споживачами; введені нові системи управлінського обліку, направлені на 
виявлення реальної картини фінансово-економічного стану підприємства. 
Разом з тим, як показує практика, для створення довгострокової 
конкурентоспроможності цього виявляється недостатньо. Однією з основних 
умов формування конкурентоздатної стратегічної перспективи торговельних 
підприємств може стати їх інноваційна активність. Це пояснюється тим, що 
торгівля, на думку багатьох економістів, – найбільш придатна для інновацій 
сфера. 

Невід'ємною властивістю інновацій є науково-технічна новизна та 
практичне застосування у виробництві, вони включають:  

– нововведення, які ще недостатньо поширені у суспільному виробництві;  
– нововведення, впровадження нових ідей, технологій, видів продукції 

тощо в організацію виробництва, управління підприємством та галуззю;  
– процес, в ході якого винахід або відкриття доводиться до стадії 

практичного застосування і починає давати економічний ефект. 
– нове застосування науково-технічних знань, що забезпечує ринковий 

успіх.  
Основне завдання інновацій у торгівлі – забезпечити високу якість 

процесів купівлі-продажу і обслуговування покупців та підвищення 
ефективності торгової діяльності в цілому. Нововведення можуть 
супроводжуватися всесторонньою зміною форм організації торгівлі, 
перебудовою торгово-технологічного процесу, заміною торгових площ, 
обладнання, технічних засобів, удосконаленням методів планування, обліку, 
управління, створенням нових та заміною застарілих програмних продуктів, 
інформаційних систем і технологій тощо. 

Залежно від глибини змін інновації в торгівлі поділяються на радикальні 
(базові), поліпшуючі, модифікаційні (окремі). В першу чергу, це радикальні 
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інновації, що включають створення принципово нових видів продукції, 
технологій, нових методів управління. Потенційними результатами 
радикального нововведення є забезпечення довгострокових переваг над 
конкурентами і на цій основі істотне посилення ринкових позицій. Надалі вони 
є джерелом всіх подальших поліпшень, удосконалень, пристосувань до 
інтересів окремих груп споживачів і інших модернізацій товару. Створення 
радикальних нововведень пов'язано з високим рівнем ризиків і 
невизначеностей, вони пов'язані з серйозними змінами в галузі технологій, які 
спричиняють за собою кардинальні зміни в організації торгівлі. Наприклад, 
Інтернет дозволив створити систему електронної торгівлі, що вчинили 
переворот в роботі з постачальниками і які розширили свою географію на весь 
світ 1. Ще одним наглядним прикладом може слугувати і комп'ютеризована 
реклама – принциповий новий засіб розповсюдження реклами. Вона внесла 
багато нового в підготовку і проведення рекламних кампаній, істотно 
підвищивши їх ефективність. Поліпшуючі інновації приводять до доповнення 
початкових конструкцій, принципів, форм. Саме ці інновації (з порівняно 
нижчим ступенем укладеної в них новизни) є найпоширенішим видом у 
торгівлі. Кожне з поліпшень обіцяє безризикове підвищення споживчої 
цінності продукції, зниження витрат на її реалізацію і тому обов'язково 
впроваджуються. 

Таким чином, процес упровадження інновацій в торгівлю передбачає 
зміну діяльності підприємства за всіма його напрямами. Він включає такі 
етапи, як виявлення недоліків в діяльності підприємства, діагностику 
інноваційного розвитку підприємства, розробку моделі інноваційного 
управління підприємством, оцінка ефекту від упровадження інновацій. 
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Трансформаційні процеси в торгівлі відбуваються хвилеподібно – від 

більше до менше забезпечених споживчих груп. Перша хвиля (в 1990 – 
початку 2000-х років) призвела до виникнення основних сучасних 
торговельних форматів, які при цьому найчастіше мали «розмитий» вид. Друга 
хвиля, яка має широкі масштаби (у середині першого десятиліття 2000-х 
років), пов'язана з більш чітким ринковим позиціонуванням окремих 
торговельних форматів (у тому числі спеціалізованих) при одночасному 
розвитку стратегій, що паралельно просуває різні формати. Хоча можна 
спрогнозувати у 2020 році деяке уповільнення росту ринку. 
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Універсалізація торгових підприємств, коли торгові формати будуються 
таким чином, щоб повністю задовольняти максимально можливе коло 
споживачів відповідної цільової групи, в принципі є загальносвітовою 
тенденцією, яка з розвитком роздрібних мереж тільки підсилюється.  

Така тенденція характерна і для сучасної України, де частка змішаних 
магазинів в 1990-і роки збільшилась майже до 35 %, у той же час, скоротилась 
кількість спеціалізованих магазинів. Але, тенденція до універсалізації торгівлі 
не є абсолютною. І в майбутньому на нас чекає відродження спеціалізованих 
магазинів в їх нових форматах, так званих «category killers», які пропонують 
широкий асортимент в рамках визначеної товарної групи.  

Найближчим часом, це буде відноситись, перш за все, до преміальних 
сегментів ринку. Однією із головних тенденцій в розвитку роздрібних мереж 
є прагнення до мультиформатності, тобто до паралельного просування однією 
компанією декількох торговельних форматів, які створюються, в основному за 
рахунок відкриття гіпер- та супермаркетів та мають свою асортиментну й 
цінову політику (група Auchan привела на Україну свою мережу Atac, що 
просуває вже формат не гіпер-, а супермаркетів, більше схожих на існуючі 
вітчизняні мережі, a Metro Group, почавши з формату «кеш енд кері» стала 
розгортати формат гіпермаркетів Real), а також за рахунок злиття і 
поглинання.  

Прикладом може служити злиття роздрібних мереж «Фуршет» і «Ашан», 
внаслідок чого обсяги продажів продуктової роздрібної мережі «Ашан» 
збільшилась в декілька разів за рахунок диверсифікації діяльності і захоплення 
різних споживчих ніш, збільшення масштабів закупівель товарів і 
використовування різних торговельних площ (що в умовах їхньої обмеженості 
більш ніж актуально). Ураховуючи, що далеко не завжди виправданої, навіть 
якщо сьогодні її проведення вимагає додаткових витрат, а також виникає як 
реалізація конкурентної стратегії на випередження західних операторів, 
більшість із яких у принципі мультиформатні, але своє проникнення на 
Україну почали дотримуючись одного формату – великих гіпермаркетів або 
магазинів «Кеш Енд Кері» 1.  

Поряд з підвищеним розвитком сучасних форматів західного зразка, 
зокрема: гіпермаркетів; супермаркетів; дискаунтів; Cash & Сапу, торговельних 
центрів, які працюють у форматі самообслуговування, що надають 
споживачам комфорт, тобто обслуговування, зручність, зрозумілість та 
чіткість, а також, передусім, задоволення під час придбання товару, в Україні 
присутні традиційні формати, які були успадковані з минулих часів: 
гастрономи, універсами та павільйони, які поступово витісняються. За 
деякими підрахунками, упродовж найближчих 5 років частка сучасних нових 
форматів досягне 20-40 %. У той же час усередині мереж почалася 
диверсифікація шляхом ділення на універсами, магазини біля дому, преміальні 
супермаркети. 

Відтак, значне зниження орендних ставок, зменшення вартості земельних 
ділянок та вітчизняних торгових мереж, які мають високу заборгованість, 
надали сприятливі умови для розвитку торговельних мереж та виходу 
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найсильніших з них на міжнародний ринок, тому вітчизняний ринок став 
привабливим для експансії міжнародних торговельних мереж, особливий 
інтерес для яких складають країни, що розвиваються із значною нестачею 
торговельних площ, слаборозвиненою торговельною інфраструктурою та 
низьким рівнем конкуренції. 
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СТАН РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ  
 

Молоко та молочні продукти традиційно займають вагоме місце в раціоні 
харчування населення України. Окрім того молоко та молочні продукти 
входять до рецептури багатьох страв та кулінарних виробів. Необхідною 
умовою повноцінного забезпечення населення молоком та молокопродуктами 
є успішний розвиток молочного ринку. В свою чергу це залежить від багатьох 
факторів, таких як: якість молока-сировини, дотримання необхідних умов 
виробництва, ефективного функціонування ринкової інфраструктури а також 
забезпеченості населення грошовими коштами. Для України стабільність 
функціонування молочної галузі вкрай важлива. 

Нажаль, як показники стану виробництва молока-сировини щорічно 
скорочуються, характерно навіть для Вінниччини, яка є лідером цієї галузі в 
державі [1].  

Ситуація на ринку молочної галузі змінюється швидкими темпами, на ці 
зміни впливає структура виробництва молока, купівельна спроможність 
населення, відкриття чи втрата ринків збуту продукції та інші чинники.  

У 2017 році за показником глобального індексу продовольчої безпеки 
наша держава була на 59 місці із 109. 

Розрахунок цього індексу здійснюється за допомогою дослідного 
підрозділу ВД The Economist (Economist Intelligence Unit) а також за участю 
компанії DuPont де розглядаються ключові фактори продовольчої безпеки які 
тісно взаємопов’язані з певними економічними показниками, такими як 
економічна, фізична доступність продовольства, якість та безпечність.  

Для підтримання здоров’я на належному рівні необхідно споживати біля 
380 кг молока і молочних продуктів, зокрема близько 120 кг свіжого молока; 
мінімальні норми – 341 кг [2]. Якщо протягом тривалого періоду не 
дотримуватися цих норм, то це може призвести до погіршення стану здоров’я 
людини. В той же час у багатьох країнах світу рівень споживання молока та 
молокопродуктів становить біля 400 кг (Франція, Фінляндія, Польща) [3]. 
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Згідно статистичних даних споживання молока та молокопродуктів у 
Вінницькій області на превеликий жаль не має навіть мінімальних показників, 
а за останні роки зменшилось.  

Аналізуючи статистичні данні можна стверджувати, що споживання 
молокопродуктів у Вінницькій області та в Україні у перерахунку на молоко 
на одну особу (на рік; кг) кардинально не змінилась.  

Вінницька область завжди входила до числа лідерів з виробництва 
молока, а останні 10 років за рівнем соціально-економічних показників з 
виробництва молока в економіці України посідає перше місце.  

Левова частку всього виробництва молока належить господарствам 
населення. Ця тенденція стосується всієї України і Вінницької області 
зокрема.  

Як стверджують виробники, основною проблемою галузі є занадто низька 
вартість сировини. Близько 80 % сировини забезпечується приватними 
господарствами населення.  

Світовим лідерам молокопереробної галузі притаманним стає прагнення 
до злиття. Така тенденція веде до об’єднання дрібних виробників у великі 
господарства в сільській місцевості. Подальший розвиток цієї ситуації 
призведе перспективи створення великотоварних ферм, молочних 
підприємств та розвитку у зв’язку з цим належної інфраструктури на селі. 
Таким об’єднанням буде легше залучати інвестиції із суспільного сектора та 
ефективно розвивати виробництво. 

Окрім окреслених проблем із постачанням молока-сировини і 
забезпеченням високої якості, необхідно вирішити такі проблеми: 

– переоснащення молокозаводів новим обладнанням, яке відповідає 
сучасному рівню техніки; 

– розвиток ринкової інфраструктури; 
– недостатність сировинних ресурсів; 
– підвищення якості продукції та відповідність її стандартам 

Європейського союзу; 
– недостатня кількість молока-сировини високої якості і у зв’язку з цим 

обмеження можливостей виробництва великого асортименту молочної 
продукції. Зокрема твердих сирів, продуктів дитячого харчування, дієтичних 
та функціональних продуктів. 

Як стверджують переробні підприємства, задля збільшення ринків збуту 
необхідно здійснити певні дії, основними з них слід вважати збільшення 
кількості збутової мережі, створення еколого чистої продукції, запровадження 
маркетингових послуг. 

На молоко і молочні продукти середньостатистичний українець витрачає 
біля 17 % витрат на харчування. В той же час задоволення потреб споживачів 
у молочній продукції забезпечується на рівні 71 % від фізіологічної норми. 

На превеликий жаль виробникам бракує сировини і відповідно це 
спричиняє стрімке підвищення попиту на продукцію, але це дає надію на 
збереження позицій на ринку та завоювання нових  ринків збуту.   
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КЛАСИФІКАЦІЯ І АСОРТИМЕНТ КАВИ 

 
У природі існує близько 70 видів кавових дерев – від карликових 

чагарників до 10-метрових велетнів. Існує два основних ботанічних види 
кавових дерев (і відповідно зерен отримуваних з плодів цих дерев): арабіка і 
робуста, яке іноді називають конголезька кава. Приблизно три чверті світового 
виробництва кави ґрунтується на арабіці («Coffee arabica»). Здебільшого 
арабіка виростає на висоті від 600 до 2000 метрів над рівнем моря. Красиві за 
формою зерна, як правило, мають швидше довгасту форму, гладку поверхню, 
злегка вигнуту у формі літери «S» лінію, в якій зазвичай після легкого 
обсмаження залишаються невигорілі частки кавової ягоди. Вид робуста є 
швидкозростаючим і більш стійким до шкідників, ніж арабіка і виростає 
приблизно від 0 до 600 м над рівнем моря, перш за все, в тропічних районах 
Африки, Індії та Індонезії. Зерна мають округлу форму, колір – від світло-
коричневих до сірувато-зелених. Даний вид, на який припадає чверть 
світового виробництва кави, зазвичай вважається менш вишуканим з точки 
зору аромату. У той же час робуста містить більше кофеїну, а також часто 
використовується в еспрессо-сумішах, що дозволяє домагатися більш якісної 
кавової пінки і здешевлює суміш. Два інших сорти: ліберіка і ексцельса – не 
мають промислового значення [1]. 

Арабіка, найдавніша з відомих різновидів кавових дерев, росте зазвичай 
на гірських плато або на схилах вулканів на висоті до 1-2 км, де 
середньорічний рівень опадів досягає 1500-2000 мм і де теплі дні змінюються 
досить холодними ночами при середніх коливаннях середньодобових 
температур від 15 до 24 градусів Цельсія. Кавові дерева арабіки цвітуть після 
кожного сезону дощів, після чого плодам потрібно приблизно дев'ять місяців, 
щоб дозріти. У рік дерево арабіки дає зазвичай не більше 5 кг плодів, з чого 
виходить близько 1 кг готових зерен. Здебільшого урожай арабіки в різних 
країнах «миють», тобто обробляють водою; більші, довгі й рівні, ніж боби 
робусти, а також менш багаті кофеїном боби арабіки володіють ніжним 
кислуватим ароматом [2]. 
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Арабіка становить майже 70 % усієї виробленої в світі кави, проте 
вирощувати її, оскільки вона дуже чутлива до хвороб, шкідників і заморозків, 
досить важко, а тому вона і дорожча інших різновидів кави. 

Серед багаточисельних підвидів арабіки найбільш відомі типики і бурбон, 
а також інші предки-гібриди тіко, мокко, блюмаунтен, бразильський гібрид 
мондо Нуево (або Мундо ново), Гарник, мібірізі, не кажучи вже про всі інші. 
Похідні від Мундо нове – це, наприклад, вілла сарчі, гейша і Віллалобос; кава 
катуай – це результат схрещування Мундо нове і катурри (катурра – мутант 
бурбона з дуже великими плодами). Плоди кави катуай можуть бути жовтими 
(амарело) або червоними (Вермеля). Сан Рамон – це похідне від типики з більш 
великими зернами [3]. 

Маракажу – це знаменитий різновид кави типики, яка була виявлена в 
області Маракажу бразильського штату Байя. Кавові дерева маракажу дають 
найбільші в світі боби, іноді їх вважають навіть «надмірно величезними». 
Маракажу в різних країнах схрещують з іншими видами кавових дерев і 
отримують каву, що славиться як своїм приємним ароматом, так і відмінним 
зовнішнім виглядом. На жаль, через не надто розвинуте виробництво, добути 
саджанці маракажу досить важко, і під кінець плодоношення багато старих 
рослин зазвичай замінюється більш поширеними різновидами кавових дерев. 

Різновид Canephora (або Робуста) дуже відрізняється від уже знайомої 
арабіки; кава з її плодів володіє не меншою міцністю і ароматам, та до того ж 
рослини чудово протистоять хворобам і комахам. Однак міцність кави –далеко не 
найважливіша характеристика цього напою, а на смак робуста цінується нижче 
арабіки. У зв'язку з цим робуста становить всього 30 % виробленої у світі кави. У 
торгівлі робуста використовується головним чином у сумішах, де є дуже цінним 
компонентом завдяки своїй міцності; використовують її і для виробництва 
розчинної кави; під час цього процесу дещо пом'якшується надто різкий смак 
робусти. Незважаючи на те, що деревця робусти необхідно штучно запилювати і 
доглядати буквально з перших днів їхнього життя, обробляти цю культуру все ж 
таки простіше, і, коли у другій половині XIX ст. численні плантації арабіки були 
знищені іржею, то замість неї здебільшого була посаджена саме робуста. В даний 
час її вирощують в тропіках всюди, але найбільше робусти постачають на ринок 
Східна і Центральна Африка, Південно-Східна Азія і Бразилія, де вона росте на 
висоті від нуля до 700 м над рівнем моря [4]. 

Робуста витримує досить вологий клімат з рівнем опадів 3000 мм і більше, 
але ні в якому разі не можна допускати, щоб під деревами застоювалася вода. 
Інакше неглибоке коріння робусти дозволить просочитися волозі.  

Крім того, робуста виживає і при дуже високій температурі повітря, хоча 
переважно 24-30 градусів Цельсія. 

Дерева робусти цвітуть вроздріб і досить нерегулярно; їхнім плодам 
потрібно 10-11 місяців, щоб дозріти. Боби збирають зазвичай вручну, і тільки 
в Бразилії рівна місцевість і простір плантацій можна збирати врожай з 
допомогою техніки. Обробляють боби зазвичай «сухим» способом; зерна у 
робусти маленькі і округлі. Їх легко відрізнити за двома маленькі цятки по 
обидві сторони від борозенки, як би ділить боб навпіл. З гектара робусти 
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отримують дещо більше, ніж арабіки. Найбільш відомі різновиди робусти – це 
конільон дю Бразилії, ява-інеак, нану, Куїл (Конго) і конженсіс. 

Гібридизація послужила причиною появи безлічі різновидів кави, які в 
наш час розмножують частіше живцями, ніж насінням, як, наприклад, 
знамениту арабусту, виведену в 60-і роки французьким Інститутом кави і 
какао і експортувався потім з Берега Слонової Кістки в усі країни світу. 
Частіше за все мова йде про комбінування певних властивостей арабіки, 
робусти а також, можливо, і ще деяких різновидів кави з метою отримання 
кави поліпшеної якості. Наприклад, катімор, гібрид кавового дерева з Тимору 
і карликового ріуру з Кенії, відмінно чинить опір іржі і є результатом 
тривалого змішування декількох різновидів. 

Не випадково проблемі гібридизації кавових дерев присвячено стільки 
досліджень у всіх країнах світу. У багатьох випадках зусилля вчених 
увінчуються прекрасними результатами: куди більш значними врожаями, 
отриманням більш великих або більш «рівних» плодів, що володіють більш 
тонким ароматом або різним вмістом кофеїну, виведенням дерева з 
підвищеною опірністю хвороб і шкідників і кращої пристосованість до різних 
ґрунтів тощо. Але для всіх дослідників на першому місці завжди залишається 
боротьба з двома головними ворогами кави – комахами та хворобами. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА 

 ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ В УКРАЇНІ 
 

Цукровий діабет одна з провідних медико-соціальних проблем, 
захворювання на яке за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 
хворіє близько 350 мільйонів людей (3 % населення Землі). За прогнозами 
експертів у 2030 році кількість хворих досягне 552 млн. осіб [1].  

Порівняно з Україною, де кількість хворих на цукровий діабет складає 
близько 3 %, у Європейських країнах цей показник значно вищий і становить: 
у Німеччині – 10,2 %, Швеції – 7,3 %, Франції – 6,2 %, Іспанії – 9,9 %.  

Актуальність проблеми цукрового діабету зумовлена не тільки значною 
поширеністю захворювання, а ще й тим, що він є базою для розвитку важких 
супутніх захворювань, ускладнень, ранньої інвалідності та смертності. 
Важливе значення у профілактиці та лікуванні цукрового діабету має 
харчування. Забезпечення населення продуктами харчування для діабетиків – 
важливе завдання держави [2].  

Необхідність виробництва спеціальних продуктів харчування для хворих 
на цукровий діабет виникла давно. На сьогоднішній день у торговельній 
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мережі України вибір продуктів для діабетиків дуже обмежений. У 
спеціалізованих відділах магазинах зовсім немає молочних продуктів з 
низьким вмістом лактози, весь асортимент продуктів для діабетиків 
представлений десертами, тобто солодощами, які не є тією категорією 
продуктів, що мають становити основу раціону. А ось коштують товари для 
діабетиків на 10-25 % дорожче за звичайні продукти [3].  

Останнім часом у багатьох країнах світу відзначено стійке зниження 
масових сортів хліба і відповідно – зростання споживання хліба для 
профілактичного і дієтичного харчування. 0соб-ливо це помітно у США, 
Японії, країнах ЄС та ін. Водночас, різко зріс рівень споживання дієтичних 
хлібобулочних виробів, зокрема хліба з борошна зі зниженим вмістом білка, 
діабетичних виробів зі зниженим вмістом натрію, хліба з борошна, 
збагаченого вітамінами, з додаванням зародку, дріжджів, деяких мінеральних 
речовин. У Європейських країнах та США ринок продуктів для діабетиків 
розвивається досить успішно. Для них виробляють всі категорії продуктів. 

До більшості продуктів для діабетиків додають цукрозамінники – ксиліт, 
сорбіт чи інші. Переважна більшість цукрозамінників – це хімічні речовини, а 
тому вони так само є шкідливими. Гарною альтернативою цукру є так званий 
цукор-стевія, який виробляють з рослини стевії, але на відміну від інших 
натуральних видів цукру, він має низький глютамічний індекс. Вироби, 
вироблені з використанням цього інгредієнта, кращі, ніж ті, що із 
цукрозамінником, адже більш натуральні. У супермаркетах можна придбати 
мармелад, желе, натуральний шоколад зі стевією. Корисною добавкою до 
спеціалізованих продуктів для діабетиків є інулін, який допомагає знизити 
рівень цукру в крові та має ряд позитивних впливів на обмінні процеси. 

Та навіть спеціалізовані продукти хворим потрібно підбирати особливо 
уважно, адже солодощі, в які додають жири, висококалорійні.  
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТВЕРДИХ СИЧУЖНИХ  

СИРІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Сичужні сири – це високопоживні харчові продукти, які виготовляють 
способом ферментативного згортання білків молока, з подальшим 
обробленням дозріванням виділеної сирної маси. 
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Тверді сичужні сири мають у своєму складі майже всі речовини, які 
містяться у молоці, тільки в іншому співвідношенні. Особливо багато в них 
білків жирів. Енергетична цінність твердих сичужних сирів висока: від 250 
ккал/100 г (Славутич) до 400 ккал (Карпатський). Вони багаті на мінеральні 
речовини, особливо фосфор і кальцій; їх зольність становить від 3 до 5 %. У 
них містяться жиророзчинні вітаміни А, D і Е. Сири характеризуються 
високими органолептичними показниками: ароматом, консистенцією, 
зовнішнім виглядом. Вони здатні збуджувати апетит і сприяють виділенню 
травних соків, тому їх рекомендують вживати перед їдою. 

На формування споживних властивостей твердих сичужних сирів 
впливають вид молока; якість молока, солі і ферментів; технологія 
виготовлення. 

Залежно від способу споживання тверді сичужні сири поділяють на 
нарізні і теркові. 

Сири нарізні залежно від технології об'єднано в кілька груп: 
Швейцарського, Голландського, Чедера, Російського [1]. 

Сири групи Швейцарські. Для їх виготовлення пресування сирної маси 
примусове (дуже жорстке); розміри сирів великі; процес дозрівання дуже 
тривалий (5-8 міс); смак дозрілих сирів солодкуватий; консистенція щільна 
(тверда); в рисунку переважають великі вічка. 

Швейцарський сир виготовляють із високоякісного сирого молока 
(молоко не пастеризують); має форму низького циліндра масою від 40 до  
90 кг. Масова частка жиру становить 50 %, води 42 %. Рисунок складається з 
великих вічок, діаметр яких становить від 2 до 3 см і більше. На ринок України 
цей сир надходить переважно від закордонних постачальників (польських, 
французьких, австрійських). 

Швейцарський блочний сир належить до сирів прискореного терміну 
дозрівання (3 міс.). Маса сиру становить від 5 до 8 кг; масова частка жиру на 
суху речовину – 45 %. 

Український сир має форму у вигляді низького і високого (уніфікованого) 
циліндрів; їх маса становить від 8 до 10 кг; масова частка жиру – 50 %. 

Карпатський сир має форму циліндра. Маса виробу від 12 до 15 кг. 
Масова частка жиру становить 50 %. 

Ементальський сир – один з найбільш відомих і поширених сичужних 
сирів у світі. Назва сиру походить від назви місцевості Емми в швейцарському 
кантоні Берн. Прообраз цього сиру був уже в Стародавньому Римі. 
Ементальський сир виготовляють із сирого молока високої якості. У 
Швейцарії цей сир випускають під назвою «Швейцарський ементальський», у 
Німеччині – «алтайський ементальський». Такий сир виготовляють також у 
Франції, Австрії, Фінляндії, Аргентині, США, Австралії та в інших країнах. 

Сири групи Голландські. У виробництві твердих сичужних сирів 
Голландські сири мають найважливіше значення. Для їх виготовлення 
пресування сирної маси примусове (менш жорстке); розміри невеликі; процес 
дозрівання невеликий (від 2 до 3 міс.); смак дозрілих сирів трохи гострий; 



94 

консистенція пластична; рисунок складається з багатьох дрібних вічок. Сири 
прискореного терміну дозрівання дозрівають упродовж 1-1,5 міс. [2]. 

Голландський сир випускають у вигляді бруска і круглим. Маса сиру 
брускового великого – 5-6 кг, брускового дрібного – 1,5-2 кг; круглого –  
1,8-2,5 кг. Різновидом круглого сиру є ліліпут. Його маса становить 0,4-0,5 кг. 
Масова частка жиру в круглому сирі 50 %, у брусковому – 45 %; масова частка 
води становить 43 і 44 % відповідно. 

До сирів групи Голландського з масовою часткою жиру 45 % входять 
також сири: Костромський, Пошехонський, Буковинський, Естонський, 
Мисливський, Ярославський, Едамський (Едам), Гауда, Радомер та ін. До 
групи Голландських сирів з іншим вмістом жиру належать: Славутич (30 %, 
40 % і 45 %); Подільський (40 %); Львівський (40 %); Збручанський (42 %); 
Дуплет, Мармуровий, Лісовий, Дністровський, Канівський, Айвенго, Лель 
«Райдужний», Лель «Малахіт», Лель «Сонячний», Мааздамер, 3 паприкою, 3 
паприкою і часником (усі 50 %); Вікторія, «Преміум», Сметанковий (усі 55 %). 

Характерні особливості деяких сирів групи Голландського: сир 
Мармуровий – має білий і жовтий кольори під мармур у всій масі. Його 
рисунок складається з вічок неправильної, щілиноподібної форми. 
Мисливський сир відрізняється від інших сирів особливим смаком свіжих 
прянощів, паприки і зелені. Його колір від білого до жовтого у всій масі з 
вкрапленнями зелені і паприки; сир «Дуплет» має двокольорове забарвлення; 
сир Едамський відомий у світі як Голландський сир. Назва сиру походить від 
назви голландського міста Едам. Сир має м'який солодкий смак з горіховим 
відтінком; сир Гауда за смаком нагадує едамський сир. Його назва походить 
від назви голландського міста Гауда. У Голландії на сири Едамський і Гауда 
припадає понад 80 % загального обсягу виробництва твердих сичужних сирів; 
сир «Айвенго» виробляє Світлогірський маслосир-комбінат з топленого 
молока. Сир має вершково-горіховий присмак. Вічка неправильної і 
щілиноподібної форми. Маса головки 7,5-8,0 кг; сири Лель «Райдужний», Лель 
«Малахіт» і Лель «Сонячний» виробляє також Світлогірський 
маслосиркомбінат. До сиру Лель «Райдужний» додають суміш сезаму, перцю 
і паприки, до сиру Лель «Малахіт» – суміш паприки, сухих васильків, сухої 
цибулі, сухої петрушки і спеції, до сиру Лель «Сонячний» – суміш насіння 
кунжута, сезаму, часнику і кмину; сир «Преміум» внаслідок дозрівання 
набуває пікантного солодко-пряного смаку й аромату. Підвищений вміст 
молочного жиру надає сиру насиченого вершкового відтінку смаку; сир 
«Радомер» має приємний солодкуватий вершковий смак з фруктовим 
відтінком. Вічка в ньому великі, діаметром понад 1 см. Для виготовлення сиру 
використовують пропіоновокислі бактерії, які сприяють утворенню 
солодкуватого присмаку. Солодкуватим присмаком характеризується також 
сир Мааздамер. В Україні такий сир виробляє КП «Пирятинський сирзавод» [1]. 

Сири групи Чедера. Назва сирів походить від назви містечка Чедер 
(Англія). Характерним для них є видозмінене дозрівання (чедеризація). Сирна 
маса дозріває спочатку у ваннах, на спеціальних візках або на столах за 
температури 30-35 °С упродовж 1,5-2 год. Під час пресування такої маси 
(пресування примусове) вічка зникають (сплющуються). Після формування 
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сирна маса проходить подальше дозрівання за низької температури. 
Молочнокисле бродіння дуже слабке, зникає газоутворення. За таких умов 
рисунок у сирі не утворюється (сир «сліпий»). Це не є дефектом для сирів цієї 
групи. 

До сирів групи Чедера належать Чедер, Честер, Качкавал та ін. Сир Чедер 
є найбільш розповсюдженим у світі. В Англії, США, Угорщині та деяких 
інших країнах він займає понад 80 % обсягу виробництва всіх сирів. 

В Україні сир Чедер випускають у вигляді прямокутних брусків. Маса 
великих брусків становить 16-22 кг, малих – 2,5-4 кг. Масова частка жиру у 
виробах – 50 % [2]. 

Сири групи Російські представлені Російським і Звенигородським 
сирами. Вони близькі до Чедера. Сирна маса проходить частко процес 
чедеризації (40-50 хв.). Молочнокисле бродіння триває під час дальшого 
дозрівання відформованого сиру. Рисунок складається з багатьох вічок, які 
мають неправильну (кутасту) щілиноподібну форму. Такий рисунок 
характерний тіл для цього сиру. Сир випускають у вигляді низького циліндра 
масою від 4,7 11 кг і прямокутного бруска масою 5-7,5 кг. Масова частка жиру 
50%, вологи 43 % 

Сири теркові мають дуже тверду і щільну консистенцію. Вони майже не 
піддаються розрізанню ножем. Їх перед вживанням розтирають у порошок, 
подрібнюють на терках (звідси походить назва сирів). 

Теркові сири використовують як смакову приправу. Для їх виробництва 
використовують дуже високу температуру другого нагрівання (60-65 °С). 
Термін дозрівання сирів дуже тривалий (від 6 міс. до року). Масова частка 
води в дозрілих сирах становить приблизно 30 %, жиру в сухій речовині –  
45 %. Сири характеризуються гострим смаком і запахом. До теркових 
належать сири Кавказький, Пармезан, Пекоріно та ін. Нині більшість з них 
виготовляють з чедеризацією і термомеханічною обробкою сирної маси. Сири 
мають велику історію [2]. 

Сир Пармезан – надзвичайно твердий італійський сир, який можна 
зберігати впродовж кількох років і який майже неможливо розрізати ножем. 
Масова частка жиру невисока – 32 % в сухій речовині. Назва походить від 
Пермської провінції (Італія), де його почали виготовляти вже в XI столітті. 
Справжній Пармезан виробляють тільки в період випасання корів – з 01 квітня 
до 11 листопада. Молоко не пастеризують. Отриманий згусток підігрівають за 
постійного перемішування до 52-55 °С. Дозрівають сири за температури від 16 
до 18 °С і високої відносної вологості впродовж року. Маса головок сиру від 
24 до 40 кг. Сир використовують переважно в тертому стані як приправу до 
багатьох страв. 
Список використаних джерел: 
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ:  
АКТУАЛЬНІ ВИМОГИ ТА КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
При споживанні харчових продуктів виявляється їх споживна цінність 

або корисність, яка обумовлена їх хімічним складом та комплексом 
властивостей. Наукова дисципліна, предметом якої є споживна цінність 
товарів – товарознавство [1].   

Харчові продукти забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в 
поживних речовинах, які необхідні для нормальної життєдіяльності, а відтак, 
вони мають харчову (поживну) цінність. Харчова цінність продуктів, а також 
їх якість дуже тісно повꞌязані. Будь-які зміни у якості продукті викликають 
відповідні зміни його харчової цінності.  

Ключовим аспектом, який впливає на визначення споживних 
властивостей продуктів, є їх корисність, яка обумовлюється їх хімічним 
складом, а також комплексом їх властивостей. Якщо здійснити спробу 
узагальнення біологічної, фізіологічної, органолептичної та енергетичної 
цінності, а також безпеки конкретного харчового продукту, можна дійти 
висновку, що споживна цінність товару характеризується вмістом у продукті 
поживних речовин, їх співвідношенням, здатністю до засвоюваності, 
спроможністю до утворення енергії, а також відсутністю шкідливих речовин, 
патогенних або хвороботворних мікроорганізмів або інших сторонніх 
недопустимих домішок [2]. 

В сучасному товарознавстві виділяється ряд вимог, які обумовлюють 
комплексну оцінку споживної цінності товарів. До них відносяться: біологічна 
цінність продукту, його фізіологічна, лікувально-профілактична цінності, 
доброякісність та нешкідливість товару, а також його органолептична та 
енергетична цінність. 

Біологічна цінність продукту характеризується вмістом у ньому ряду 
біологічно активних речовин, серед яких слід виділити незамінні 
амінокислоти, полі ненасичені жирні кислоти, вітаміни, мінеральні речовини 
тощо. 

Фізіологічна та лікувально-профілактична цінність товарів зумовлені 
дією речовин, які містяться у його складі, на організм людини – на стан її 
нервової, серцево-судинної та травної систем [1].  

Безпека та доброякісність продуктів визначаються відповідністю 
органолептичних, а також фізико-хімічних показників якості товарів нормам, 
які чітко визначені діючими стандартами та технічними умовами. Крім того, 
ключовим моментом є нешкідливість продуктів – тобто відсутність в них 
шкідливих для організму людини речовин. 

Для здійснення органолептичної оцінки якості продуктів важливу роль 
відіграють їх зовнішній вигляд, консистенція, смак та запах, аромат і ступінь 
свіжості, стан консистенції. Органолептична оцінка товару – це субꞌєктивний 
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показник, який повинен бути визначений із залученням декількох експертів та 
проводитися чітко за вимогами передбачених нормативних документів для 
конкретної групи товарів. 

Для розрахунку енергетичної цінності продукту за основу розрахунку 
береться кількість енергії, яка виділяється після біологічного окислення 
речовин, що містяться в ньому, а також виражається в ккал або кДж. Відтак, 1 
ккал відповідає 4,186 кДж. Енергетична цінність продукту буде вищою в тому 
випадку, якщо в його складі міститиметься більше енергомістких речовин. 

Таким чином, споживні властивості харчових продуктів є показником 
якості раціонального харчування людини, яке забезпечує організму людини 
правильне функціонування, високий рівень працездатності та активності, 
збереженню фізичного здоровꞌя. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ МОЛОКА НА РИНКУ 

 
Згідно з ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральне коров'яче – сировина. 

Технічні умови» молоко, в залежності від мікробіологічних, органолептичних 
та фізико-хімічних показників, поділяють на сорти: вищий, перший, другий і 
несортових. 

Сировиною для виробництва молока служать натуральне молоко, 
знежирене молоко, вершки. 

Натуральне молоко – це незнежирене молоко без будь-яких добавок. 
Воно не надходить в реалізацію, так як має нестандартизований вміст жиру і 
СОМО. Використовується для вироблення різних видів молока і молочних 
продуктів. 

Знежирене молоко – знежирена частина молока, одержувана 
сепаруванням і містить не більше 0,05 % жиру. 

Вершки – жирова частина молока, одержувана сепаруванням. 
Пастеризоване молоко – молоко, піддане термічній обробці при певних 

температурних режимах. 
Нормалізоване молоко – пастеризоване молоко, доведене до необхідного 

вмісту жиру. 
Відновлене молоко – пастеризоване молоко з необхідним вмістом жиру, 

що виробляється повністю або частково з молочних консервів. 
Незбиране молоко – нормалізоване або відновлене молоко з 

встановленим вмістом жиру. 
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Молоко підвищеної жирності – нормалізоване молоко з вмістом жиру 4 і 
6 %, піддане гомогенізації. 

Нежирне молоко – пастеризоване молоко, що виробляється з знежиреного 
молока. 

Відновлене молоко – молоко з вмістом жиру 3,5, 3,2 і 2,5 %, що 
виробляється повністю або частково із сухого коров'ячого молока 
розпилювальної сушки. Для отримання відновленого молока сухе незбиране 
молоко розпилювальної сушки змішують з підігрітою водою, перемішують. В 
отриману емульсію з вмістом жиру 20 % додають води до жирності 3,2 %, 
фільтрують, охолоджують і витримують 3-4 год. при температурі не вище 6 °С 
для більш повного розчинення основних компонентів і набухання білків. Далі 
нормалізоване молоко пастеризують, гомогенізують, охолоджують і 
розливають. 

Цілісного пастеризованого молока, отриманого з відновленого, 
притаманні виражений смак пастеризації (Горіховий смак), злегка водяниста 
консистенція. Для усунення цих недоліків відновлене молоко 
«облагороджують», частково додаючи в нього натуральне молоко. 

Пастеризоване молоко підвищеної жирності готують з цільного молока 
шляхом додавання вершків до вмісту жиру 4 або 6 %. Це молоко повинно 
обов'язково піддаватися гомогенізації з метою уповільнення відстою 
молочного жиру. 

Вітамінізоване молоко виробляють двох видів: з вітаміном С і Е 
вітамінами A, D і С для дітей дошкільного віку. Вміст вітаміну С повинно бути 
не менше 10 мг на 100 мл молока. 

Білкове молоко характеризується низьким вмістом жиру та підвищеним 
кількістю СОМО. При виробленні білкового молока сировину нормалізують 
по жиру і СОМО, додаючи необхідну кількість сухого незбираного або 
знежиреного молока. Білкове молоко відрізняється підвищеною кислотністю 
(до 25 Т) за рахунок високого вмісту СОМО, в тому числі білків, що мають 
кислу реакцію. 

Молоко з какао і кава виробляють у невеликій кількості, тому що для його 
виробництва необхідно імпортну сировину: какао-порошок, кава і дорогий 
агар. 

У нормалізоване молоко вносять смакові наповнювачі: цукровий пісок, 
какао-порошок, натуральна кава і агар. Додається сахароза – не менше 12 % 
(молоко з какао) і не менше 7 % (молоко з кавою), какао – не менше 2,5 %, кава 
– не менше 2 %. Основний недолік молока з какао – утворення осаду на дні 
тари. Агар, внесений з розрахунку 1 кг на 1 т суміші, стабілізує систему і 
уповільнює осадження какао-порошку на дні тари. Оскільки за рахунок 
наповнювачів збільшується СОМО і в молоко додатково потрапляють 
сторонні бактерії, готову суміш пастеризують при підвищеній температурі – 
85 °С. Молоко повинно бути обов'язково гомогенізувати. 

Пряжене молоко – нормалізоване молоко з вмістом жиру 4 або 6 %, 
піддане гомогенізації, пастеризоване при температурі не нижче 95 °С з 
витримкою 3-4 год. Тривалу витримку молока при температурах, близьких до 
100 °С, називають топленням. 
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У процесі топления молоко перемішують, гомогенізують, охолоджують і 
розливають. Готовий продукт має характерні смак і запах, кремовий колір, 
який з'являється внаслідок взаємодії амінокарбоксільних сполук лактози з 
білками і деякими вільними амінокислотами. Утворилися меланоіди та 
сульфгідрильні з'єднання (SH-групи) беруть участь у зміні смаку і кольору 
молока. Харчова цінність топленого молока нижча, ніж пастеризованого, 
через денатурації білків, руйнування вітамінів, освіти меланоідинів і переходу 
кальцію в важкорозчинні стан. 

Стерилізоване молоко – молоко, піддане гомогенізації і 
високотемпературній термічній обробці при температурах вище 100 °С. 
Основні відмінності стерилізованого молока від пастеризованого – висока 
стійкість при кімнатній температурі і характерні смакові особливості. 
Виробляють стерилізоване молоко в пляшках і пакетах (УВТ-молоко). 
Застосовують два способи стерилізації: одностадійний і двостадійний. 

Одностадійним способом виробляють стерилізоване молоко в пакетах. 
Сутність цього способу полягає в тому, що з підігрітого до 75 °С молока 
видаляють повітря, молоко стерилізують пароконтактним способом (прямий 
нагрів) або непрямим (нагрівання в теплообміннику). При цьому молоко за 1 
с нагрівається до 140-150 °С, охолоджується і гомогенізується. При 
необхідності (у разі прямого нагріву) видаляють надмірну кількість вологи, 
після чого молоко асептично розливають в стерильну тару. Спосіб 
одностадійної стерилізації дозволяє краще, ніж двостадійний, зберегти 
органолептичні показники молока і його біологічну цінність. 

При двостадійній стерилізації нормалізовану суміш спочатку 
стерилізують при температурі 140-150 °С протягом 5 с у потоці. Потім молоко 
охолоджують до 70-75 °С і розливають у скляні пляшки, закупорені 
герметично. Після цього молоко в пляшках вдруге стерилізують в автоклавах 
періодичної або безперервної дії при температурі 120 °С з часом витримки 20 
хв. Гарантійний термін зберігання стерилізованого молока в пакетах від 10 діб 
до 4 міс. при температурі 20 °С. 
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АНТИАЛІМЕНТАРНІ КОМПОНЕНТИ ХАРЧОВИХ  

ПРОДУКТІВ 
 

Крім чужорідних сполук, що забруднюють харчові продукти, так званих 
контамінантів – забруднювачів та природних токсикантів, необхідно 
враховувати дію антиаліментарних факторів харчування. До 
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антиаліментарних чинників відносять з'єднання, що не володіють загальною 
токсичністю, але володіють здатністю вибірково погіршувати або блокувати 
засвоєння нутрієнтів. Цей термін поширюється тільки на речовини 
природного походження, які є складовими частинами натуральних продуктів 
харчування. Перелік антиаліментарних факторів харчування досить 
обширний. Представники цієї групи речовин розглядаються як своєрідні 
антагоністи звичайних харчових речовин [1]. 

До антиаліментарних компонентів належать сполуки, які не мають 
токсичності, але є антагоністами необхідних організму харчових речовин: 

– інгібітори травних ферментів (антиферменти) – речовини білкової 
природи, що уповільнюють дію протеолітичних ферментів. Найбільш вивчені 
інгібітори трипсину, хімотрипсину і еластази. Містяться у сирих бобових 
культурах, пшениці, кукурудзі, ячменю, білку сирих яєць та ін.; 

– антивітаміни – сполуки різної природи, здатні зменшити або цілком 
ліквідувати специфічний ефект вітамінів. Відомо, що найчастіше до 
антивітамінів зараховують ферменти (аскорбатоксидазу, поліфенолоксидазу, 
тіаміназу), білок сирих яєць – авідін-антагоніст біотину (вітамін Н), лінатін 
насіння льону – антагоніст піридоксину (вітамін В6) та ін.; 

– фактори, що знижують засвоєння мінеральних речовин 
(демінералізуючі речовини) – знижують утилізацію або засвоюваність 
мінеральних речовин. До них належать щавлева кислота та її солі (оксалати) – 
містяться у шпинаті, щавлі, ревені, чаї та ін. продуктах; фітин – міститься в 
злакових і бобових; танін – міститься у чаї, каві. Ефект уповільнення дії одних 
харчових речовин іншими вивчається і з часом буде доповнюватись новими 
даними [2]. 

Інгібітори травних ферментів. До цієї групи відносяться речовини 
білкової природи, що блокують активність травних ферментів (пепсину, 
трипсину, хімотрипсину, α-амілази). Білкові інгібітори виявлені в насінні 
бобових культур (соя, квасоля та ін.), злакових (пшениця, ячмінь тощо), в 
картоплі, яєчному білку та інших продуктах рослинного і тваринного 
походження. До теперішнього часу білкові інгібітори досить добре вивчені і 
детально охарактеризовані: розшифрована первинна структура, вивчено 
будову активних центрів інгібіторів, досліджено механізм дії інгібіторів і т. д. 

На підставі структурної подібності всі білки – інгібітори рослинного 
походження можна – розділити на кілька груп, основними з яких є наступні: 

1) соєвого інгібітора трипсину (інгібітора Кунітца); 
2) соєвого інгібітора Баумана-Бірка; 
3) картопляного інгібітора I; 
4) картопляного інгібітора II; 
5) інгібіторів трипсину α-амілази. 
Присутність інгібіторів протеаз у харчових продуктах обумовлює 

виділення великої кількості травних ферментів, що веде до гіпертрофованої 
підшлункової залози і збіднення тканин організму амінокислотами. Це, в свою 
чергу, призводить до різкого погіршення засвоєння білків, викликає 
уповільнення росту і виснаження тваринного і людського організмів. При 
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зростаючому інтересі до використання сої в якості харчового продукту 
необхідно враховувати можливу загрозу здоров'ю людини у зв'язку з 
неповною інактивацією інгібіторів протеаз при порушенні технологічних 
режимів обробки. Встановлено, що соєве борошно, що не піддавалося 
термічній обробці, надає негативну дію на організм людини. Нагрівання сухих 
продуктів, що містять інгібітори трипсину і хімотрипсину до 130 °С або 
кип'ятіння їх при 100°С протягом 30 хв., не призводить до істотного зниження 
їх інгібуючих властивостей. Для повного руйнування соєвого інгібітора 
трипсину необхідно нагрівання до 115 °С протягом 20 хв. або при 108 °С 
упродовж 40 хв. Кип'ятіння соєвих бобів руйнує інгібітори протеаз протягом 
2-3 годин. Для повної інактивації інгібіторів знежирені соєві боби повинні бути 
зволожені до 1416 % з наступною термічною обробкою при 130 °С упродовж 
години. Однак при такій обробці знижується засвоюваність соєвого білка і йде 
втрата незамінних амінокислот. В бульбах картоплі міститься цілий набір 
інгібіторів хімотрипсину і трипсину, які відрізняються за своїми фізико-
хімічними властивостями: молекулярної маси, особливостям амінокислотного 
складу, ізоелектрична точкам, термо- і рН- стабільності і т. п. Крім картоплі, 
білкові інгібітори виявлені в інших пасльонових, а саме, в томатах, 
баклажанах, тютюні. Поряд з інгібіторами серинових протеїназ в них виявлені 
і білкові інгібітори цистеїнових, аспартільних протеїназ, а також 
металоекзопептидаз. Заслуговує на увагу і той факт, що в насінні рослин і в 
бульбах картоплі знаходяться інгібітори, здатні одночасно зв'язуватися і 
інгібувати протеазу і α-амілазу. Такі білкові інгібітори були виділені з рису, 
ячменю, пшениці, тритикале, жита. 

Розглянуті білкові інгібітори рослинного походження характеризуються 
високою термостабільністю, що в цілому не характерно для речовин білкової 
природи. Інгібітори тваринного походження більш чутливі до теплового 
впливу. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ ВЕРШКОВОГО  

МАСЛА 
 

На формування асортименту вершкового масла впливають такі фактори: 
вид вершків (солодкі, кислі); термічна обробка вершків; масова частка жиру в 
маслі; наповнювачі; призначення; вид термічної обробки і якість масла. 
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Масло поділяється на такі групи: солодко вершкове, кисловершкове, 
десертне, закусочне, спеціального призначення, з пониженим і підвищеним 
вмістом жиру, консервне. Солодковершкове і кисловершкове масло 
випускають несолоним і солоним. Масова частка окремих речовин у цих видах 
масла складає, %: жир 82,5 (у солоному 81,5), вода 16, сухий знежиренний 
молочний залишок (СЗМЗ) 1,5, сіль (у солоному) 1,0. Різновидом 
солодковершкового несолоного масла є Вологодське. При цьому відбувається 
зміни в складі білків: звільняються сульфгідрильні групи та утворюються 
деякі ароматичні сполуки. Масло набуває світло-жовтуватого кольору, смаку 
і запаху високопастиризованих вершків. До вершкового масла належать також 
Любительське, Селянське і Бутербродне. Ці види масла мають у своєму складі 
менше жиру. У Любительському солодковершковому і кисловершковому 
масова частка жиру – 78 %, води 20 %, СЗМЗ 2 %, у солоному – 77 % жиру та 1 
% солі. Селянське масло буває солодковершкове і кисловершкове. 
Випускають несолоним і солоним, кисловершкове тільки несолоним. У 
несолоному солодковершковому маслі міститься 72,5 % жиру, 25 % води і  
2,0-2,5 % СЗМЗ, у солоному маслі є 1 % солі і на 1 % менше жиру. Бутербродне 
масло випускають тільки несолоним [1]. 

В десертне масло входять різні наповнювачі (цукор, мед, какао, соки та 
інші). До десертного масла належать шоколадне, медове, фруктово-ягідне, 
чайне, десертне десертно-шоколадне. Масова частка жиру в цих видах масла 
становить від 50 до 60 % ,сухих знежирених речовин – 10 %. У рецептуру 
десертних видів масла входять такі компоненти: шоколадного – какао, цукор, 
ванілін; медового – мед цукор; фруктово-ягідного – фруктово-ягідні соки, 
сиропи, джеми, екстракти, цукор; десертного – цукор, десертно- шоколадного 
– цукор і какао-порошок. Крім звичайних видів десертного масла випускають 
також масло десертне з підвищеним вмістом СЗМЗ і дієтичне. Дієтичне масло 
має у своєму складі 82,5 % жиру, частина жиру (25 %) в маслі замінена на олію 
(соняшникову або кукурудзяну) [2]. 

До масла спеціального призначення належать кулінарне і дитяче. 
Кулінарне масло виготовляють із суміші вершків і молочно- жирової емульсії 
олій, які підібрані по жирно-кислотному складу, з додаванням ароматизаторів 
і солі. 

Кулінарне масло випускають несолоним і солоним. Дитяче масло має 
високу біологічну цінність. В його рецептуру входять олія, цикорій, какао та 
інші наповнювачі. В складі масла – 6 % білків, 6,5-7 % лактози, багато 
поліненасичених жирних кислот. Дитяче масло випускають таких різновидів: 
солодковершкове без наповнювачів, з цикорієм, з какао. Масова частка жиру 
в маслі складає 50 %, у тому числі олії 10 % [2]. 

В маслі зниженої жирності міститься багато сухих речовин. До таких 
видів масла належать столове і сирне. Столове масло виготовляють із суміші 
вершків і молочно-білкової добавки. При виготовленні сирного масла у 
вершки додають білково-жировий наповнювач, який готують із сичугових 
сирів або молочно-білкових концентратів та олій. 
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Масло з підвищеним вмістом жиру має у своєму складі 99 % і більше 
жиру. До таких видів належать масло топлене і молочний жир. Масова частка 
жиру в топленому маслі складає не менше 99 %. Топлене масло має 
характерний присмак і запах, зернисту консистенцію. Молочний жир є 
концентратом молочного жиру [1]. 

До консервних видів масла належать плавлене, пастеризоване і 
стерилізоване. Плавлене консервне масло виготовляють із вершкового масла. 
Вершкове масло плавлять при температурі 28-30 °С, розфасовують у жерстяні 
банки і герметично закупорюють. 

Масло солодковершкове і кисловершкове, любительське, селянське і 
топлене за органолептичними показниками поділяється на два товарні сорти – 
вищий і перший. Решта видів масла на сорти не поділяються. 
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ХАРЧОВІ ДОБАВКИ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ 

 ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
 

Харчові добавки останнім часом стали невід'ємною частиною харчових 
продуктів – наймасовішого виду продукції, яку виробляють і споживають 
люди. Тепер у більшості країн світу застосовують понад 540 відомих харчових 
добавок (ХД); у США їх кількість, включаючи відповідні суміші, перевищує 
1500; в Україні дозволено понад 300 [1]. Тому актуальним стає дослідження 
існуючих харчових добавок. Бажання деяких людей споживати чисто 
натуральні продукти є мало реальним. Зазначимо, що вираз «стовідсотковий 
натуральний харчовий продукт завжди корисний для людини» не є абсолютно 
вірним, оскільки такий продукт складається також з конкретних хімічних 
речовин, які беруть участь у певних біохімічних процесах і впливають 
відповідним чином (інколи по різному і не завжди позитивним) на загальний 
стан людини. Сучасні теорії та концепції раціонального здорового харчування 
передбачають зміни у структурі споживання харчових продуктів, у тому числі 
і з появою на ринку нових харчових продуктів до складу яких входять 
відповідні харчові добавки.  

Розвиток харчової індустрії, в тому числі й «швидкого харчування», 
сучасний рівень наукових досліджень, зростання обсягів виробництва 
продуктів харчування і розширення їх асортимент, а також інтенсивна 
інтеграція України в світову спільноту, успіхи теоретичної та прикладної хімії, 
технології, біотехнології, фізіології, гігієни харчування та нутриціології; 
висока мобільність населення, тенденції соціального розвитку суспільства та 
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інші сприяють динамічному розвитку продовольчого ринку країни й 
визначають все більш широке використання харчових добавок в технології 
харчових продуктів. Ефективному впровадженню нових інгредієнтів і 
напівфабрикатів у складі продуктів харчування сприяють результати роботи 
харчових комітетів ФАО ВООЗ, окремих країн ЄС та України сприяє 
вирішення першочергового завдання розробки наукової класифікації, 
уточнення термінології, гармонізація їх з прийнятими у ЄС поняттями. 
Відповідно з чинним законодавством «харчові добавки» (ХД) – природні або 
синтетичні речовини, які навмисно вводяться до продуктів харчування з 
метою надання їм необхідних властивостей і не вживаються самостійно у 
вигляді продуктів або звичайних компонентів їжі [2].  

Харчові добавки, які додаються до харчового продукту з технологічною 
метою в процесі виробництва стають його невід'ємною частиною (термін не 
включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані до харчових 
продуктів для поліпшення їх поживних властивостей).  

Мета використання харчових добавок – поліпшення технологічних 
властивостей деяких видів сировини удосконалення технологічної обробки 
різних видів продовольчої сировини удосконалення технологічного процесу з 
відповідною економічною ефективністю збереження найбільш цінних 
речовин сировини в технологічному процесі підвищення стійкості харчових 
продуктів під час зберігання Всі харчові добавки залежно від походження 
діляться на три групи: природні, аналоги природних речовин і синтетичні. 
Збільшення кількості технологічних класів харчових добавок вимагає 
додаткового рівня класифікації.  

Комісія Codex Alimentarius виділяє 23 функціональних класи харчових 
добавок з їх визначенням і підкласами. Всі компоненти, які використовують 
відповідно до Codex Alimentarius, мають свій номер в списку INS (International 
Numeral System – Міжнародна цифрова система). Це дозволяє провести чітку 
ідентифікацію харчових добавок, захищаючи від помилок при перекладі, а 
також дозволяє виявити їх в продуктах харчування. Система INS-номерів 
розроблена на основі цифрової системи класифікації харчових добавок, 
прийнятої в країнах Європи, скорочено її називають системою Е-нумерації. 
Індекси Е (від слова Europe) замінює довгі назви харчових добавок. Коди, або 
ідентифікаційні номери, використовують тільки в поєднанні з назвами 
функціональних класів добавок.  

Харчові добавки можуть позначатися як індивідуальні речовини або 
груповою назвою. Європейським Союзом (ЕС) розроблена система цифрового 
кодування харчових добавок, відома як «Е-коди». Вона включена до кодексу 
ФАО/ВООЗ (Codex Alimentarius) як міжнародна цифрова система кодування 
харчових добавок INS (International Nambering Sistems). Кожній харчовій 
добавці з трьох- або чотирьохзначним ідентифікаційним номером (кодом) 
наданий індекс «Е» (для європейських країн) або INS відповідно. Після деяких 
Е-номерів стоять строкові літери (а, b, с, d тощо), що позначають додатковий 
класифікаційний поділ добавки. В окремих випадках біля Е-коду стоять 
строкові римські цифри, які уточнюють різницю в специфікації харчових 
добавок однієї групи і є необов'язковими. За класифікацією харчових добавок 
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у системі Codex Alimentarius вони поділені на відповідні основні групи, які 
об'єднують функціональні класи за відповідними технологічними функціями 
або за технологічною метою, як запропоновано Комісією ФАО/ВООЗ.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 КОНЬЯЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
 

Ні в Україні, ні в світі ринок коньяку не входить до числа провідних. Так, 
коньячний ринок України в 17 разів менший за горілчаний. Але й при цьому 
ситуація на вітчизняному ринку коньячних виробів непроста. Дефіцит 
вітчизняної сировини для виробництва коняку, податкове законодавство, яке 
часто змінюється, створюють труднощі у розвитку коньячного ринку України, 
посилюють конкуренцію та вимагають заходів зі зниження негативного 
впливу існуючих проблем [1].  

Основними країнами-постачальниками коньяку в Україні є Грузія, 
Вірменія, Молдова і Франція. Сумарна частка цих чотирьох країн в загальному 
обсязі імпорту коньяку в Україні в натуральному вираженні склала 86,4%. 
Слід зазначити, що Вірменія, Молдова і Франція збільшили свої частки на 
ринку коньяку України, а Грузія – зменшила. Найбільш популярними 
торговими марками імпортного коньяку на ринку України в 2017 році були 
«Старий Кахеті», «Асканелі», «Прошанский коньячний завод», «Арарат», 
«Louis du Conte» [2].  

Найбільшими серед країн-одержувачів коньяку з України є Литва, 
Казахстан, Азербайджан та Ізраїль. Лідером серед компаній-експортерів 
коньяку в Україні є Одеський коньячний завод. З 27 підприємств, що мають 
дозвіл (ліцензію) на виробництво коньяку в нашій країни, 13 входять до 
корпорації. Їх питома вага у загальному випуску коньяків України складає 
понад 85 відсотків [3]. 

За радянських часів, коли виробники працювали виключно з вітчизняною 
сировинною, щорічний випуск коньяків у країні складав від 400 тис. декалітрів 
(дал), як було в 1965 році, до 1515 тис. дал – 1980 року. Виробництво 
коньячних виноматеріалів було на рівні 6-7 млн. дал. Виноробна 
промисловість забезпечувала вітчизняний ринок за обсягами та асортиментом, 
і вироблялося все з власної сировини. 

Останнім часом багато питань точиться навколо самої назви «коньяк». 
Право так називатися можна зберегти за умов, якщо виробники коньяку 

використовуватимуть для його виробництва вітчизняну сировину. Називати 
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коньяком України напій, який виготовлено із сировини іншої країни і до 
складу якого, крім води, нічого українського не входить, є серйозною 
перепоною для збереження у вітчизняному виноробстві самого терміну 
«коньяк». 

Ті виробники, які сьогодні здійснюють виробництво коньяку повністю з 
імпортованого коньячного спирту, втратять назву «коньяк України», оскільки 
вони не вкладали кошти у розвиток вітчизняного коньячного виробництва, 
насадження виноградників, придбання установок для перекурки, придбання 
дубових бочок тощо. 

Переорієнтація на закордонну сировину призвела до того, що відпадає 
потреба у власних коньячних виноматеріалах, і їх виробництво з кожним 
роком скорочується. Зараз такої сировини у нас виробляється всього 1,5-2,0 
млн. дал. і при цьому – є великі проблеми з реалізацією. Відтак, зазначені 
обставини негативно вплинули і на якість коньяків України. Нажаль погана 
якість вітчизняних коняків має підтвердження.  

Стосовно ординарних коньяків України, яких у нас виробляється понад 
90%, тут чітко простежується така тенденція: кращу, більш якісну продукцію 
випускають вітчизняні традиційні коньячні підприємства, що забезпечують 
повний технологічний цикл виробництва, мають кваліфікованих фахівців, 
працюють, в основному, на вітчизняній сировині й займаються коньячним 
виробництвом протягом 40-60 років. 

Але, на жаль, більшість підприємств випускають ординарні коньяки 
України низької якості, які не можуть задовольнити ні виробників, ні, тим 
паче, споживачів. Така продукція фактично компроментує виноробну галузь 
України.  
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МАСТИКА ЯК ВИД ОЗДОБЛЕННЯ 
 

Коли мова заходить про торти, в пам'яті спливають шедеври 
кондитерської промисловості, шалено красиві, яскраві, прикраси, різними 
фігурками, квітами. Величезною популярністю при прикрашуванні тортів у всі 
часи користувалися марципани та креми. Але кошти не дозволяють їх 
використовувати. Поява кондитерської мастики виправила цей недолік. 
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Мастика, на відміну від інших видів глазурі, може тривалий період часу 
зберігатися. Вона спочатку набула популярності у вигляді цукерок, потім була 
пристосована для глазурування тортів. Така прикраса тортів не була 
популярною до початку XX століття через надмірно високі ціни на білий цукор 
в той час. 

Раніше помадки з мастики виготовляли з цукру, лимонного соку, рожевої 
води, яєчних білків і цукрової пасти. 

Використання мастики набуло популярності в 1950-і роки. Замість 
занурення тортів в теплу мастику, кондитери замішували мастику, поки вона 
не досягала кремового кольору і м'якої консистенції. Після охолодження 
мастики її розкатували до гладкого пласта і наносили на торт. Тільки міцні 
торти можуть бути використані в поєднанні з мастикою, оскільки легким 
тортам не вистачає структурної цілісності витримати вагу глазурі. 

Сучасні мастики можуть бути пофарбовані, прикрашені їстівною 
мерехтливою пудрою, прикрашені дизайнерськими штампами або нарізані 
різними декоративними формами. Деякі кондитери вирізують різні форми і 
фігури, малюють на них деталі кольоровими сиропами або вмочуючи в 
шоколад [1]. 

Класифікація мастики: 
– молочна цукрова мастика; 
– желатинова мастика; 
– желатинова мастика 2 (пастилаж); 
– квіткова мастика. 
Мастика для фігурок має свої особливості [4]. 
Потрібну консистенцію надає пасті желатин, але є й більш простий спосіб 

приготування кондитерського» пластиліну – це використання маршмеллоу. За 
допомогою мастики з маленьких, схожих на зефір, цукерок можна легко 
виліпити дрібні і складні деталі. 

Зазвичай маршмеллоу складаються з двох половинок білого та рожевого 
кольору або з переплетених джгутиків декількох відтінків. Для формування 
фігурок використовується паста, пофарбована в різні тони, тому потрібно 
вибирати зефір білого кольору. Згодом такій мастиці легко буде надати 
потрібний відтінок. 

Для виготовлення фігурок однієї кондитерської мастики недостатньо. 
Крім неї, можуть знадобитися: харчові барвники, кондитерська качалка, 
харчова плівочка, харчовий клей, формочки, зубочистка, шпажка, 
кондитерський пензлик, харчові фломастери. 

Перед ліпленням слід пофарбувати мастику в потрібні кольори. Для цього 
потрібно використовувати натуральні гелієві барвники. Вони дуже економічні, 
густі і концентровані, дають можливість отримувати як яскраві насичені 
кольори, так і ніжні теплі відтінки. 

Для фарбування мастики слід відокремити невелику кульку матеріалу, 
зробити поглиблення по центру і додати трохи харчового барвника. Потім 
енергійно розмішати масу до однорідного кольору. Після фарбування кожен 
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шматочок обов’язково обертається харчовою плівочкою, щоб уникнути 
засихання. 

Можна розфарбувати вже готову фігуру пензликом, але в даному випадку 
потрібен досвід і хороші художні здібності. Важливо не заходити фарбою на 
різні частини фігури, дотримувати акуратності. 

Основними принципами оформлення фігурок є наступні [5]. 
Якщо планується перевозити готовий виріб, рекомендується зробити 

дротяний каркас, який надійно закріпить положення і окремі частини 
мастикової фігурки. Каркас робиться і у випадку сильного нахилу фігури. 

Особу героя з мультфільму або людини можна зробити за допомогою 
спеціальної прес-форми або, використовуючи звичайних ляльок з рельєфним 
профілем. 

Різні деталі, наприклад, голова і тулуб, з’єднуються за допомогою 
зубочисток або шпажки. 

Дрібні деталі такі, як пальці рук, бахрома на одязі вирізують ножем або 
художнім стеком. Візерунки на поверхні малюються зубочисткою. 

Такі деталі, як очі, губи, вії, брови, дрібні фрагменти одягу 
розфарбовуються харчовими фломастерами. 

Для додання блиску елементам або надання натуральності погляду, 
використовують кандурин. Його розводять в горілці і наносять на фігурку 
пензликом. 

Готова фігурка застигає протягом декількох годин і зберігається в 
закритому контейнері при кімнатній температурі 10 днів. 

У процесі ліплення не потрібно виймати основну масу з харчової 
плівочки. Відокремивши від неї потрібний шматочок, відразу ж слід загорнути 
краї плівочки, щоб мастика не затверділа. 

Рецепт мастики з желатином або пастилаж часто використовується при 
створенні складних кольорів або фігурок з мініатюрними елементами для 
прикраси торта. Така маса добре зберігає надану форму, дуже пластична і 
швидко застигає. При цьому желатинова мастика обходиться досить дешево у 
фінансовому плані, на відміну від інших видів [2]. 

Приготувати пастилаж непросто. Щоб маса вийшла потрібної 
консистенції, не рвалася при розкачуванні і не розсипалася, потрібно строго 
дотримувати технологію роботи з желатином [3]. 

Отже, мастика для торта – це справжня окраса для нього, яка відразу 
перетворює звичайну домашню випічку в щось незвичайне і унікальне, що 
створює святкову атмосферу [4]. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

АСОРТИМЕНТУ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КРУП ПОТРЕБАМ 
СПОЖИВАЧІВ 

 
Здоров’я людини, її працездатність, активне розумове та фізичне 

довголіття значною мірою залежить від правильного та повноцінного 
харчування. Через їжу людина поповнює свої енергетичні ресурси, а організм 
одержує різноманітні речовини, необхідні для нормального функціонування 
його систем та органів. Харчування повинно бути організоване таким чином, 
щоб воно забезпечувало розвиток та злагоджену роботу всього організму. 
Ключову роль в виконанні цього завдання має споживання круп, їх якість і 
безпечність.  

На сьогоднішній день управління безпечністю та якістю є пріоритетним 
напрямком розвитку у технологічному процесі усієї продукції, особливо, якщо 
це стосується круп’яної промисловості. 

Ринок круп характеризується стабільністю попиту та широтою 
асортименту і має переваги перед іншими продуктами харчування: тривале 
зберігання. На формування споживних властивостей круп впливають такі 
фактори: вид круп'яної культури, якість зерна, технологія виготовлення. 
Крупи різних круп'яних культур відрізняються за формою, розміром, 
кольором, структурою, смаковими властивостями, хімічним складом. 
Регулювання асортименту круп в підприємствах торгівлі розпочинається з 
виявлення запитів споживачів до товарів певної асортиментної 
приналежності. В магазинах здійснюється постійний контроль стану товарних 
запасів, що передбачає не тільки спостереження за відповідністю їх 
встановленим розмірам, але і повсякденний контроль над умовами зберігання 
товарів. Для створення більш комфортних умов для покупців в магазині 
використовують прогресивний метод продажу – самообслуговування, що дає 
можливість впроваджувати принципи мерчандайзингу, реалізувати широкий 
асортимент крупів. Найбільшим попитом користуються крупи такого 
асортименту:  

– пшеничні шліфовані, які поділяють на п'ять номерів. Випускають також 
пшеничні крупи швидкорозварювані і такі, що не потребують варіння. Манні 
крупи залежно від виду зерна пшениці розрізняють марки «М», «Т» і «МТ». 
Пшенична крупа – кращий продукт для сильного імунітету, регулює жировий 
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обмін и знижує холестерин, страви покращують стан шкіри, волосся і нігтів, 
сповільнює процес старіння, виводить з організму лишній жир;   

– крупи з ячменю, які поділяють на перлові і ячні. Перлові крупи – це ядро 
зерна ячменю, вивільнене від квіткових плівок і відшліфоване. Виготовляють 
перлові крупи п'яти номерів, випускають також із скороченим часом варіння і 
такі, що не потребують варіння. Ячні крупи – це частинки подрібненого ядра 
різного розміру і форми. номерів 1, 2 і 3. В складі ячмінних крупів вітаміни, 
МР, лізин, який виробляє колаген, антибактеріальні речовини. Це один з 
кращих продуктів для схуднення, а відвар має протизапальні, сечогінні 
властивості, використовують при захворюванні молочних залоз, ожирінні, 
кашлю, простуді;  

– вівсяні крупи не подрібнені і плющені, які характеризуються високими 
споживними властивостями, добре засвоюються і використовуються для 
дієтичного харчування. Існують також вівсяні крупи для дитячого харчування. 
Це крупи, одержані із зерна, вирощеного на полях без використання 
пестицидів. В крупах багато вітамінів Н, РР, Е і групи В, а також солі  Mg, P, 
Ca, F, Na, багато клітковини, до 6 % жиру; 

– кукурудзяні крупи: шліфовані п’яти номерів і подрібнені великі, середні 
і дрібні. Кукурудзяні крупи зменшують серцево-судинні захворювання, 
сповільнюють процес бродіння і гниття в кишківнику, найменш алергенні, 
протеїни важко засвоюються; 

– з зерна проса виготовляють пшоно шліфоване вищого, 1-го та 2-го 
ґатунків. Випускають також пшоно, яке швидко розварюється. Пшоно не 
дозволяє жиру відкладатися в організмі, і виводить жир з організму, вичищає 
токсини, насичує Р, К, Fe, вітамінами Е, РР, групи В; 

– гречані крупи поділяють на ядрицю та проділ (звичайні і ті, що швидко 
розварюються), крупи, що не потребують варіння. Із зерна, вирощеного на 
полях без використання пестицидів, виготовляють гречану ядрицю для 
дитячого харчування. Крупу рекомендують для профілактики і лікування 
анемії – багато заліза, вуглеводи добре засвоюються; 

– крупи з бобових культур: горох лущений цілий полірований, колотий 
полірований. Насіння квасолі використовують для харчових цілей без 
попередньої машинної обробки, крім видалення сторонніх домішок. Бобові 
багаті клітковиною, антиоксидантами, мінеральними солями і вітамінами, 
тому радять вживати  для прискорення росту м'язової тканини;  

– з зерна рису виготовляють рис шліфований та полірований, які за якістю 
ділять на екстра, вищий, перший, другий і третій ґатунки. Дроблений рис 
отримують при виробництві шліфованого. Рис – це відмінний засіб від діареї. 
Він містить велику кількість вуглеводів і клітковини. Ця крупа допомагає 
зміцнити нервову систему, сприяє перетворенню поживних речовин в енергію, 
рис покращує інтелектуальні здібності; 

– крупи підвищеної поживної цінності. Їх і виготовляють з борошна 
деяких видів дроблених круп (гречаної, рисової, вівсяної, гороху), а також 
борошна пшениці (напівкрупки), ячменю і кукурудзи. Збагачувачами є 
продукти тваринного і рослинного походження: сухе знежирене молоко, 
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цукор, сухі яєчні продукти, концентрати та ізоляти білків олійних культур. 
Поєднання різних видів борошна і збагачувачів підвищує не тільки поживну 
цінність круп, а й засвоюваність і енергетичну цінність. До таких круп 
належать «Здоров'я», «Сильна», «Південна», «Ювілейна», «Спортивна» [2]. 

Сучасний споживач охоче купує нові «модні» види крупів, що 
урізноманітнює харчування і дає можливість готувати безліч цікавих і 
смачних страв. Прикладом є збільшення продажу крупи булгур. Булгур 
багатий на залізо, фосфор, магній, високий вміст вуглеводів при низькому 
глікемічному індексі, він надає життєві сили і енергію. Крупа кус-кус дуже 
швидко готується. У кашу можна додавати фрукти, лимонний сік, овочі, 
сухофрукти. Кус-кус багатий вітамінами, сприяє омолодженню шкіри, 
покращує роботу серцево-судинної системи, приводить в норму водний 
баланс, допомагає утворенню червоних тілець, знижує рівень холестерину. 

Якість круп повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації як за органолептичними, так і за фізико-хімічними показниками. 
Аналіз маркування крупів здійснюють згідно Закону України «Про 
безпечність та якість харчових продуктів» [1]. Приміщення для зберігання 
крупів повинні бути сухими, чистими, мати добру вентиляцію, не бути 
зараженими шкідниками, добре освітленими. Сприятлива температура для 
зберігання крупів від +5 до +15 °С. Негативно впливає на зберігання крупів 
різке коливання температури та відносної вологості повітря. Причиною 
виникнення дефектів у крупах може бути використання недоброякісного 
зерна, порушення технології виготовлення [3]. 

Отже, крупи – цінний продукт харчування через вміст повноцінних 
білків, жирів, що легко засвоюються, складних вуглеводів, що засвоюються 
повільно, вітамінів, мінеральних речовин. Завдання торгівлі полягає в 
формуванні культури споживання крупів, збільшення продажу крупів через 
проведення днів дегустацій, рекламних акцій, конференцій. Головне завдання 
товарознавців полягає в покращенні якості крупів за рахунок перевірки 
супровідної документації, створенні належних умов для зберігання круп на 
всьому шляху товаропросування від виробника, посередника до магазину. 
Перед підприємствами, що займаються виготовленням крупів, стоїть ряд 
серйозних проблем, пов’язаних з покращенням якості, харчової цінності,  
забезпечення безперебійного постачання населення крупами широкого 
асортименту. Як показало дослідження, для вирішення даної проблеми 
необхідно надавати перевагу масовій продукції, яка користується попитом у 
населення, а також тим видам продукції, що відповідають вимогам сучасної 
науки про харчування для різних вікових груп, географічних зон проживання, 
дитячого і дієтичного харчування; здійснювати комплексне дослідження 
регіональних ринків крупів, прогнозувати їх кон’юнктуру на перспективу, 
розробляти відповідні маркетингові стратегії на ринку круп’яних товарів. 
Список використаних джерел: 

1. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р.  
№ 1023-XII у редакції Закону № 3161-IV від 01.12.2005 р.  

 



112 

2. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів : підручник. Київ: 
Знання, 2012. 470 с. 

3. Рудавська Г.Б., Леріна І.В., Демкевич Л.І. Мікробіологія : підручник. 
Київ : Київ. нац. торг. - екон. ун-т., 2001. 324 с. 
 

Шаповалова Ірина 
Науковий керівник: Сіренко С.О., к.т.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ 
ВЕЛОСИПЕДІВ ТА МОТОЦИКЛІВ 

 
Асортимент транспортних засобів включає наземні (гужові, велосипедно-

мотоциклетні, автомобільні, залізничні), водні, повітряні і комбіновані 
вироби. Найпоширенішими наземними транспортами є велосипедно-
мотоциклетні та автомобільні вироби. 

До вело-, мототоварів відносять велосипеди та мототранспортні засоби. 
Велосипед – це дво- або триколісний засіб, який приводиться в рух силою 

м'язів людини, що сидить, за допомогою педалей (ДСТУ 2239-93). Велосипед 
є найдоступнішим і найнадійнішим транспортним засобом для широких 
верств населення. Він складається із рами, передньої вилки, руля, коліс, сідла, 
силової передачі (каре-точного механізму), гальма. 

Класифікують велосипеди за віковою ознакою та призначенням. 
Велосипеди за віковою ознакою поділяють на дві групи: для дітей та дорослих. 

Велосипеди для дітей. Відповідно до ДСТУ 2239-93 «Велосипеди. 
Терміни та визначення» поділяють на двоколісні, триколісні з приводом на 
переднє колесо, триколісні з приводом на заднє колесо та комбіновані. Ці 
велосипеди призначені для дітей дошкільного віку. 

Велосипеди для дорослих за призначенням поділяються на дорожні (для 
дорослих, підлітків, молодших школярів) та спортивні. Дорожні, в свою чергу, 
поділяються на велосипеди із закритою, відкритою, з напіввідкритою, 
складною рамою. Спортивні велосипеди призначені для тренувань, змагань, 
туризму і поділяються на спортивно-туристські, спортивно-шосейні, 
спортивно-кросові, спортивно-трекові, спортивно-ігрові [1]. 

Дорожні велосипеди (City bikes) призначені для експлуатації всіма 
групами споживачів для щоденних повільних поїздок будь-якими дорогами. 
Ці велосипеди спроектовано так, щоб можна було їх експлуатувати багато 
років з мінімальним обслуговуванням. Основними вимогами до цих 
велосипедів є зручність, комфортність переміщення, простота 
обслуговування, довговічність. 

Дорожні велосипеди: із закритою рамою (чоловічі) – моделі 111-421 
«Україна»; із закритою рамою (жіночі) 112-522 «Прима-2»; із складною рамою 
113-221 «Десна-2»; з універсальною рамою – 114-912 «Салют». Дорожні 
підліткові велосипеди: із закритою рамою (для хлопчиків) – моделі 171-831 
«Ерелюкас», з відкритою рамою (для дівчат) – 172-821 «Крегжгуте», із 
складною рамою – 172-121. 
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Спортивно-шосейні велосипеди призначені для швидкісного 
переміщення по якісному шосе. Мають легку, з невеликою базою раму, щільно 
накачані колеса, кермо з перепадами, багатоступінчасту передачу. Вага такого 
велосипеда становить 9-10 кг. 

Спортивно-туристські велосипеди призначені для тренувань, туризму 
будь-якими дорогами. Це шосейний велосипед з більшою базою, що робить 
такі велосипеди стійкішими та комфортнішими у пересуванні на них з 
багажем. Рами мають більшу міцність і жорсткість, за рахунок ширших труб. 
Класичне кермо «роги» у поєднанні з більш високим виносом забезпечує вищу 
і спокійнішу посадку, ніж у класичного шосейного велосипеда. Спортивно-
туристські – 153-421 «Турист», 153-424 «Супутник». Спортивно-шосейні – 
155-4; 11 «Старт» (має 10 передач) [1]. 

Спортивно-трекові призначені для тренування та змагань на велодромах 
(треках). 

Спортивно-кросовий – це спортивний велосипед для тренувань і змагань 
на пересічній місцевості. 

Спортивно-ігровий – це спортивний велосипед для їзди і спортивних 
змагань підлітків будь-якими дорогами. 

У сучасному асортименті велосипедів закордонного виробництва 
виділені велосипеди гірські (Mountain bikes МТВ), гібридні (Нubrid), тандеми 
(Таndem), спеціальні (циркові, пляжні, поштові, багажні) тощо. 

До мототранспортних засобів особистого користування відносять 
мотоцикли, моторолери і мопеди. їх особливостями є простота влаштування і 
керування, висока маневреність, легкість та невисока ціна [2]. 

Основними конструктивними вузлами мототранспортних засобів є 
двигун, силова передача, ходова частина, електроустаткування та органи 
керування. 

Мотоцикл – двоколісний дорожній транспортний засіб з боковим 
причепом чи без нього, з робочим об'ємом 50 см3 більше та спорядженого 
масою не вищою 400 кг (ДСТУ 2984-95 «Засоби транспортні дорожні. Типи. 
Терміни та визначення»). Мотоцикли відрізняються від інших 
мототранспортних засобів високою прохідністю, простотою в управлінні, 
екологічністю у витраті пального, достатньо високою вантажопідйомністю і 
надійністю. Завдяки цим властивостям вони є основними мототранспортними 
засобами на селі. 

За призначенням мотоцикли поділяються на дорожні, спортивні та 
спеціальні. Залежно від робочого об'єму циліндрів двигуна і від його 
потужності мотоцикли групують на три класи: 

– легкого типу (50-175 см3) з потужністю 9-10 кВт (12-14 к.с); 
– середнього типу (250-350 см3) з потужністю 16-18 кВт (23-25 к.с); 
– важкого типу (500-750 см3) з потужністю 26 кВт (36 к.с). 
Мотоцикли можуть бути одно- і двоциліндрові з двотактним (легкі і 

середні) або з чотирьох-тактним двигуном (важкі). 
За типом передач – ланцюгові або карданні. В Україні найпоширенішими 

є мотоцикли «Дніпро МТ», які виготовляють на Київському мотоциклетному 
заводі: МТ 10-36; МТ 12-36; МТ 14-36; МТ 16-36. Вони користуються великим 
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попитом, особливо серед сільського населення, завдяки великій прохідності, 
навіть на бездоріжжі, та вантажопідйомності (250-500 кг або, крім водія, ще й 
два пасажири). 

Моторолери – різновид мотоцикла, але відрізняється від нього більш 
комфортними умовами для водія. Двигун, силова передача і бензобак у нього 
розташовані в задній частині під сидінням і закриті стальним кожухом. 
Передній щит, який переходить внизу у широкі підніжки, добре захищає водія 
і пасажира від пилу, бруду і забезпечує посадку. Моторолер має високу 
маневреність, порівняно невеликі розміри, низький рівень шуму. Він 
економічний і комфортний. Основними недоліками моторолера є обмежена 
прохідність по сільським дорогам (малий діаметр коліс). Його цілеспрямовано 
використовують у міських умовах. В західних країнах, особливо Італії, Іспанії, 
Франції, моторолери є одними з найпопулярніших транспортних засобів, до 
того ж не тільки серед молоді . 

Мопеди – це надлегкі мотоцикли, які мають педальний привід як у 
велосипеда. У них наявна рама велосипедного типу з посиленими вузлами, з 
амортизатором на передньому колесі. У мопедах використовуються двигуни з 
робочим об'ємом не більше 50 см". Двигун має двох- або триступінчасту 
коробку передач, а також педальний привід для запуску двигуна і для 
допомоги двигуну при підйомі вгору. Мопеди мають достатньо високу 
швидкість, невеликі розміри і масу, економічні і зручні в експлуатації і 
зберіганні. Різновидом мопедів є мопеди без педалей з кікстартером (ножний 
важіль) – скорочено «мокікі». По суті, мокікі – це мікромотоцикл, оскільки 
відрізняється від нього лише малою потужністю двигуна (2 к.с). 

У сучасному асортименті мототранспортних засобів закордонного 
виробництва виділені міні-байки (легкі мотоцикли), «класики» (середні 
мотоцикли), спортбайки, скутери (моторолери) та чопери. 
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До зерноборошняних товарів відносять зерно, продукти його переробки – 
борошно і крупа, а також продукти переробки борошна – хліб, сухарні, 
бубличні та макаронні вироби. 

Основними видами фальсифікації товарів цієї групи є якісна і кількісна, 
значно рідше зустрічається й асортиментна, при цьому переважає 
технологічна фальсифікація. 
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Борошно має важливе значення у харчуванні людей, бо воно 
використовується в різних галузях харчової промисловості, особливо при 
виробництві хліба, макаронних виробів. 

Якість борошна залежить від виду та якості зерна. При використанні 
зерна самозігрітого, пророслого, ушкодженого сільськогосподарськими 
шкідниками погіршуються споживчі та технологічні властивості борошна. 

Відповідно до стандарту пшеничне борошно виробляють таких сортів як 
вищий, перший, другий та оббивне, а житнє: сіяне, обдирне, оббивне. 

Найпоширеніша асортиментна фальсифікація борошна − продаж 
борошна І-го сорту як борошна вищого сорту. Відрізнити таку підробку можна 
по кольору, але більш точний висновок можна зробити на основі фізико-
хімічних показників: вміст клітковини, пентозанів, кальцію, фосфору, заліза, 
що перевіряються в лабораторіях на вимогу органів по захисту прав 
споживачів. 

Також зустрічається підміна дорожчого житнього борошна 	пшеничним 
у південній частині України і, навпаки, пшеничного − житнім. Відрізнити таку 
фальсифікацію можна відсутністю клейковини в житньому борошні. 

Якісна фальсифікація борошна досягається такими шляхами: додаванням 
інших видів борошна; додаванням чужорідних нехарчових (крейди, вапна, 
золи) і харчових (висівок) добавок; уведенням харчових добавок-поліпшувачів 
борошна. 

Одна з найбільш  часто вживаних фальсифікацій – підбілювання борошна. 
Підбілювачами для борошна є: піросульфіт натрію, перекис кальцію, перекис 
бензоілу, карбамід (сечовина), азодикарбонамид, натрієві і калієві солі 
цистину і цистеїну, бромат калію, бромат кальцію. 

Другий спосіб фальсифікації: до борошна з низькою клейковиною 
додають поліпшувач-комплексоутворювач, який підвищує кількість 
клейковини і дозволяє використовувати це борошно для хлібопекарського 
виробництва. 

Поліпшувачами борошна і хліба в цьому випадку є: лактат кальцію, 
лактат амонію, лактат магнію, фосфати кальцію, фосфати амонію, стерил-
тартрат, хлорид амонію, сульфати кальцію, амонію, оксид кальцію, залізо 
хлорне, амілази, протеази.  

Третій спосіб фальсифікації − введення хімічних розпушувачів 
(пірофосфат, карбонат натрію, карбонат амонію, глюконову кислоту, 
глюконодельталактон), що інтенсифікують виділення вуглекислого газу. 
Процес бродіння тіста в таких випадках стає не потрібним або значно 
скорочується. В результаті, замість добре виброженого пшеничного тіста 
одержують суміш води і борошна, ледь насичену вуглекислим газом. Хліб, 
вироблений за такою технологією, немає відповідного аромату і смаку, 
характерного для хлібобулочних виробів, м'якушка має не сірий, а білий колір 
− колір борошна. 

Здобні булочні вироби дуже часто фальсифікують шляхом недовкладення 
вартісних компонентів (олії, яєць, цукру, маку, ізюму, горіхів і ін.), 
передбачених рецептурою, або заміни дорогих компонентів дешевшими 
(маргарину − рослинною олією, гідрожиром і т. п.). 
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При недотриманні температурних режимів випічки, особливо житнього і 
житньо-пшеничного видів хлібобулочних виробів, виробляють непропечені 
вироби, що не повинні надходити в реалізацію. Відрізнити такий хліб дуже 
просто. При натисненні на м'якушку і наступному знятті навантаження 
м'якушка повинна відновити свою форму. Якщо вона не відновлює форму, а 
навіть прилипає до пальця, то це непропечений хліб. 

Для подовження термінів зберігання хлібобулочних виробів у них можуть 
додавати консерванти або антибіотики.  

Способи фальсифікації макаронних виробів ті ж, що і хліба: заміна сорту 
борошна, підвищений вміст води; додавання інших сортів борошна; уведення 
харчових добавок-поліпшувачів борошна; введення харчових барвників. 

Традиційно більш жовтий колір макаронних виробів асоціювався в 
споживача з додаванням курячих яєць, а отже й кращими споживчими 
властивостями. Тепер у виробу для створення жовтого відтінку вводять 
хімічні барвники, але на упакуванні виробів виробники не надають даної 
інформації.  

Круп'яні вироби мають також постійний попит незалежно від рівня 
доходів покупця та інфляції. 

Якісна фальсифікація круп може бути за рахунок недостатнього 
відділення домішок (бур'янистих, мінеральних, органічних і ін.); додавання 
чужорідних добавок (висівок, золи, піску, мінеральних порошків); реалізації 
запліснявілої крупи. 

Іноді зерно приходить прискорене очищення від землі, каменів, а процес 
очищення і дроблення здійснюється з великим виходом неочищених чи 
дроблених ядер при випуску сортових круп. При виробництві в цих же умовах 
номерних круп зерна мають гострі, недостатньо зашліфовані краї.  
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МЕТОДИ ДЕГУСТАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
 НА ПРИКЛАДІ ВИНА ТА ГОРІЛКИ 

 
Дегустація алкогольних напоїв має велике значення у визначенні їх 

якості. Наразі існує велика кількість алкогольних напоїв якість яких 
знаходиться під великим сумнівом, проте за допомогою дегустації можливо 
відрізнити справжній алкоголь від фальсифікату. Взагалі термін «дегустація» 
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походить від латинського degusletio − спробувати. Є декілька видів дегустації: 
робоча, виробнича, арбіртражна, конкурсна, комерційна, призова, наукова 
(відкрита, закрита). Найкращим періодом для дегустації є 10-11 година ранку, 
1,5-2 години після прийому їжі. Дегустатору забороняється користуватися 
парфумерією і палити цигарки під час або до дегустації. Засідання комісії 
проводиться не більше 2 годин. Під час одного прийому дегустують 5-8 зразків 
продукції одного типу. Потім оголошується перерва тривалістю 2 години. 

Щодо дегустації горілки то її відбирають з партії продуктів і подають у 
охолодженому або неохолоджуваному стані в порядку збільшення 
ароматичності продукту. Згідно правил лікеро-горілчані напої не 
охолоджуються перед дегустацією, крім горілки типу «Екстра». Закускою для 
дегустатора можуть бути: невелика кількість вареного м'яса, підсушеного 
білого хліба, неароматні сорти яблук. 

Горілку дегустують в тюльпаноподібному бокалі. Ця форма допомагає 
краще виявити органолептичні показники. При ємності в 210-220 см3 він 
дозволяє оперувати з 60-70см3 спиртово-водної суміші. Для дегустації 
використовують горілку розбавлену до 40 % об і після наповнення 
дегустаційного бокалу перевіряють чистоту кольору і прозорості [1]. 

Дегустація вина складається з 3 послідовних етапів: зорового, 
нюхального і смакового. Перші два етапи задіюють два незалежних органи 
чуття − очі та ніс, а на третьому етапі працюють чотири органи відчуття − очі, 
ніс, смакові рецептори та дотик [2]. При цьому слід записати свої відчуття в 
тій же послідовності, а наприкінці − описати загальне враження. Це необхідно 
для того, щоб завжди можна було звернутися до своїх записів. Починати слід 
з дати, місця дегустації, деталей винної етикетки, місця придбання, ціни і 
розміру пляшки [3]. 

Зоровий аналіз є початковою стадією дегустації, під час якої дегустатор 
може наочно оцінити якість вина та його вік. Він аналізує колір вина, 
насиченість кольору, прозорість та блиск. [2]  

При оцінці вина за кольором використовують тюльпаноподібний бокал із 
тонкого некольорового скла, який наповнюють вином не більше, ніж на 
третину. Дивитися на вино слід при гарному освітленні, на фоні плоскої 
матової поверхні. Келих тримають за ніжку або за його основу, відхиливши 
від себе приблизно на 45°. Оцінюють, наскільки колір вина чистий, глибокий, 
чи є бульки або осад, чи є відтінки кольору, чи сильно він змінюється від 
центру келиха [3]. Колір червоного вина може багато сказати про вік вина, 
якість, походження. Червоні вина постійно втрачають свій колір, з віком 
стають блідими, змінюють рубіновий відтінок на фіолетовий, цегляно-
червоний і, нарешті, червоно-коричневий. Чим блідіше і більш коричневе вино 
з краю бокала, чим більший перепад кольору від центру до країв, тим воно 
старіше. 

Виділення бульбашок вуглекислоти у тихому вині − небезпечний знак, 
який свідчить про бродіння вина (таке вино у букеті матиме багато оцту), але 
крихітні бульбашки в білому вині, особливо молодому, допустимі. У деякі 
вина, наприклад португальське Верде, при пляшкуванні додають невелику 
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дозу вуглекислого газу, щоб надати йому пікантності, яка відчувається як 
легке пощипування язика. 

В'яжучий смак, що з'являється у середині або в кінці дегустації, діє 
відчуття сухості у роті. Його дають таніни. Вони можуть бути м'якими і 
шовковистими або навпаки, жорсткими та твердими. Таніни та кислотність 
врівноважуються маслянистістю, яку також називають округлістю вина. 
В'яжучий смак та кислотність підсилюють один одного. Масляниста текстура, 
що викликає відчуття об'ємності смаку та чуттєвості, пов'язана з алкоголем та 
присутністю гліцерину. 

У кінці дегустації учасники приступають до синтезу усіх вражень та 
відчуттів: смаку, різноманітності, насиченості та стійкості ароматів. Потім 
приходить черга до оцінки збалансованості смаків та оцінки післясмаку. 
Багатство смаків, складність та насиченість − це параметри якості та 
оригінальності вина [3]. 
Список використаних джерел: 

1. Порядок і методи проведення дегустації. URL: https://studopedia.info/1-
35992.html 

2. Дегустація вина. URL: https://harchi.info/articles/degustaciya-vyna 
3. Організація і обслуговування у закладах ресторанного господарства. 

URL: https://pidruchniki.com/18340719/turizm/degustatsiya_vina 
 

Шевчук Наталія 
Науковий керівник: Паламарчук В.І., к.т.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ ЧАЮ  

І ЧАЙНИХ НАПОЇВ 
 

Залежно від району виготовлення чай поділяється на: індійський, 
цейлонський, кенійський, грузинський, японський. 

Індія − безперечно, найбільший в світі виробник чаю. Індія завжди 
виробляла самі високоякісні сорти чаю в світі, а також найбільші різновиди 
чаю в будь-якій формі. Основні чайні плантації знаходяться: на сході і 
північному сході Індії − долина Ассам і регіон Качар в Ассамі; частина штату 
Тріпура, Ару-почав Прадеш, Сіккім, Мегхалайя, Мізорам, Нагаланд, Маніпур, 
Орісса, і Дарджілінг, Дуарс, Тера − регіони Західній Бенгалії; на Півдні Індії − 
піднесені райони і долини (Аннамалаіс) штату Таміл Наду, частини штату 
Керела і Карнатака. Чай з Індії добре відомий своїм ароматом, смаком і 
настоєм. Виробляються три знаменитих у світі виду індійського чаю − Ассам 
(Assam tea logo), Дарджилінг (Darjeeling tea logo) і Нілгірі (Nilgiri tea logo) [1]. 

Assamtealogo. На далекому північному сході Індії лежить одна з 
найбільших у світі географічних областей з вирощування чаю. Ассам («Земля 
носорогів») − щедрий штат з багатими, густими лісами, що дає рясний врожай, 
з якого отримують повноцінний і чистий напій. Чай, зростаючий тут, 
називається Ассам. Чаю Ассам виробляється близько 425 тис. т щорічно, що 
більше, ніж в інших країнах (за винятком Китаю) окремо. 
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Darjeelingtealogo. Батьківщина самого високоякісного і кращого в світі 
чаю − Дарджилінг, розташована біля підніжжя покритих снігом Гімалайських 
гір, має холодний і вологий клімат. Цей чай вирощують і садять на висотах від 
600 до 2000 метрів . Популярно відома як «Чайне Шампанське», різновид чаю 
«Дарджілінг» володіє унікальним мускатним ароматом та вишуканим 
букетом. Це самий ексклюзивний чай у світі, що має найвищі ціни на 
світовому ринку. 

Nilgiritealogo. Нілгірі, відомий як Сині Гори, розташований гірською 
грядою в Південній Індії. Пагорби від 1000 до 2500 метрів і достатня кількість 
дощів дозволяють формувати прекрасний ароматний і напій, що бадьорить 
чайної різновиди Нілгірі. 

Цейлонський чай користується у світі надзвичайно великою 
популярністю. У Шрі-Ланці (у минулому − Цейлон) є всі необхідні природно-
кліматичні умови для вирощування чайного куща: висока температура, м'які 
вітри, легкий і чисте повітря, горбиста місцевість. Плантації (велика частина 
яких розташована на центральних пагорбах острови) підпадають під вплив 
двох різних мусонів, тому на східних схилах пагорбів найкращий чай 
збирається з кінця червня до кінця серпня, а на західних − з 01 лютого до 15 
березня. В даний час славу одного зі світових лідерів в області імпорту чаю. 
Весь цейлонський чай прийнято ділити на три категорії, приналежність до 
яких безпосередньо визначається висотою зростання чайного куща: LOW 
GROWN (низький рівень − до 600 м над рівнем моря), MEDIUM GROWN 
(середній рівень − 600-1200 м), HIGH GROWN (високий рівень − 1200 м і 
вище). Асортимент чайного експорту включає самі різні сорти: ароматизовані 
(із запахом і смаком ананаса, апельсина, бергамота, гвоздики, ківі, кориці та 
ін.), неароматиганізації байхові, швидкорозчинні, зелені і т. д. [2]. 

Китайські чаї спочатку вироблялися тільки зеленими. Чорний чай 
з'явився значно пізніше. У міру розвитку нових технологій ферментації 
виникли і білий, і синьо-зелений, і жовтий, і червоний чай. 

Кенійський чай. Незважаючи на те, що вперше комерційні плантації в 
Кенії були висаджені лише в 20-х рр. XX ст., за останні десятиліття чайна 
галузь досягла значних успіхів. За оцінками експертів, середня врожайність 
чаю в Кенії − одна з найвищих у світі. У Кенії склалися майже ідеальні умови 
для вирощування чаю, що дозволяє звичайному чайному куща досягати 
розмірів дерева, листя якого наповнюються дивним соком. При заварюванні 
кенійського чаю саме цей сік додає смаку терпкість, а настою − яскравий колір 
бурштину. Крім унікальних кліматичних умов кенійські чаї мають ряд інших 
відмінних рис. Завдяки розташуванню на лінії екватора ці чаї не залежать від 
«сезонності», і збір врожаю відбувається круглий рік, що забезпечує 
стабільність якості сировини. Оскільки всі кенійські плантації розташовані на 
висоті 1500-2700 м над рівнем моря, ці чаї мають не тільки тонким ароматом, 
властивим високогірним чаїв, але й цінуються у всьому світі як екологічно 
чисті. Кенійський чай відрізняється ніжним, тонким ароматом, дивовижною 
насиченістю і особливою повнотою бурштинового настою, смак якого 
неможливо забути. Жителі Англії, які знають толк в чаї, вважають, що 
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кенійський чай ідеально підходить для ранкового чаювання (breakfast tea) і 
чудово поєднується з невеликою кількістю вершків або молока. Завдяки своїм 
винятковим властивостям чай з Кенії цінується у всьомусвіті. Незважаючи на 
досить високу вартість, він особливо популярний в англомовних країнах, 
таких як Великобританія, Ірландія, США, а також у Франції, Нідерландах, 
Пакистані та країнах Арабського Сходу [3]. 

Грузинські чай. Смак хороших грузинських чаїв досить оригінальний, не 
схожий на чайний смак, скажімо, індійських чаїв. Грузинські чаї бархатистий, 
терпкуватий, досить приємні. Вони вимагають, однак, чіткого дотримання 
правил заварювання, а також деякого (невеликого) перевищення норми чаю на 
кожну заварку з-за своєї низької екстрактивності. Кращим грузинським чаєм 
вважається «Букет Грузії». В даний час у Грузії функціонують приватні фірми, 
що поєднують у собі кілька чайних фабрик. Наприклад, АТ «Грузинський чай» 
володіє контрольним пакетом акцій трьох чайних фабрик і за договором 
співпрацює ще з 23 фабриками. У чайне виробництво відомими іноземними 
фірмами були вкладені певні капітали. До них відноситься німецька фірма 
«Мартін Бауер», яка в даний час експлуатує близько 7 тис. га, що становить 14 
% площ чайних плантацій країни [4]. 

Японський чай. Зелений чай − єдиний вид чаю, що вирощується в Японії. 
Його п'ють як холодним, так і гарячим і завжди вживають без молока і цукру. 
Переважно його проводять в Префектурі Шизука, яка розташована в 150 км на 
південно-заході від Токіо. Збір чайного листя починається в травні, молоде 
листя чаю вважаються найбільш цінними. Японський зелений чай зазвичай 
заварюють в маленьких чайниках, що називаються кьюсу, які містять одну або 
більше чашок чаю. Цілі листя кладуть безпосередньо в кухоль або в сітку, яка 
знаходиться всередині чайника для заварювання. Чай настоюється багато 
разів, перш ніж викидається. Японський чай не можна заварювати окропом, а 
тільки гарячою водою. Сорти японського чаю: Ryokucha. Це основний термін 
для японського пропареного чаю, відповідний в китайському мові словом 
«зелений» і «чай». Sencha. 80 % всього зеленого чаю, споживаного японцями, 
− sencha чай. Це висококласний чай, вироблений пропарюванням листя, не 
вдаючись до ферментації і зміни кольору. Пропарювання також допомагає 
зберегти гіркий смак чаю. Листя потім нарізаються, висушуються і 
упаковуються для продажу. Gyokuro. Вищий сорт чаю, зроблений таким же 
способом, що і sencha, але листя прикривають бамбуковими дошками до 
дозрівання. Kabusecha. Подібний gyokuro, але листя накривають на більш 
короткий період часу. Maccha − використовується в чайній церемонії і в 
приготуванні. Цей висококласний чай вирощений закритим способом, як і 
gyokuro чай. Після листя пропарюють, видаляють прожилки і висушують 
(tencha), розмелюють каменями в порошок. Maccha не наполягають і порошок 
залишається в напої. Гарячу воду наливають вспеціальну чашу і чай 
скидаються туди бамбуковій щіточкою. Чай яскраво-зелений і іноді пінистий, 
з міцним смаком. Цей порошкоподібний чай часто використовується для 
ароматизації таких страв, як морозиво і тістечка. Bancha − це чай низької 
якості і недорогий, бо зроблений з листя більш старих і менш ніжних, ніж ті, 
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які використовуються для sencha. Цей чай збирають лише влітку і восени. 
Hojicha − просмажений чай, комбінований із листя sencha і bancha. Процес 
смаження робить листя коричневими, і чай має міцний смак та аромат. Він 
вважається хорошим для травлення. Genmaicha також представляє собою 
смажений чай. Цей чай зроблений з bancha і sencha листя разом зі смаженою 
рисом. Чай також має певний аромат і вважається корисним для здоров'я. 
Kugicha. Цей чай зроблений з листя і гілочок чайного куща. Вважається, що 
цей чай містить менше кофеїну, ніж інші пропарені чаї [5]. 

Залежно від виду і якості використовуваної сировини і технології його 
переробки чай ділять на: байховий (листовий); пресований (листя разом з 
пагонами); екстрагований (водні або висушені екстракти); гранульований; 
ароматизований 
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СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ БАРНОГО 

СКЛЯНОГО ПОСУДУ 
 
Сьогодні в час постійного розвитку науки, технології виробництва, зміни 

споживчого попиту та зміни стильових напрямків, актуальним постає питання 
удосконалення асортименту скляного посуду. В наш час ведеться постійна 
боротьба за споживача на внутрішньому та зовнішньому ринках, тому 
виробники вдаються до нових різноманітних розробок видів посуду 
побутового призначення.   

Розширення мереж ресторанів, кафе, барів та інших закладів призвели до 
розширення асортименту лікеро-горілчаних напоїв та коктейлів, що в свою 
чергу призвело до необхідності модифікувати існуючий асортимент 
традиційних виробів із скла для напоїв. 

В табл. 1 наведена товарознавча характеристика деяких нових видів 
виробів із скла для прийняття напоїв. 
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Таблиця 1 − Товарознавча характеристика скляних виробів для 
лікеро-горілчаних напоїв та коктейлів [1, 2] 
№ Назва виробу та 

зовнішній вигляд 
Призначення виробу Товарознавча характеристика 

1 2 3 4 
1 Чарка «Поні» Для алкогольних міцних 

коктейлів 
За формою нагадує класичну 
горілчану чарку. Об’єм – 60 мл. 

2 Чарка «Кнікебайн» 

 

Для коктейлів групи 
Кнікебайн, міцних 
фруктових вин та бренді 

Чарка має завужену чашу до 
верху і випуклість знизу по 
діаметру жовтку яйця. Об’єм – 
100 мл. 

3 Стопка – шот Для подачі шнапсу, 
текіли, напоїв з льодом 

Чарка має товсте дно, 
виготовлена із міцного скла. 
Об’єм – 60 мл. 
 

4 Чарка граппа Для спиртових міцних 
напоїв типу «Граппа», 
«Марк», бренді 

Має тюльпаноподібну форму 
більш завужену до верху, в такій 
чарці знижується міцність 
напою. Об’єм – 85 мл. 

5 Чарка шот Для міцних алкогольних 
напоїв без льоду, 
горілки, текіли, 
екстремальних коктейлів 

Висока чарка з маленькою 
ручкою знизу. Об’єм – до 70 мл. 

6 Келих «Маргарита» 

 

Призначений для 
заморожених коктейлів 
(групи «Фрозен») і 
напоїв приготовлених в 
шейкері 

Келих купе на тонкій ніжці. 
Об’єм – 425 мл. 
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Продовження таблиці 1 

7 Чарка Кордіал 

 

Для подачі коктейлів-
діджестивів групи 
Кордіал, які складаються 
із лікерів і міцних 
алкогольних напоїв 

Чарка тюльпаноподібної форми 
на дуже високій ніжці. Об’єм – 
80-120 мл. 

8 Чарка пусс-кафе 

 

Для подачі шаруватих 
коктейлів групи «Пусс-
кафе», в склад яких 
входить коньяк з 
додаванням сиропів і 
лікерів 

Чарка тюльпаноподібної форми з 
більш широким діаметром 
вверху на високій, товстій ніжці. 
Об’єм – 60-70 мл. 

9 Чарка Сауер 

 

Для подачі  коктейлів 
типу Сауер та шаруватих 
коктейлів 

По формі вона нагадує келих 
шампанського. Об’єм - 100-125 
мл. 

10 Коктейльна 
 

Для багатьох коктейлів 
без емульгаторів, 
коктейлів, 
приготовлених методом 
стір, коротких коктейлів, 
коктейлів Фрапе, 
екстремальних коктейлів 

Має конусоподібну форму. 
Об’єм – 150-300 мл. 

11 Тумблер 
 
 

Для групи коктейлів 
«фліп», газованих напоїв 
з льодом,  соків і т. д 

Раніше їх робили з товстим, 
заокругленим дном, яке важко 
покласти на бік. Об’єм – 200-300 
мл.  

12 Гоблет 

 
 

Використовують для 
подачі довгих після- 
обідніх, освіжаючих 
коктейлів, коблерів 

Чарка нагадує форму кубка. 
Об’єм – 300-480 мл. 

13 Харікейн (Ураган) 
 
 
 
 
 
 

Для екзотичних 
змішаних напоїв, які 
подають з великою 
кількістю фруктів та 
інших прикрас. 
 

Чарка нагадує форму пісочного 
годинника.  
Об’єм – 460-1460 мл. 
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Отже, можна зробити висновок, що сучасний асортимент барного 
скляного посуду представлений різноманітними зразками, створюються нові 
вироби, підвищується їх комфортність при використанні та збільшується 
естетичність товарів шляхом створення різноманітних форм, методів 
декорування, що вдало поєднуються з функціями виробу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ СТОЛОВИХ ЯЄЦЬ 
 
Яйця курячі харчові залежно від термінів їх зберігання і якості ділять на 

дієтичні і столові. 
До дієтичних належать яйця, термін зберігання яких не перевищує 7 діб, 

без урахування дня знесення. 
Столовими вважають яйця, які зберігалися після сортування не більше 

25 діб за температури не вище 20 °С, а також яйця, які зберігалися в 
холодильниках не більше 120 діб. 

Залежно від маси яйця ділять на категорії: відбірна з масою одного яйця 
не менше 65 г, а 10 шт. – 660 г; перша – відповідно 55 і 560, друга – 45 і 460г. 
Яйця дрібні, масою до 45 г, а також з ушкодженою шкаралупою 
використовують для промислової переробки [1]. 

Шкаралупа дієтичних і столових яєць має бути чистою, неушкодженою. 
На ній не повинно бути кров'яних плям і посліду. Виявлення розтріскування 
яєчної шкаралупи можливе з допомогою динамічного аналізу частот, метод 
дає змогу розділити цілі й ушкоджені яйця з достатнім рівнем точності. 

У дієтичних яєць повітряна камера нерухома, заввишки до 4 мм, жовток 
− міцний, розміщений у центрі і без переміщень, а білок – щільний, світлий, 
прозорий. 

Для столових яєць допускається певна рухомість повітряної камери 
заввишки до 7 мм, а для яєць, що зберігалися в холодильниках – до 9 мм. 
Останні можуть мати жовток, що переміщується, тоді як у решти він може 
злегка переміщуватися і мати невелике відхилення від центрального 
положення. Столові яйця можуть мати недостатньо щільний білок. 

При прийманні яєць у кожній категорії допускається до 6% яєць, які за 
масою відносяться до нижчої категорії. Відхилення від мінімальної маси 
одного яйця для даної категорії не повинні перевищувати 1 г [2]. 
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Не підлягають прийманню яйця з такими вадами: з виливкою − часткове 
змішування жовтка з білком; запашистості − з стороннім запахом; з 
присушкою (жовток присох до шкаралупи); з малою плямою під шкаралупою 
розміром до 1/8 поверхні шкаралупи; з великою плямою − більше 1/8 поверхні 
шкаралупи; з пошкодженою шкаралупою і підшкаралупною оболонкою 
(витікання), якщо тривалість зберігання більше доби; з красюком − розрив 
оболонки жовтка і повне змішування жовтка з білком; з кров'яною плямою − 
наявність на поверхні жовтка або в білку кров'яних включень, помітних при 
овоскопуванні; затхле яйце з адсорбованним запахом плісені або із 
запліснявілою поверхнею шкаралупи; з тумаком − зіпсованим під дією 
плісневих грибів і гнилісних бактерій, при овоскопуванні яйце непрозоре; із 
зеленою гнилизною − білок зеленого кольору і з різким неприємним запахом [3]. 

Стандарт передбачає маркування кожного дієтичного яйця червоною, а 
столового − синьою фарбою. На штампі вказують для дієтичних яєць 
категорію (В, 1, 2) і дату сортування (число і місяць), а столових − тільки 
категорію. Столові яйця, які заготовляються і реалізуються підприємствами 
споживчої кооперації, можуть бути не маркованими. 

Яйця пакують у ящики з гофрованого картону або полімерні ящики 
місткістю 360 штук з використанням горбкуватих прокладок і в коробки з 
полімерних або картонних матеріалів по 6-12 штук. На транспортній тарі 
наводять маніпуляційні знаки «Обережно, крихко», «Верх, не кантувати». На 
ящик приклеюють етикетку, на якій вказують назву підприємства-
постачальника, категорію яєць, кількість штук, дату сортування, відповідність 
вимогам стандарту, прізвище та ініціали сортувальника [3]. 

Під час зберігання яєць відбувається ряд процесів, що спричиняють 
погіршення їх якості. Із фізичних змін найбільш виражене випаровування 
вмісту яйця через пори шкаралупи, внаслідок чого зменшується маса яйця, 
збільшується висота повітряної камери. До фізичних змін можна також 
віднести дифузію води з білка в жовток, який розріджується, збільшується в 
об'ємі і може розірвати жовткову оболонку. 

Мікробіологічні процеси, що розвиваються в яйцях, призводять до 
значних змін їх властивостей і є причиною псування яєць. Зараження яйця 
відбувається після знесення через пори шкаралупи і при заготівлі, перевезенні 
та зберіганні. В першу чергу псуванню піддаються яйця із забрудненою 
шкаралупою. Бактерії можуть проникати всередину яйця, всмоктуючись разом 
з повітрям при зниженні температури і зміні об'єму повітряної камери яйця 
після знесення. Бактерії виробляють ферменти, які розчиняють підшкаралупну 
оболонку, і проникають у вміст яйця. З їх розвитком утворюються різні вади, 
названі вище. При розкладанні білків виділяється вуглекислий газ, 
сірководень, аміди. Відбувається відщеплення аміаку, утворення масляної та 
інших жирних кислот, які надають продукту гіркуватого смаку [3]. 

Для підвищення показників якості яєць підчас їх зберігання слід 
виділити такі методи: обробка поверхні яєць олією, мінеральними маслами, 
парафіноканіфольним препаратом, 6 %-ним розчином натрієвої солі, які є 
ефективними засобами проти їх мікробіологічного забруднення. 
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СТАН РИНКУ РИБИ ТА РИБОПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Протягом останнього десятиліття найбільшу увагу аналітиків привертає 

вивчення проблематики споживання населенням продовольчих товарів. Хоча 
риба і не є основним продуктом для українців, вона має велике значення в їх 
харчуванні. Зростання цін на м’ясо робить рибу дедалі більш привабливим 
продуктом харчування. 

Переробка риби є важливою складовою харчової промисловості України. 
Розроблення та впровадження інноваційних технологій у рибництві та 
рибопереробці вимагають обов’язкового й системного аналізу інфраструктури 
рибного ринку. 

Рибна галузь включає підприємства океанічного і морського рибальства, 
внутрішніх водойм, рибництва (аквакультури), рибопереробні, 
сільськогосподарські підприємства, організації з відтворення та охорони 
рибних запасів. 

Експерти зазначають: Україна має величезний потенціал використання 
внутрішніх водойм щодо розвитку рибальства та риборозведення. Так як в 
Україні біля 400 тис. гектарів лиманів, озер і відокремлених водойм та близько 
700 тис. гектарів водосховищ, їх рибопродуктивність може бути збільшена за 
рахунок інтенсифікації. Збільшення обсягів вирощування риби в 1,5-2 рази − 
це реальні можливості вітчизняної аквакультури з урахуванням збереження 
навколишнього середовища і збереження біологічної рівноваги. 

Рибний ринок України поки що далекий не тільки від насичення, але 
навіть і від мінімального задоволення внутрішніх потреб населення країни. З 
іншого боку, саме його недостатній розвиток (порівняно, наприклад, з 
тваринництвом або навіть агропромисловим комплексом) робить його досить 
привабливим для інвестицій, так би мовити, про запас − на середньо- та 
довгострокову перспективу. 

За даними Державного комітету статистики, рівень споживання рибної 
продукції на душу населення України склав за минулий рік 14,8 кг. При тому, 
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що мінімальні норми споживання риби становлять 12 кг. При цьому  
в деяких країнах Європи споживання риби складає від 24 до 35 кг на душу 
населення [1]. 

За даними Державної служби статистики України вилов риби та 
добування водних живих ресурсів в країні за 2018 р. зменшилася на 15,7 % − 
до 195,5 тис. т у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року [1]. 

Рекомендована норма споживання риби становить 20 кг на рік на одну 
людину. При цьому морська риба повинна складати 75% від цієї норми. На 
жаль, за даними на 2016 року українці споживали всього 8,5 кг риби на рік на 
людину, що більш ніж в два рази нижче рекомендованої норми. Країни, в яких 
середня тривалість життя вище, споживають і значно більше риби. Для 
порівняння, середньодушове споживання риби в рік в Японії становить 65 кг, 
в країнах Північної Америки − 24 кг, в країнах ЄС − 21 кг. 

Серед основних негативних чинників, які стримують зростання 
споживання риби в Україні, на першому місці − високі роздрібні ціни, які 
формуються з валютної складової та податків. У структурі українського ринку 
риби близько 80 % займає імпортна продукція, 20 % − це риба, виловлена і 
вирощена в країні. В основному риба імпортується в замороженому вигляді − 
близько 90 % від усіх обсягів імпорту. 

Охолоджений сегмент є найбільш стабільним, так як ця категорія 
наповнює преміальний сегмент, який більш стійкий до цінових коливань через 
більшу фінансову спроможність кінцевих споживачів. Якщо споживачі звикли 
і фінансово можуть дозволити собі купувати певну продукцію в цій категорії, 
то вони продовжують її купувати незалежно від зростання цін [2]. 

Другий негативний фактор − це відсутність в Україні власного 
рибальського флоту і, як наслідок, - власної морської риби, яка, як зазначалося 
вище, повинна становити більшу частку в раціоні за рекомендаціями ВООЗ. 
Також зростання обсягів споживання риби стримується такими бар'єрами як: 
відсутність належного рівня поінформованості населення про користь і 
цінності риби; поширення недостовірної інформації; відсутність комплексних 
програм, що популяризують регулярне споживання риби [2]. 

Отже, для розв'язання такої комплексної проблеми, як виведення з 
кризового стану рибного господарства та забезпечення його подальшого 
розвитку є необхідним виконання Державної цільової програми розвитку 
рибного господарства України, метою якої є формування організаційних, 
економічних та нормативно-правових механізмів забезпечення позитивних 
зрушень у забезпеченні ефективного функціонування рибопереробної 
промисловості України. 
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СТАН РИНКУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ 
 

Сучасний вітчизняний ринок всіх видів взуття представлений широким 
асортиментом виробів вітчизняного та іноземного виробництва, зокрема 
жіночими, чоловічими та дитячими босоніжками, сандалями, туфлями, 
черевиками, напівчеревиками, чоботами, взуттям спортивного призначення 
тощо.  

Місткість вітчизняного ринку взуття в кількісному виразі становить  
52 млн. пар на рік, у грошовому – 0,5 млрд. доларів США [1]. 

Ринок взуття в Україні є достатньо конкурентним. Основними центрами 
з виробництва взуття є підприємства у м. Харків, Дніпропетровськ, Житомир, 
Львів, Кременчук, Кривий Ріг, а також м. Бровари Київської області, де 
виготовляють приблизно п’яту частину вітчизняного взуття. 
Найконкурентоспроможнішими є виробники: Талан, СП ТОВ «РІФ-1», ТОВ 
«Бадер Україна», ТОВ «Белста», Запорізька взуттєва фабрика Міда, 
Чернігівська виробнича фірма «Берегиня2, ТОВ «Літма2, ТОВ «Валтекс», ТМ 
Лідер, ТОВ «Ірбіс». Поряд відкриваються й нові підприємства, зокрема 
взуттєва фабрика під брендом Miracle Me [2]. 

У 2018 р. на зовнішній ринок було експортовано 11,9 млн. пар взуття на 
суму 154,5 млн. дол. США, що склало 0,4 % у товарній структурі експорту 
України та 0,1 % − у світовому експорті. Останніми роками ця динаміка мала 
тенденцію до зростання. У зв’язку з втратою російського ринку та початком 
дії Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом українські 
виробники взуття переорієнтовуються на ринки країн ЄС. Свою продукцію 
вони експортували переважно до Румунії, Польщі, Італії, Угорщини, 
Німеччини, Данії тощо. Експорт взуття зумовлений в основному схемами 
роботи з давальницькими матеріалами або на замовлення.  

Наразі потреби українців у взутті компенсуються за рахунок імпортного 
взуття. У 2018 р. було імпортовано 41,6 млн. пар взуття на суму 252 млн. дол. 
США (табл. 1.). Зауважимо, що імпортовано взуття у 3,4 рази більше ніж 
експортовано та у 1,8 разів більше ніж вироблено вітчизняними виробниками. 

 
Таблиця 1 – Зовнішня торгівля окремими видами взуття в України за 

2016-2018 рр., тис. пар [3]. 
 Вид товару Експорт Імпорт 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
6401 Водонепроникне 

взуття з гуми або 
пластмаси 

1051,4 917,0 1264,9 584,8 304,4 281,6 

6402 Інше взуття з гуми 
або пластмаси 

4921,9 4574,7 6170,9 22438, 8 20935, 2 26742 
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Продовження таблиці 1 

6403 Взуття на підошві з 
гуми та з верхом з 
натуральної шкіри 

4275,6 3117,4 2230,3 9366,9 5169,0 3755,8 

6404 Взуття з верхом з 
текстильних з 
матеріалів 

3683,0 3483,1 1699,3 8976,9 7389,2 9437,3 

6405 Cпортивне взуття 0,8 112,1 508,9 969,5 1143,0 1344,0 

 Всього взуття 13932,6 12204 411874 342337,1 34940, 8 41561,2

 
Взуття українського виробництва на нашому ринку займає близько 20-25 % 

від загального об’єму. Незважаючи на це, вітчизняні виробники взуття 
повільно, але впевнено долають стереотипи, що «українське не значить 
краще». За останні двадцять років виробництво «Made in Ukraine» дуже 
змінилося. Нині вітчизняні бренди поступово відвойовують позиції у відомих 
імпортних торгових марок завдяки доступним цінам та високій якості. 

Головна перевага українського взуття – ціна. Говорячи про якісне 
українське взуття, потрібно розуміти, що воно коштує дешевше світових 
брендів зовсім не тому, що гірша якість. Ціна нижча через зменшення чи 
відсутності транспортних витрат, витрат на митні збори. Крім того, у вартість 
відомих світових торгових марок вже закладені витрати на рекламу і ціна 
самого бренду. 

За всіма виробниками постачання спортивного взуття в 2018 році 
порівняно з 2016 значно зросло. Cтан ринку взуття в Україні показує стійку 
тенденцію до збільшення вітчизняного виробництва, хоча потреби українців у 
взутті компенсуються за рахунок імпортного взуття. 

Отже, для розв’язання проблеми низького попиту на вітчизняне взуття та 
забезпечення подальшого розвитку цієї галузі в Україні необхідно 
підприємствам реально оцінювати свої товари та своєчасно приймати рішення 
про зміну товарного асортименту.  
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 
 

На сучасному етапі розвитку бізнесу, досить широко використовуються 
технологічні інновації. Підприємці розуміють, що для кращого просування  
товару, забезпечення відповідної  його якості потрібно оснащувати свої 
підприємства новим устаткуванням, знаходити кращі прилади для полегшення 
роботи персоналу та забезпечувати високу якість продуктів та послуг для 
споживачів.  

Практика свідчить, що усі підприємства, які успішно розвиваються на 
ринку, своїм успіхом зобов’язані саме інноваціям. Недостатньо лише 
розробити новий товар, потрібно створити нову цінність для споживача та 
переконати його в якості даного продукту і здатності задовольняти існуючу 
потребу. У ПриватБанку нещодавно з’явилась послуга «ПриватБанкБот». Ця 
послуга допомагає клієнтам здійснювати операції та перекази безпосередньо 
за допомогою чат-бота у програмі Telegram. Значною перевагою цього чат-
бота є і те,що він щодня  надає інформацію про зміну курсу валют. 

Згідно з результатами досліджень Р.Г. Купера , близько 75% ідей нових 
товарів генерується на основі аналізу потреб ринку, при цьому 75% їх 
ринкових невдач пояснюються в основному дією ринкових факторів. 
Належним їх аналізом і урахуванням на підприємствах-інноваторах  
займається служба маркетингу. Таким чином, одну з провідних ролей у 
забезпеченні успіху ринкової діяльності підприємства-інноватора відіграє 
маркетинг. 

На даний момент багато підприємств, установ, організацій у своїй 
діяльності намагаються використовувати новітні ідеї, нові підходи до ведення 
бізнесу.  

Прикладом до цього є «Бот-екскурсовод» який проводить екскурсію по 
різних містах України,зокрема по Вінниці.  Турист скидає символ на тему 
«туризм» і йому приходить рахунок для сплати за участь у віртуальній 
екскурсії . Після цього приходить код активації, який потрібно відправити 
боту. Таким чином, це привертає велику кількість споживачів, полегшує 
роботу туристичним фірмам і приносить їм більший прибуток.  

Сучасна позиція у сфері удосконалення маркетингової стратегії 
визначається станом маркетингового інноваційного потенціалу з урахуванням 
впливу інноваційного товарного клімату, наявності інноваційних товарних 
ризиків, як зовнішніх, так і внутрішніх. 
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Маркетинговий підхід при здійсненні інноваційної діяльності у 
виробничій сфері охоплює етапи: 

 1) виявлення незадоволених потреб;  
 2) генерування та вибір науково-технічних ідей; 
 3) розроблення задуму; 
 4) формування стратегії маркетингу;  
5) аналіз можливостей виробництва та збуту;  
6) виконання НДДКР;  
7) виготовлення дослідного зразка;  
8) тестування інновації;  
9) розгортання серійного (масового) виробництва. 
Інновації виступають як засоби підвищення ефективності використання 

наявних ресурсів, адаптації господарюючих суб’єктів до постійних змін умов 
зовнішнього середовища. Вони  здатні забезпечити  тривале виживання і 
розвиток підприємств  відповідно до обраної місії. Сукупності споживчих 
якостей, втілені у нові або модернізовані  продукти,  забезпечують більший 
ступінь задоволення потреб і запитів споживачів і є ефективними у процесі їх 
виробництва, збуту і споживання. 

Інноваційний маркетинг полягає в завоюванні споживачів за допомогою 
пропонування їм нової цінності, нового блага, якого їм раніше  не 
пропонували. З маркетингового погляду, диверсифікація споживчої вартості 
інноваційного товару збільшує його цінність для споживачів. 

Застосування маркетингових технологій надає можливість 
підприємствам забезпечити продажі на цільовому сегменті за рахунок 
глибокого розуміння потреб споживачів, успішно конкурувати з іншими 
підприємствами завдяки кращому розумінню тенденцій розвитку ринку, 
підвищити прибутковість або завоювати більшу частку ринку в залежності від 
визначених цілей.   

Сьогодні як ніколи відчутна значущість таких функцій ведення бізнесу як 
маркетингової та інноваційної. Ці напрями діяльності є головними, здатними 
забезпечити подальший розвиток вітчизняних підприємств. 

Прикладом, може слугувати робот у мережі аптек « Аптека Копійка». 
Робот допомагає фармацевту не тільки полегшити роботу, а й швидко 
обслуговувати клієнтів . Він доставляє препарат всього за кілька секунд до 
фармацевта. 

Отже, необхідно використовувати інструментарій маркетингу в процесі 
інноваційного розвитку підприємства, особливо в конкурентному середовищі, 
де компанії прагнуть залучити більше споживачів. Підприємцю варто обирати 
стратегії подальшого розвитку, які ґрунтуються не лише на інноваціях, проте, 
в першу чергу ті, що передбачають постійні маркетингові нововведення у 
вигляді удосконалення старої продукції, використання нових принципів і 
методів формування цінової політики, зміни іміджу компанії. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ТОВАРІВ 

 
Cучасне підприємство функціонує в умовах постійної конкуренції, тому 

вимагає підвищеної уваги до оцінювання власної конкурентоспроможності та 
управління нею. Конкурентоспроможність підприємства є результатом 
ефективного формування та використання ресурсного забезпечення, а саме 
конкурентних переваг. Попри ресурсне забезпечення 
конкурентоспроможність підприємства обґрунтовує стан інвестиційного, 
маркетингового, логістичного, інноваційного, соціального розвитку та 
підтверджує необхідність постійного моделювання його стратегічних засад. 
Отже, майбутній потенціал конкурентоспроможності підприємства залежить 
від методів та технології формування і забезпечення конкурентних переваг, а 
також від управління виробництвом та реалізацією власної продукції. 
Підприємство ставить перед собою основне завдання  досягнути 
конкурентоспроможного стану на ринку, оскільки це ознака зростання обсягу 
реалізації власної продукції, зменшення витрат, які є непродуктивними та 
підвищити ефективність здійснених витрат, сформувати інтелектуально-
кадровий потенціал, високу інвестиційно-інноваційну активність та фінансову 
стійкість. Зважаючи на це, можна сказати, що якщо підприємство є 
конкурентоспроможним, то воно цілком функціонує на ринку, отримує 
прибуток, виконує фіскально-соціальні функції перед державою. 
Підприємства, метою яких є збільшення або збереження частки на ринку, 
повинні застосовувати досвід суб’єктів розвинутого середовища ринку, 
наприклад, в організації управлінської моделі конкурентоспроможності, 
застосуванні інформаційно-аналітичних способів оцінювання та створенні 
механізму підвищення ефективності інвестиційно-інноваційного забезпечення 
конкурентоспроможності, реалізації системи заходів міжгалузевого та 
міжрегіонального співробітництва у досягненні на ринку добросовісної 
конкуренції [2]. 
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В сучасних умовах, коли конкурентоспроможність держави є 
стратегічним пріоритетом соціально-економічного розвитку та 
першочерговою умовою економічного зростання, дослідження ролі 
конкуренції є надзвичайно важливим. Відомо, що українські підприємства 
досить швидко втрачають конкурентоспроможність своєї продукції як на 
національному, так і на зовнішньому ринках. В реальному світі 
конкурентоспроможність є досить важливою і хвилює підприємців усіх 
організаційних форм та сфер діяльності. 

Конкуренція є механізмом ринкових відносин, який примушує 
підприємства змагатися і досягати найкращих результатів. Основним 
завданням конкуренції є задоволення потреб клієнтів, налаштування свободи 
доступу до різноманітних ринків, здешевлення продукції, а також підвищення 
її якості. Ф. А. Хайєк вважає, що конкуренція дає змогу без свідомого 
суспільного контролю самостійно вирішувати, чи є потенційний прибуток 
підприємства та пов'язані з ним незручності й ризик виправданими. 

Реальна конкуренція можлива лише тоді, коли учасники ринкових 
відносин дотримуються добросовісної поведінки у процесі виробництва і 
збуту, цим самим позитивно впливаючи на економіку та інтереси споживачів. 

Конкурентоспроможність підприємства є важливим аспектом ринкового 
середовища, який дозволяє підприємству адаптуватися до умов ринку та 
посівши провідне місце  втримати його якомога довше. Національні 
підприємства, особливо в період фiнансової нестабільності, ставлять перед 
собою завдання, для того, щоб досягти високого рівня 
конкурентоспроможності не тільки на національному, але й на міжнародному 
ринках. Через це потрібно постійному шукати нові шляхів для того, щоб 
підвисити конкурентоспроможність власного підприємства [1]. 

Конкурентоспроможність підприємства  це комплексна порівняльна 
характеристика, яка показує наскільки переважає сукупність показників 
оцінки можливостей власного підприємства серед інших, і чи є воно успішним 
на певному ринку, в певний час відносно аналогічних показників підприємств 
– конкурентів [4]. 

Конкурентні переваги підприємства  це сукупність активів та 
характеристики діяльності їх фірми, що забезпечує підприємству 
ексклюзивність і переваги у певній сфері діяльності над конкурентами. [5] 

Конкурентоспроможність продукції  це комплексна порівняльна 
характеристика товарів підприємства, яка показує переваги або недоліки 
діяльності підприємств-конкурентів на ринку за певний проміжок часу.  

Для того, щоб проаналізувати конкурентоспроможність підприємства 
потрібно: визначити кола підприємств-конкурентів, зібрати інформацію про 
діяльність цих організацій, сформувати систему оціночних показників, 
опрацювати інформацію та отримати узагальнюючу оцінку стану 
конкурентоспроможності [3]. 

В загальному конкурентоспроможність  це синтетичний показник, який 
відбиває прояв багатьох факторів (динаміку та рівень розвитку національної 
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економіки, а також організацію та процес формування якості й 
конкурентоспроможності в рамках будь-якої господарської одиниці). Також, 
всесвітній досвід показує нам те, що зазвичай в умовах відкритої ринкової 
економіки, яка на даному етапі неможлива без конкуренції, починають 
з'являтися фактори, які роблять конкурентоспроможність умовою виживання 
виробників, вимірюванням результату їх господарської діяльності, а також 
економічного процвітання країни. 

Конкурентоспроможність товару формує конкурентоспроможність 
власного підприємства, але між цими поняттями є відмінності, важливі для 
самого підприємця: 

1. Конкурентоспроможність підприємства  це його відмінність від фірм, 
які вважаються суперниками підприємства (визначається у тривалому часі, 
тоді. коли конкурентоспроможність товару розглядається у невеликому 
періоді (тиждень, місяць, рік). 

2. Основною відмінністю конкурентоспроможності підприємства від 
конкурентоспроможності товару є те, що оцінює як споживач, так і 
підприємець. Адже, виробнику потрібно знати наскільки вигідно йому в даних 
умовах створювати цей товар, і чи вигідно взагалі. Конкурентоспроможність 
фірми показує можливість і динаміку її адаптації до умов ринкової 
конкуренції. 

Можна зробити висновок, що фактор конкуренції примушує виробників 
постійно займатися системою якості і конкурентоспроможністю своїх товарів, 
а ринок повинен об'єктивно та суворо оцінювати результати цієї роботи. 

Отже, підприємство, маючи низькі затрати на виробництво, отримує 
найбільший прибуток, саме завдяки цьому підприємство може збільшити 
кількість виготовленої продукції, підвищити свій технічний рівень, зробити 
економіку ефективнішою та підвищити якість продукції, а також зробити 
досконалішою систему збуту товару. В кінцевому результаті 
конкурентоспроможність такої фірми та виробленої нею продукції 
підвищується, що впливає на збільшення частки її ринку за рахунок інших 
фірм, які не мають такої можливості через нестачу фінансів і техніки або її 
недосконалість.  

Досить важливим є розгляд витрат обігу (обчислюється шляхом 
відношення обсягу збутових витрат до величини прибутку), він допомагає 
викрити усі витрати (непов'язані з виробництвом) по системі переміщення 
товару від продавця до покупця. Таким чином, оцінка конкурентоспроможної 
фірми на конкурентному ринку, має бути побудована на чіткому аналізі 
технологічних, виробничих, фінансових та збутових можливостей фірми. 
Адже вона є останнім етапом маркетингового дослідження та повинна 
з'ясувати потенційні можливості фірми і заходи, які підприємство повинно 
застосувати для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність позицій на 
конкурентному ринку. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ  

ДОСТАВКИ ТОВАРІВ 
 

У сучасному житті доставка товарів відіграє немалу роль. Це пояснюється 
багатьма факторами, зокрема обмеженою кількістю робочого часу; 
необхідністю отримувати товари з-за кордону; зручністю, з точки зору самих 
організаторів логістичного процесу. Ні для кого не дивно, що можна отримати 
товар з іншої точки світу буквально за кілька тижнів. У нашому житті дуже 
велика кількість людей користується цією можливістю. 

Звичайно, доставка товарів у більш ширшому логістичному понятті 
знаходиться на дещо іншому рівні. Просто зараз сотні вантажівок, потягів, 
літаків, автомобілів займаються простою задачею – доставити потрібний 
вантаж або товар. Для забезпечення цього потрібно правильно організувати 
саме логістичний процес. Головним завданням якого є насамперед доставити 
товар вчасно, у потрібне місце та з мінімальними витратами.  

Логістика – один з основних елементів економіки як певних компаній, так 
і країн в цілому. На сьогодні виділяють декілька систем логістики. За 
кількістю видів транспорту виділяють наступні системи: юнімодальна 
(відбувається за допомогою автомобілів); інтермодальна (складніша, 
характеризується доставкою товарів кількома видами транспортних засобів, 
проте за одним перевізним документом) [1].  

Якщо ж розглядати безпосередньо товарну логістику, то слід зазначити, 
що це вже більш складний процес. Адже він включає в себе велику кількість 
операцій, які потрібно виконувати послідовно та вчасно. Товар перш за все 
надходить на склад. Дані перед логістами постає питання, вчасної доставки 
груп різних товарів у певне місце.  

Складська логістика – складне явище, котре вимагає великих затрат часу 
та постійного корегування інформаційних потоків. Зазвичай, склад і 
безпосередньо магазин, котрі співпрацюють поєднані спільною 
комп’ютерною системою, яка забезпечує автоматичне замовлення товарів до 
магазину. Таким чином склад отримує замовлення та повинен швидко 
доставити товар.  
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Наступну операцію потрібно виконувати комплектувальнику. В його 
завдання входить з тисяч різних товарів обрати саме ті, яких не вистачає в 
магазині. Це завдання також вимагає великих затрат часу, проте повинно бути 
виконано якнайшвидше, в залежності від рівня товарообігу в роздрібному 
підприємстві. Після підбору всіх пунктів замовлення комплектувальник 
повинен доставити палет з вантажем у зону відвантажування. Саме тут на 
нього наклеюють етикетку зі штрихкодом, завдяки цьому виконується 
безперебійна робота логістичної доставки товарів зі складу до магазину [2].  

Щодо великогабаритного вантажу, то тут трішки інша система. Доставка 
такого типу вантажу зазвичай відбувається вночі, з метою безпеки, адже 
меншу інших учасників дорожнього руху, а також для зменшення витрат часу 
на затримки. Якщо ж товар доставлений вчасно, то логістика була проведена 
правильно.   

Логістика також залежить від виду товару, який необхідно доставити. Це 
можуть бути як швидкопсувні продукти, так і продукти з довгим терміном 
придатності. Тому логіст повинен розрахувати абсолютно точно систему 
доставки, задля збереження цілісності товару. Для прикладу, зелень в’яне вже 
за кілька годин після того як її зірвали. Але ж у будь яку пору року даний товар 
є на полках магазинів. Взимку його доставляють в Україну з-за кордону. 
Відстань між країною вирощення й країною споживання може бути у тисячі 
кілометрів. Проте є певні правила доставки таких продуктів: доставка 
починається зранку (6:00 або 7:00), адже рівно через добу вона вже товар вже 
має бути в магазині. Тому за цих умов транспортом виступає літак. Він швидко 
доставляє вантаж у аеропорт. Там на нього вже очікують рефрижератори. Далі 
автомобілі виконують доставку зелені до магазинів.  

Важливим є й той факт, що затримка не може бути ні в якому разі, адже 
це може призвести до невиправданих втрат. Логістам потрібно створити 
найоптимальніший план руху автомобіля. На жаль, є фактори, які не завжди 
можна врахувати. Для прикладу, умови дорожнього покриття, затори, а також 
погода. Тому логісти повинні бути готовими до таких надзвичайних ситуацій 
й вміло знайти рішення будь-якої проблеми [3].  

Проте окрім логістики в економічних та торговельних зв’язках, і снує ще 
й логістика доставки поштових відправлень. Будь-хто з нас хоча б раз у житті 
був логістом, адже саме відправник посилки й визначає спосіб доставки, а це 
в свою чергу вже є логістичним рішенням. На сьогодні існує система 
штрихування посилок, що дозволяє безпомилково відправити її у потрібне 
місце, відслідкувати місце перебування, зчитати всю необхідну інформацію. 
Завдяки тому, що Інтернет-магазини розвиваються досить швидко, кількість 
посилок збільшується. На сьогодні майже кожен другий користувався 
послугами саме таких магазинів. Це можна пояснити багатьма факторами, для 
прикладу нестача часу або ж унікальність самого товару. Відправлення 
посилок є досить систематизованим. Багато процесів під час сортування 
виконується певною системою. Посилки у більшості випадків розділяють по 
містах. Коли вони дістаються головного складу міста їх направляють на інші, 
вказані на посилці. 
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Сучасна система логістики вимагає ще одного важливого фактора, для 
оптимального функціонування. Це – інформаційні технології. У сучасному 
світі, забезпечення логістики без новітніх технологій практично її 
унеможливлює. Найкраще це прослідковується у транспортній логістиці, 
метою якої є безпосередньо доставка товарів. Без інновацій у сфері 
комп’ютерних технологій, цей процес не прогресував би до сучасного його 
стану. Також, доставка затримувалася б, чи не змогла охопити таких обсягів 
які забезпечуються сьогодні. Швидкість передавання інформації за допомогою 
інноваційних технологій забезпечує виконання основної мети транспортної 
логістики – вчасно та з мінімальними витратами. 

Крім цього, застосування інновацій може вивести логістичне 
підприємство на нові ринки або ж посилити конкурентоспроможність. Це 
звичайно призводить до отримання прибутків та збільшення ефективності 
роботи. На сьогодні починається запровадження у систему доставки таких 
технологій як безпілотні літальні апарати (дрони), використання електронних 
підписів, а також сенсорних технологій.  

Можна зазначити, що логістичні перевезення займають сьогодні значну 
частку товароруху у будь-якій країні світу. З розвитком міжнародних відносин 
доставки оформляються вчасно та якісно. Саме транспортування для 
транспортної логістики є ключовим фактором. На сьогодні найбільш 
популярні методи доставки   це автомобільний транспорт, залізничний, 
повітряний, водний тощо. Проте користування послугами кожного з них як дає 
позитивні результати, так і негативні. Проте в цілому, вони необхідні для 
забезпечення єдиної мети.  

З кожним днем на ринку стає все більше товарів. Всі вони повинні бути 
вчасно доставлені у потрібний час та потрібне місце. Безпосередньо ще й росте 
сам попит. І, як наслідок,  товарообіг.  Для таких об’ємів роботи потрібно 
мати достатній досвід та певний науковий підхід.   
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Велика кількість міжнародних і вітчизняних компаній використовують у 
своїй діяльності концепцію маркетингової політики. Її впровадження  це 
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тривалий, складний, капіталомісткий процес, і адаптація підприємств до 
ведення бізнесу в рамках «законів маркетингу» вимагає фінансових, кадрових, 
ментальних змін в середині компанії. 

 Формування та реалізація маркетингової політики впроваджується, перш 
за все, в компаніях, що виробляють споживчі товари та надають послуги. 
Оскільки саме на цих ринках відчувається найбільший рівень конкуренції, 
споживачі стають більш вимогливими до якості товарів та послуг, робітники 
цих компаній швидше та легше сприймають нові підходи до роботи, більш 
гнучкі у адаптації до змін зовнішнього середовища.  

Зростання рівня конкуренції в абсолютній більшості ринків сприяє тому, 
що все більше керівників компаній починають виважено, економічно-
обґрунтовано, раціонально підходити до процесу формування та реалізації 
маркетингової політики. Топ-менеджмент транснаціональних компаній визнає 
ефективно-побудовану маркетингову політику як один з ключових елементів 
успішної стратегій діяльності компанії [1]. 

Дослідити основні науково-теоретичні підходи зарубіжних і вітчизняних 
науковців та маркетологів-практиків до визначення поняття «маркетингової 
політики», уточнити основний понятійно-категоріальний апарат в системі 
маркетингової політики, визначити його сутність, співставити основні 
дефініції різних науковців.  

На думку Ф. Котлера та Дж. Мейкенза, маркетинг визначають як 
філософію бізнесу, а маркетингову політику  як сукупність методів, заходів, 
принципів управління, адміністрування, менеджменту, стратегічною метою 
яких є досягнення задоволення визначених потреб та інтересів споживачів і 
отримання прибутку. 

Маркетингова політика це складна, інтегрована, і комплексоутворююча 
система заходів, які покликані забезпечити виконання маркетингової стратегії 
компанії та забезпечити маркетингову орієнтацією цієї ж компанії, визначити 
ключову та непересічну роль маркетингової складової в загальній  
діяльності [3].  

Проаналізувавши багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених- практиків 
маркетингу, було зроблено висновок, що не існує одного, уніфікованого та 
систематизованого визначення «маркетингова політика». Окремі дослідження 
складових маркетингової політики проводили Ф. Котлер, Т.Крамер,  
С. Бедбері, А. Панкрухін, Н. Ведмідь, В. Кардаш, С. Дугіна, Т. Лук'янець,  
О. Шкапова, О. Шевченко, С. Петропавловська, О. Бриндіна. Крім того, дуже 
важко знайти глибокі та детальні дослідження маркетингової політики, як 
комплексу елементів маркетингу, саме в туристичній сфері. Тому, варто 
привести найбільш повні, з точки зору автора, визначення вітчизняних та 
зарубіжних дослідників [2]. 

Існують різні погляди на сутність поняття маркетингової політики:  
С. Бріггс вважає, що маркетингова політика представляє собою 

сукупність заходів щодо аналізу, розробки, реалізації і контролю над 
встановленням, підтримкою вигідних обмінів з цільовими ринками і 
досягненню цілей організації. 
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 За визначенням Ф. Котлера маркетингова політика  це набір змінних 
факторів маркетингу, що піддаються контролю, сукупність яких компанія 
використовує в прагненні визвати бажану реакцію з боку цільового ринку. 

С. Бріггс вважає, що маркетингова політика представляє собою 
сукупність заходів щодо аналізу, розробки, реалізації і контролю над 
встановленням, підтримкою вигідних обмінів з цільовими ринками і 
досягненню цілей організації. 

 За визначенням Ф. Котлера маркетингова політика — це набір змінних 
факторів маркетингу, що піддаються контролю, сукупність яких компанія 
використовує в прагненні визвати бажану реакцію з боку цільового ринку. 

Усі перераховані вище дефініції подають цілком правильну та точну 
сутність маркетингової політики, але однобічно, характеризуючи її завдання  
збільшенням обсягу продаж, задоволення потреб споживачів, системою 
просування туристичного продукту, отриманням бажаної реакції цільового 
ринку [2].  

Однак маркетингова політика  це насамперед складна система, метою 
якої є динамічне зростання рівня конкурентоспроможності компанії 
одночасно з процесом задоволення потреб споживачів. Іноземні вчені та 
практики маркетингу, і це є своєрідною особливістю, часто ототожнюють в 
своїх працях поняття «маркетингова політика» та «маркетинг-мікс». 

В ринковій економіці існує багато факторів впливу на ринок та суб‘єктів 
його діяльності. В сучасній концепції управління підприємством, для 
врахування всіх можливих факторів впливу у майбутньому та визначення 
подальшого розвитку, все більше значення віддається розробці стратегії 
підприємства. Постановка стратегічних цілей розвитку підприємств в Україні 
набуває в умовах трансформації ринкових відносин особливої актуальності. Ці 
цілі та напрями розвитку в даний період повинні визначатися новими, 
властивими ринку елементами. Задача виходу на світовий ринок, яка стоїть 
перед вітчизняними підприємствами, вимагає не тільки підвищення 
конкурентоспроможності продукції, а ще й активного використання методів 
внутрішньо-фірмового планування та управління, що базується на їх 
стратегічному розвитку [4]. 

Недостатньо науково дослідженою та обґрунтованою залишається значна 
кількість складових елементів та етапів маркетингового стратегічного 
планування. Дискусійним є зміст процесу маркетингового стратегічного 
планування (його складових етапів, їх послідовності та пріоритетності), не 
існує однозначного і конкретного тлумачення (визначення) центральної 
(фундаментальної) категорії маркетингового стратегічного планування – 
маркетингової стратегії, не розроблена чітка і логічна класифікація 
маркетингових стратегій підприємств. Таким чином, розробка методологічних 
засад маркетингового стратегічного планування діяльності підприємства є 
об‘єктивною нагальною необхідністю. 

Не дивлячись на відмінність підходів до маркетингової політики, 
кількості наукових досліджень з боку вітчизняних та зарубіжних науковців, на 
даний момент ще не існує глибокого деталізованого аналізу маркетингової 
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політики в господарстві та підприємствах. Виходячи з даного факту, слід 
активно проводити аналіз теоретичного підґрунтя формування маркетингової 
політики підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ЗЕЛЕНОГО МАРКЕТИНГУ»  
В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

 
Екологічні проблеми в останнє сторіччя займають незмінно-актуальні 

позиції серед всіх груп населення. На сьогодні не тільки екологи, а й 
економісти, бізнесмени та політики кожен своїми методами намагаються 
боротися з різного рівня екологічними загрозами. 

Трансформація економічних відносин в світі привела до появи в 
суспільстві значної кількості споживачів, які ознайомлені з перевагами 
споживання екологічно чистого товару. 

Численні дослідження показують, що задля отримання такого товару 
(послуги) споживачі можуть сплачувати надбавку до ціни у розмірі 10-40%. 

Маркетологам доводиться знаходити нові шляхи задоволення потреб 
суспільства, що й спричинило виникнення «зеленого» маркетингу. 

Зокрема, актуальним є впровадження даної концепції в сферу індустрії 
гостинності. Адже, на сьогоднішній день, згідно досліджень Всесвітньої 
туристичної організації, саме індустрію гостинності вважають 
найперспективнішим бізнесом ХХІ століття, завдяки динамічності і 
прибутковості [1]. 

Використання екологічного маркетингу є популярною проблематикою 
досліджень не тільки закордонних науковців, але й вітчизняних, таких як  
Ф. Котлер, К. Хеніон, Т. Кіннер, Д. Поп, К. Пітті, О.Ф. Балацький,  
А.М. Вічевич, С.М. Ілляшенко, Л.Г. Мельник, О.В. Садченко, О.М. Теліженко, 
Ю.Ю. Туниця, В.Я. Шевчук. Проте недостатньо дослідженими є використання 
концепції «зеленого маркетингу» в індустрії гостинності. 

Неоднорідність наукових підходів до сутності екологічного маркетингу 
зумовлена різним відношенням спеціалістів та науковців до цієї проблеми. 
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Деякі визначають маркетинг як управління, інші як концепцію, мистецтво та 
філософію бізнесу або як ринкову орієнтацію діяльності компанії. Таке 
різноманіття поглядів надає можливість широкого вибору визначення як 
маркетингу, так і екологічного маркетингу. 

Проте, найбільш вдалим є визначення, в основі якого лежить інтеграція 
маркетингового підходу та екологічних вимог регіону, споживачів, 
громадських, державних та міжнародних організацій, підприємств. З цієї 
точки зору, екологічний маркетинг – це функція управління, яка організовує і 
спрямовує діяльність громадських організацій, державних установ, 
підприємств, пов’язану з оцінкою та перетворенням запитів споживачів в 
екологічно орієнтований попит на товари і послуги, що сприяють збереженню 
якісного та кількісного рівня основних екосистем, задовольняють потреби як 
окремих осіб, так і організацій або суспільства в цілому [2, с. 253]. 

Глобальні заходи щодо розвитку екологічного маркетингу розроблено 
Міжнародною організацією зі стандартизації у Женеві та втілено в 
ініціативі ISO 14000. Вона складається з вимог охорони якості навколишнього 
природного середовища та практики «зеленого маркетингу», що 
використовуються в усьому світі. Ці стандарти використовують 118 країн 
світу, в тому числі Україна, країни Європейського союзу, США. Понад 53 тис. 
компаній здобули сертифікати відповідності своєї продукції та маркетингової 
практики стандартам ISO 14000. 

В індустрії гостинності, зокрема в готельному бізнесі прослідковується 
застосування концепції екологічного маркетингу шляхом сертифікації 
готельних підприємств відповідно до програми «Green Key» («Зелений 
ключ»), розробленої Міжнародним недержавним незалежним комітетом 
Foundation for Environmental Education (Міжнародна організація з екологічної 
освіти). 

Згідно екологічної сертифікації «Green Key» оцінювання екологічної 
діяльності готелів базується на 12 основних критеріях, розроблених 
міжнародним комітетом, та включає екологічний менеджмент на 
підприємстві, моніторинг споживання води та енергії, поводження з 
відходами, підвищення екологічної обізнаності серед персоналу та гостей, 
співпрацю із місцевою спільнотою, в якій працює готель [4]. 

Заклад розміщення, який пройшов сертифікацію програми «Green Key» 
включає в свою роботу наступні аспекти діяльності: економічне споживання 
води і енергії, зниження рівня відходів і їх переробка, просування продуктів 
місцевого виробництва, включаючи продукцію для вегетаріанців, створення 
всіх умов для екологічного пересування відвідувачів готелю тощо. 

Світове господарство налічує понад 124 готелі, відзначених 
сертифікацією програми «Green Key», еко-готелі України становлять майже 
11% від загальної кількості таких готелів. 

Українські підприємства готельного господарства, що пройшли 
екологічну сертифікацію Green Key відображені в (табл. 1) [3]. 
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Таблиця 1  Підприємства готельного господарства України, що 
пройшли екологічну сертифікацію Green Key 

Місце розтушування Кількість «зелених 
готелів» 

Назва еко-готелю 

м. Київ 3 Redison Blu Hotel 
Rus Accord Hotel 

Баккара Арт-готель 
Київська область, 

с. Березівка 
1 Maison Blanche (Березівка) 

Екодім 
Київська область, 

с. Митниця 
1 Maison Blanche (Митниця) 

Екодім 
м. Львів  

 
3 

Reikartz Dworzec  
Lviv 

Reikartz Medievale  
Lviv 

Дністер Прем’єр  
Готель 

м. Миколаїв 1 Reikartz Ріве 
Миколаїв 

м. Запоріжжя 1 Reikartz Запорізький 
м. Дніпро 1 Reikartz Дніпро 
м. Харків 1 Reikartz Харків 

Закарпатська область, г. 
Мегура 

1 Ковчег 

 
Дані сформовано автором на основі [1] 

 
На сучасному ринку готельного господарства існує попит на еко-товар, 

проте проаналізувавши дані у табл. 1, можна дійти висновку, що у структурі 
українських еко-готелів переважає світова мережа готелів Reikartz, що 
відноситься до Reikartz Hotels Group. 

Це свідчить про низьку конкурентоспроможність вітчизняних готельних 
підприємств спричинених: відсутністю досвіту участі у реалізації екологічних 
програм, низьким виявленням добровільних екологічних ініціатив, 
скептичним ставленням власників готелів до проблеми довкілля або не 
усвідомлення впливу екологічних продуктів на здоров’я людини, низьким 
рівнем інвестування коштів у високоякісну, екологічно чисту  продукцію, 
нечесним ведення бізнесу та браком дієвих механізмів контролю. 

Таким чином, вирішення екологічних проблем вітчизняних готельних 
підприємств потребує не лише здійснення поступового переходу від 
традиційних засобів встановлення обмежень впливу на навколишнє 
середовище, а й активного використання інструментів екологічного 
менеджменту та маркетингу, як на рівні стратегічного планування сталого 
розвитку підприємства, так і в його господарській діяльності. Компенсувати 
існуючий брак досвіду в застосуванні концепції екологічного маркетингу 
можна за рахунок використання зовнішнього консультування, вивчення 
закордонного досвіду та його адаптації до умов української економіки. 
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АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ 

МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 
 

Складність і нестабільність маркетингового середовища, у якому 
функціонують вітчизняні підприємства, загрози та виклики, пов’язані зі 
складною геополітичною ситуацією, мінливість кон’юнктури світового 
господарства змушують підприємців шукати нові сфери та перспективні 
напрями розвитку своєї діяльності не лише на національному, але й 
міжнародних ринках. Для запобігання зазначеним негативним явищам перед 
підприємствами України виникає необхідність застосування більш дієвого 
інструментарію в управлінні бізнесом, що посилюється в умовах міжнародної 
диверсифікації. Із метою посилення власних конкурентних позицій – як 
всередині країни, так і на міжнародних ринках – підприємства застосовують 
маркетингові підходи до управління господарською діяльністю.  

Незважаючи на те, що більшість науковців відзначають необхідність 
застосування і розвитку міжнародного маркетингу, поза їхньою увагою 
залишилися структуризація цього поняття і процесу формування концепції 
міжнародного маркетингу, науково-методичні підходи до організації 
маркетингової діяльності підприємств на міжнародних ринках. 

Аналіз опублікованих праць за темою дослідження засвідчив, що 
здебільшого вони присвячені маркетинговому управлінню діяльністю 
підприємств на внутрішньому ринку, проте недостатньо дослідженими 
залишаються питання формування та запровадження маркетингового 
механізму управління підприємствами. Під час виходу на міжнародний ринок 
підприємства стикаються з принципово новою ситуацією, яка 
характеризується помітним збільшенням кількості факторів, що впливають на 
прийняття рішень. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, інтенсивна 
інтеграція у світове економічне співтовариство, вимагає використання 
світового досвіду маркетингового управління міжнародною діяльністю. У 
свою чергу, процес виходу на міжнародний ринок полягає в управлінні 
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просуванням товарів, послуг та інформації на ринки, які знаходяться за 
межами певної держави.  

Результати ретроспективного аналізу формування теорії маркетингу 
підводять до розуміння маркетингу як процесу планування та управління 
розробкою виробу, ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і 
послуг шляхом обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і організацій. 
Розглянуте поняття управління всіма сторонами торгово-виробничої 
діяльності підприємства вперше запропоноване Американською асоціацією 
маркетингу (ААМ)  у 1985 році [1, с. 19].  

Ф. Котлер здійснивши прорив у маркетинговій науці визначав 
маркетинг як філософію бізнесу, стверджуючи, що маркетинг це вид людської 
діяльності направлений на задоволення потреб і нужди за допомогою обміну 
[2, с. 47]. 

Розглядаючи маркетинг у вигляді філософії бізнесу, вітчизняні науковці 
А. Павленко, А. Войчак обґрунтували концептуальний підхід, що розглядає 
маркетинг як філософію підприємницької діяльності за умов ринкових 
відносин та конкуренції, тобто виокремили його як систему поглядів [3, с. 37]. 

Такої думки дотримуються деякі вчені, доповнюючи головні 
атрибутивні ознаки маркетингу декількома новими, а саме: Н. Мешко,  
Ю. Морозов розглядають маркетинг як якісно нову філософію виробництва, 
яка повністю підпорядкована умовам і вимогам ринку, що знаходиться у 
постійному динамічному розвитку під впливом різних факторів [4, с. 66]. 

Ґрунтуючись на різних наукових підходах та поглядах вчених-
економістів, беручи до уваги тлумачення терміну маркетинг, доцільно 
розглянути запропонований Танасічйук О.М. підхід до нової філософії 
маркетингу, що базується на виокремленні  понять «маркетинг І» , що 
пов’язаний із ринковою стратегією підприємства, дослідженнями ринку та 
споживача, та «маркетинг ІІ», який стосується виробництва та 
післявиробничої стадії – продажу товарів та послуг, а саме практичної їх 
реалізації [5, с. 16]. 

Як показують проведені у роботі дослідження, кількість визначень 
поняття «маркетинг» може бути розширено, однак всі вони частково 
охоплюють різні сторони діяльності, і в таких визначеннях превалюють або 
прагнення до одержання максимального прибутку, або філософська 
спрямованість місії підприємства, або прагнення підвищення рівня якості 
товарів і послуг. Проблема визначення поняття маркетингу, насамперед, 
полягає в тому, що дотепер не існує єдності думок відносно вихідного поняття 
маркетингу  ̶ маркетингу на внутрішньому ринку (національного маркетингу).  

Зрештою, слід зауважити, що поняття національного маркетингу має 
становити основу для уточнення поняття міжнародного маркетингу. У той же 
час відсутність єдності поглядів щодо поняття національного маркетингу не 
означає, що існує можливість самостійного визначення міжнародного 
маркетингу. Наразі, існуючий рівень розвитку теорії маркетингу надає 
можливість для розробки понять національного та міжнародного маркетингу, 
що полягає в паралельному проведенні досліджень у цих напрямках.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ 

 ДО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
 

Існує п'ять основних підходів, на основі яких комерційні організації 
ведуть свою маркетингову діяльність: концепція вдосконалення виробництва, 
концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних 
зусиль, концепція маркетингу та концепція соціально-етичного маркетингу. 
Концепція маркетингу  це орієнтація на нестатки і запити споживачів, 
досягнення мети більш ефективним, ніж у конкурента способом. Завдяки цим 
підходам можна більш ретельніше та ефективніше розробляти стратегію 
впливу на споживачів, обходити конкурентів, впливати на інші сфери 
діяльності  

Дослідженням впливу маркетингових підходів на ведення бізнесу 
займалися багато вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, зокрема 
І. Ансофф, Г. Азоєв, Г. Л. Багієв, Є. П. Голубков, І. М. Герчикова, 
В. М. Гриньова, Ю. Б. Іванов, Ж. Ламбен, Ф. Котлер, В. С. Пономаренко, 
М. Портер, О. І. Пушкарь та інші.  

Метою даної роботи є дослідження впливу маркетингових підходів на 
ведення бізнесу. Маркетингова діяльність підприємства повинна починатися з 
прийняття певної концепції. Кожна концепція по-різному впливає на 
діяльність підприємства. 

Підприємницька діяльність – це поєднання загального (типового) й 
індивідуального мислення людини. Наприклад, типовим є формування 
статутного фонду підприємства, необхідність покриття доходами витрат, 
сплата податків, ведення бухгалтерського обліку тощо, індивідуальним – 
уявлення про те, де продавати продукцію, як розподіляти отриманий прибуток 
тощо. Не можна сказати, що воно є абсолютно типовим. Але не можна і 
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заперечувати того, що без надання маркетингового характеру управлінню 
бізнес-процесами (навіть на рівні інтуїтивному, на рівні підсвідомості) 
практично неможливо досягти ринкових успіхів [1, c. 26]. 

Для здійснення ефективної підприємницької діяльності суспільні 
господарювання можуть застосовувати будь-яку концепцію, перелік яких 
наведено нижче. Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що 
споживачі будуть краще відноситись до товарів, які широко поширені та 
доступні за ціною, а отже, підприємство повинно зосередити свої дії на 
покращенні виробництва і підвищенні ефективності системи розподілу. 
Застосування концепції вдосконалення виробництва підходить у двох 
випадках. Перший  коли попит на товар переважає над пропозицію. У цьому 
випадку керівництву варто сконцентруватись на способах збільшити 
виробництво. Другий  коли собівартість товару занадто висока і її потрібно 
знизити, для цього потрібно підвищення продуктивності. 

Концепція вдосконалення товару твердить, що споживачі проявляють 
свою прихильність більше до товарів, що пропонують найвищу якість, кращі 
експлуатаційні властивості та характеристики, а отже, організація має 
зосередити свої виробничі можливості на постійному покращенні товару. 
Концепція вдосконалення товару спричиняє «маркетингову короткозорість». 
Продавець так закохується у власний товар, що випускає з уваги потреби 
клієнтів. Керівництво залізниць вважало, що споживачам необхідні потяги, а 
не засіб транспорту, і не помітило збільшення загрози зі сторони авіаліній, 
автобусів, вантажних та легкових автомобілів.  

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі 
не будуть купувати товари організації в достатніх кількостях, якщо вона не 
зробить значних зусиль у сфері збуту і стимулювання. Особливо агресивно 
використовують концепцію інтенсифікації комерційних зусиль стосовно до 
товарів пасивного попиту, тобто товарів, про придбання яких покупець 
зазвичай не думає, наприклад страховки, енциклопедичного словника, 
могильної ділянки [2, c. 34]. 

Концепція маркетингу стверджує, що запорукою досягнення цілей 
організації є визначення потреб і потреб цільових ринків і забезпечення 
бажаної задоволеності більш ефективними та більш продуктивними, ніж у 
конкурентів, способами. Суть концепції маркетингу визначають з допомогою 
барвистих виразів типу: «Відшукайте потреби та задовольніть їх», 
«Виробляйте те, що можете продати, замість того щоб намагатися продати те, 
що можете зробити», «Любіть клієнта, а не товар», «Хай буде по-вашому» [2, 
c. 35]. 

На сьогодні найбільш застосованою концепцією є концепція соціально-
етичного маркетингу. Дана концепція твердить, що основним завданням 
організації є виявлення потреб та інтересів цільових ринків. Забезпечення 
бажаного рівня задоволеності більш ефективними та більш продуктивними 
(ніж у конкурентів) способами з одночасним збереженням або зміцненням 
благополуччя споживача і суспільства в цілому.  
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Отже, дослідивши застосування маркетингових підходів до ведення 
бізнесу вияснилось, що споживач є вічною фігурою в економіці, але 
історичний процес змінює умови та характер діяльності споживача, його роль 
у соціально-економічних відносинах. Сприйняття ролі споживача бізнесом у 
ринковій системі також змінюється в часі, відбувається еволюцію 
управлінських поглядів щодо того, як концептуально потрібно взаємодіяти зі 
споживачем. Саме тому правильний вибір маркетингової концепції є 
незамінним у веденні бізнесу, оскільки маркетинг в певному значенні є 
філософією виробництва повністю підпорядкованою умовам і вимогам ринку 
що знаходиться в постійному динамічному розвитку під впливом широкого 
спектру економічних, політичних, науково-технічних, соціальних та інших 
чинників. 
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ПРИНЦИПИ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Кожна фірма, яка виробляє різні продукти, і в першу чергу такі, як 

автомобілі, машини та обладнання, надає певні послуги, необхідні для 
продажу та експлуатації цих товарів. Ці послуги визначають так званий сервіс 
обслуговування продукту. 

За визначенням, сервіс відноситься до системи обслуговування клієнтів, 
яка дозволяє вибрати кращий продукт і забезпечити його оптимальне 
споживання протягом певного періоду часу [3]. 

У системі маркетингових комунікацій сучасна послуга займає таке ж 
почесне місце, як і класичні інструменти – просування товару, просування 
товару виробника, особисті продажі і робота з громадськістю. Маркетингова 
концепція пропонує принципово нові інструменти, вони забезпечують 
функціонування компанії-виробника продукту в умовах зростаючої 
конкуренції та неоднозначності навколишнього середовища. Розширення 
ефективних маркетингових інструментів дозволяє відрізнити себе від 
конкурентів через сервіс і встановити довгострокові відносини з покупцями 
своєї продукції, проникнути на нові сегменти і ринки з продуктами, вже 
відомими на ринку, і новими, які тільки що вийшли на ринок. Тобто послуга 
допомагає створити коло постійних покупців товарів компанії, перетворюючи 
їх на прихильників бренду, що є завданням маркетингової політики [4].  
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Ця тема особливо актуальна сьогодні, коли сучасні компанії стикаються 
з жорсткою конкуренцією, яка лише посилюватиметься в найближчі роки. 
Щоб досягти успіху на сьогоднішньому ринку, компанії повинні вивчати 
«споживчу філософію і маркетинг». Ця філософія розкриває соціальну мету 
службової діяльності в суспільстві і життя людей, обґрунтовує внесок, який 
може зробити в цьому напрямку персонал фірми. Філософія жодним чином не 
може бути зведена до посадових інструкцій або до списку етичних правил 
служіння. Розглядаючи виробників і споживачів послуг як рівноправних 
партнерів, визначаючи їх спільні цілі в службовій діяльності, філософія може 
виробляти єдині духовні цінності (наприклад, «клієнт завжди правий»), тим 
самим координуючи і гармонізуючи свою поведінку в цілому. У свою чергу, 
узгоджені дії і взаєморозуміння всіх учасників сервісної діяльності призводять 
до того, що позитивний ефект сервісу множиться. У цьому випадку фірма має 
дух доброзичливості і гарного настрою. Головне, щоб цей настрій інфікував 
клієнтів, привівши його з собою. Подібний оптимістичний настрій може ще 
раз внести їх у цю форму [2]. 

Метою послуги є безпосереднє задоволення потреб людини –потенційного 
покупця. Але матеріальне виробництво також спрямоване на задоволення 
потреб людини. Звичайно, таке задоволення потреб не відбувається 
безпосередньо: воно має кілька етапів, розподілених у часі і просторі. Робота 
служби діє, навпаки, в умовах зближення виробництва і використання. 
Особливістю служби є те, що в цій сфері діяльності відбивається якість життя 
людей – міра їхнього благополуччя і задоволеності життям [5]. 

На сьогодні товар промислового призначення розглядається як початок 
взаємодії з покупцем. Повне задоволення потреб споживача в ТПП можливе 
лише за умов налагодженого та якісного сервісу. Сучасні методи взаємодії з 
організованими споживачами, а саме комп'ютеризація і телекомунікаційний 
зв'язок, забезпечують більш якісний та оперативний рівень сервісу [1]. 

Товар є першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, 
який фірма розробляє для своїх споживачів. Щодо товару приймають велику 
кількість різних рішень, які складають суть маркетингової товарної політики 
підприємства. 

Існують різні варіанти організації сервісу. Завдання вищого керівництва 
фірми – вибрати той або ті з них, які найбільшою мірою задовольняють 
споживачів, забезпечуючи їм високий рівень необхідного сервісу [2]. 

Отже, проаналізувавши принципи сервісного обслуговування, зрозуміло, 
що головне в сервісі – це взаємодія з клієнтами та виконання цілей, які 
поставлені. 
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В сучасних умовах господарювання зростання ролі цінової політики 
багато в чому зумовлене двома чинниками. По-перше, підприємство залежно 
від кон'юнктури ринку та характеру впливу маркетингового середовища має 
можливість формувати такий рівень цін на продукцію, при якому зможе 
одержувати запланований обсяг прибутку та вирішувати інші стратегічні та 
тактичні завдання. По-друге, як один із ефективних засобів завоювання 
споживача в конкурентній боротьбі, правильна або помилкова цінова політика 
справляє відповідно позитивний і негативний вплив на весь процес реалізації 
продукції на ринку [1, с. 240]. 

Питання удосконалення формування маркетингової цінової політики 
підприємства розглядали в роботах провідні вітчизняні вчені: Тарасевич В.М., 
Воротинська Т.М., Березін І.В. 

Метою даної роботи є визначення шляхів удосконалення формування 
маркетингової цінової політики ПрАТ «Концерн Хлібпром». 

В умовах обмеженої пропозиції товарів покупець готовий платити більш 
високу ціну. Однак ринок споживчих товарів, особливо продуктів харчування, 
в даний час досить насичений. З десятка товарів, що не відрізняються нічим, 
крім вартості, покупець вибирає саме прийнятну для себе ціну. Виробникові ж 
(і продавцю) доводиться або «грати» з цінами, що призводить до посилення 
цінової конкуренції, або придумувати нові красиві і економічні упаковки, або 
шукати (створювати) нові потреби клієнтів [2, с. 144]. 

Для зниження рівня цінових ризиків ПрАТ «Концерн Хлібпром» 
необхідно розділити їх за категоріями та визначити способи, що впливають на 
їх рівень.  Рекомендації зі зниження рівня цінових ризиків на ПрАТ «Концерн 
Хлібпром». Види чинників, що впливають на рівень цінових ризиків та 
способи управління ціновими ризиками(комерційні чинники): 

- низькі обсяги реалізації товарів (для управління даним ціновим ризиком 
потрібна більш ретельна аналітична робота, відповідальна робота над 
сегментацією споживачів, проведення рекламних компаній);  

- невдалий вихід на ринок нового товару (потрібно проводити попереднє 
проведення ринкового тестування та інформувати виробника про необхідність 
внесення в товар змін, що поліпшують його споживчу якість); 

- протидії конкурентів (передбачення можливої реакції конкурентів на 
ділову активність підприємства і цінову політику та планування контрзаходів 
у програмі маркетингу підприємства); 

- циклічні зміни в економіці, падіння попиту на товари (прогнозування 
циклічних коливань кон’юнктури, їх облік в інвестиційних планах, прийняття 
інших антикризових заходів на рівні підприємства: підвищення рівня 
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ліквідності за рахунок прискореної реалізації товарів, скорочення товарних 
запасів,  

- оптимізація сукупних витрат). 
Фінансові чинники:  
- неплатежі за поставлений товар (включення 100% авансового платежу в 

умови договору (при оптовій торгівлі), застосування акредитивної форми 
розрахунків (документарний,  підтверджений, безвідкличний, подільний 
акредитив); 

- ризик неоптимального розподілу фінансових ресурсів під час закупівлі 
товарів (ретельна аналітична робота під час визначення асортиментної основи 
підприємства, більш глибока попередня оцінка рентабельності реалізації 
товарів, внесення необхідних змін у плани реалізації та закупівлі). 

Внутрішні чинники: 
- невдоволення працівників підприємства (розроблення сильних 

соціально-економічних програм на підприємстві, розуміння й використання в 
процесі управління підприємством мотивації працівників, створення 
сприятливого психологічного клімату в колективі підприємства); 

- відплив комерційної інформації (ретельний контроль за оборотом 
внутрішньої документації, обмеження доступу сторонніх осіб до документації 
підприємства, дезінформаційна (у рамках закону) обробка конкурентів); 

- помилки керівників (ретельний підбір керівників середньої та вищої 
ланки, ефективна мотивація й стимулювання їх діяльності)[3].  

До вибору програми слід підходити ретельно. Нейтралізацію часткових 
методів можемо провести відповідно за такими етапами:  

- необхідно повторювати для наступного по важливості ризику. 
Розглянути ризик, який найбільш важливий для проекту;  

- визначити перевитрати коштів із врахуванням ймовірності настання 
несприятливих подій;  

- визначити можливі заходи, які направлені на зменшення ризику;  
- визначити додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів;  
- порівняти витрати на реалізацію заходів та величина втрат при 

виникненні ризику;  
- прийняти рішення щодо застосування запропонованих заходів;  
- процес оцінки ризику. 
В плані фінансування проекту обов’язково повинні враховуватись такі 

ризики, як ризик нежиттєздатності проекту, податковий ризик несплати 
заборгованості та ризик демпінгу, що властиві даному підприємству. 
Захистити проект від таких ризиків можна шляхом отримання відповідних 
гарантій, які включаються в договори та контракти [4]. 

Отже, дотримуючись вищеописаних запропонованих елементів, 
підприємство матиме змогу удосконалити маркетингову цінову політику. 
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У сучасних умовах господарювання промислові підприємства гостро 
потребують впровадження у власну діяльність принципів маркетингу. Найбільш 
важливим моментом у застосуванні маркетингових підходів є організація та 
контроль маркетингової діяльності через відповіді на питання: хто саме з 
працівників буде реалізовувати всі необхідні дії; у яких взаємозв’язках ці 
працівники будуть між собою та з іншими працівниками підприємства; хто 
управлятиме маркетинговою діяльністю і вести контроль за її виконанням. 
Організація служби маркетингу на будь-якому діючому промисловому 
підприємстві повинна розпочинатися з переорієнтації його менеджменту на 
маркетинговий підхід в управлінні. Для цього не достатньо тільки створити 
відділ маркетингу з відповідним штатом працівників, а варто інтегрувати всі 
структурні підрозділи підприємства разом із маркетинговим відділом у єдину 
систему прийняття управлінських рішень, всі елементи якої взаємопов’язані, 
взаємозалежні та злагоджені у виконанні своїх функцій, згідно з єдиною місією. 

Результати аналізу застосовуваних підходів до управління 
маркетинговою діяльністю дали змогу виявити найдоцільніші з них.  

1. Процесний. Управління маркетингом орієнтовано на оптимізацію 
внутрішніх інформаційних потоків, що пов’язані зі збором, обробкою, 
зберіганням та використанням маркетингової інформації, що здійснюється за 
допомогою інформаційних технологій.  

2. Комплексний. Діяльність із виявлення цільових ринків, вивчення 
потреб споживачів на цих ринках, розроблення товарів, установлення ціни на 
них, вибору способів просування і розподілу продукції для здійснення обміну 
зацікавлених груп.  

3. Організаційний. Система управління маркетинговою діяльністю 
підприємств, яка заснована на принципах соціально-етичного маркетингу і 
спрямована на своєчасну адаптацію до умов мінливого маркетингового 
середовища, на задоволення потреб споживачів і забезпечення на цій основі 
довгострокового комерційного успіху [2].  
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Вибір організаційної структури залежить від мети діяльності 
підприємства та умов внутрішнього (асортимент продуктів, канали збуту, 
фінансові можливості) та зовнішнього (платоспроможність покупців, 
становище конкурентів, правові ринкові норми) середовищ. Сучасні 
організаційні маркетингові структури в Україні, за обґрунтуванням С.С. 
Гаркавенко, формувалися поетапно [1, с. 459-467], й набувають таких форм: 
відділ збуту; відділ збуту з маркетинговими функціями; спеціалізований відділ 
маркетингу; сучасний відділ маркетингу. Відділ збуту – організовує розподіл 
товарів. Маркетинговими функціями спеціалісти відділу практично не 
займаються. Товари майже всі збуваються без проблем, а їх виробництво 
виконують інші підрозділи підприємства. Відділ збуту з маркетинговими 
функціями займається проблемами, пов’язаними зі збутом продукції. У 
відділі, крім збуту, здійснюються дослідження ринку, випускається реклама, 
організовується сервіс тощо. Керівник управляє не тільки суто збутом, а й має 
інші функції. Спеціалізований відділ маркетингу – самостійний підрозділ, 
який відповідає за ціноутворення, планування продукту, рекламу тощо. На 
підприємстві діють два відділи – маркетингу та збуту, які підпорядковані 
керівнику. Підрозділи, зорієнтовані на споживачів, виконують певні 
маркетингові функції автономно від інших. За суттю маркетингові структури 
ще не інтегровані. Неінтегрована маркетингова структура – це сукупність 
підрозділів (виробництво, фінанси, реклама, збут, кадри, маркетингові 
дослідження), не скоординованих за своїм впливом на споживачів. Сучасний 
відділ маркетингу: відповідає за координацію зусиль усіх відділів, 
орієнтованих на задоволення потреб споживачів. Існують два його рівні: на 
першому – відділ маркетингу функціонує поряд з іншими відділами й 
координує з ними свою роботу; на другому – відділ маркетингу здійснює 
керівництво іншими відділами. Схема першого рівня має будову: відді-ли 
виробництва, фінансів, кадрів, матеріального забезпечення, маркетингу. 
Другий рівень має інтегровану маркетингову структуру, де всі відділи 
функціонують комплексно й керуються з одного координуючого центру – 
відділу маркетингу. Цей відділ дає завдання іншим підрозділам. Схема 
другого рівня має таку будову: служба маркетингу підпорядковує 
виробництво, фінанси, кадри, управління, сервіс, продажі [1, с. 462-466].   

Контроль маркетингової діяльності є завершальним етапом 
маркетингового менеджменту. Він дає можливість визначити відповідність 
фактичних результатів діяльності підприємства тим, що були передбачені 
планом [2]. Основні завдання контролю передбачають: з’ясування фактичних 
значень показників маркетингової діяльності та їх порівняння з плановими; 
формулювання висновків за результатами контролю; визначення заходів, 
спрямованих на виправлення відхилень від плану. Виокремлюють п’ять видів 
маркетингового контролю: річних планів; прибутковості; ефективності; 
стратегічний; управління за результатами [2].  

1. Контроль річних планів – оцінка рівня виконання річних завдань з 
обсягу продажів, прибутку та інших показників.  
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2. Контроль прибутковості – оцінювання та коригування дій з метою 
забезпечення прибутковості продуктів, територій, груп споживачів, каналів 
розподілу, діяльності на різних ринках.  

3. Контроль ефективності – розгляд окремих елементів комплексу 
маркетингової політики.  

4. Стратегічний контроль – оцінка ефективності маркетингової діяльності 
в цілому.  

5. Контроль управління маркетингом за результатами. Передбачає оцінку, 
а також відповідні висновки із результатів маркетингової діяльності; якості 
роботи працівників; результативності маркетингового управління; 
формування зворотного зв’язку [2]. Маркетинговий менеджмент підприємств, 
на нашу думку, – це побудова організаційної структури суб’єкта 
господарювання, формування маркетингової інформаційної системи, відбір 
цільових сегментів конкурентного середовища, забезпечення споживачів 
товарами та їх збут відповідно до потреб і за оптимальними цінами, 
проведення комунікаційних заходів, підготовка маркетингових програм, 
здійснення контролю. 

Ринкові умови господарювання породжують конкурентне середовище, в 
якому виникає боротьба між виробниками за збут своєї продукції. З цією метою 
продуцентам необхідно зацікавити споживачів товарами. Одним із факторів 
вирішення цієї проблеми є забезпечення на підприємстві управління з 
використанням засобів маркетингу. Завдання – завоювати відповідні сегменти 
ринку. Тому управління на підприємстві, перш за все, повинно спрямовуватись 
на дослідження попиту на продукт. Відповідно до потреб споживачів 
випускаються товари, визначаються реальні ціни, організовується ефективний 
збут товарів. Комунікаційні заходи передбачають можливості застосування 
реклами, пропаганди, персонального продажу, стимулювання збуту, зв’язків з 
громадськістю. Успіх в управлінні підприємством досягається за умови 
застосування всіх засобів маркетингу, спрямованих на завоювання цільового 
сегменту ринку, що забезпечує синергічний ефект – своєчасне задоволення 
споживачів необхідними товарами, а підприємства – прибутками [4]. 
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КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
З розвитком ринкових відносин маркетингова діяльність відіграє все 

більшу роль у функціонуванні підприємства. Для утримання позицій на ринку, 
забезпечення збуту виробленої продукції підприємство вдається до 
господарювання.  

А. В. Войчак виокремлює кілька підходів щодо аналізу суті маркетингу – 
концептуальний, управлінський, функціональний, системно-поведінковий, 
товарний, інституційний та національний тощо [1, с. 268].  

Л. А. Мороз й Н. І. Чухрай розглядають маркетинг як діяльність, яка 
спрямована на формування попиту й досягнення основних цілей підприємства 
шляхом максимального задоволення потреб споживачів [2, с. 244]. 

Наприклад, А. О. Старостіна визначає маркетинг як теорію і практику 
прийняття організаційних та управлінських рішень по формуванню ринкової 
та продуктової стратегії й цілей підприємства на основі проведення аналізу 
факторів зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища для 
узгодження й реалізації економічних інтересів головних ринкових суб’єктів. З 
цього визначення витікає структура об’єкта управління, яку складають 
стратегічні напрями освоєння ринків збуту та освоєння випуску тих чи інших 
товарів, система формування цілей, спектр інформації, необхідної для 
прийняття рішень загального та спеціального характеру, підприємства мають 
ураховувати підходи до управління та організації свого маркетингу на основі 
застосування цілісної маркетингової концепції [3, с. 30-33].  

Цілісність концепції маркетингу забезпечується дотриманням 
відповідних принципів, які забезпечують послідовність управлінського 
впливу на процеси виробництва та збуту продукції підприємства. При цьому 
підприємство формує власну концепцію управління своїм маркетингом, 
адаптовану до умов зовнішнього середовища та тенденцій розвитку суб’єктів 
галузі, з урахуванням організаційних особливостей самого підприємства, що 
робить концепцію маркетингу центральною концепцією управління бізнесом. 
У такому контексті маркетингова концепція управління бізнесом 
актуалізується як головний інструмент формування конкурентних переваг, 
адже саме вона дозволяє адекватно співвідносити вимоги цільового ринку 
збуту з можливостями підприємства, що дозволяє йому формувати комерційно 
значущі пропозиції продукції. Останнє модифікує в процесі реалізації і саму 
концепцію, суттєво розширюючи спектр питань, які вона має охоплювати. 
Крім того, заходи та дії, передбачені концепцією маркетингу, зумовлюють 
необхідність управління їх узгодженням, що актуалізує формування 
маркетингової стратегії підприємства, адекватної викликам конкурентного 
середовища. Хоча класична концепція маркетингу була більш надійною 
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основою при розробці стратегій маркетингу, деякі підприємства 
усвідомлювали, що припускаються помилок та мають недоліки. Навіть 
підприємство, яке чітко дотримується принципів здійснення маркетингової 
діяльності, а саме – виконує дослідження цільових ринків збуту, корегує 
товарну політику, позиціює продукцію на ринку та, відповідно, здійснює 
корекцію цінової політики, може не отримувати адекватні цілям та завданням 
своєї діяльності економічні результати через наявність конкуренції. У такому 
випадку не враховують необхідність орієнтації не тільки на покупців, а й на 
конкурентів, що відображено в стратегічній маркетинговій концепції. 
Відповідно до зазначеної концепції, підприємство повинне задовольняти 
необхідності та потреби споживачів, одночасно зберігаючи перевагу серед 
конкурентів задля забезпечення довготривалого отримання прибутку. 

Економічний розвиток суб’єктів економічних відносин призводить до 
зростання рівнів стандартизації та уніфікації продукції, що зумовлює 
дублювання рішень окремих суб’єктів у сфері здійснення маркетингової 
діяльності та продукує проблему утримання рівня впливу на вибір покупців на 
цільовому ринку продукції. Саме завдяки актуальності цієї проблеми з 
середини 90-х років почала розвиватись концепція маркетингу стосунків. Ця 
концепція передбачала спрямованість маркетингової діяльності підприємства 
на встановлення конструктивних, довгострокових та привілейованих 
стосунків із потенційними споживачами.  

Поряд з еволюцією категорії «маркетинг» відбувалися й погляди на 
основні його принципи, аналіз генезису яких також дозволяє виділити декілька 
підходів до їх формування. По-перше, принципи маркетингу дозволяють 
розкрити його сутнісно-змістовне та функціональне навантаження у 
практичній діяльності. При цьому головною сутнісною характеристикою 
принципів маркетингу є дотримання орієнтації на споживача на основі 
узгодження можливостей підприємства-виробника з запитами споживачів. 
По-друге, принципи маркетингу створюють методичне підґрунтя для 
формування маркетингової політики підприємств, а також набуття всіма 
процесами в підприємстві, що мають відношення до здійснення маркетингової 
діяльності, ознак узгодженості та системності. Досягненню цього сприяє 
дотримання таких принципів: 

 – виробництво лише того, що необхідно споживачу;  
– вихід на ринок не з пропонуванням товарів та послуг, а з засобами 

вирішення проблем споживачів;  
– організація виробництва товарів після дослідження потреб та попиту; 
– використання програмно-цільового методу і комплексного підходу для 

досягнення поставлених цілей, що передбачає формування маркетингових 
програм на основі застосування комплексу маркетингових засобів, їх 
комбінації, а не окремих маркетингових дій. 

За відсутності послідовної маркетингової діяльності підприємство 
нездатне формувати та реалізовувати адекватну викликам цільових ринків 
конкурентну політику. Адекватність останньої забезпечується релевантністю 
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та повнотою інформаційної бази маркетингових досліджень, результатами 
яких мають оперувати керівники та спеціалісти підприємств [4, с. 81-87]. 

Отже, маркетингова концепція управління будь-яким бізнесом має 
використовувати певну стратегію яка буде задовольняти підприємство та 
перш за все споживача, тоді товар чи послуга підприємства буде лідером на 
світовому ринку. 
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Мережа Інтернет сьогодні торкається багатьох сфер діяльності 
підприємств. Ринок електронної торгівлі є одним з найбільш динамічних, 
обсяги якого постійно зростають.  Так, у світовому масштабі ніша e-commerce 
за підсумками 2017 р.  показала вражаюче зростання 16%, при цьому 
досягнувши обсягу 1,5 трильйонів доларів. Ринок України в даному контексті 
зростання і перспектив є одним з найбільш привабливих. Приблизний 
товарообіг послуг та товарів на ринку e-commerce в Україні у 2018 р. складає 
близько 50 мільярдів гривень. Найбільша група майданчиків в сегменті 
онлайн-торгівлі – це проекти компанії EVO – Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, 
Shafa.ua (сайти є маркетплейсами). За 2017 р. українці витратили на них 14,2 
мільярди гривень, що майже на 70% більше в порівнянні з 2016 р. Українці 
найчастіше купували онлайн такі товари: одяг, взуття і аксесуари, техніку та 
електроніку, товари для дому та саду. До порівняно нових сегментів, на які в 
Інтернеті зростає попит, відносять товари ручної роботи і вторинний ринок 
речей. За оцінками одного з лідерів українського рітейлу – LeBoutique – об’єм 
e-commerce в сегменті fashion складає 200-250 мільйонів доларів США. В Топ-
10 найбільш відвідуваних сайтів України входять три майданчики, що 
пов’язані з онлайн-торгівлею: OLX.ua, Rozetka.com.ua, Prom.ua [1]. 
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На нашу думку, до переваг електронної торгівлі можна віднести, зокрема, 
для споживачів: нижчі ціни у порівнянні з традиційними торговельними 
підприємствами (за рахунок зменшення невиробничих витрат підприємства 
електронної торгівлі мають можливість оптимізувати цінову 
політику);  доступність інформації про товари, послуги в Інтернет-магазинах 
у режимі реального часу цілодобово без вихідних;  використання торгівельних 
платформ, інтернет-магазинів, сайтів-агрегаторів інтернет-магазинів з метою 
вивчення ринку товарів та послуг, порівняння їх характеристик, цін (зокрема 
відкритість інформації, цінової політики не дозволяє недобросовісним 
продавцям необґрунтовано завищувати націнки, оскільки споживач може 
швидко порівняти ціни та обрати більш вигідну пропозицію); можливість 
купувати  елітні, рідкісні товари у зарубіжних магазинах, на аукціонах, 
резервувати місця в готелях різних країн та отримувати інші високоякісні 
послуги іноземних компаній; наявність пошукових систем, які дозволяють 
споживачам знайти інформацію про необхідні товари та послуги (послуги 
пошуку надають або безпосередньо виробники або ж спеціалізовані сайти, які 
агрегують інформацію із сайтів електронних магазинів); можливість 
конфіденційного здійснення покупок; зменшення ймовірності здійснення 
транзакції з несумлінними,  недосвідченими продавцями; можливість 
отримати швидко, просто безкоштовні зразки та скористатись фірмовою 
доставкою товарів від виробника; цифрові продукти, нематеріальні товари 
можуть бути одразу доставлені до споживача через мережеві канали; 
можливість обміну відгуками про товари та послуги, а також їх пошуку через 
соціальні мережі, спільноти, блоги тощо; більша відкритість компаній до 
споживачів [2,3] . 

У свою чергу, електронна торгівля для виробників сприяє зниженню 
обсягу первісних вкладень в бізнес (зникає потреба в купівлі чи оренду 
великих торговельних площ, торговельного обладнання), невиробничих 
витрат (витрат на рекламу, витрат, пов’язаних з сервісним обслуговуванням та 
інформаційною підтримкою споживачів); зменшується чисельність персоналу 
та фонду оплати праці, що обумовлено повною або частковою автоматизацією 
процесів, спрощенням комунікації в межах підприємства; відбувається 
скорочення циклу виробництва та продажу, підтримка бізнес-процесів у 
режимі on-line; створюється зручність проведення маркетингових досліджень 
(зокрема якісна сегментація клієнтів, використання CRM, Customer 
Relationship Management, Google Analitycs, Яндекс метрика та ін.); 
великий  потенціал  розвитку  системи  роботи  із  клієнтами; надання нових 
видів послуг та освоєння нових сегментів ринку, глобальний доступ до 
світових ринків; підвищення рівня прихильності споживачів до торгової  
марки [4]. 

Разом з тим, одним із головних недоліків  електронної торгівлі є те, що 
сегмент споживачів, що не має доступу до мережі залишається необізнаним,  
до того ж не всі види товарів є представленими в мережі Інтернет. Також 
споживачі не мають змоги в повній мірі пересвідчитись у якості товару чи 
послуги  до моменту отримання його, виникає необхідність сплати авансу в 
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повному або частковому обсязі від вартості покупки; складний порядок 
повернення товарів у випадку бажання клієнта повернути покупку; логістика 
виконання замовлення має швидкість, або продуктивність, неадекватну 
швидкості Internet. 

Отже, за останні роки електронна торгівля отримала високе позитивне 
визнання і прихильників. Проте надзвичайно важливо підтримувати якість 
товарів, які пропонуються  споживачів, обирати вдалий час та потрібний 
асортимент. 
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Найперше завдання підприємства – визначити товар, який воно буде 
виробляти, після чого виникає проблема в захоплені частки ринку. Для цього 
підприємство створює асортимент для охоплення більшої кількості сегментів 
ринку. Далі підприємство повинно правильно визначити свою ціну на товар, 
щоб воно могло отримувати водночас і високий прибуток і щоб товар 
залишався конкурентоспроможним за своєю ціною. Враховуючи різні ситуації 
на ринку, підприємство повинно запроваджувати різні асортиментні та цінові 
політики задля отримання більшої вигоди або задля збереження позиції на 
ринку. Через це розробка та запровадження цінових та асортиментних політик 
завжди будуть актуальними для будь якого підприємства. 

Дослідженням проблем цінової та асортиментної політики 
посередницьких структур займалися багато вітчизняних і зарубіжних вчених-
економістів, зокрема: Н. Каллена, Б. Бермана, Дж. Еванса, М. Саллівана,  
Д. Едкока, Л. Вейтца, Н.М. Ушаковою, Л.О. Лігоненко, Є.О. Діденком,  
З.С. Петриченко, А.М. Германчук та іншими.  

Метою даної роботи є дослідження залежності підприємства від цінової 
та асортиментної політики, їх вплив на діяльність підприємства та 
ефективність їх впровадження. 
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Після визначення підприємством товару, яке воно буде виробляти, перед 
ним постає питання про те як захопити більшу частку ринку, щоб збільшити 
дохід підприємства. Практично будь який ринок складається із сегментів, і для 
збільшення частки ринку потрібно захопити якнайбільшу кількість сегментів, 
а також збільшити частку своєї продукції в кожному з цих сегментів. Для цього 
підприємство розробляє асортиментну політику. Спочатку виробник повинен 
визначити пріоритетні сегменти ринку, тобто ті сегменти, які зможуть 
принести найбільший прибуток. Потім виробник визначає другорядні 
сегменти і сегменти, на які підприємство не буде виходити по різних на те 
причинах (збереження іміджу, позиціонування продукту не дає змоги 
працювати з сегментом тощо). Так, наприклад, виробник одягу проводить 
асортиментну політику залежно від сезону, зміни трендів тощо. Також, він 
орієнтується по такій класифікації, як вік: для дітей; для підлітків; для 
дорослих;, вид одягу: штани, футболки; спортивний, діловий; тощо. Це дає 
змогу йому отримати більшу кількість споживачів, що в свою чергу 
призводить до збільшення доходу самого підприємства. [1, c. 12] 

Виробник може створювати асортимент залежно від фінансової 
спроможності споживачів. Так, для малоспроможної групи створюється 
дешевий товар низької якості, для середньспроможної – товар середньої 
якості, і відповідно, для високоспроможної групи – товар високої якості. 
Загалом, асортимент забезпечує ширину та глибину товарів, що збільшує 
конкурентоспроможність підприємства. 

Цінова політика є не менш важливою, ніж асортиментна. Саме ціна 
відображає результати господарської діяльності підприємства. Завдання 
цінової політики полягає в тому, щоб визначити ціну на товар і змінювати її 
залежно від ситуації на ринку, в той же час отримувати бажаний прибуток. 
Стратегічна мета діяльності будь якого підприємства  вижити і отримувати 
максимальний прибуток. Що ж до поточних цілей, то ними можуть бути такі: 
захист своїх позицій; подолання конкурентів; завоювання нових ринків; вихід 
на ринок з новим товаром; швидке відшкодування витрат; стабілізація доходів 
тощо. Одним із перших факторів, який впливає на цінову політику – стадія 
життєвого циклу підприємства. Так, при створені підприємства, його 
головним завданням є вихід на ринок та отримання його власної частки. Для 
цього підприємство встановлює мінімальні ціни на свої товари щоб зацікавити 
споживача, але притому фірма може і не отримувати прибуток. На етапі росту 
підприємство проводить цінову політику задля отримання короткочасного 
прибутку задля захоплення ринку. На стадії зрілості ціна виходить на свій 
оптимальний рівень і підприємство починає отримувати довгостроковий 
прибуток. А вже на стадії занепаду проводить політика “збирання врожаю” 
для отримання максимального прибутку. 

Цінова політика залежить і від ситуації на ринку. Якщо це ринок чистої 
конкуренції, то цінова політика проводиться задля підтримання цін на власний 
товар на рівні конкурентів. Якщо ж це монополістичний ринок, то 
підприємство може проводити політику “ціновою дискримінації” і отримувати 
надприбутки завдяки тому, що в споживача не буде альтернативного вибору. 
[2, c.291] 
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Отже, цінова та асортиментна політика є найважливішими елементами 
зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Забезпечення відповідної 
широти, глибини та сталості асортименту товарів є обов'язковою умовою 
підтримки конкурентоздатності підприємства у певному сегменті споживчого 
ринку. Широта асортименту характеризує кількість товарних груп та підгруп, 
які реалізує підприємство, глибина  кількість різновидів товарів за окремими 
споживчими або якісними ознаками. Від цих політик залежить вся діяльність 
компанії і в разі неправильно проведеної політики підприємству загрожують 
значні наслідки аж до закриття. Так, при невдало проведеній асортиментній 
політиці компанія може втратити певну частку ринку або ж цілий сегмент, що 
призведе до зменшення прибутку. Щодо цінової політики, то в разі її провалу 
на підприємство очікують такі ж наслідки. Це свідчить про взаємозалежність 
цих двох політик і при розробці і запроваджені однієї потрібно враховувати 
іншу. 
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ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ 
 

Ефективна діяльність підприємств значною мірою залежить від методів 
продажу товарів, які сьогодні використовуються торговельними 
підприємствами. Науковці під методами продажу товарів розуміють  
сукупність способів і прийомів, за допомогою яких забезпечується 
обслуговування покупців у процесі реалізації товарів [1]. При цьому вибір 
значної їх кількість визначається такими чинниками, як форма продажу 
товарів, фізико-хімічні властивості товарів, стан матеріально-технічної бази 
підприємств тощо [2]. Разом з тим спільною ознакою для них є виконання 
операцій безпосереднього обслуговування покупців, за яких створюються 
найкращі умови для організації торговельно-виробничого  процесу.  

Останнім часом електронні технології та інтернет-комунікації суттєво 
розширили сфери використання електронних засобів і сформували новий 
метод продажу товарів  електронну торгівлю (е-сот), масштаби якої швидко 
зростають. 

Сьогодні до прогресивних форм та методів продажу товарів відносять 
реалізацію товарів за телефоном. Продавець здійснює активний вільний 
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продаж товарів за допомогою рекламування товару під час телефонної 
розмови. Найчастіше він застосовується для реалізації товарів торговельними 
агентами. Досить часто продаж товарів за телефоном поєднується з 
надсиланням покупцям рекламних поштових відправлень. Завдяки 
використанню телефону продавець (торговельний агент) охоплює значно 
більшу кількість потенційних покупців, ніж він може відвідати особисто. 
Доставка товарів за отриманими замовленнями здійснюється транспортом 
торговельного підприємства, представником якого є торговельний  агент.  

Телепродаж теж є позамагазинною формою продажу товарів, при якій 
засобом пропонування товару служить екран телевізора. Продаж товарів 
ведеться з використанням спеціалізованих або загальних телевізійних каналів, 
у тому числі через систему кабельного телебачення. За цією формою в даний 
час реалізовуються товари для дому, відпочинку, дозвілля, побутові машини 
та прилади, посуд, одяг, постільна білизна, іграшки і предмети 
колекціонування, спортивний інвентар, ювелірні вироби, твори художньої та 
науково-популярної літератури тощо з хорошим співвідношенням якість-ціна. 
Перспективним напрямком в організації телепродажу вважається розширення 
асортименту за рахунок включення продовольчих товарів та харчових 
біологічних добавок [3]. 

Інтернет-магазин  представляє собою спеціалізований Veb-сайт, який 
забезпечує повний цикл купівлі-продажу товарів через Інтернет в 
інтерактивному режимі з використанням електронного каталогу. Інтернет-
магазин забезпечує виконання таких операцій: ознайомлення, вибір товару, 
оформлення замовлення, проведення взаєморозрахунків, відстежування 
виконання замовлення. 

Для функціонування Інтернет-магазину як правило використовують такі 
програмно-апаратні компоненти: Інтернет-вітрину (фронт-офіс) на Veb-
сервері; електронні каталоги; електронну платіжну систему; інформаційну 
систему, інтегровану у фронт-офіс, тобто бек-офіс (склад, бухгалтерія, відділ 
доставки та ін.). 

Інтернет-вітрина магазину має активний зміст. Вона може бути 
статичною на базі звичайних Veb-файлів або динамічною - з відображенням 
інформації з бази даних. Інтернет-вітрина містить інформацію про назву, 
профіль, статус магазину, асортимент товарів, засоби платежів, знижки, 
порядку доставки товару, гарантії та ін. 

Торговельний майданчик (торговельні ряди) є частиною Інтернет-
торгівлі, де здійснюють купівлю-продаж одночасно численні покупці і 
продавці, використовуючи єдині служби, програми, апарати, каталоги та інші 
ресурси. 

 У свою чергу, електронний торгівельний універсальний майданчик (е-
пасаж) (emall) тісно пов’язаний з електронною комерцією та містить 
сукупність декількох електронних магазинів, керованих різними продавцями, 
що розповсюджують різноманітні товари та послуги.  

Отже, сучасні методи продажу товарів використовують раціональні 
способи і прийоми обслуговування покупців,  удосконалюють технічні 
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операцій торговельного процесу, що дозволяє забезпечити більше зручностей 
для ознайомлення покупців з товарами, досконаліше вивчити та забезпечити 
попит покупців на товари, скоротити час на придбання покупки та розрахунок 
за неї.  

Водночас впровадження прогресивних форм та методів продажу товарів 
суттєво змінює торговельно-технологічний процес і порядок виконання 
основних операцій процесу безпосереднього обслуговування покупців, що 
потребує застосування нових видів торговельного обладнання та 
устаткування, створення широкого і стійкого вибору асортименту товарів. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ 

 
На сьогоднішній день маркетинг охоплює усі види економічної діяльності 

підприємства та удосконалюється разом із прогресом соціально-економічних 
відносин в Україні. Водночас даний процес набуває особливої актуальності 
відповідно до швидкого розвитку світової економіки та ефективного ведення 
підприємницької діяльності.  

Маркетинг  це процес вивчення і формування споживчих запитів і 
переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення 
з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів. 

Інакше кажучи, маркетинг  це аналіз, планування, реалізація та контроль 
за втіленням різних маркетингових рішень стосовно продуктів фірми, його 
ціни, системи просування та розподілу. 

Маркетинг як економічний процес забезпечує контакт виробника і 
споживача, сприяє раціональній орієнтації суспільного виробництва та 
відтворення, забезпечує ефективність обмінів між учасниками на ринку. При 
цьому маркетинг є цілеспрямованим початком виробництва, засобом зведення 
до мінімуму невідповідності попиту і пропозиції. [3, с.43]. 

Нині маркетинг виступає ключовою ланкою формування та збереження 
конкурентоспроможності підприємств, слугує основою стратегічного 
управління. 
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Виділимо  такі тенденції розвитку маркетингу: 
Перш за все, для ненасичених ринків є характерним маркетинг, 

«зорієнтований на продукт», а сучасний маркетинг  це «маркетинг 
зорієнтований на споживача». Проте найбільш провідним підприємствам під 
силу здійснювати «змішаний маркетинг», зорієнтований як на продукт, так і 
на споживача. 

По-друге, сучасний маркетинг можна назвати «інноваційним» та 
стратегічним. Інноваційний підхід  це операційний маркетинг, що 
складається зі стратегічного маркетингу, а саме, аналізу сегментації, 
привабливості, рівня конкурентоспроможності, ретельного вивчення 
бюджету, а також контролю за стратегією та розвитком. 

На нашу думку, стратегічний інноваційний маркетинг дозволяє зменшити 
негативний вплив зовнішніх факторів та дає можливість реалізації 
підприємством конкурентних  товарів. Ключовий момент його стратегії 
міститься у дослідженні і прогнозуванні попиту на новий товар, що спирається 
на вивчення сприйняття споживачем нововведень.  

В останні роки при зростанні витрат на маркетинг спостерігається падіння 
ефективності маркетингових програм. Нові продукти скоріше невдалі, ніж 
успішні. Як відзначають фахівці, більшого значення набула швидкість виходу 
нового продукту на ринок, а не дійсна потреба споживачів у ньому.  

Спостерігається також тенденція до зниження ефективності реклами. 
Одним із чинників цього став її настирливий характер. За даними статистів, 
лише 10% покупців позитивно ставляться до рекламних повідомлень [1, c.23]. 

Загальними цілями маркетингу є: 
 досягнення максимально високого споживання, що створює умови для 

зростання виробництва та збагачення фірми; 
 досягнення максимальної споживчої задоволеності; 
 надання широкого вибору та різноманітності товарів; 
 максимальне підвищення якості життя. 
Сучасний маркетинг повинен базуватися на швидкому та гнучкому 

плануванні нововведень, в центрі яких завжди повинен бути споживач. Нові 
продукти можуть створити нові ринки, а на існуючих ринках допоможуть 
потіснити конкурентів [1, c. 25]. 

Отже, найважливішою характеристикою сучасного маркетингу є 
виявлення нових потреб чи  нових форм задоволення вже існуючих потреб, 
орієнтація виробництва на задоволення реально наявного попиту, а завдяки 
цьому - випередження конкурентів. У наслідок розвитку технологій і нових 
ринків роль маркетингу в підприємствах протягом найближчих років буде 
набувати все більшого значення. Основними тенденціями в маркетингу 
виступатимуть нові ринки, нові медіа технології, методи та підходи до 
кращого розуміння потреб та смаків споживачів. Саме вивчення споживачів 
буде виявлятися найважливішим завданням маркетологів, оскільки головною 
силою виступатиме не сама інформація, а здатність відшукати потрібне і 
використати належним чином на користь підприємства та споживача. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БРЕНДУ «ОСКАР» 
 

Маркетингові дослідження – це функція, що через інформацію пов’язує 
маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами 
зовнішнього середовища маркетингу [1]. 

ПрАТ «МЗМВ»ОСКАР» активно користується послугами спеціалістів, 
які забезпечують ЗМІ і контактні групи необхідною інформацією про 
діяльність підприємства. На сьогодні ПрАТ «МЗМВ»ОСКАР» «вихваляє» 
продкцію власного виробництва, велика кількість біл-бордів, більше п’яти 
видів телевізійної реклами, банерна реклама в Інтернеті, співпраця з відомими 
людьми, спортсменами, телевізійними проектами, спонсорування 
різноманітних заходів та чемпіонатів. Тому варто зауважит, що велика 
кількість потенційних покупців достатньо проінформовані про асортимент, 
новинки ПрАТ «МЗМВ»ОСКАР». 

На сьогодні ПрАТ «МЗМВ»ОСКАР», було б вигідно використовувати 
електронну комерцію для реалізації продукції. Одним з інструментів, що 
дозволяє завоювати провідні позиції у провідних світових пошукових 
системах, є контекст реклами - відображення текстових рекламних блоків і 
банерів відповідно до заданого користувачем пошукового запиту.  
Ефективність цієї реклами досить висока, оскільки забезпечує кращу 
конверсію покупців і відвідувачів сайту.  Проведені дослідження вказують на 
необхідність інтеграції маркетингових комунікацій у торговельну діяльність 
підприємства, оскільки вони є одним з найважливіших критеріїв успіху фірми 
в конкурентній боротьбі.  Компанія має сильну маркетингову службу, але 
запропонована система управління в маркетинговій діяльності підходить для 
впровадження в майбутньому, [6, с.93]. 

Основними завданнями підприємств, що займаються виробництвом 
упакованої води, в сучасних умовах, є підвищення конкурентоспроможності 
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власної продукції, що обумовлено зростаючою кількістю суб'єктів цього 
сегменту ринку, і, відповідно, посиленням боротьби за споживачів. 

Аналізуючи оцінку ефективності управління ПрАТ «МЗМВ»ОСКАР», 
не можна сказати про оцінку фактичної служби управління.  Багато чого 
залежить від їх маркетингової оцінки і відповідності вони вимогам 
економічної реформи, а саме: вони мають відповідну освіту і відмінні знання, 
знають найкращий вітчизняний і світовий досвід підприємництва і бізнесу, 
форми і технології виробництва, а головне або використання інструменти 
управління маркетингом у своїй діяльності. 

Ефективне управління та розвиток підприємництва значною мірою 
визначаються особистими та професійними якостями самого керівника 
підприємства, ступенем до якого вони усвідомлюють необхідність вчитися для 
себе та сприяти вивченню інших, щоб реагувати на будь-які  зміна соціально-
економічного середовища. 

На нашу думку, ці та інші критерії повинні бути основою для вивчення 
ефективності маркетингового управління підприємством. Оцінка 
ефективності, як і система процедур, є інструментом, який допомагає лідеру 
бачити і оцінювати в певному сенсі якість системи управління персоналом в 
цілому та їхні професійні здібності, у тому числі і недоліки навчання, які 
відповідно можуть бути визначені як  необхідність подолання бар'єрів для 
покращення роботи як окремих працівників, так і підприємства в цілому. 

Фінансова модель повинна бути основою для прийняття ефективних 
рішень щодо вибору параметрів об’єкта управління, найбільш доцільних для 
визначених умов. Об’єктом методу можуть бути процеси, дії, проекти, 
діяльність підприємств та організацій, а також власне фінансова стратегія. На 
думку Старовойтова М. К., розробку моделі фінансової стратегії компанії 
варто вбудуватив роботу з підготовки тареалізації загальної стратегії компанії. 

Метод фінансового моделювання можна використовувати при виборі 
однієї з числа альтернативних фінансових стратегій. Застосування методу 
дозволяє вирішити ряд завдань, серед яких: виявлення найбільш проблемних 
зон у діяльності підприємства з позицій його стратегічних завдань; визначення 
темпів стійкого зростання, а також необхідності й способів підвищення темпів 
росту в разі зміни зовнішньо- та внутрішньофірмових факторів; розробка 
різних варіантів зростання; досягнення збалансованого збільшення продажів, 
активів і власного капіталу; обґрунтування параметрів фінансової стратегії для 
забезпечення росту продажів з урахуванням ринкової кон’юнктури. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ  

 
Найважливішим напрямом діяльності маркетингової служби 

підприємства є розробка і реалізація збутової політики в системі маркетингу в 
єдиному комплексі з товарною, ціновою і комунікаційної політики. 

О.О. Шубін вважає, що розподіл чи збут, або, як часто називають цей 
процес, товарорух від виробника до споживача покликаний сприяти 
перетворенню виробленої продукції на гроші шляхом обміну[1, с. 224]. 

Л.В. Балабанова, розглядає визначення збутової політики підприємства 
яка передбачає аналіз можливих варіантів ведення збутової діяльності і вибір 
оптимальних, які забезпечують найкраще задоволення споживчих вимог і 
переваг, і тим самим - максимальні результати господарської діяльності 
підприємству[2, с. 13]. 

Сутність збутової політики полягає в організації безперебійної та 
безконфліктної реалізація продукції та послуг фірми, а також 

забезпечення доступності виробленого фірмою продукту з метою повернення 
вкладених у виробництво і маркетинг засобів і отримання прибутку. 

Цілями збутової політики є: формування і розвиток структури каналів 
розподілу і системи управління; вибір методів збуту за різними групами 
товарів і географічних ринків; забезпечення надходження грошових коштів за 
реалізовану продукцію і послуги; 

До завдань збутової діяльності відносять такі: участь в клієнтському 
аналізі; забезпечення ефективної збутової логістики; 

Для успішного доведення товару до кінцевого споживача суб'єктам 
каналу 

руху товару необхідно виконати ряд збутових функцій, таких як: 
− транспортування, або дії по фізичному переміщенню товарів від 

місць 
їх виробництва до місця споживання; 
− «дроблення» або будь-які дії щодо забезпечення доступності 

товарів в 
кількості і формі, відповідним потребам користувачів; 
− зберігання щодо забезпечення доступності якості товарів в момент  
покупки або використання; 
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− сортування зі створення наборів спеціалізованих або товарів, які 
взаємодоповнюють, адаптованих до ситуацій споживання; 
− орієнтування або встановлення контакту, що включає в себе дії 

що, полегшують доступ до кінцевих споживачів; 
−  інформаційне забезпечення бізнесу або будь-які дії, що 

підвищують знання потреб ринку і умов конкурентного обміну. 
У сучасному бізнесі питання не перебуває про те, чи виконувати ці 

функції взагалі, так як їх необхідно здійснювати учасникам каналу розподілу 
по замовчуванням, а в тому, хто з учасників каналу розподілу повинен їх 
реалізовувати. Зміст збутової політики фірми утворюють такі категорії:  
визначення і реалізація загальної збутової стратегії фірми на підставі цілей і 
стратегії маркетингу, а також ряду інших об'єктивних чинників діяльності 
компанії на ринку; створення служби збуту фірми відповідно до існуючими 
типами збутових організацій; організація взаємодії служби збуту з іншими 
підрозділами фірми; формування елементів збутової політики в області 
співпраці з клієнтами фірми, що включають ціноутворення, доставку товарів 

Таким чином, система збуту обумовлює та забезпечує виконання цілого 
комплексу функцій та заходів. Система збуту являє сукупність суб’єктів 
збутової діяльності з певними функціональними повноваженнями та 
обов’язками, а також певними організаційно-правовими взаємовідносинами та 
взаємозв’язками. Також, з функціональної точки зору, систему збуту можна 
розглядати як діяльність усіх підрозділів підприємства з метою пошуку 
покупця та доставки йому товару потрібної якості, в потрібній кількості та у 
встановлені строки. Але слід розуміти, що функціонування системи збуту 
обов’язково регулюється та контролюється. Важелем, який керує цим 
процесом, є збутова політика. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕКЛАМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 
Телевізійна реклама має найбільшу аудиторію серед всіх ЗМІ. Реклама 

дає підприємцям та рекламодавцям  ефективніше «просунути» свій товар на 
ринок до кінцевого споживача. Тому об’єктом дослідження було вибрано 
телевізійну рекламу на ТОП-5 каналах України за період 2017-2018 рр., 
м. Вінниці.  

Ми збирали первинну інформацію за допомогою анкетування та 
описового дослідження. Анкетування поширювалось за допомогою 
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електронного опитування в Google формах. Респонденти давали відповідь на 
сім запитань. 

За допомогою вибірки ми визначили, що у нашому опитуванні має 
прийняти участь 373 респондента. Для дослідження ми обрали ТОП-5 каналів 
телебачення України: «1+1», «СТБ», «ICTV», «Україна» та «Новий канал». 

За допомогою описового дослідження ми визначили цінову політику 
реклами за 30 секунд на вибраній ТОП п’ятірці каналів (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1  Дані описового дослідження 

 
Бачимо, що найдорожча реклама з ТОП п’ятірки каналів телебачення на 

«1+1» – ціна коливається від 24000 тис. грн./30 с. до 84500 тис. грн./30 с. [1]. 
А реклама на телеканалі «Україна» порівняно з п’ятьма каналами коштує 
найдешевше – від 8400 тис. грн./30 с. до 53400 тис. грн./30 с. [2]. Реклама на 
каналі «СТБ» становить ціну від 29126 тис. грн./30 с. до 39321 тис. грн../30 с 
[3]. Телеканали «Новий канал» [4] та «ICTV» за цінами на рекламу схожі – їх 
ціна коливається від 23797 тис. грн../30 с. до 32119 тис. грн../30 с.  

За допомогою анкетування ми опитали глядачів, чи переглядають вони 
рекламу на телебаченні (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2  Аналіз переглядів телереклами 
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Бачимо, що рекламу переглядає 49,6% опитуваних респондентів, а НЕ 
дивиться взагалі телевізійну рекламу більше половини телеглядачів, тобто, 
50,4%. Але відео-реклама на телебаченні також сприймається на слух, тому і 
рахується найефективнішим засобом реклами.  

Виходячи з цього, ми вирішили запитати у респондентів, яка реклама їм 
більш до вподоби, а яка навпаки дратує. Перше, що покажемо з результатів 
анкетування, це яка реклама подобається споживачам найбільше (рис. 3). 

 

Рисунок 3  Дослідження вподобань глядачів 
 
Отже, бачимо з рисунку 4, що глядачам до вподоби більше продукти 

харчування, тобто, має найвищі показники – 44,1%. Також респондентам 
подобається реклама дитячого харчування – 17,8 % опитуваних віддали 
перевагу саме цій рекламі. Найменше, що цікавить споживачів, так це реклама 
ліків – 5,9 %. Та 32, 2 % подобається інша реклама. 

Для логічного продовження дослідження, ми визначили, яка реклама 
більше всього дратує глядачів (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4  Дослідження вподобань глядачів 
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Виходячи з даних, видно, що реклама ліків дратує глядачів найбільше – 
67, 2 %,  а це більше половини опитуваних. В пункті «інше»  18,7% 
респонденти відмічали: політичну рекламу, засоби жіночої гігієни, 
алкогольних та тютюнових виробів, також була відповідь, що дратує вся 
реклама.  
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЛОГІСТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ 

 ТЕХНОЛОГІЯХ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Інформaційна технологія-організовaна для вирішення зaвдaнь управління 
сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, 
накопичення, пошуку, обробки і захист інформації на базі застосування 
розвинення програмного забезпечення, використовування засобів 
обчислювальної техніки і зв'язку, а також спосіб, за допомогою якої 
інформація пропонується клієнту [1]. Їх нині можна класифікувати по ряду 
ознак, зокрема: способу реалізації в інформаційній системі, міри охоплення 
завдань управління, класами технологічних операцій, що реалізовуються та 
типу призначеного для користувача інтерфейсу. 

Недавно роль інформації в логістиці не виділялася і не розглядалася 
докорінно.Це пояснюється головним чином недоліком зручних для 
користування технологій збору і накопичення інформації. Також менеджери 
не усвідомлювали повною мірою, наскільки потужним інструментом 
підвищення ефективності логістики можуть стати швидкісні і високоточні 
засоби інформаційного обміну. Але усе це в далекому минулому.  

Назараз технології здатні задовольнити велику частину інформаційних 
потреб. З'явилися можливості при необхідності отримувати дані в режимі 
реального часу. Також менеджери навчилися користуватися такими 
інформаційними технологіями і приймати нові, нетрадиційні логістичні 
рішення. Та все ж таки  користь, яку можна витягнути з технології, повністю 
залежить від якості інформації. Інколи інформація здатна створити велику 
кількість складнощів в роботі. Інформаційний "брак" буває двох видів.  
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По-перше, дані, що поступили, іноді невірно відбивають реальні 
тенденції і події.Логістика великою мірою має справу з майбутніми 
потребами, неточні оцінки і прогнози можуть привести до нестачі або, 
навпроти того, надмірного накопичення запасів.  

По-друге, дані, отримані при обробці замовлень, іноді спотворюють 
реальні потреби клієнтів. Виконання недостовірного замовлення спричиняє за 
собою усі витрати, властиві логістиці, але, як правило, не завершується 
продажем товару [2]. 

Насьогодні увага все більше і більше звертається на інформаційний потік, 
за допомогою якого планується матеріальний потік.Поліпшення інформатики 
й організації може принести більший ефект, чим технічні інновації. 

Кожен рух матеріалів зв'язаний з передачею інформації. Деякі 
повідомлення випереджають вантаж, авізують його прибуття. Інформаційне 
випередження дозволяє одержувачу вчасно підготувати його приймання. Інші 
дані супроводжують вантаж, вони характеризують вид і кількість товарів, 
відправника, одержувача і власника, звертають увагу на небезпечні 
властивості товару [4]. 

Одним із ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку. 
Інформаційний потік  це сукупність циркулюючих у логістичній 

системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, 
необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний 
потік може існувати у вигляді паперових і електронних документів. 

У логістиці виділяють такі види інформаційних потоків: залежно від виду 
пов'язуються потоком систем - горизонтальний і вертикальний, залежно від 
місця проходження - зовнішній і внутрішній, залежно від напрямку по 
відношенню до логістичної системи - вхідний і вихідний,залежно від виду 
носія інформації - паперові, електронні, змішані,залежно від щільності – 
малоінтенсивні,середньоінтенсивні (1-2 Мбіт/с) високоінтенсивні (понад 2 
Мбіт/с); залежно від періодичності - регулярні, оперативні, випадкові, on-line, 
off-line. 

Інформаційний потік є сполученням між логістичною системою та 
зовнішнім середовищем, які циркулюють в логістичній системі й є 
необхідними для управління та контролю за виконанням логістичних 
операцій.Інформаційний потік може випереджати матеріальний, проходити 
одночасно з ним або після нього. Найчастіше використовується така 
класифікація інформаційних потоків 

Під управлінням фінансовими потоками в логістиці існує поняття 
оптимізації фінансового механізму логістичної системи, координування 
фінансових операцій, забезпечення їх впорядкованості та збалансованості. 
При цьому основний ефект може досягатися завдяки оптимізації вільних 
залишків фінансових коштів, мінімізації ризиків,та врахуванні довго-
строкових чинників розвитку системи. 

Американські науковці Дж.Р. Сток і Д.М. Ламберт стверджували, що у 
процесі логістичного менеджменту планується, реалізується та контролюється 
потік товарів, їх запаси, сервіс та пов'язана інформація від точки їх утворення 
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до точки поглинання (споживання) з метою задоволення вимог споживачів. 
Російський науковець Гаджинський А.М. визнає факт, що у зв'язку із 
розвитком управління ідея та методів логістики починають виходити за межі 
управління матеріальними потоками й застосовуватися у ширшому плані, 
науковець підкреслює, що основний потенціал логістики закладено в  
управління саме матеріальними потоками, а також пов'язаними з ними 
інформаційними потоками. Категорію "матеріальний потік" науковець 
визначає як вантажі, деталі, товарно-матеріальні цінності, розглянуті в процесі 
додавання до них різних логістичних операцій і віднесені до часового 
інтервалу. 

Наразі, при вивченні фінансових потоків необхідно вибрати ступінь 
деталізації фінансових ресурсів, виявити чинники впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища на фінансові потоки та можливості оптимізації дій 
управління. 

При цьому в основу управління фінансовими потоками логістичної 
системи покладено розробку бюджету логістики, який включає прибуткову та 
видаткову частини, а також планування динаміки руху фінансових потоків, 
пов’язаних із логістичною діяльністю, й оцінювання їхнього впливу на баланс 
компанії. 

В процесі керуванні матеріальними потоками лежить обробка інформації. 
Інформаційний потік – є сукупністю циркулюючих у логістичній системі, між 
логістичною системою і зовнішнім середовищем , необхідних для керування і 
контролю логістичних операцій. 

Сьогодні швидке проникнення логістики в сферу економіки 
зобов'язується комп'ютеризації керування матеріальними потоками.Здатність 
техніки вирішувати складні питання при обробці інформації, дозволяє 
забезпечувати обробку і обмін великими обсягами інформації між різними 
учасниками логістичного процесу.Електронна передача даних являє собою 
автоматизоване з'єднання інформаційних систем чи різних організацій, або 
територіально вилучених один від одного підрозділів якогось одного  
підприємства. Зв'язок між ними забезпечують комунікаційні системи за 
допомогою засобів техніки зв'язку [3]. 

Отже,чим ефективнішою логістична система фірми, тим чутливішою 
вона до точності інформації. Компанії, що мають добре відлагоджені 
оперативні системи логістики, не тримають надмірних запасів в якості 
захисного засобу від збоїв в поточній діяльності, об'єм так званих буферних 
(страхових) запасів тут зведений до мінімуму. Невірна інформація і затримки 
з обробкою замовлень можуть повністю підірвати нормальну роботу 
логістики. Інформаційні потоки надають динамічність логістичній системі. 
Також якість і своєчасність інформації є ключовими чинниками ефективності 
логістики. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ПРИ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ 

 
Використовуючи при організації збуту продукції маркетинговий 

логістичний підхід в процесах фізичного переміщення, в управлінні 
інформаційними  та матеріальними ознаками дають змогу підприємству 
реалізувати себе як суб´єкта ринкових відносин.  

Підприємcтвo пoвиннo викoриcтoвувати різні стратегії і метoди 
маркетингoвих дocліджень ринку, oцінювати дії та зміну цін кoнкурентів, 
здійcнювати фoрмування тoргівельнoї мережі, з метoю oтримання швидких 
кoштів та реалізація тoварів пocoбівартocті з мінімальним прибутком [1]. 

В розробці стратегій пов’язаних з продажем, підприємство повинне знати 
відповідь на питання: як досягтипоставленихцілей, враховуючи ринкову 
позицію та перспективи розвитку підприємства. Це повинні бути сплановані 
та цілеспрямовані дії щодо досягнення поставленої мети, також раціональне 
використання наявних ресурсів. Підприємство повинне адекватно регулювати 
на не передбачувані зміниу кон’юнктурі ринку та можливе посилення та 
загострення конкуренції, тобто висока адаптація до змін на ринку.  

Дотримання логістичних принципів на етапі реалізації товарної продукції 
дозволяє зміцнити маркетингові позиції підприємства на ринку й отримати 
переваги в конкурентній боротьбі. Учасники в логістичних операціях можуть 
бути організації та підприємства. До них відносяться: комерційно-
посередницькі організації, підприємства-виробники, транспортні організації, 
а також підприємства оптової та роздрібної торгівлі [4]. 

Логістика займається матеріальними потоками, а нефінансовими. Таким 
чином, можна використати логістичний ланцюг, тобто лінійно впорядковану 
множину учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції 
з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи 
до іншої за умови виробничого споживання або до кінцевого споживача за 
умови особистого невиробничого споживання. У логістичному ланцюзі 
виділяють такі головні ланки [5]. 

− закупівля і поставка матеріалів, сировини і напівфабрикатів; 
− зберігання продукції та сировини; 
− виробництво товарів; 
− розподіл (включаючи відправку товарів зі складу готової 

продукції); 
− споживання готової продукції. 
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Але використання класичний підходів (рекламні заходи, PR-кампанії ) 
можуть не дати мріяного результату. Таким чином, це зменшує можливість 
підприємства познайомити потенційного покупця з його товаром, що впливає 
на збутову діяльність. Тому набирає актуальність використання, таких 
маркетингових методів, які зосередженні на збуті продукції через Інтернет. 
Такий метод збуту являється зручнішим для покупця та ознайомлення його з 
товаром підприємства [4]. 

Зараз підприємства почали широко використовувати SM−маркетинг 
(SocialMediaMarketing), тобто це робота з залученням і просуванням продукції 
через соціальні мережі , до них відносяться особисті блоги, форуми або інші 
місця просування, де інтернет−користувач зможе ознайомитися з інформацію 
про товар  або фірму−виробник не витрачаючи на це багато часу. Для 
SM−маркетингу очевидним є прояв комунікаційної активності на соціальних 
платформах (рис 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1  Комунікаційна активність SM−маркетинг 

на соціальній платформі 
 
Як видно з рис.1 використання комунікаційної активності SM−маркетинг 

на соціальних платформах, являється позитивним методом ознайомлення 
покупця з товаром або з підприємством. Також це є корисним для самого 
підприємства дізнатися про вподобання та смаки споживачів. 
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Отже, підприємства при організації збутової діяльності з використанням 
маркетингового логістичного підходу повинне орієнтуватися на швидкі зміни 
на ринку, вміти під лаштуватися до них, застосувати правильну стратегію. Для 
збуту та просування використовувати різні методи, які допоможуть 
підприємству виділити свій товар, щоб він став пізнаваний, конкуренто 
спроможний та підкурював споживачів до подальшого придбання. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Позиціонування  кінцева мета сегментування, подання споживачам 
підприємства серед конкурентів; розробка товару та створення його іміджу, 
вигідно відрізняється в уяві покупця від товарів-конкурентів[2]. 
Позиціонування товару тісно співвідноситься з обраним цільовим ринком. 
Саме на цьому ринку підприємству особливо важливо провести 
позиціонування  свого продукту і тим самим забезпечити його 
конкурентоспроможне становище на ринку, а також аргументовано розкрити 
реальним і потенційним покупцям усі можливості та вигідні характеристики 
свого товару на відміну від інших. 

Розрізняють дві стратегії позиціювання: наступальну й оборонну. 
Наступальна або атакуюча стратегія пов'язана з управлінням товарним 

асортиментом. З розширенням асортименту збільшується частка ринку за 
рахунок частки ринку, на якій раніше працювали конкуренти, ускладнюється 
виведення на ринок товарів конкурентів, посилюються конкурентні позиції 
підприємства. Але розширення асортименту посилює конкуренцію між 
власними різновидами товарів, що супроводжується зростанням витрат як 
загалом, так і на маркетинг [3]. Оборонну стратегію позиціювання називають 
ще стратегією «фортеця на острові». Обрана стратегія зумовлює необхідність 
розробки відповідної тактики позиціювання. Загалом усі тактичні заходи 
можна поділити на дві групи: споживче позиціювання і конкурентне 
позиціювання. 
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Суттєвий вклад у вивченні питань позиціонування товарів підприємства 
зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені як Ю.І. Сакалова, А.Ф. Павленко, 
Балабанова Л., Окландер М., Длігач А., Гаркавенко С., Корінєв В., Іванова І., 
Ліпсіц І., Літвіненко Я., Панков М., Друкер П. та ін. 

Визначення напрямків ринкової орієнтації в діяльності підприємства 
полягає у встановленні позиції продукту на окремих ринкових сегментах - це 
називається позиціонуванням ринку. Позиція товару  думка певної групи 
споживачів, цільових ринкових сегментів, щодо його найважливіших 
характеристик [1]. Вона характеризує місце, займане конкретним товаром в 
умах споживачів по відношенню до товарів конкурентів. Товар повинен 
сприйматися певною групою цільових споживачів як має чіткий образ, що 
відрізняє його від товарів-конкурентів.  

Позиціонування товару на ринку полягає в тому, щоб, виходячи з оцінок 
споживачів позиції на ринку певного товару, здійснити вибір таких параметрів 
продукту і елементів комплексу маркетингу, які з погляду цільових 
споживачів забезпечать товару конкурентні переваги. 
Конкурентним вважається перевагу над конкурентами, отримане шляхом 
надання споживачам більших благ, або за рахунок реалізації більш дешевої 
продукції, або за рахунок пропозиції високоякісних продуктів з набором 
необхідних послуг, але виправдано більш високими цінами. При 
позиціонуванні продуктів використовують важливі для споживачів їх 
характеристики, на які вони орієнтуються, здійснюючи свій вибір. Так, ціна є 
визначальним фактором при покупці багатьох видів продуктів  
харчування, рівень послуг  при виборі банку, якість і надійність - при виборі 
комп'ютерах [2].  

Завдання позиціовання можуть мати різні орієнтації: 
- орієнтація на встановлення позиції товарів підприємства означає 

прагнення підприємства до розробки концепції первинного позиціювання; 
- орієнтація на зміцнення у свідомості споживачів позиції товарів 

підприємства означає прагнення підприємства до зміцнення поточної позиції 
товару, тобто до вторинного позиціювання. 

Первинне і вторинне позиціювання базуються на одних і тих самих 
відмітних характеристиках товарів підприємства. Якщо підприємство прагне 
проникнути в нові споживчі сегмента або на новий ринок, то його метою стає 
репозиціювання. 

Отже, перепозиціювання спрямоване на перегляд поточної позиції 
товару. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

 ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Сьогодні організація роздрібного продажу товарів виступає одним із 
найважливіших елементів успішної роботи торговельного підприємства. При 
цьому ефективність діяльності підприємства забезпечується  вибором вдалого 
методу продажу товарів.  

У економічній літературі метод роздрібного продажу товарів трактується 
як сукупність дій і способів, за допомогою яких здійснюється процес продажу 
товарів покупцям [1]. В умовах посилення конкуренції на споживчому ринку 
товарів і послуг першочерговим завданням підприємств є не тільки 
вдосконалення організації продажу товарів, але  і підвищення якості 
обслуговування покупців. 

Найбільш популярними методами продажу товарів покупцям нині є: 
індивідуальне обслуговування покупців або продаж товарів через прилавок, 
відкрита викладка товарів, продаж товарів за зразками або каталогами, продаж 
товарів методом самообслуговування, продаж товарів за попередніми 
замовленнями, електронна торгівля [2]. 

Індивідуальне обслуговування покупців або продаж товарів через 
прилавок є методом роздрібного продажу, при якому продавець забезпечує 
покупцеві вибір і огляд товарів, відміряє чи зважує необхідну кількість 
відповідно до замовлення покупця, упаковує товар тощо.  

Відкрита викладка товарів дозволяє покупцям отримати вільний доступ 
до товарів, відкрито викладених на робочому місці продавця, самостійно 
відбирати їх, користуючись консультацією та допомогою продавця, 
оплачувати товари у столі упаковок або безпосередньо на робочому місці 
продавця.  

Продаж товарів за зразками або каталогами передбачає те, що покупці 
роблять попереднє замовлення на необхідні їм товари через стіл замовлень або 
по телефону. В обумовлений час вони отримують товари на підприємстві або 
їх доставляють до дому. Оплата замовлень проводиться або попередньо, або в 
момент отримання замовлення.  

Продаж товарів на основі самообслуговування на даний  час вважається 
із найбільш зручних методів продажу товарів для покупців. Він дозволяє 
прискорити операції з продажу товарів та отримання розрахунків за них, 
розширити асортимент товарів та збільшити обсяги реалізації товарів. Даний 
метод передбачає вільний доступ покупців до викладених в торговельній залі 
товарів, можливість самостійно оглядати і відбирати їх без допомоги 
продавця, що дозволяє раціонально розподіляти функції між торговельним 
персоналом підприємства. При самообслуговуванні удосконалюється 
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технологічне планування торговельної зали та інших приміщень 
підприємства, прискорюється товаропостачання тощо. 

Електронна торгівля надає можливість здійснювати купівлі товарів 
електронним шляхом через використання комп'ютерно-мережевих технологій. 
Рекламні товари доставляються або поштою, або кур'єром [3, с.73]. 

Нині електронна роздрібна торгівля не тільки швидко розвивається, але й 
все більше охоплює нові операції та процеси з продажу товарів. Вона дозволяє 
встановлювати тісні контакту (не фізично) між «покупцем» і «продавцем», 
тобто здійснюється в режимі on-line, створюючи спроможність до 
моментальних змін і адаптації до нових умов ринку; сприяє швидкому обміну 
інформацією та надає повний цикл інформаційного супроводу покупця через 
адекватне інформаційне забезпечення його запиту у вигляді інтерфейсу, тобто 
німого діалогу; допомагає у пошуку, демонстрації, виборі, консультації 
товарів, підвищуючи їх конкурентоспроможність; полегшує 
взаєморозрахунки (у тому числі з використанням електронного переказу 
грошей, кредитних карток, електронних грошей); забезпечує управління 
процесом доставки товарів безпосередньо покупцю або за вказаною ним 
адресою; гарантує післяпродажне обслуговування. 

У процесах продажу товарів покупцям значна увага  сьогодні 
приділяється розробці збутової стратегії підприємства, яка виступає  
важливою стратегічною альтернативою в конкурентній боротьбі; відбувається 
зміщення акцента на інтенсивність продажу та його ефективність; значна роль 
відводиться соціальним процесам (поведінковий підхід), у яких процеси 
продажу розглядаються не тільки як економічні, але і як соціальні системи. 
Вітчизняні підприємства вносять зміни в діяльність збутових підрозділів, 
намагаючись краще відповідати вимогам ринку у вирішенні таких важливих 
завдань, як формування довгострокових відносин зі споживачами, включаючи 
визначення їх цінності для підприємства; створення збутової структури 
підприємства, що забезпечує велику гнучкість і уміння пристосовуватися до 
потреб різних груп споживачів; використання досягнень науково-технічного 
прогресу для підвищення ефективності продажу товарів [4]. 

Таким чином, використання  сучасних методів продажу товарів  дозволяє 
підприємству збільшувати його прибутковість та значно підвищувати 
конкурентоспроможність на споживчому ринку. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
На сучасному етапі розвитку економіки України, при значному впливу на 

неї факторів зовнішнього середовища, тобто дій уряду та наслідків світової 
фінансової кризи, роль маркетингової цінової політики на національних 
підприємствах зростає. Підприємства постають перед проблемою виживання 
та розвитком своєї діяльності умовах ринкової світової економіки. Така 
ситуація вимагає необхідного підвищення ефективності діяльності 
підприємств та швидкої адаптації їх роботи до умов світового ринку. Для 
цього одним з найліпших і найрезультативніших способів виходу з проблеми 
є правильне розроблення та ведення маркетингової цінової політики. 

Культура обслуговування, надійність, чіткість, швидкість – все це має 
важливе значення для створення позитивного іміджу закладу ресторанного 
господарства. Важливо враховувати всі складові іміджу організації, а саме: 

Маркетингова цінова політика є: 
-  інструментом конкурентної боротьби [3, с. 24]; 
-  механізмом формування попиту на продукцію підприємства [3, с. 24]; 
-  механізмом одержання прибутку [3, с. 24]. 
Ціну традиційно розуміють як визначену кількість грошових одиниць, 

яку покупець повинен заплатити для того, щоб одержати одиницю 
конкретного товару або послуги. Ціна – є основним фактором, який визначає 
вибір покупця, але аналізуючи дослідження останніх років, нецінові фактори 
також мають не менш важливе значення [2, с. 34]. 

 Для продавця ціна є винагородою за його працю,а для підприємства – 
важливим показником внаслідок впливу на розмір виторгу від реалізації, 
прибуток, структуру підприємства та його місце на ринку [2, с. 34]. 

Роль маркетингової цінової політики в діяльності підприємства залежить 
від типу ринку. Найбільший вплив вона має на монополістичному ринку, 
оскільки на ньому існує великий діапазон цін. 

Характеризуючи олігопольний ринок, можна сказати, що вплив 
маркетингової цінової політики на ньому є не таким високим, порівнюючи з 
монопольним ринком. Пояснюється це тим, що підприємство більшу увагу 
приділяє своїм конкурентам і встановлює свою ціну відповідно до лідерів, які 
вже склалися на ринку. 

Меншу роль маркетингова цінова політика має на ринку чистої монополії, 
адже підприємство-монополіст сама визначає ціну на товар або послугу, 
оскільки конкуренти відсутні. Таке підприємство може встановлювати ціну як 
вищу, так і нижчу за собівартість продукції, відповідно до його стратегічних 
планів та встановлених цілей. 

Менш результативною  є роль маркетингової цінової політики на ринку 
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чистої конкуренції. Велика кількість продавців та покупців є причиною цьому. 
На такому ринку політика підприємства повинна орієнтуватися на динаміку 
ринкової ціни [3, с. 25]. 

Для правильного вибору та розробки маркетингової цінової політики на 
підприємстві потрібно чітко визначитися з типом ринку, на якому функціонує 
фірма та мети, яку вона планує досягти. 

Впродовж останніх років в складних економічних умовах підприємства 
змушені основним чином у своїй політиці ціноутворення дотримуватися 
основного завдання – забезпечення процесу виживання та встановлювати 
низькі ціни з надією привернути якомога більше уваги споживачів. Але 
підприємство має встановити такі ціни, які покривали хоча б самі витрати, при 
цьому воно не повинне економити на якості продукції, але може здійснювати 
шляхи забезпечення альтернативними ресурсами, дешевшими за попередні. 
Важливо в такій ситуації збільшувати витрати на маркетингову діяльність в 
цілому, щоб досягти найкращих результатів серед конкурентів [1, с. 73]. 

Роль ціни в маркетинговій діяльності підприємства важко зменшити або 
переоцінити. Ціна безпосередньо впливає на фінансові показники 
підприємства, сприйняття споживачами його торгових марок і їхньої позиції з 
погляду споживчої цінності, яка пропонується. Ціна формує прибуток і частку 
ринку, а також є показником якості товару. Правильне її встановлення дає 
змогу виживати в складних економічних умовах та вести ефективну діяльність 
підприємства, що передбачає якнайкраще досягти його мети, тобто отримання 
прибутку. 
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ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ  
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРУ  

 
Штрихове кодування товару  нанесення на товар спеціальних 

штрихових міток, що утворюють штриховий код, за яким можна встановити 
вид товару, країну і підприємство-виробник, його приналежність до певної 
товарної групи, якісні характеристики. Штрихове кодування дозволяє 
відмовитися від безлічі документів, що відображають різні характеристики 
товару, а також і від облікової документації. Розшифровка закодованої 
інформації проводиться за допомогою спеціальних електронних зчитувальних 
пристроїв. За допомогою автоматичних скануючих  пристроїв отримують 
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інформацію про виробника продукції, її технічних і споживчих 
характеристиках, ціна, інші показник.  

Штриховий код  комбінація послідовно розташованих паралельних 
штрихів та проміжків між ними, розміри та розташування яких встановлені 
певними правилами. 

Штрих (смуга)  елемент штрихового коду, що є частиною поверхні носія, 
обмеженою паралельними лініями, яка має забарвлення з меншим 
коефіцієнтом відбиття, ніж у поверхні носія.  

Пропуск  простір між штрихами. У більшості кодів у ширині пробілу 
укладена певна інформація, лише в деяких кодах пробіл  допоміжна частина 
зображення і виконує функцію елемента-роздільника.  

Висота і ширина штриха (пропуск)  розміри зображення, виражені в 
одиницях виміру (міліметрах, частках дюйма) або в безрозмірних одиницях 
(модулях) . 

Ширина самого вузького елемента (штриха або пробілу) приймається як 
основного розміру  модуля. Ширина будь-якого елементу повинна бути або 
кратна модулю (наприклад, в символіці Код 128 допустимі елементи шириною 
1, 2, 3 або 4 модуля), або має витримуватися постійне відношення між 
широкими і вузькими елементами (наприклад, в символіці Код 39 raquo ; 
елементи двох розмірів  із заданим відношенням ширини широких елементів 
до вузьких [1,c.391-395].  

Вибір штрихового коду обумовлюється:  
-видом інформації, що кодується(цифра, абеткова-цифрова);  
-довжиною штрих-кодової позначки, отриманої при кодуванні 

інформації;  
-інформаційною щільністю штрихового коду, вимогами до точності 

друку штрих-кодової позначки;  
-контролепридатністю штрихового коду.  
В Україні рекомендується застосовувати такі найпоширеніші і 

найперспективніші штрихові коди: Код ЕАN13 (EAN8),  Код ITF, Код 39,  
Код 128.   

Штрихове кодування кодами EAN(European Article Numbering) товарів, 
що виробляються і реалізуються в Україні, запроваджено Постановою 
Кабінету Міністрів України “Про впровадження  штрихового кодування 
товарів” у 1996р.  

Сьогодні система кодів Асоціації Європейської Товарної нумерації є 
глобальною і застосовується у всіх видах діяльності, які потребують обліку, 
контролю і управління рухом одиниць обліку та передачею комерційної 
інформації.   

Система EAN базується на трьох основних технологіях:   
- ідентифікаційні номери(коди EAN) ідентифікують товари, послуги і 

розташування та слугують як ключі доступу до інформації;  
- штрихові коди EAN дозволяють автоматизувати введення, відображення 

та зчитування як ідентифікаційних номерів, так і іншої інформації стосовно 
товарів;  
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- стандарт EAN для EDI-EANCOM забезпечує електронний обмін даними 
між діловими партнерами в стандартизованому форматі.  

Систему штрих-кодування створено для підвищення ефективності 
ділових процесів у виробництві, розподілі і продажу товарів та наданню 
послуг. Застосування системи EAN стосується в першу чергу автоматизації 
касових операцій, операцій відвантаження та приймання товарів, 
інвентаризації, автоматичного замовлення та аналізу продаж [2, c.103-106]. 

Для створення штрихових кодів та етикеток або ярликів з штриховими 
позначками існують спеціальні програмні засоби, які генерують зображення 
штрихової позначки або всієї етикетки з включенням до неї ідентифікаційного 
номера, тексту, графічних елементів(наприклад, логотипу) та іншої 
інформації.  

Маркування товару штрих-кодовою позначкою  може здійснюватися на 
будь-якому етапі його постачання. При поточному виробництві, як правило, 
товар маркується ще на стадії виробництва. Етикетка та упаковка, виготовлена 
звичайними друкарськими засобами, містить штрих-кодову позначку [3,c.29-
30]. 

Отже, штрих-код є досить зручним способом ідентифікації товару, який 
використовують усі підприємства. Але дана категорія маркування потребує 
вдосконалення, з боку виробників, адже за даними статистики до 30% 
вітчизняних товарів маркується штрих-кодовими позначками з грубими 
порушеннями вимог ДСТУ, а третина з них взагалі не піддається зчитуванню 
скануючим пристроєм. Така недбалість призводить до додаткових втрат часу 
на перемаркування товару і порушує прозорість системи EAN/UCC.   
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ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 
 

В умовах ринкової економіки суб’єкти господарювання не можуть 
обійтись без конкуренції. Це поняття невід’ємною частиною економіки в 
цілому та окремих підприємств. Саме тому під підприємствами постає 
завдання проводити аналіз організаційно-економічної характеристики на 
підприємстві. Адже тільки так підприємство матиме чітке розуміння про своє 



183 

місце на ринку та свою конкурентоспроможність, що допоможе вчасно 
змінити підхід та уникнути ризиків. Для прикладу було обрано ПАТ 
«Укртелеком». 

Метою даної роботи є аналіз організаційно-економічної характеристики 
товариства «Укртелеком», з метою з’ясування основних положень в статуті та 
в балансі підприємства за останні 3 роки. 

Відповідно до статуту ПАТ «Укртелеком» [1] розташований за адресом 
м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18. Воно було засноване 27 грудня 1999 
згідно з наказом Державного комітету зв’язку та інформації України № 155 
шляхом перетворення відповідно до Указу Президента України. Повна назва 
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком». 

Предметом діяльності товариства є: 
 надання телекомунікаційних послуг; 
 будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного теле- та 

радіомовлення; 
 здійснення діяльності у сфері телекомунікацій; 
 розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж; 
 підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення 

кваліфікації робітників, спеціалістів та керівників; 
 монтаж, обслуговування інформаційних та комп’ютерних мереж, 

мереж передання даних та комутаційного устаткування; 
 проведення науково-дослідницьких, науково-конструкторських 

робіт у сфері телекомунікацій; 
 оптова та роздрібна торгівля матеріально-технічною продукцією; 
 лізингова діяльність; 
 зовнішньоекономічна діяльність; 
 розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування систем 

і засобів технічного захисту. 
На ПАТ «Укртелеком» діє лінійна організаційна структура. Дана 

структура являє собою систему управління, де кожен підлеглий 
підпорядкований тільки одному керівникові. В даній структурі наявні свої 
переваги та недоліки [2, с. 74]. 

До переваг можна віднести: 
1) Чіткість і простота взаємодії; 
2) Відповідальність всіх за виконання свого завдання; 
3) Швидкість у прийнятті рішень; 
4) Особиста відповідальність керівника за результат. 
До недоліків можна віднести: 
1) Висока класифікація керівників; 
2) перевантаженість; 
3) відсутність спеціалістів з певних функцій управління; 
4) обмеженість ініціативи робітників нижчих рівнів. 
Також було проаналізовано забезпеченість ресурсами підприємства за 

останні 3 роки відповідно до балансу ПАТ «Укртелеком» [3,4,5]. Дані аналізу 
подано в таблиці 1.  
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Таблиця 1  Забезпечення ресурсами ПАТ «Укртелеком» 

№ Показники 
Роки Абсолютне відхилення 

2016 2017 2018 2018/2016 2018/2017
1 2 3 4 5 6 7
1. Матеріальні запаси, тис. грн. 143 124 121 -22 -3
2. Основні засоби, тис. грн. 8839 8627 8862 23 235
3. Оборотні активи, тис. грн. 1859 2249 1991 132 -258
4. Власний капітал, тис. грн. 9277 9641 10081 804 440
5. Залучений капітал, тис. грн. 2729 3170 1932 -797 -1238
6. Валютний баланс, тис. грн. 13001 13737 13738 737 1

 
По даних наведених в таблиці можна простежити що власний капітал 

підприємства збільшується, в той час як залучений капітал зменшується. Цей 
показник свідчить про те що товариство є прибутковим, воно з кожним роком 
досягає все більшої економічної незалежності. Також ми спостерігаємо 
збільшення валютного капіталу даного підприємства.  

Всі ці показники свідчать що ПАТ «Укртелеком» володіє непоганою часткою 
ринку та є конкурентоспроможним по відношенню до своїх конкурентів.  

В загальному ми дізнались основні положення статуту товариства 
«Укртелеком», такі як: місце розташування, дата заснування товариства а 
також чим воно займається. Також дізнались яка організаційна структура 
управління підприємством і визначили її позитивні та негативні сторони. А ще 
було досліджено та проаналізовано забезпеченість ресурсами підприємства. 

Таким чином ми з’ясували що аналіз організаційно-економічної 
характеристики підприємства є дуже важливим. Оскільки дозволяє визначити 
та проаналізувати основні організаційні та економічні показники 
підприємства, які дозволяють виявити всі переваги та недоліки підприємства. 
А також при потребі змінити стратегію управління, для уникнення небажаних 
економічних ризиків та запобігання банкрутства підприємства.  
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ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА  
ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Для виробників, що працюють на ринку, питання про ціну має дуже 

велике значення.  Ціна грає центральну роль у системі ринкового механізму і 
є інструментом від якого залежать торговельні результати діяльності 
підприємства, а обрана ним цінова політика справляє тривалий і вирішальний 
вплив на ефективність його роботи на ринку. Тому ефективними вважаються 
ті підприємства, де правильно розробляється і впроваджується цінова політика 
та відповідно коригується залежно від змін на ринку. Підприємство повинно 
виробити і збути товар з вигодою для себе, відшкодувати витрати і отримати 
прибуток. І це все можливо за умови правильного вибору цінової політики та 
стратегії ціноутворення. Розробка цінових стратегій спрямована на аналіз 
ринку збуту і обгрунтування його привабливості з урахуванням специфіки 
державного регулювання; оцінювання наявних ресурсних можливостей 
підприємства, її конкурентоспроможності; формування і збільшення 
інноваційного потенціалу за рахунок випуску нових товарів; рішення щодо 
обґрунтування каналів збуту і використання ефективних комунікацій 
ринкового участі в режимі оптимальних цін. 

Відомо, що протягом життєвого циклу продукту його ціна досить часто 
змінюється. Від ціни залежить рівень споживчої задоволеності клієнтів. 
Асортиментні групи товарів з різними ціновими категоріями залучають певні 
сегменти споживачів. Стратегії позиціонування також здійснюються з 
урахуванням цінової диференціації [1]. 

Розробка цінової політики є однією з основних функцій маркетингу, тому 
в рамках загальної цінової політики рішення за цінами погоджуються з 
цільовим ринком фірми, з образом і структурою маркетингу. 

Виділяють три основні цілі ціноутворення, з яких може вибирати 
підприємство: 

1) на підставі збуту; 
2) на підставі прибутків; 
3) на підставі  існуючого стану. 
В умовах роботи на ринок та одержання усіх вихідних факторів 

виробництва з ринку, повинна бути організована спеціальна, системна робота 
зі спостереження, вивчення, аналізу, вироблення політики, стратегії і тактики 
в галузі цін на товари, що реалізуються, послуги, роботи, а також на засобів 
виробництва, природні, трудові ресурси, одержані з ринку. Рішення щодо 
того, яка цінова стратегія і тактика будуть обрані, яка ціна на товар буде 
встановлена, залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. 
Наприклад, Ф.Котлер пропонує наступну модель факторів ціноутворення: 

1. Внутрішні фактори. 
1.1. Цілі маркетингу. 
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1.2. Стратегія комплексу маркетингу. 
1.3. Витрати. 
1.4. Організація ціноутворення. 
2. Зовнішні фактори. 
2.1. Характер ринку і попиту. 
2.2. Конкуренція. 
2.3. Інші фактори зовнішнього середовища (економіка, торгові 

посередники, уряд). 
Даний підхід є досить традиційним і підтримується багатьма іншими 

авторами, але слід зазначити, що він недостатньо повно відбиває можливі 
сили, які впливають, на процес ціноутворення. Цю модель неможливо прямо 
застосувати для встановлення ціни на продукцію, а лише при використанні 
проміжної моделі [4].  

Вибираючи цінову стратегію, підприємству слід виявити і проаналізувати 
всі чинники, що можуть вплинути на ціни. Таких чинників досить багато, у 
більшості випадків вони не контрольовані підприємством. Одні з них 
сприяють зниженню цін, інші викликають зростання ціни [2, 3]. 

Отже, сутність політики цін підприємства полягає в створенні і підтримці 
оптимального рівня і структури цін, зміни їх у часі за товарами і ринками з 
метою досягнення максимального можливого успіху. 

 
Таблиця 1  Чинники, що сприяють підвищенню чи зниженню ціни 
Чинники, що сприяють зниженню 

ціни:  
Чинники, що викликають зростання 

ціни:  

 зростання виробництва;  
 стрімкий поступ;  
 зниження виробничих витрат;  
 зростання продуктивності праці;  
 конкуренція;  
 зниження податків тощо.  
 

 зниження виробництва;  
 нестабільність економічної ситуації; 
 монополістичний стан 

підприємства; 
 ажіотажний попит;  
 збільшення маси грошей в обігу;  
 зростання податків;  
 зростання заробітної плати;  
 зростання ціни робочої сили;  
 низька ефективність використання 

капіталу, обладнання, робочої сили, землі 
тощо.

*Згідно джерел [2,3] 
Цінова політика багатьох підприємств виявляється недостатньо 

проробленою, ціни недостатньо оперативно враховують динаміку ринкових 
умов і не розглядаються зі спільними системами маркетингу, цінові стратегії 
рідко увязуються із загальною стратегією розвитку самого підприємства, 
відсутня інформація про цінову політику основних конкурентів. 
Список використаних джерел: 
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НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В  

ТОРГОВЕЛЬНІЙ ЛОГІСТИЦІ 
 

Логістика є важливим елементом сучасного товарообігу у майже всіх 
сферах діяльності. Так як на ринках існує великий рівень конкуренції, то 
виникає необхідність застосування інноваційних інформаційних технологій 
задля забезпечення основної мети логістики – доставка товару вчасно, у певне 
місце та з мінімальними витратами.  

В останні роки досить широко використовується торговельна логістика. 
Вона виконує ряд важливих функцій: оптимальний вибір постачальників та 
посередників; оптимізація логістичних маршрутів; скорочення часу доставки 
товарів; підвищення рівня обслуговування, тощо.  

Транспортна логістика є основною функціональною областю 
торговельної логістики. Забезпечується вона різними видами транспорту: 
автомобільний, повітряний, водний та залізничний. Основним завдання такого 
виду логістики є організація доставки товару від моменту завантаження 
автомобіля до моменту його вивантаження. І кінцевим результатом такої 
логістичної операції є звичайно збільшення прибутків.  

Важливим питанням також є безпосередній вибір транспорту, яким буде 
здійснюватися доставка. На жаль, деякі компанії виконують такий вибір лише 
після поверхневого аналізу, проте слід зазначити, що кожен з видів транспорту 
має свої переваги. Єдине, що необхідно враховувати це розмір вантажу, 
віддаленість точки доставки, характеристики товару, тощо. Враховуючи такі 
фактори, необхідно обрати найоптимальніший транспорт.  

При використанні інформаційних систем на підприємстві необхідно 
також враховувати певні принципи, яким повинна відповідати така система. 
Наприклад, обробка великих обсягів інформації, що є просто необхідною 
ознакою в логістиці [1]. 

Інформаційні технології є важливим елементом сьогодення. Найбільш 
необхідним є застосування їх саме у транспортній логістиці. Головним 
завданням таких технологій є скорочення часу та витрат. Необхідними вони є 
задля оптимальної організації роботи логістичних ланцюгів.  

На сьогодні відбувається швидкий розвиток міжнародних стандартів 
товарообігу, тому постає питання у забезпеченні якісними логістичними 
послугами. В умовах високої конкуренції можливість вистояти підприємству 
може надати тільки застосування інформаційних технологій. Будь-якій 
організації, яка має намір забезпечувати клієнтів логістичними послугами на 
новому рівні необхідно для початку провести певний моніторинг наявного 
стану логістики. Також слід звернути увагу на стан інформаційних технологій, 
адже він і зобразить сильні та слабкі сторони підприємства. У сучасному світі 
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сучасна логістика не може обійтись без комп’ютерних технологій, 
використання яких виводить її на новий рівень. 

У логістиці в цілому використовується цілий ряд інформаційних 
технологій: управління даними; цифровий підпис; штрихове кодування; 
електронний обмін даними; тощо. Для прикладу, штрихове кодування є 
невід’ємним елементом торговельної логістики. Воно використовується для 
маркування контейнерів, маркуванні упаковки при транспортуванні, та ін. Це 
допомагає при безпомилковій роботі всього логістичного процесу. Наприклад, 
на склад магазину надходить певний товар з певним штрих кодом. Далі такий 
код вбивається у єдину базу всіх товарів. Коли з магазину надходить 
замовлення на даний вид товару, то можна швидко знайти відповідний. Така 
інформаційна система значно пришвидшує роботу, а отже, й позитивно 
впливає на економічний стан підприємства в цілому [2]. 

Цікавим поняттям сьогодення є Інтернет-логістика, яка витрачає на 
пошук вигідного партнера значно менше часу й підшукує найоптимальніші 
шляхи доставки товарів. Окрім того, інформаційна система, яка застосовується 
при цьому відраховує також відстань доставки, вартість, може виводити 
автоматично заповнені заявки, тощо. Тобто в загальному час, який 
витрачається на проведення всіх процесів до доставки, зводиться до мінімуму.  

Велика кількість роздрібних підприємств України, що впроваджують 
логістичні системи, задля певної оптимізації матеріалопотоку використовують 
також збутову та закупівельну логістику. Це також є невід’ємними елементами 
торговельної логістики. Для функціонального забезпечення таких областей 
загальної логістики потрібно застосовувати також інформаційні технології. 

Насправді нічого не стоїть на місці, так як інформаційні технології в 
загальному. З кожним днем у світі відбувається певний прорив в комп’ютерній 
сфері. На сьогодні розроблено багато інформаційних систем задля 
оптимального забезпечення логістичних процесів. Мабуть найбільш відома та 
поширеніша – 1С.Логістика. Система розроблена досить давно, проте дуже 
велика кількість підприємств використовують її й сьогодні. Вона 
характеризується простотою у користуванні та широким спектром завдань: 
який маршрут обрати, який транспорт необхідно, як згрупувати завдання на 
доставку, контроль завантаження транспортного засобу, контроль виконання 
замовлення, оцінка ефективності виконання перевезення, і т.д. Завдяки 
запровадженню таких систем на логістичних підприємствах зменшується 
потреба у диспетчерах, водіях, транспортних засобах, в це й же час – 
збільшення своєчасно доставлених товарів [3].  

В основі процесу управління матеріальними потоками лежить певна 
обробка надзвичайно великих обсягів інформації. Звичайно інформаційні 
системи забезпечують такий процес набагато швидше та уникаючи, людських 
факторів – неуважність, втома, тощо. При створенні такої системи логістичний 
процес відбувається у дещо іншому порядку. Зазвичай у інформаційній 
системі існують певні підсистеми. Однією з них є підсистема, яка 
використовується для нагромадження та впорядкування даних. Далі ці 
інформація надходить до іншої підсистеми, яка займається підбором найбільш 
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оптимальних варіантів логістичних рішень. Опрацьовану інформацію 
отримують вже безпосередньо менеджери, які перевіряють дані та вирішують 
остаточні логістичні рішення [4].  

Звичайно, окрім позитивних аспектів, які надає запровадження 
інформаційних система на підприємстві, є також певні проблеми. На 
вітчизняних торговельних підприємствах такими проблемами є: висока 
вартість запровадження таких систем, неготовність працівників фірми, 
невідповідна або ж застаріла логістична структура, не велика кількість 
достатньо розроблених логістичних інформаційних систем на вітчизняному 
ринку або недостатня кваліфікація фірм, які пропонують такі послуги.  

На сьогодні в Україні лише одиниці з підприємств користуються 
інформаційними системами або ж знаходяться в процесі впровадження таких. 
Більшість організацій до цих пір веде паперовий документообіг, 
використовують застарілі системи обліку, однак потрібно розвиватися й 
запроваджувати інформаційні технології, які мають функціональні переваги. 
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 

 
Процеси управління запасами є важливою складовою частиною системи 

управління підприємством, тому їх ефективність характеризується таким 
ключовим критерієм, як величина витрат, що утворюються при управлінні 
запасами [1]. 

Головна проблема, що виникає в будь якій логістичній системі щодо 
запасів  їх оптимізація, тобто підтримка оптимального рівня по кожній 
номенклатурній позиції. Запаси являють собою сукупність засобів 
виробництва, що зберігаються у відповідних господарських структурах як 
сфері виробництва , так і сфері обігу. Запаси – це оборотний капітал, чим їх 
менше накопичується на складах, тим ефективніше виробництво. 

Управління формуванням запасів включає розробку обґрунтованих норм 
запасів, їх планування, облік, аналіз, контроль за фактичним станом і 
оперативне регулювання. Для підвищення ефективності процесу управління 
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матеріальними запасами і здешевлення контролю їх стану в практиці 
використовуються різні моделі та методи структуризації матеріальних 
ресурсів.  

Управління використанням запасів здійснюється через оцінку їх 
ефективності. Доведено, що підвищенню ефективності управління запасами 
сприяють такі чинники: використання автоматизованих систем управління 
запасами; розвиток економіко-математичного моделювання; підвищення 
надійності і оперативності отримання даних за допомогою сучасних 
інформаційних систем; розвиток методів прогнозування; зростання 
кваліфікації персоналу, що займається управлінням запасами; інтеграція і 
автоматизація логістичних операцій і функцій; розвиток корпоративних 
інформаційних систем; розвиток систем управління якістю, що призводить до 
зниження потреби в запасах;скорочення тривалості циклу виробництва; 
посилення конкуренції на ринку і підвищення якості обслуговування  
клієнтів [2]. 

Існують такі сучасні концепції  управління запасами: 
 - Максимізації запасів. Тенденції максимізації запасів відстежуються в 

авторів літературних видань до 1980 року, розробляються вже тривалий час і, 
можна сказати, майже відійшли в минуле. Високий рівень запасів 
виправданий, якщо невідомий рівень споживання, проте, поставки і розподіл 
продукції стали більш організованими. Розвиток економіки поступово призвів 
до того, що товари стали отримуватися тоді, коли вони потрібні, а не коли є 
можливість їх купити. Ситуація необґрунтованого накопичення запасів мала 
місце в епоху застою в Радянському Союзі. Вітчизняна економіка  
1970 – 1980 років XX ст. – яскравий приклад концепції максимізації запасів. 

- Оптимізації запасів. Вона полягає у визначені доцільності утримання 
запасу в оптимальному розмірі. Дотепер ця концепція є широко визнаною і 
найчастіше вживаною. Прихильниками такої концепції є Стерлигова А.Н., 
Беляев Ю.А., Бродецкий Г.Л., Закоморный С.Н., Зеваков А.М., Петров В.В., 
Радіонов Р.А., Радіонов А.Р., Рижиков Ю.И., Хруцький Е.А.[3] 

- Мінімізації  запасів. Не так давно підприємства і організації дійшли 
висновку, що запаси – прояв марнотратства. На противагу представникам 
концепції максимізацію запасів вони абсолютизували негативні наслідки 
високого рівня запасів, а саме:  

- збільшення поточних витрат, пов’язаних із зберіганням запасів, 
внаслідок зростання вартості утримання складів, податкових виплат, 
страхових платежів, оплати обслуговуючого персоналу;  

- зниження часу реакції на вимоги споживача;  
- ускладнення процесу управління запасами;  
- зниження прибутку на інвестований капітал; 
- збільшення складських площ;  
перевиробництво, яке може викликати застарівання продукції. 
 Таким чином, аналіз тенденцій розвитку управління запасами дозволяє 

зробити висновок, що вибір рівня запасу – максимальний, оптимальний або 
мінімальний – встановлюється самим підприємством та визначається умовами 
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роботи підприємства, особливостями його організаційної культури, 
готовністю керівництва  до змін, які зажадають введення тієї або іншої 
концепції управління запасами, відносинами з постачальниками і 
споживачами, станом логістичної інфраструктури регіонів, з якими пов’язане 
підприємство. 

Отже, концепція максимізації запасів відійшла в минуле, концепції 
оптимізації запасів притримуються більшість науковців у своїх працях, які 
стверджують, що необхідно розраховувати оптимальний рівень запасів на 
підприємствах, концепція мінімізації – сучасна, витоки якої прийшли в 
Україну з Японії та США. На сучасному етапі використовується все ширша 
концепція – їх мінімізація. 

Використовувати сучасні методи ведення бізнесу намагаються вже 
десятки українських підприємств і багато хто з них добився вражаючих 
результатів. Деякі з них, використовуючи тільки свої можливості і прибуток, 
одержаний у результаті впровадження цих систем, змогли обійтися без 
значних інвестицій при проведенні перетворень виробництва. При 
впровадженні сучасних систем є незаперечні переваги. Перш за все це 
підвищення продуктивності праці, яке згодом дає зниження собівартості. 
Висока собівартість продукту – проблема українського виробництва, особливо 
в умовах конкуренції з Китаєм. Такі системи дозволяють підвищити якість 
продукції, гнучкість підприємства по відношенню до ринку, до покупців, що, 
безумовно, вкрай актуально для українських підприємств, яким доводиться 
пристосовуватися до швидкозмінних вимог сучасних споживачів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ринкові відносини набирають все більших обертів в Україні, як і в інших 

країнах, при цьому, глибоко змінюють всю систему відносин між державою і 
підприємствами, підприємствами і споживачами їхньої продукції, навряд чи 
дозволяють сумніватися у важливості й актуальності маркетингових 



192 

досліджень. Дійсно, вони стають більш масовими і всеосяжними в міру 
переходу економіки країни від «ринку продавця»  до «ринку покупця». 

Галузь маркетингових досліджень як статистична наука була ініційована 
Артуром Нільсеном (Arthur Nielsen) разом зі створенням компанії ACNielsen 
Company в 1923 році. Поняття ключової характеристики результатів 
соціальних і маркетингових досліджень  їх інформативність було введено 
лише у 2017 році в соціологію, маркетинг і статистику українським вченим 
Романом Івановичам Колядюком на основі 25-річної практики маркетингових 
і соціальних досліджень [1]. 

Маркетингові дослідження  це збирання, оброблення й аналіз даних з 
метою зменшення ризику і невизначеності, що супроводжує прийняття 
маркетингових рішень [2]. Дослідженням піддаються ринок, конкуренти, 
споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства і багато чого іншого. 
Основою досліджень маркетингу служать загальнонаукові і аналітико-
прогностичні методи. Інформаційне забезпечення дослідницького процесу 
ґрунтується на кабінетних і польових дослідженнях, на багатоманітних 
джерелах інформації (внутрішніх і зовнішніх, власних і платних тощо). 

Конкретним результатом досліджень маркетингу є розробки, які 
використовуються при виборі й реалізації стратегії і тактики маркетингової 
діяльності підприємства. 

Процес маркетингового дослідження включає низку послідовно 
виконуваних операцій: 

- визначення проблеми; 
- кабінетні дослідження (або аналіз вторинної інформації); 
- польові дослідження (або отримання первинної інформації"); 
- аналіз даних; 
- рекомендації й використання результатів [2]. 
У сучасній концепції маркетингу вивченню ринків надається особливе 

значення. Дослідження слугують за основу для формування стратегії 
підприємства та тактики проведення цілеспрямованої товарної політики. 

Метою будь-якого маркетингового дослідження є оцінка існуючої 
ситуації і розробка прогнозу розвитку ринку. Програма такого комплексного 
вивчення залежить від особливостей товарів, характеру діяльності 
підприємства, масштабу виробництва товарів та ряду інших чинників. 
Використання маркетингових досліджень широко варіюється в залежності від 
виду організації та типу необхідної інформації. Дослідницькі відділи 
створюються здебільшого на великих підприємствах. 

Щоб ефективно функціонувати у маркетингових умовах слід отримувати 
адекватну інформацію до та після прийняття рішень. Достовірна інформація 
дозволяє маркетологам вирішувати такі задачі: 

- отримувати конкретні переваги над конкурентами; 
- знижувати ступінь фінансового ризику; 
- стежити за реакцією споживачів та зовнішнім середовищем; 
- координувати підприємницьку стратегію; 
- підвищувати ефективність маркетингової діяльності тощо. 
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Під маркетинговими дослідженнями зазвичай розуміють впорядкований 
систематизований процес збору, обробки, аналізу та формування об’єктивної 
інформації з метою прийняття конкретних ефективних  управлінських рішень 
[3]. Загалом у маркетингових дослідженнях можна виокремити два головних 
напрямки: 

- дослідження характеристик та параметрів ринку (зовнішні маркетингові 
дослідження); 

- дослідження власних можливостей та перспектив підприємства, як 
реальних, так і потенційних (внутрішні маркетингові дослідження) 

Одним з варіантів проведення маркетингового дослідження з всеохопним 
характером є здійснення фахівцями підприємства або залученими зі сторонніх 
організацій фахівцями SWOT-аналізу. Його проведення включає в себе 
дослідження сильних та слабких сторін власне самого підприємства, а також 
аналіз ринкових можливостей та загроз. Таким чином зазначений аналіз 
виконує функції як внутрішніх маркетингових досліджень, так і зовнішніх 
досліджень, тому є досить дієвим і ефективним методом проведення 
маркетингових досліджень. 

Маркетингові дослідження слід розглядати як елемент постійно діючого 
інтегрованого процесу, що заснований на причинно-наслідкових зв’язках [3]. 

Проведення будь-якого маркетингового дослідження зазвичай включає 
такі етапи: 

- формулювання предмета маркетингового дослідження та здійснення 
підготовки до його проведення; 

- аналіз вторинної маркетингової інформації; 
- збір цільової (первинної) оперативної інформації; 
- здійснення аналізу зібраної первинної і вторинної інформації з 

урахуванням надходження в процесі додаткових даних; 
- підготовка та розробка звіту про результати дослідження, який має 

містити основні висновки та рекомендації. 
Кваліфіковані маркетингові дослідження характеризуються 

використанням наукових методів аналізу, ретельністю спостереження, чітким 
формулюванням гіпотез і використанням наукових методів прогнозування та 
тестування [3]. 

Отже, організація маркетингових досліджень на підприємстві - це основа 
для формування стратегії підприємства та тактики проведення 
цілеспрямованої товарної політики. Маркетингові дослідження є вкрай 
необхідними для економічного процвітання підприємства, і правильна 
розробка їх  це шлях до добробуту в нових економічних умовах. 

Процес організації маркетингових досліджень на підприємстві 
починається з визначення концепції, що є обов'язковим складовим елементом 
місії компанії. Серед основних концепцій організації маркетингових 
досліджень на підприємстві у даний час відомі наступні: 

- концепція удосконалювання виробництва; 
- концепція удосконалювання товару; 
- концепція інтенсифікації комерційних зусиль; 
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- концепція маркетингового підходу; 
- концепція соціально-етичного маркетингу. 
Приведені концепції організації маркетингових досліджень на 

підприємстві - це своєрідні етапи, через які проходить еволюційний розвиток 
маркетингу в ринкових економіках. Аналогічний процес зміни відносини до 
маркетингової діяльності відбувається і на українських підприємствах. В 
остаточному підсумку, успіху доможуться ті компанії, що раніш інших 
зрозуміють необхідність і важливість важливості маркетингового підходу в 
організації власної діяльності. 
Список використаних джерел: 

1. Колядюк Р. І. Исследовательские технологии AMGC для 
стратегического маркетинга. Маркетинговые исследования в Украине, 
липень-серпень 2017, Харків : НВФ Студцентр, стор.41 

2. Белявцев М. І., Воробйов В. Н., Гриценко С. І.  Маркетинговий 
менеджмент : навч. посібник для вузів. К. : Центр навчальної літератури,  
2006. 407 с. 

3. Небава М.І., Адлер О. О., Лесько О. Й. Економіка та організація 
виробничої діяльності підприємства. Ч.2. Організація виробництва : 
навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2011. 131 с. 
 

Сидорович Назар, Ланова Олена  
Науковий керівник: Громова О.Є., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРОЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПАТ  
«ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 

 
Торгова марка «Світоч» гарантує високу якість виробів, що 

випускаються, що відповідає всім вимогам міжнародних стандартів. 
Виробничі об'єкти ТМ «Світоч» забезпечені високотехнологічним 
обладнанням, на яких також створені всі умови для контролю якості та 
проведення відповідних досліджень. Найширший асортимент ТМ «Світоч», 
що включає більше 100 різновидів, пропонує увазі споживача шоколадні 
плитки та набори, цукерки і батончики з різноманітною начинкою, карамель, 
вафельну продукцію, печиво і крекер, а також кавові напої. 

При виборі назви торгової марки нових кондитерських виробів, 
маркетолог «Світоч» має враховувати наступні чинники: 

1. Якісні характеристики. Кондитерські вироби інших фабрик мають 
подібні якісні характеристики, тому не рекомендується використовувати у 
якості марочної назви картки будь-які характеристики. 

2. Відсутність товарів субститутів. Проте наявна велика кількість 
аналогічних виробів інших кондитерських фабрик. Дуже велика конкуренція 
у цьому напрямку кондитерських виробів.  

3. Великий асортимент продукції, що пропонує «Світоч». Усі 
кондитерські вироби відрізняються за характером та смаком, тому важливо, 
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щоб марочна назва одразу давала уяву про специфічність виробу і вирізняла її 
з поміж інших. Для впровадження нової торгової марки на ринок 
використовувалися всі можливі маркетингові заходи.  

Завдання рекламної компанії є такими: 
• Об'єднання продукції під однією маркою.  
• Чітка ідентифікація бренду як українського, що випускає продукцію 

високої якості.  
• Підвищення знання марки.  
• Підвищення рівня продажів виробів під ТМ «Світоч».  
Компанія «Світоч» має широке визнання у споживачів. Вони 

заслуговували це визнання багато років. У корпорації гарна репутація, 
протягом всього свого існування вона отримувала винагороди за свою 
продукцію. Продукція «Світоч» користується популярністю за рахунок 
якісних та смачних кондитерських виробів. Прикладом визнання продукції 
компанії є її прибуток, який вона фактично щорічно збільшує. 

Серед основних проблем, пов’язаних використанням марочних назв 
кондитерських виробів можна виділити такі:  

- назва має бути дуже короткою і яскравою – а цього досягти нелегко; 
- назва не повинна співпадати з аналогічним продуктом іншого 

виробника, можливі судові тяганини. 
Маркування продуктів має велике значення також для споживачів. По-

перше, маркування допомагає впізнати товар, з яким зв’язаний позитивний або 
негативний досвід. Це дозволяє споживачу здійснювати купівлю з 
мінімальними зусиллями. По-друге, воно сприяє розпізнаванню продуктів, які 
мають високі ціни. По-третє, воно забезпечує покупця додатковою 
інформацією, коли в нього обмаль професійних знань. 

Отже, даний пункт курсової роботи був присвячений розгляду важливості 
марочних стратегій і вибору марочної стратегії для ТМ «Світоч». 
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СЕГМЕНТАЦІЯ ПОКУПЦІВ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ 

 
Особливе місце у теорії маркетингу займає питання про розподіл ринку 

на певні однорідні елементи за конкретними ознаками. Сегментація ринку є 
одним з найдавніших маркетингових елементів. Оскільки населення та 
переваги клієнтів стають все вимогливішими, а конкурентоспроможні 
варіанти стають все більш доступними, вивчення сегментації ринку стає 
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особливо важливим для будь-якого бізнесу чи маркетингового плану, 
особливо запускаючи нову продукцію на ринок. 

Існує три способи класифікації того, чого хоче клієнт – це потреби, 
бажання та вимоги. Однак, щоб вирішити ці всі елементи, потрібно спочатку 
провести процедуру сегментації. І в її процесі, першим кроком є визначення 
типу клієнтів, які будують віддавати перевагу даним споживчим продуктам. 
Відповідно, цей клієнт буде з  певного цільового сегмента.  

Розрізняють демографічну, географічну, поведінкову та психографічну 
типи сегментації покупців споживчих товарів, які розглянемо детальніше. 

Демографічна сегментація є одним з найпростіших і 
найрозповсюдженіших типів сегментації ринку. Більшість компаній 
використовують її, щоб отримати право населення на використання своїх 
продуктів. Сегментація зазвичай здійснює розподіл населення на основі 
наступних змінних – вік, стать, розмір сім'ї, дохід, професія, релігія, раса та 
національність.  

Демографічну сегментацію можна спостерігати на автомобільному 
ринку. Автомобільний ринок має різні цінові категорії, наприклад – Maruti має 
низьку цінову категорію і, отже, виробляє автомобілі для людей з невисоким 
рівнем доходу, тоді як Ауді та BMW орієнтуються на людей з високим рівнем 
достатку. Таким чином, в даному випадку сегментація здійснюється на основі 
рівня доходів [1].  

Поведінковий тип сегментації ринку поділяє населення на основі їх 
поведінки, використання та моделі прийняття рішень. Цей тип особливо  
популярний на ринку смартфонів. Наприклад, Blackberry був запущений для 
користувачів, які були діловими людьми, Samsung – для користувачів, які 
віддають перевагу андроїду і різним додаткам за доступну ціну, і Apple – для 
преміум-клієнтів, які хочуть бути частиною унікальної і популярної ніші.  

Психографічна сегментація є такою, яка використовує спосіб життя 
людей, їхню діяльність, інтереси, а також думки, щоб визначити сегмент 
ринку. Психографічна сегментація досить схожа на поведінкову сегментацію, 
але вона також враховує психологічні аспекти поведінки покупців. Ці 
психологічні аспекти можуть бути способом життя споживачів, його 
соціальним становищем [2]. 

Географічний тип сегментації ринку означає, що потенційні клієнти 
матимуть різні потреби залежно від території, на якій вони знаходяться. Це дає 
змогу врахувати особливості окремих країн світового ринку, а на 
внутрішньому – оцінювати чисельність населення, особливості транспортної 
мережі району, структуру промисловості району, ступінь насиченості ринку в 
даному регіоні та динаміку його розвитку, а також кліматичні особливості 
окремих регіонів світу. 

Таким чином, основна ідея сегментації полягає в тому, щоб фірма 
обслуговувала покупців продукції ефективніше конкурентів. Це невід’ємний 
елемент маркетингової стратегії будь-якої фірми, що дає можливість 
врахувати всі особливості споживачів у певному сегменті і сприяє 
поглибленому аналізу привабливості кожного з них. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ 
 

Управління поведінкою покупців має на меті визначення оптимальних 
напрямів та засобів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності 
процесу реалізації товару, що передбачає обґрунтований вибір організаційних 
форм та методів маркетингової діяльності, які зорієнтовані на досягнення 
поставлених кінцевих результатів. Завдяки правильно обраній політиці 
комунікацій і оптимізованим збутовим процесам можна боротися за 
збільшення частки ринку і конкурентні переваги у формі скорочення витрат 
на збут. 

Прoблемам маркетингy та моделювання поведінки покупців присвяченo 
рoбoти багатьoх вітчизняних та інoземних yчених, серед яких слід назвати: 
Анософф І.,  Азoєва Г.,  Багієва Л.,  Гoлyбкoва Є., Герчикoвy І., Гриньoвy  В., 
Іванoва Ю.,  Ламбена Ж.,  Кoтлера Ф.,  Пoнoмаренка В.,  Пoртера В.,  Пyшкаря 
О.,  Фатхyтдінoва  Р., Черчілля Г., Однак, мінливі умови ринкового 
середовища зумовлюють необхідність подальших досліджень. 

Метoю даного  дoслідження є узагальнення  теoретичних засад і 
практичне oбґрyнтyвання напрямів фoрмyвання впливу на поведінку 
споживачів підприємства торігвлі.  

Людина як споживач має значну кількість різноманітних потреб, 
задоволення яких і становить зміст її поведінки. Дії як складники поведінки 
можна класифікувати у такий спосіб: 

1) залежно від цілі: 
– інструментальна дія, спрямована на задоволення раціональних, 

природних потреб; 
– цілісно-орієнтована дія, спрямована на задоволення потреб, 

породжених культурою; 
– афективна дія, спрямована на отримання психологічної розрядки. 
2) залежно від механізму прийняття рішень; 
– цілераціональна дія, яка будується на розрахунку співвідношення 

результату і затрат, на виборі найраціональнішого шляху задоволення 
потреби; 

– традиційна дія, яка ґрунтується на тривалій звичці; 
– ірраціональна дія, яка перебуває поза межами раціонального контролю. 
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Проаналізувавши різні погляди щодо сутності поведінки людини, можна 
сформулювати її визначення. 

Поведінка – система взаємопов'язаних дій людини, які здійснюються під 
впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. 

Наприклад, поведінка споживача охоплює і усвідомлення власних 
потреб, інтересів, і вибір покупки, і торг, і використання купленого, і 
багаторазовий повтор цього циклу стосовно різних товарів і в різний час.    
Поведінка споживачів –це діяльність, спрямована на придбання, споживання і 
розпорядження продуктами і послугами, включаючи процеси прийняття 
рішень, які передують цим діям і слідують за ними. 

Науковці, поділяють моделі поведінки споживачів на три групи: 
традиційні, економіко-поведінкові та узагальнені (сучасні) моделі споживчої 
поведінки.  

1. Традиційні моделі поведінки споживача. Вони описують поведінку 
споживача без урахування його нестатків та потреб, мають узагальнений 
характер, їх складно застосовувати на практиці. Вони детально розглядаються 
в мікро- та макроекономіці. 

2. Економіко-поведінкові моделі. Основоположником цього підходу є 
Катона Дж. Згідно з ним поведінка споживача на ринку визначається 
загальним економічним кліматом в країні та власним становищем споживача, 
у т. ч. психологічною готовністю купити товар. Тому для аналізу споживчої 
поведінки Катона Дж запровадив так званий "індекс споживчого настрою". 

3. Узагальнені (сучасні) моделі споживчої поведінки. Починаючи з 50-х 
років XX ст. науковці та дослідники запропонували чималу кількість 
узагальнених (сучасних) моделей поведінки споживача. Деякі із них описують 
процес прийняття рішення про покупку індивідуальним споживачем або 
сім'єю, інші розкривають процес опрацювання інформації споживачем, деякі 
зосереджуються на питаннях чому споживач прийняв або не прийняв рішення 
про покупку певного товару. На їх основі було розроблено моделі опису 
поведінки споживача на ринку загалом з урахуванням різноманітних факторів 
впливу. 

Американські науковці Ківець Р, Сімонсон І, формують загальний 
принцип споживчої поведінки під назвою «евристика відповідності 
індивідуальним характеристикам»: споживачів приваблюють пропозиції, що 
надають перевагу саме їм [1]. Дослідження показали, що переваги покупців 
часто бувають непостійними й нечіткими, споживачі формують їх, лише 
приймаючи рішення про покупку. 

Заслуговує на увагу двохкомпонентна модель споживчої поведінки, 
запропонованої німецькими науковцями Ф. Штрак, Л. Верт, Р. Дейч. Вона 
ґрунтується на передбаченні, що всі вчинки людини являють собою результат 
комплексної дії рефлексивних (які ґрунтуються на осмисленні) та 
імпульсивних механізмів. Оскільки їхня природа різна, то функціонування та 
взаємодію цих систем німецькі вчені розглядають на різних стадіях обробки 
інформації, ураховуючи динаміку споживчої поведінки. Зокрема, імпульсивну 
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систему подають у вигляді мережі, де обробка інформації відбувається 
автоматично, за допомогою швидкого розповсюдження збуджень по 
паралельних потоках асоціативних зв’язків залежно від змісту. На відміну від 
цього, процеси мислення, які ґрунтуються на правилах, та пасивна обробка 
інформації здійснюється рефлексивною системою. Вона, хоч і є більш 
гнучкою, проте діє повільніше, а також піддається впливу інших процесів та 
залежить від попередніх намірів [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Аби викликати певну поведінку, обидві системи використовують різні 
операції. У рефлексивній системі поведінка є наслідком мислення, яке 
підводить до прийняття рішення про доцільність і можливість існування цієї 
дії. Якщо застосування певного типу поведінки є можливим, а його результати 
оцінюються як позитивні, то поведінкове рішення ініціюватиме формування 
ментальної асоціації між суб’єктом і поведінкою. У такому рішенні можуть 
брати участь реальні й очікувані відчуття, а також фактично знання про дії та 
результати. В імпульсивній системі найпростішим джерелом активації 
поведінкових елементів є зовнішня інформація, яка сприймається органами 
чуття. 

На відміну від інших типологій купівельної поведінки, ця модель не 
класифікує певний вид поведінки як виключно «імпульсивний» або 
«рефлексивний». Замість того, модель передбачає, що майже в усіх ситуаціях  
як рефлексивні, так і імпульсивні компоненти роблять свій висновок в акт 
купівлі товару. 

Отже, маркетингове управління споживчою поведінкою полягає у 
використанні факторного впливу на кожен із етапів процесу прийняття рішень 
споживачем про покупку. Відповідно, маркетологи мають розробляти такий 
комплекс маркетингу, який дасть змогу успішно провести споживача через 
кожний з етапів процесу прийняття рішення про покупку. При цьому бажано, 
щоб процес рішення перетворився на цикл, тобто перша покупка – на наступну 
і т. д., а споживач – на постійного клієнта. 

Управління споживчою поведінкою полягає у використанні 
маркетологом факторного впливу на кожну із стадій процесу рішень 
споживачем про покупку. Процес прийняття рішення споживачем складається 
з п'яти основних етапів: усвідомлення споживачем потреби; інформаційний 
пошук; оцінка і вибір альтернатив покупки; покупка; використання покупки і 
оцінка рішень. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

  
Сучасна економіка України характеризуються високим рівнем 

динамічності і нестабільності. Така ж ситуація характерна і для інших країн, 
які знаходяться на шляху ринкових перетворень, а враховуючи кризові явища 
у світовій економіці, можна зазначити, що вона властива практично всім 
країнам. Звичайно, це негативно впливає на діяльність суб’єктів 
господарювання, адже вони не завжди в змозі швидко адаптуватися до змін 
зовнішнього середовища. Для приведення у відповідність внутрішніх 
можливостей розвитку підприємств умовам ринку, одним з найбільш 
обґрунтованих засобів, на даний момент, є створення та розповсюдження 
інновацій. 

Практика свідчить, що практично усі підприємства, які успішно 
розвиваються на ринку, своїм успіхом зобов’язані саме інноваціям. Дійсно, 
регулярне впровадження у виробництво і просування на ринку нових товарів, 
які забезпечують більший ступінь задоволення споживачів ніж традиційні, 
здатне забезпечити і підтримувати постійну, незгасаючу зацікавленість до 
товаровиробника-інноватора. Але факти доводять, що розробка і 
комерціалізація нових розробок – дуже складна і ризикована справа. 

На світовий ринок щорічно виводиться близько 100 тис. найменувань 
нових продуктів, з яких лише 2% є справжніми інноваціями, однак 
комерційного успіху досягають не більше 25%. Згідно  з результатами 
досліджень Р.Г. Купера, близько 75% ідей нових товарів генерується на основі 
аналізу потреб ринку, при цьому 75% їх ринкових невдач пояснюються в 
основному дією ринкових факторів. Належним їх аналізом і урахуванням на 
підприємствах-інноваторах повинна займатися служба маркетингу. 

Метою такого аналізу є виявлення існуючих ринкових можливостей 
інноваційного розвитку, вибір оптимальних варіантів відповідного наявного 
потенціалу конкретного підприємства і зовнішніх умов, визначення цільових 
ділянок ринку (сегментів чи ніш) для реалізації відібраних варіантів або 
формування нового цільового ринку . 

Таким чином, одну з провідних ролей у забезпеченні успіху ринкової 
діяльності підприємства-інноватора відіграє маркетинг. Ця роль полягає у 
орієнтації виробництва і збуту на більш повне ніж конкуренти задоволення 
існуючих потреб споживачів за допомогою різного роду інновацій, у 
формуванні і стимулюванні попиту на принципово нові інноваційні товари (як 
вироби, так і послуги), що призначенні для задоволення потреб новим 
способом, а також прихованих (неявних) потреб чи нових потреб. 

Еволюція інноваційної теорії маркетингу пов'язана насамперед з появою 
нових видів маркетингу, що формують нестандартні (нетрадиційні) підходи до 
діяльності компаній на ринку. До них можна віднести нейромаркетинг, 
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когнітивний і сенсорний маркетинг, інтернет-маркетинг, в тому числі 
мобільний, вірусний і партизанський, buzz маркетинг Розглянемо більш 
докладно окремі види інноваційного маркетингу. 

Найбільш яскравим видом такого роду маркетингу стала з'явилася 
наприкінці 1990-х рр. концепція нейромаркетинга. Запатентований спосіб 
отримав назву ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Technique) – метод 
вилучення метафор Залтмена. Його суть полягає в тому, що для дослідження 
підсвідомості людини застосовують набори картинок. Зображення 
викликають у споживачів позитивні емоції і запускають приховані образи-
метафори, що стимулюють покупку. На їх основі конструюють графічні 
колажі, які згодом закладають в основу рекламних роликів. Маркетингова 
технологія ZMET популярна у замовників, її використовують багато великих 
ТНК, в тому числі "Соса-Cola", "Procter&Gamble"y "General Motors", "Eastman 
Kodak" "General Mills", "Nestle". У новому методі нейромаркетинга, 
заснованому на даних магниторезонансного сканування, також застосовують 
спеціально підібрані картинки, проте в цьому випадку реакцію клієнта 
з'ясовують не в бесіді з психологом, а шляхом аналізу знімків мозку. 

Іншим видом маркетингу, що формує нестандартні підходи до діяльності 
компанії на ринку та її впливу на споживчу поведінку, є когнітивний 
маркетинг.  

Новий тип суспільства вимагає нового підходу до маркетинговим 
технологіям і його філософії в цілому. На перше місце висувається особистість 
як носій знань і навичок. Завдяки цьому відбувається умовний поділ компаній 
на традиційні і інноваційні. 

Таким чином, базисними принципами когнітивного маркетингу, що 
формує інноваційне суспільство, є соціальна комунікація, досягнення рівня 
когнітивного балансу та програмування споживчого поведінки покупця. 

Ще одним новим напрямком є сенсорний (чуттєвий) маркетинг (від англ. 
sense - "почуття"), або маркетинг відчуттів. Він пов'язаний з впливом на п'ять 
видів органів почуттів людини: зір, слух, нюх, смакове сприйняття і дотик. У 
відповідності з теорією сенсорного маркетингу товари (бренди) повинні 
пахнути, звучати, мати власний унікальний смак і давати тактильні відчуття. 

Найбільш поширений різновид чуттєвого маркетингу - аромамаркетинг 
- ароматизація повітря для стимулювання продажів і сприятливого впливу на 
покупця. Маркетингові дослідження показують: наявність приємних ароматів 
змушує покупців проводити в магазинах на 15-20% довше, ніж зазвичай, що 
позитивно позначається на рівні продажів. Аромамаркетинг спонукає до 
імпульсивних покупок, дозволяє виділитися серед конкурентів, підкреслити 
стиль, імідж та статус компанії. Наприклад, в магазинах одягу "Hugo Boss" 
пахне квітами, найчастіше - ліліями. У магазинах, що торгують виробами зі 
шкіри та шкірозамінника, часто розпорошують ароматизатор з запахом 
натуральної шкіри. Вважається, що це покращує уявлення про якість товару. 

Унікальність сенсорного маркетингу полягає в тому, що можна впливати 
на аудиторію не тільки при безпосередньому контакті в місцях продажів, але і 
через рекламу, посилаючи покупцям не стільки раціональні мотиви 
придбання, скільки емоційний заклик згадати, відчути, помацати. 
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Такі нові види маркетингу, як мобільний, вірусний, партизанський 
(провокаційний) або побут-маркетинг і блог-маркетинг, пов'язані насамперед 
з реалізацією концепції інтернет-маркетингу (цифрового маркетингу). 

Мобільний маркетинг – це використання прийомів інтернет-маркетингу з 
допомогою мобільного телефону. 

Вірусний маркетинг використовує звичку людей ділитися інформацією з 
оточуючими. Вірусний маркетинг є стратегією, при якій товар, послуга або їх 
реклама так впливають на людину, що він "заражається" ідеєю поширення 
певного контенту і сам стає активним ретранслятором. Вірусний маркетинг 
передбачає ситуацію, коли людина не шукає товар спеціально, а вплутується 
в якусь гру або конкурс і за допомогою цього спілкується з брендом. 

Майже кожен третій отримав цікаве повідомлення, пересилає його своєму 
знайомому. "IBM", "Microsoft", "Volvo", "Mercedes", "Adobe", "American 
Express", "Procter & Gamble", "Nissan" і багато хто інші великі корпорації 
активно використовують вірусний маркетинг для просування своїх товарів. 

Часто інноваційні маркетингові (рекламні) технології вірусного 
характеру називають партизанським (провокаційною) маркетингом. Він 
використовує всі види комерційних інформаційних технологій (форуми, чати 
і блоги), співтовариство справжніх партизан-моберів, що дали початок новому 
рекламному пропозиції: провокаційні ігри, збирають в реальному міському 
середовищі натовп глядачів (від англ. flash-mob - "миттєвий натовп"), а також 
впровадження в життя ігрових сценаріїв для бренду - "лайф плейсмент" (life 
placement). 

Таким чином, всі ці нові види маркетингу формують еволюції 
інноваційної теорії маркетингу, пов'язану з нестандартними підходами до 
діяльності компанії на ринку, що роблять вплив на споживче сприйняття і 
поведінку. 

При правильному використанні інноваційних маркетингових технологій 
компанії отримують значну конкурентну перевагу – можливість прогнозувати 
поведінку клієнтів, партнерів і конкурентів, а також чинити на нього вплив. 
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В сучасних умовах жорсткої конкуренції, постає проблема залучення та 
привернення уваги нових покупців. Із стрімким розвитком технологій та 
техніки, важко уявити повсякденне життя без Інтернету та соціальних мереж. 
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Стрімке зростання популярності соціальних медіа наштовхує на пошуку нових 
каналів збуту та взаємодії із покупцями.  

Така популярність соціальних мереж в системі маркетингу спричинена 
різким зниженням інтересу у споживачів до засобів масової інформації (газет, 
журналів, телебачення). Такий спосіб налагодження зв’язків із споживачем 
має свої особливості:  

1. Індивідуальне та швидке обслуговування клієнтів, у будь-який зручний 
для них час. 

2. Налагодження зворотного зв’язку, що дає доступ управлінцям 
підприємства до своєчасної інформації від споживача про зміну його 
уподобань, ступінь задоволеності товаром або обслуговуванням і т.д., що дає 
змогу проведення аналізу функціонування підприємства, та прийняття ним 
відповідних рішень.  

3. Розвиток власного бізнесу безпосередньо в мережі Інтернет. 
 4. Швидке розповсюдження інформації (реклами, відгуків тощо). 
 Дану тематику досліджували такі науковці як: Н. Холліс,  Г. Шмітт,  

Л. Вундерман, Р. Александер, Г. Армстронг, Б. Берман, Дж. Гелбрейт,  
Ф. Котлер,Р. Фрост, В. С. Хабаров, Б. Халлиган, В. Холмогоров, Т. Дейнекін, 
А. Хартман, С. Мур та інших. У їх працях досліджуються проблеми розвитку 
Інтернет-маркетингу , шляхи та перспективи його розвитку. 

 Соціальний медіа маркетинг або маркетинг соціальних мереж (англ. 
socialmediamarketing, SMM) – це комплекс дій щодо використання соціальних 
медіа в якості каналів просування, розкручування і рекламування брендів, 
товарів чи послуг, а також вирішенні певних бізнес завдань[1]. 

 Серед маркетингових SMM-інструментів можна виділити такі види як: 
 1. Блоги – це сайт або сторінка в інтернеті, у вигляді статей або заміток, 

що публікує певна людина від свого імені або від імені Інтернет-
ресурсу(LiveJournal, Blogger, Flickr,WordPress.com, Tumblr тощо). 

 2. Мікроблоги– це підвид блогу, який дає змогу публікувати короткі 
замітки, фото або відео, в обмеженій кількості (Twitter, Juick, MySpace, Plurk 
та інші). 

 3. Соціальні мережі – це спеціалізовані сайти, призначені для 
спілкування між людьми, шляхом створення власної сторінки у соціальній 
мережі (ВК, Facebook, Одноклассники, LinkedIn, Qzone, Badoo. і т.д.). 

 4. Фото- та відеомережі– це спеціалізовані Інтернет-сервіси, що дають 
змогу публікувати свої фото та відео ( YouTube, Flickr, Pinterest, Instagram 
тощо). 

 5. Месенджери– це додаток у телефоні або Інтернет-сторінка для 
моментального обміну повідомленнями, дзвінків або відеодзвінків через 
підключення до мережі Інтернет (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook 
Messenger, Skype, WeChatі т.д.) 

 6. Блогери або «лідери думок» – це люди, які користуються певним 
авторитетом та довірою у Інтернет-користувачів, зазвичай є спеціалістами в 
певній сфері (техніки, авто, медицини, спорту, дієтології, краси тощо), що 
діляться своїм досвідом, думками або враженнями із своїми підписниками.  
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 Отже, маркетингові інструменти в мережі Інтернет є широко 
поширеними та популярними у наш час. Тому керівникам або провідним 
маркетологам фірм не слід їх ігнорувати. Ефективне використання соціальних 
мереж у маркетинговій діяльності сприятиме розвитку організації як такої. 

 Метою Інтернет-маркетингу є не збільшення обсягів реалізації 
продукції, а створення позитивного іміджу фірми, безпосередньої взаємодії із 
споживачами, завоювання прихильності, популярності та довіри у споживачів, 
своєчасне інформування та підтримка зацікавленості покупців в діяльності 
фірми. 

 Головною перевагою SMM-маркетингу є отримання своєчасної 
інформації від споживача. Керівник соціальних мереж торговельного 
підприємства має змогу моніторити відгуки про свій товар або послугу, про 
його якість та якість обслуговування, доставки, оплати тощо. Таким чином, 
менеджери підприємства мають можливість корегувати свій продукт або 
сервіс в залежності від уподобань або вимог споживачів. Та чим більше 
коментарів або відгуків на соціальних сторінках фірми, тим повніше у 
споживачів складається враження про підприємство і безпосередньо його 
продукт.  

 Також, даний вид маркетингу несе за собою мінімум витрат, що є також 
однією із головних переваг Інтернет-маркетингу. Реєстрація на більшості 
соціальних мереж є безкоштовною, так само як і їх ведення. Але концентрація 
споживачів у них значно більша і швидкість розповсюдження інформації про 
свій товар або послугу також досить висока.  

 Ще однією перевагою використання SMM-маркетингу є безпосередня 
взаємодія з блогерами або лідерами думок. Лідери думок - це люди з високим 
рівнем поінформованості і досвіду у певній сфері життєдіяльності людини, що 
користуються певною популярністю та авторитетом у певної аудиторії. Лідери 
думок  це лідери у мережі Інтернет. Це люди, що не бояться висловлювати 
свою думки на широкий загал або показувати великій аудиторії своє життя та 
ділитися з ними досвідом.  

 Лідери думок мають величезну популярність в мережі Інтернет 
порівняно із засобами масової інформації. Така тенденція спостерігається 
через те, що повідомлення ЗМІ в більшості випадків є безадресними, в той час 
як повідомлення від лідера думок йде від його імені, якому довіряють та до 
якого прислухаються люди.  

 Ніщо краще не переконає потенційного споживача спробувати той чи 
інший товар або послугу, як схвалення цього продукту лідером думок. Це так 
званий ефект «попереднього схвалення». Він полягає у тому, що людина, яка 
має певний авторитет у того чи іншого потенційного споживача, похваливши 
якусь річ, яку придбала і спробувала сама, діє на підсвідомість покупця. Таким 
чином, покупець починає думати «Якщо моєму знайомому сподобалось це, то 
можливо і мені сподобається. Можливо варто спробувати.». Тому ефект 
«попереднього схвалення» є також один із інструментів маркетингу, та 
безпосередньо SMM-маркетингу, яким користуються безліч провідних 
компаній світу.  
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 Отже, SMM-маркетинг – це нова галузь маркетингу, яка потребує 
ретельного вивчення та дослідження, не тільки провідними вченими-
маркетологами, а й управлінцями вищих ланок підприємств, для ефективного 
впровадження її у функціонування фірми.  

 Практика доводить, що лідерами бізнесу стають ті підприємства, які 
вміло застосовують маркетингові принципи в управлінні своїми компаніями. 
А за умов правильного використання інструментів соціального медіа 
маркетингу можуть отримати помітні результати, які матимуть довготривалу 
віддачу [1].  

 Тому, впровадження нового методу взаємодії з покупцем на фірмах є 
актуальним питанням сьогодення. Менеджерам підприємств варто зрозуміти, 
що ефективне впровадження SMM-маркетингу є важливим фактором розвитку 
не тільки підприємства, а і його бренду, іміджу і позиціонування на ринку.  
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Розвиток підприємницької діяльності в Україні неможливий без 
впровадження маркетингу. Особливо актуальною маркетингова діяльність 
підприємств стає в контексті можливого вступу в ЄС та приєднання до СОТ. 
Розвинена ринкова економіка передових країн світу вимагає максимально 
ефективного використання маркетингового інструментарію як обов‗язкового 
атрибуту розвитку і просто виживання підприємств різних форм власності та 
видів діяльності в умовах конкуренції [1]. 

Функція контролю та аналізу маркетингової діяльності хоча і є останньою 
у переліку функцій але завжди при всякому виду підприємницької діяльності 
залишається актуальною. Адже через контроль виконання поставлених 
маркетингових задач співставляються бажання і можливості, здійснюється 
зворотній зв‗язок – корегування планів і, на кінець, результати контролю і 
аналізу є основою для планування подальшої діяльності підприємства [3]. 
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Дослідження та аналіз кінцевих результатів маркетингової діяльності 
підприємства здійснюється різними методами, які можуть використовуватись 
в сукупності або окремо один від одного це: контроль діяльності, аналіз 
діяльності, маркетинговий аудит, ревізія маркетингу, контролінг. Різні автори 
методів контролю та аналізу маркетингової діяльності використовують по-
різному весь комплекс апарату контролю і роблять акценти на різні методики, 
що в результаті призводить до урізноманітнення методів контролю, хоча 
досліджується одне явище – маркетингова діяльність підприємства [4]. 

Основні завдання контролю: 
1. визначення дійсних значень параметрів маркетингової діяльності; 
2. їх порівняння з плановими величинами; 
3. аналіз величини параметрів та причин відхилення від 

запланованих значень; 
4. формування висновків по результатах контролю та відповідного 

звіту; 
5. визначення заходів щодо виправлення відхилень і підвищення 

відповідальності [6]. 
Система планування маркетингу передбачає визначення цілей та завдань 

маркетингу, а також заходів для їх досягнення у певний період часу, виходячи 
із прогнозів щодо майбутніх умов виконання плану. Плацдармом для 
планування у межах підприємства є стратегічне планування. Процес 
стратегічного планування складається з розроблення місії підприємства, 
визначення його цілей та завдань, аналізу господарського ,,портфеля” та 
вибору стратегії розвитку підприємства [5]. 

Основна мета контролю – подати вищому керівництву видавництва чіткі 
рекомендації, як реагувати в ситуаціях, що склалися, або як зумовити ріст 
потрібних показників, підсиливши мотивацію і поліпшивши роботу з 
маркетингу. Контроль маркетингу зазвичай проводять тоді, коли діяльність 
видавництва визнана малоефективною. Це, як правило, проявляється у втраті 
ним ринкової частки або зниженні доходів. Однак у зарубіжних видавництвах, 
що працюють на ринку ефективно, контроль маркетингової діяльності 
прийнятий для регулярного періодичного застосування як базова методика. На 
думку автора, це свідчить про його важливість і необхідність впровадження на 
кожному вітчизняному підприємстві [2]. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

 ПРОДУКТУ  
 
Внаслідок посилення глобалізаційних процесів у сфері економіки, 

характерною є певна нестабільність функціонування підприємств, а отже 
постає нагальна потреба у пошуці нових інструментів здійснення 
підприємницької діяльності. Такими інструментами можуть бути різноманітні 
маркетингові методи, що забезпечать постійний інноваційний розвиток 
підприємства. 

Дане питання досліджувалось в працях як вітчизняних, так і закордонних 
вчених-маркетологів, таких як: Ансофф І., Вествуд Дж., Голубков П., 
Гольдштейн Г., Ілляшенко Н., Матвіїв М., Мордвинцев А., Павленко І., Портер 
І., Семеняк І., Твісс Б. та інші. 

Досліджуючи сутність поняття інновації (від англ. innovation – 
нововведення, новація), одні вчені спираються на обґрунтування терміну як 
отримання нових ідей, нового продукту, другі визначають інновацію як 
процес, який приносить економічну та соціальну користь або взагалі як 
результат підприємницької діяльності [2, с.156].  

Інноваційна діяльність в сфері маркетингу спрямована на практичне 
використання наукового, науково-технічного результату та інтелектуального 
потенціалу співробітників з метою отримання нової або радикально 
поліпшеної виробленої продукції, технології її виробництва та задоволення 
платоспроможного попиту споживачів у високоякісних товарах і послугах, 
вдосконалення соціального обслуговування [1, c. 4]. 

Основним завданням, що постає перед підприємством під час здійснення 
інноваційної діяльності є бажання не тільки до наукового результату, але і до 
його товарної форми. Тобто, це означає, що фірма не прагне просувати на 
ринок, те, що було отримано в результаті розробок, а навпаки те, що споживачі 
тільки очікують побачити в майбутньому. Ще задовго до розробки 
інноваційного продукту необхідно визначити цільову групу, його 
призначення, та і загалом які проблеми новий продукт буде здатен вирішити.  

Досліджуючи продукти найпопулярніших інноваційних підприємств 
можна виокремити ряд критеріїв, яким повинен відповідати новостворений 
інноваційних продукт. Отже, це [4]: 

 наукоємність;  
 запатентованість;  
 сертифікація; 
 відповідність екологічним вимогам;  
 ергономічність; 
 гарантійний строк використання; 
 сервісне обслуговування. 
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Також необхідною складовою при забезпеченні прийняття 
маркетингових рішень стосовно просування на ринок інноваційних товарів є 
оцінка маркетингового середовища, де найчастіше використовують 
стратегічний аналіз, що передбачає наявність можливих загроз на базі 
дослідження чинників макросередовища, а також досліджує слабкі та сильні 
сторони фірми.   

Розглянемо детальніше напрямки, за якими здійснюється стратегічний 
аналіз [3]: 

 Загальна характеристика:  
 можлива прибутковість у перші три роки продажу;  
 наявні конкуренти;  
 можливі конкуренти;  
 місткість ринку;  
 рівень необхідних капіталовкладень у виробництво;  
 патентний захист;  
 рівень ризику проти рівня комерційної ефективності експорту). 
  Ринкова характеристика:  
 кон’юнктура і тенденції ринку за останні п’ять років;  
 порівняльна характеристика фірмового й конкурентного товару; 

можлива тривалість життєвого циклу фірмового товару;  
 ставлення споживачів до іміджу підприємства і можливість 

використання його позитивних моментів для успішного запровадження на 
ринок нового товару;  

 вплив сезонних чинників на товар;  
 емоційний вплив товару на покупців.  
 Виробнича характеристика:  
 можливість серійного випуску нового товару та обґрунтування такого 

висновку;  
 перелік труднощів, які можуть постати за організації виробництва 

нового товару;  
 доступність придбання всіх необхідних матеріальних ресурсів;  
 наявність необхідних інженерно-технічних працівників та робітників 

потрібної кваліфікації;  
 можливість організувати виробництво товару за 

конкурентоспроможними цінами;  
 зовнішній вигляд товару.  
 Ринковий тест товару: 
 тривалість термінів отримання результатів тестування;  
 кількість місць, де його треба проводити;  
 назви місць, що в них слід проводити тестування;  
 можливість збереження відриву від конкурентів за проведення 

тестування. 
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Так як саме така наука як маркетинг передбачає виявлення змін 
маркетингового середовища, забезпечення потреб споживачів та 
конкурентних ринкових переваг, тому на нашу думку, роль його є 
невинятковою.  

Отже, для успішного входження товару на ринок необхідно застосовувати 
маркетинг інновацій, а для успішного перебування товару на ринку 
необхідним є маркетингове супроводження його під час усього життєвого 
циклу. При цьому бажано застосовувати оптимальні маркетингові 
інструменти, наприклад інноваційні.   
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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» ТМ «РУДЬ» 

 
Асортимент продукції, який формує товарний портфель підприємства, 

має бути збалансованим і спрямований на забезпечення високого рівня 
прибутку з ефективним використання ресурсів. Саме тому ПАТ 
«Житoмирський мaслозавoд» є прoвiдним перeрoбним пiдприємствoм областi. 
Оснoву дiяльнoстi товaриствa стaнoвить вирoбництвo всьoгo спектpу 
молoчниx пpoдуктiв. Пpoдукцiя завoду кoристується ширoким пoпитoм на 
ринку Укрaїни, а такoж за її межaми (Iзраїлi, Молдавiї, Голландiї, Болгарiї, 
Країнах Сходу та iн.). Завoдом ствoрено дiєву меpeжу торгiвeльних 
пpeдставництв i дилepських мереж та пoстiйно провoдиться робoта по її 
розшиpeнню. Значна увaга тaкож придiляється розшиpeнню асopтиментнoго 
pяду пpoдукцiї та її подальшoго пpoсування на pинках збуту. 
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Оснoвним та пpямим дистриб’ютopом тopгової мapки є ТОВ ТФ «Рудь», 
який гарaнтує якісне пoширення пpoдукції в регіоні [2]. 

Голoвними конкуpентами Товариства є ТМ «Ласунка» (частка на ринку 
15%), ТМ «Ласка» (10%), ТМ «Геркулес» (9%), ТМ «Ажур» (8,5%), ТМ «Лімо» 
(8%), ТМ «Хладик» (5,0%), ТМ «Королівське» (3,5%), ТМ «Айс» (3,5%), ТМ 
«Три медведя» (4,4%). Зазнaчимо, що часткa ринку ТМ «Рудь» станoвить 24%. 
ПАТ «Житомирський маслoзавод» є виpoбником харчoвої прoдукцiї, 
призначенoї для вживaння ширoким верствaм нaселення [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Частка ТМ «Рудь» на ринку України 

 
У виробництві підприємства головними та найбільш відомими брендами 

слугують такі як от «100% Морозиво», «Ескімос», «Супер Шоколад», 
«Імпреза», «Дитяче Бажання», «Імперія», «Пустунчик», «Вологодське», 
«Шеф-Кухар», «Ice Land», «Хуторок», «Gelato», «Крем-Пломбір», «Frenzy» 
[2]. 

Оснoвна пoдукцiя завoду – мopозиво. Товариствo «Житомиpський 
маслозaвод» є лідером серед укрaїнських вирoбників морoзива, oбсяги 
продaжів якoго зaймають 67 % від загaльного дохoду підприємствa або ж 886 
079 тис. грн. Оснoвнi зусилля напрaвляються на ствopення i пpoсування 
елiтного моpoзива, яке є перспективним напрямком розвитку галузi 
вирoбництва. Але спрямoвуючи oсновну увагу на рoзвиток пpeмiєм-сегменту, 
кoмпанiя не збиpaється вiдмoвлятися вiд моpoзива середньої i низької цiнової 
категорії [1].  

Нещoдавно в асopтименті Тoвариства з’явилaсь пpoдукція Хopека – 
«Рудь» пpoпонує шиpoкий асopтимент у вибopі ваговoго та фрізернoго 
моpoзива, замоpoжених фруктiв, монoкультур та овoчевих сумішей, 
хлібoбулочних виpoбів. На сьогодні завoд завоював статус лідера у своїй 
галузі та відомість торгової марки. Його продукція повністю відповідає 
сучасним тенденціям ринку [2].  

Крiм морозива, «Житомирський маслозавод» також виробляє 
високоякiсне вершкове масло, спреди, сухе знежирене молоко, вершки, 
сметану, пастеризоване i пряжене молоко, кефiр, ряжанку, фруктовi йогурти, 
глазурованi сирки пiд ТМ «Пустунчик» та ТМ «Єралаш», замороженi сумiшi, 
тісто та напівфабрикати, гриби, овочi та ягоди пiд ТМ «Шеф-Кухар». 
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Пpoдукція ПАТ «Житомирський маслозавод» представлена у всіх 
цінoвих категopіях й доступна спoживачу з різним рівнем доходу. Саме 
більшість спoживачів обирають дану марку пpoдукції. 

Ціна за бюджетне морозиво коливається в проміжку від 6 до 30 грн, елітне 
– від 60 до 115 грн (не враховуючи вагового, фрізерного морозива та хореки). 
Вартість напівфабрикатів починається від 65 грн/кг. Заморожені продукти 
(овочі, фрукти, гриби, суміші) варіюються в діапазоні від 30 до 50 грн [2]. 

Отже, функціонування вітчизняних підприємств харчової промисловості 
в умовах ринкової економіки зумовлює необхідність товарної політики й 
товарного асортименту, які відповідатимуть потребам споживачів та водночас 
сприятимуть прибутковості виробників. Аналіз структури асортименту 
продукції підприємства, на прикладі товарного портфелю ПАТ 
«Житомирський маслозавод» ТМ «Рудь» є яскравим прикладом 
вдосконалення оптимізації товарної політики та подальшої розробки інновацій 
в методах просування продукції. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Хліб – найважливіший продукт харчування українців. Хлібобулочні 
вироби, поряд з іншими продуктами з зерна, складають основу повноцінного 
харчування людей. З них людина одержує більше як половину (53%) 
споживаного білка, 15% жирів і 70% вуглеводів. Зерно пшениці і борошна 
містить необхідні для нормальної життєдіяльності вітаміни групи В та багато 
мінеральних речовин. 

Хлібопекарська галузь - одна з провідних галузей харчової промисловості 
України, призначена для забезпечення виробництва хліба, хлібобулочних та 
інших борошняних виробів у обсягах, які відповідають нормам державної 
продовольчої безпеки [1]. 

В останні роки потреба зросла  в борошні вищих сортів, що йдуть на їх 
виробництво. У той же час розширилося коло виробників і постачальників цієї 
продукції на продовольчий ринок місцевості. Зерновиробники, прагнучи 
підвищити економічну ефективність від реалізації своєї продукції, все більше 
віддають перевагу реалізації не самого зерна, а продуктів його переробки, для 
чого і розвивають міні-цехи з переробки зерна і виробництва хлібобулочних 
виробів. 

Ринок хліба України на 99,9 % представлений продукцією вітчизняного 
виробництва. Однак протягом останнього десятиліття в хлібопекарській галузі 
зафіксовано спад виробництва [3]. 

 
Таблиця 1 - Динаміка основних показників діяльності хлібопекарських 

підприємств України за 2016 – 2018 рр. 

№ Показники 2016р. 2017р. 2018р. 
Відхилення 

абсол. віднос., %

1 Обсяги виробництва (вироби 
хлібобулочні), тис. т 

1808 1763 1679 -129 92,87 

2 Виробництво на одну 
особу(виробів хлібобулочних), кг 

39,4 38,6 36,8 -2,6 93,40 

3 Споживання на одну особу 
(хлібних продуктів), кг 

111,3 110,4 109,4 -1,9 98,29 
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За даними Державної служби статистики, у 2018 році в Україні було 
вироблено 1679 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, а у 2017 році в 
Україні було вироблено 1510,7 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, що 
на 7,6% менше, ніж у  попередньому році. 

Результати дослідження свідчать, що об’єктивними причинами  зниження 
обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні є: скорочення 
чисельності населення України; зміни в структурі харчування громадян 
України; переорієнтація споживачів на інші продукти харчування; збільшення 
виробництва хліба суб’єктами господарювання, що не звітують про обсяги 
перед статистичними органами – це міні-пекарні та супермаркетами, що 
виробляють хліб під власними торговими марками [3]. 

Крім того, на ринку також присутні дрібні оператори, для яких 
виробництво напівфабрикатів є основним видом діяльності. Збільшенню 
обсягу цього ринку сприяє такий віднедавна популярний канал збуту, як 
мережі супермаркетів. 

Для останніх – це досить вигідне співробітництво – випікання в місцях 
продажів напівфабрикатів вимагає набагато менше площ, витрат часу й праці, 
аніж при налагодженні на базі супермаркетів повноцінного процесу 
виробництва хліба. Структура українського попиту на дану продукцію нічим 
не відрізняється від європейського відносно хлібної продукції. 

Враховуючи, що в усіх регіонах попит на хліб та хлібобулочні вироби 
задовольняється в повній мірі, є всі підстави зробити припущення про 
розширення тіньового ринку хліба, чому сприяють конкурентні переваги 
виробників хліба, що оподатковуються за спрощеною системою, 
адміністративне регулювання цін на хліб, що виробляється промисловими 
хлібозаводами, та відсутність при їх збитковому виробництві  державної 
підтримки промислових виробників хліба. 

У результаті досліджень можна зробити висновки, що найважливішими 
актуальними проблемами у хлібопекарській промисловості України є: 

 впровадження раціональних ресурсо- і енергозберігаючих технологій 
виробництва хліба як в умовах високомеханізованих підприємств, так і в 
умовах пекарень; 

 технічне переоснащення діючих підприємств, оснащення сучасним 
обладнанням нових виробництв, що створюються при хлібозаводах, а також 
пекарень різних форм власності; 

 покращання якості сировини, розширення сировинної бази за рахунок 
використання нетрадиційних видів сировини. Забезпечення виробництва 
високо корисними культурами молочнокислих бактерій і хлібопекарськими 
дріжджами з високою бродильною активністю; 

 підвищення споживчої цінності хлібних виробів, надання їм 
властивостей функціонального продукту шляхом використання нетрадиційної 
сировини і біологічно активних добавок; 

 удосконалення асортименту продукції. Розширення виробництва 
поліпшених видів хлібних виробів, збільшення випуску заварних видів 
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житньо-пшеничного хліба, створення і впровадження у виробництво хлібних 
виробів для оздоровчого, профілактичного і дієтичного харчування; 

 забезпечення необхідної якості продукції, що виготовляється з 
борошна зі зниженими хлібопекарськими властивостями; 

 подальше вирішення проблеми подовження терміну зберігання 
свіжості виробів, випікання хлібних виробів із заморожених тістових 
заготовок, захисту їх від мікробіологічного псування, захворювання на 
картопляну хворобу, пліснявіння. 

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що, важливим 
завданням подальшого розвитку ринку хлібобулочних виробів в Україні є 
суттєве поліпшення забезпечення попиту споживачів якісними 
хлібобулочними виробами промислової випічки за прийнятними цінами, 
отримання на цій основі достатньої маси прибутку хлібопекарськими 
підприємствами та підвищення ефективності їх діяльності. 

Стратегічні перспективи галузі пов'язані з посиленням її комплексного 
розвитку, основними напрямами якого повинні стати технологічне 
переозброєння підприємств шляхом заміни устаткування та автоматизації 
технологій; випуск нових продуктів з метою підвищення прибутковості галузі; 
досягнення максимально ефективного виробництва за рахунок зниження 
матеріаломісткості та енергоємності продукції; формування та використання 
новітніх технологій, що відповідають економічним, соціальним та 
екологічним вимогам. 
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ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ 
 

Сьогодні в світі все більшої популярності набуває рух за охорону 
навколишнього середовища. Піклуючись про екологічну рівновагу, люди все 
частіше змінюють свої звички і уподобання. Готелі теж залучені в цей процес 
і намагаються в міру можливостей відповідати поняттю «еко-готель».  

Готелі витрачають значну кількість ресурсів, щоб забезпечити високий 
рівень сервісу і якості обслуговування. Крім споживання води, електроенергії 
та утворення відходів, що підлягають переробці, готелі використовують 
велику кількість хімічних речовин і індивідуальних предметів споживання. 
Тому в останнє десятиліття у всьому світі почали активно розвиватися 
стандарти екологічної безпеки готелів [5]. 
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Надання якісних і екологічно безпечних послуг можна віднести до 
перспективного направлення, яке в сегменті готельного бізнесу допоможе 
відвоювати шматочок ринку і зміцнити свої позиції гравцям, правильно 
використовуючи засоби зеленого маркетингу. Зелений маркетинг дозволяє 
підвищити впізнаваність бренду і лояльність клієнта, що в цілому сприяє 
збільшенню обсягу реалізованих  послуг [4].  

Екологічна сертифікація є єдиним надійним інструментом підтвердження 
екологічних переваг готелю. 

Екологічно сертифіковані готелі, відмічені знаком екологічного 
маркування, заслуговують більше довіри і поваги у клієнта щодо якості та 
безпеки послуг. Екологічна сертифікація передбачає проведення оцінки всіх 
аспектів діяльності об'єкта для розміщення, пов'язаних з якістю і безпекою 
послуг, потенційним впливом на навколишнє середовище і здоров'я людини, з 
метою визначення його екологічних переваг. Критерії оцінки встановлюють 
чіткі показники екологічної результативності, яких необхідно досягти. 
Наприклад, вимоги щодо енергоефективності наступні: не менше 70% джерел 
освітлення повинні бути оснащені енергозберігаючими лампами і не менше 
10% - світлодіодними або подібні до них, не менше 50% електроустаткування 
повинно відповідати класу енергоефективності не нижче класу «А» [1]. 

З метою раціонального використання водних ресурсів установка 
сантехнічного обладнання має регулювати напір води; змішувачі для 
умивальників повинні мати максимальні витрати води 6-8 л/хв. Більше 90% 
всіх змішувачів повинні мати одну ручку , термостат або сенсорне управління. 
Також необхідно забезпечити дотримання вимог природоохоронного 
законодавства, мати ефективну систему теплоізоляції, регулювати потужність 
опалювальної системи в кожному окремому номері, впровадити  систему 
мінімізації та роздільного збору твердих відходів, використовувати 
біорозкладні пластикові упаковки та посуд. Використання екологічних засобів 
прибирання приміщень і дозаторів для миючих засобів. Меню для гостя має 
містити не менше 60% продуктів місцевого походження, також 
рекомендується до меню включати не менше 20% екологічних або органічно 
сертифікованих продуктів харчування. В цілому, екологічний стандарт на 
послуги з тимчасового розміщення (проживання) встановлює до 
загальноприйнятим вимогам державних норм і національних стандартів 
(ДСТУ 4268, 4269) 64 додаткових критерій, при цьому він доступний для 
виконання на базі об'єктів будь-яких масштабів і класу. Екологічна 
сертифікація готелів, міні-готелів, котеджів, садиб, кемпінгів - популярна у 
всьому світі. Наприклад, готелі Scandic (Швеція), Gavarni (Франція), Radisson 
Blu Royal Viking Hotel (Швеція), Alpino Family Hotel (Італія), Active Hotel 
Olympic (Італія), садиба Putikkon Hovi (Фінляндія) та ін. Підтвердили 
екологічні переваги надаваних послуг і успішно використовують засоби 
зеленого маркетингу. В Україні екологічні сертифікати вже отримали гірський 
готель «Ковчег» (Чернівецька обл., Вершина гори Мегура) і готельно-
ресторанний комплекс «Козацький стан» (м. Київ) [3]. 
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Зрозуміло, будь-яка система сертифікації повинна бути адаптована для 
конкретного регіону, враховувати особливості його клімату, природних 
ресурсів та соціального середовища. Сертифікація не повинна бути шалено 
дорогою, інакше її не зможуть пройти середні і малі готелі. Поки лише в 
декількох країнах її повністю фінансує держава, проте така практика, особливо 
відносно невеликих готелів або туроператорів, може принести дуже хороші 
дивіденди в майбутньому. Чим простіше, в тому числі фінансово, буде процес 
сертифікації, тим більше готелів її пройдуть. Така різноманітність програм 
екологічної сертифікації готелів говорить про те, що охорона оточуючого 
середовища та енергозбереження хвилює все більше людей, еко туризм 
набирає обертів у всьому світі [2]. 

В Україні є дуже багато красивих, екологічно чистих місць, що по праву 
претендують називатися еко курорт. Для того щоб розвиток готельно-
туристичної інфраструктури не зашкодив природі, необхідно активно 
впроваджувати вітчизняну систему екологічної сертифікації. 
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Проблема тютюнопаління гостро постає у житті сучасного суспільства, 

особливо  великого розповсюдження вона набула серед української молоді. 
Паління – найпоширеніша у світі шкідлива звичка, якої дуже складно 

позбутися. Нікотин є своєрідним стимулятором центральної нервової системи, 
що має патологічний вплив на організм людини. За поширеністю паління 
серед молоді  Україна займає друге місце серед країн світу. За результатами 
Глобального опитування щодо вживання тютюну, яке проводилося 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), в Україні станом на  
2017 р. кожен сьомий підліток був тютюнозалежним. 

Паління негативно впливає на молодь і призводить до низки проблем зі 
здоров’ям. Оскільки вживання тютюну відбувається через органи дихання, то 
перш за все страждає легенева система: повітряні шляхи і легенева тканина. 
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Легені у 80% курців чорного кольору. Якщо починати палити у віці  
12-13 років, то у 68% випадків у тридцятирічному віці можна мати таке 
захворювання як емфізема (розширення) легенів, а це задишка, утруднення 
дихання. Тютюнопаління є причиною 85% випадків захворювань на рак 
легенів. 

На серцево-судинну систему шкідливо впливають такі компоненти 
тютюнових виробів, як нікотин і вуглець оксиду. Малі дози нікотину 
підвищують збудливість кори головного мозку на короткий час, потім 
пригнічують і виснажують діяльність нервових клітин, цим і пояснюється 
уявне підвищення працездатності курців. Мозок звикає до нікотинових 
«допінгів» і починає вимагати їх, а якщо їх бракує, з’являються занепокоєння, 
дратівливість. Людина знову починає курити, травмує свій мозок, 
послаблюючи процес гальмування. Рівновага збудження і гальмування 
порушується внаслідок перезбудження нервових клітин, що виснажуючись, 
знижують розумову діяльність головного мозку. Порушення процесів 
збудження і гальмування викликає симптоми, характерні для неврозу. 
Невротичними проявами є головний біль, запаморочення, дратівливість, 
зниження працездатності, безсоння, тремтіння [1].  

Тютюнопаління негативно вливає на органи травлення. Деякі інгредієнти 
тютюнового диму розчиняються у слині і з нею потрапляють у шлунок, цим 
самим викликаючи виразку шлунка (у 10 разів частіше, ніж у тих осіб, які не 
палять). Температура тютюнового диму в роті курця 50-60 С, різниця 
температур, синильна кислота і інші компоненти тютюну руйнують зуби, 
слина з нікотином і отруйними речовинами заносить інфекцію в шлунок. Все 
це призводить до виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.  
Особливо треба сказати про печінку, яка є головним нейтралізатором отрут, 
що надходять в організм і що вже зробили руйнівну дію в гортані, легенях, у 
шлунку.  

Особливо негативно систематичне отруєння впливає на серцево-судинну 
систему. У всіх тютюнозалежних частота скорочень частіша майже у 2,5 рази, 
таким чином скорочується час відпочинку для серця і воно скоріш зношується. 
У 12 разів частіше у курців трапляються захворювання серця: серцева 
недостатність, інфаркт міокарду, стенокардія, звуження судин. 

Паління призводить до руйнування головного структурного елементу 
шкіри – колагену. Шкiра втрачає свою еластичність, з'являються зморшки, 
голос стає низьким та хриплим [2]. 

Від паління суттєво страждає репродуктивна система людей, особливо 
підлітків. Тютюновий дим зменшує фертильність жінок і чоловіків. Ситуація 
ускладнюється тим, що наслідки підліткового паління можуть проявитися 
пізніше, коли вже дорослі чоловік та жінка вирішують народити дитину. 
Навіть якщо в цей час вони вже кинули палити, наслідки підліткового паління 
негативно впливають на них самих та на здоров'я їхньої майбутньої дитини. 
Куріння майбутньої матері збільшує ризик передчасних пологів, переривання 
вагітності, малої ваги при народженні, мертвонародження, дефектів розвитку 



218 

та синдрому раптової смертності немовлят. Куріння чоловіків погіршує якість 
сперми і може бути критичним чинником чоловічого безпліддя [3]. 

Зважаючи на всі пагубні наслідки з метою скорочення та припинення 
споживання тютюнових виробів в Україні необхідно: 

- посилити контроль органів державної влади за виконанням 
антитютюнового законодавства; 

- заборонити всі види реклами щодо стимулювання продажу тютюнових 
виробів, яка досі присутня у місцях їхньої реалізації; 

- забезпечити подальше планомірне підвищення податків на тютюнові 
вироби; 

- розробити і реалізувати заходи з недопущення незаконної торгівлі 
тютюновими виробами; 

- розробити і реалізувати державну цільову соціальну програму зі 
зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення та допомоги у 
припиненні куріння; 

- постійно проводити у навчальних закладах виховну роботу у формі 
лекцій, бесід про шкоду, яку наносить здоров'ю тютюнопаління та 
необхідність його припинення. 

Отже, тютюнозалежність – це одна з головних проблем молоді XXI ст., це 
негативно відображається на здоров’ї всієї нації. І необхідно докласти зусиль, 
щоб побороти «омолодження» курців. 
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Кейтеринг – галузь громадського харчування, пов'язана з наданням 

послуг на віддалених точках, що включає всі підприємства і служби, що 
надають підрядні послуги з організації харчування співробітників компаній і 
приватних осіб у приміщенні та на виїзному обслуговуванні, а також 
здійснюють обслуговування заходів різного призначення і роздрібний продаж 
готової кулінарної продукції. На практиці під кейтерингом мається на увазі не 
тільки приготування їжі та доставка, а й обслуговування персоналом, 
сервірування, оформлення столу, розлив і подача напоїв гостям і тому подібні 
послуги [3]. 

Ринок кейтерингу почав розвиватися в Україні на початку 90-х років  
ХХ ст. Тоді першими розвивати ринок кейтерингових послуг стали 
ресторатори, які побачили в цьому нову нішу. Але повноцінно надавати 
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послуги з доставки їжі вони не могли: для організації виїзного заходу потрібне 
спеціальне обладнання, меблі та постійний персонал, тобто необхідні 
залучення додаткового капіталу і копітка робота над кожним окремим 
замовленням. На такі витрати йшли далеко не всі, та ринок відчував гострий 
дефіцит в спеціалізованих компаніях [4]. 

Сьогодні на ринку налічується близько 260 компаній, що надають саме 
подієві кейтерингові послуги. Проаналізувавши їх роботу виявили топ-5 
компанії лідерів на цьому ринку. Цими компаніями стали: «Живот-
кейтеринг», студія кейтерингу «Chef», «Фигаро-кейтеринг», «Эссен», «Rich 
catering». 

«Живот-кейтеринг»- це київська кейтерингова компанія яка пропонує 
широкий спектр кейтерингових послуг таких фуршет, шведська лінія, 
коктейль, банкет, кава-брейк та їжа у боксах. Компанія пропонує великий 
вибір сервірування, що дозволяє їй вписуватися у формат будь якого заходу, 
також «Живот-кейтеринг» надає послугу попередньої дегустації меню. Кухня 
данної компанії спроектована спеціально під формат ресторанного виїзного 
обслуговування. ЇЇ потужність дозволяє обслуговувати заходи до 2000 чоловік. 

Студія кейтерингу «Chef» за останні 5 років стала однією з най відоміших 
у місті Львів. Компанія пропонує такі послуги як фуршети, кава-брейк, 
корпоративні вечірки, авторські весільні столи, весілля та банкети, а також 
барбекю вечірки. Chef організовує виїзне обслуговування заходів в будь-якій 
точці Львова та Західної України. А послуги студії містять не тільки доставку 
готових страв, але також сервірування та оформлення столів, обслуговування 
офіціантів, барменів і барист, забезпечення необхідними меблями та шатрами.  

«Фигаро-кейтеринг» пропонує фуршети, бенкети, коктейльні вечірки, 
шведську лінію, кава брейк. За 15 років свого існування в місті Одеса компанія 
провела понад 10000 заходів. Компанія працює у різних містах України, але 
найбільшу популярність отримала в Одесі. Своєю особливістю команда 
«Фигаро-кейтеринг» називає те, що, не прив'язуючись до стаціонарних 
ресторанів, на обраній клієнтом локації вони забезпечують захід всім 
необхідним обладнанням і декором для якісного споживання їжі та напоїв. 
Меню кейтерингової компанії включає 2500 позицій. Компанія надає розробку 
індивідуального меню під концепцію заходу, а також ексклюзивну концепцію 
сервірування. 

«Эссен» компанія існує вже 15 років у місті Харків. Своєю особливість 
компанія вважає  комплексний підхід до організації банкетів і фуршетів. 
Власні виробничі потужності та велика база персоналу дозволяє «Ессен» 
організовувати всілякі варіанти обслуговування, починаючи від обідів, кава-
брейків і пікніків, закінчуючи великими фуршетами та банкети з класичним 
обслуговуванням та різноманітними варіантами меню. У «Ессен» є власна 
виробнича база в Харкові, площею понад 450 кв. м. Вона оснащена  
всім необхідним технологічним і холодильним обладнанням і навіть 
автопарком. Тому: 

 всі заходи можна повністю технічно забезпечити; 
 можна вибрати будь-який формат проведення, адаптувавши ідеї 

замовника під обрану локацію; 
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 спираючись на побажання клієнтів, команда «Ессен» розробляє 
індивідуальні кошториси для них. 

«Rich catering» - це компанія відносно молода компанія яка існує  на ринку 
8 років. Вона знаходиться у Дніпрі та спеціалізується на фуршетах, бенкетах, 
кава-брейках, барбекю, корпоративному харчуванні, весіллях, заміських 
пікніках, дитячих святах, ювілеях.  

В останній час кейтеринг стає все більш популярним тому все більше і 
більше компаній намагаються зайняти свою частку на цьому ринку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВЕНЕСУЕЛЬСЬКОЇ  
КУХНІ ТА НАПОЇВ 

 
Національна кухня венесуельців дуже багата і різноманітна. 

Територіально-кліматичні відмінності відбилися на регіональних 
особливостях венесуельської кулінарії. На її специфіку значно вплинула 
етнічна неоднорідність даної нації (в першу чергу змішання індіанців, 
іспанців, інших європейців і африканців). 

Розглянемо найбільш характерні для венесуельської кухні страви та 
напої. Як відомо, одним з головних харчових продуктів латиноамериканців, 
венесуельців зокрема, є т'хг (маїс) (в українській мові в даному випадку 
узуально слово «Кукурудза» )[1, c.299-305].  

У всіх регіонах Венесуели з кукурудзяної муки готують велику кількість 
страв і напоїв. В першу чергу, це кукурудзяні коржі. Зауважимо, що вони 
типові також для колумбійської кухні. Готують «арепас» по-різному. Дуже 
часто вони мають найбільшу різноманітну начинку. Нерідко в тісто додають 
натертий сир [2, c.184-194]. 

Досить широко поширена й такий різновид кукурудзяних коржів, як 
«качана» – тоненький кукурудзяний коржик, виготовлений з недозрілих зерен 
молодої кукурудзи, підсмаженої на глиняній або на залізній сковорідці. 

Одним з найвідоміших венесуельських страв є «альяка». Цю страву 
можна навіть вважати в якійсь мірі ритуальним, бо його готують в різдвяні 
свята; організовуються Різдвяні вечері, збираються друзі, родичі, службовці 
компанії, подається «альяка», яку запивають пуншем і заїдають солодким 
тортом. 
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Є дуже велика кількість способів приготування альякі: воно залежить не 
тільки від індивідуальних смаків тих, хто готує дане блюдо, але і від регіонів 
країни. Взагалі «альяка» - це пиріг з кукурудзяної муки з начинкою (вона буває 
найрізноманітніша), загорнутий в прикрашений оливками, різними 
маринованими фруктами, овочами, банановий лист. 

У країні дуже популярна каша з маїсового борошна – «масаморра», в яку 
зазвичай додають молоко (нерідко кокосове), нерафінований цукор або мед. 

До національної кухні належить також така їжа як: «пабел'он кріольскій», 
зване також пабельоі венесуельський - блюдо з м'яса і різних гарнірів, в які 
входять: підсмажений банан, рис, чорна квасоля, різні овочі, варене яйце. Ще 
один вид другої страви – «асад негро» - смажене м'ясо в темному соусі. Як 
гарнір часто буває картопля. 

Серед супів слід зазначити такі, як «санкочо» - суп з яловичини і різних 
овочів. «Писку» або «писку андінна» - ароматний суп з картоплі, цибулі, яєць, 
молока і запашної трави сілантро. 

Найбільш популярними у Венесуелі є такі напої як: «чіча». У Венесуелі є 
різні види «чічі»: «чіча» - алкогольний напій, часто з додаванням заграв 
фруктового соку і венесуельська «чіча» - відсвіжуваний напій. Алкогольна 
«чіча» широко поширена не тільки в Венесуелі, але в багатьох інших 
латиноамериканських країнах: в Мексиці, Колумбії, Еквадорі, Болівії, Чилі, 
Аргентині, Нікарагуа, Перу, Гватемалі та ін. Вона виготовляється, в першу 
чергу, з маїсу, а також з рису, юки та деяких фруктів. Венесуельська чіча 
проводиться тільки в Венесуелі. Її готують з рисового борошна, молока, цукру 
або нерафінованого цукру [3]. 

«Панелі (папелон) кон лимон» - напій з нерафінованого цукру з 
додаванням лимона. 

«Рон» - ром. Цей спиртний напій, одержуваний бродінням і перегонкою 
соку цукрової тростини, у Венесуелі виготовляють вже не одне століття. На 
світовому ринку венесуельський ром відноситься до кращих сортів. 

«Картільо» - прохолодний напій з рису і кукурудзи, який вариться з 
цукром. 

«Гуарапо» - зброджений сік з цукрового тростини з лимоном. Даний напій 
широко відомий не тільки у Венесуелі, але і в багатьох країнах Латинської 
Америки, таких як: Мексика, Гватемала, Гондурас, Коста-Ріка, Колумбія, 
Еквадор, Перу, Болівія та ін. 

«Гуарапіта» - напій з фруктів з додаванням цукру і горілки. 
«Чіріл» - самогон, виготовлений з какао. 
«Гуачарака» - кава, сильно розбавлений водою. 
Вино під назвою «юкунта» виготовляють з пальми. У різних штатах 

вживаються напої, типові саме для даного району. 
Також мешканці Венесуели полюбляють солодкі страви. Наприклад, таку 

як «махарете» - десерт з кукурудзяної муки, кокосового молока, цукру та 
кориці. 
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Дуже популярна солодка булочка «бунюель». Її випікають по-різному. 
Особливо часто зустрічається «бунюель» з пасти юки, з додаванням яєць, сиру, 
меду, іноді рому, ванілі, а також шматочків свіжого ананаса. 
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РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ  
ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 

 
Збільшення ролі їжі та харчування як форми споживання разом з 

глобальними процесами на світовому ринку призвели до того, що кухні світу 
разом з асортиментом продуктів харчування стали доступнішими. Частування 
національними стравами і напоями є основою гостинності, а тому, сприяє 
налагоджуванню культурних контактів, взаємопізнанню та взаєморозумінню, 
масштабному спілкуванню між громадянами різних країн. Послуги 
ресторанного господарства та громадського харчування є важливою частиною 
самобутності регіону та відіграють важливу роль у формуванні якості життя, 
забезпеченні здоров’я населення та формуванні туристичного іміджу регіонів.  

Зворотною тенденцією глобалізації постає посилення регіональних 
чинників розвитку соціально-економічних процесів, зумовлених прагненнями 
зберегти свою етнокультурну спадщину та захистити національні традиції. 
Сьогодні важливою складовою індустрії туризму є харчування гостей. 
Знайомлячись з визначними пам’ятками міста, екскурсанти одночасно хочуть 
знати про особливості національної кухні, яка притаманна окремому регіону. 
Гастрономія є значущим джерелом формування її ідентичності [1]. 

Виділяти гастрономічний туризм в окремий вид стали зовсім нещодавно. 
Природно він тісно пов’язаний з будь-яким туризмом, адже, приїжджаючи 
кожного разу в нову країну, турист хоче спробувати страви цієї країни. Кухня 
країни найточніше відображає характер жителів цієї країни, передає увесь 
колорит країни. Їжа може розповісти про дух народу більше за твори 
архітектури і живопису. Витончені мистецтва індивідуалізовані, а ось 
національна кухня, як говорять французи, «справа трісок», численних і 
безіменних авторів.  
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Як і кухні інших народів світу, кухня України специфічна. Її 
специфічність полягає в полікультурності суспільства і, як наслідок, 
різноманітності кулінарних традицій. У зв’язку з цим є можливість для 
розвитку нового виду туризму − гастрономічного. Сьогодні це тури, де немає 
твердо встановлених маршрутів, їх організацією займаються лише деякі великі 
туроператори, упевнені у своїх силах і партнерах. Представники туристичного 
бізнесу говорять, що у цього напряму сформувалося вузьке, але постійне коло 
прибічників. Це твердження дає підстави говорити про перспективи розвитку 
кулінарних подорожей: доцільно продумати маршрути, створити рекламу для 
залучення більшого потоку туристів [1]. 

Україна як новий туристичний напрям все частіше з’являється на 
туристичних картах мандрівників. Відомість додають і різні рейтинги від 
міжнародних туристичних путівників, які рекомендують мандрівникам 
звернути свої погляди на Україну. Найбільш відвідуваними містами нашої 
країни є Київ, Львів, Одеса. А район Закарпаття користується неабиякою 
популярністю та вже встиг полюбитися іноземним гастротуристам. 

Межуючи з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією кухня 
Закарпаття поєднала в собі традиції цих країн, зацікавивши цим самим 
багатьох іноземних туристів. Знаменитий банош (страва, приготовлена із 
кукурудзяного борошна і сметани), український борщ і вареники тепер знають 
і люблять у багатьох країнах. Закарпаття вважають найбільш гастрономічним 
в туристичному плані районом на сьогоднішній день [2]. 

Деякі райони Одеської області розробляють та впроваджують свої 
програми з розвитку туризму в регіоні. Вже є цікаві приклади винних турів, до 
програми яких входять: відвідування виноградарських господарств, 
виноробних підприємств, музеїв; дегустація виноробної продукції. 
Зароджується в регіоні проведення етнічних фестивалів, які дозволяють 
відвідувачам зануритися в традиції та культуру етносу. Одеса – південний 
винний центр України. Подорожі по заснованому в Бессарабії російськими 
старовірами й українськими козаками історичному місту Вилкове з метою 
рибної ловлі та збору суниці тощо. Все вищезазначене спонукає до розвитку 
туризму в цьому регіоні та його переведення на більш високий рівень. На 
підставі узагальнення результатів досліджень виявлено, що південь Одещини, 
а саме Бессарабія, має величезний потенціал як об’єкт гастрономічного 
туризму. Сприятливими факторами є мультинаціональність регіону, наявність 
ресурсної бази, розвинена інфраструктура, розвиток сільського господарства, 
чудова їжа та прекрасна природа – основні переваги Одещини [3]. 

Набувають популярності винні тури по Закарпаттю, Одеській, 
Херсонській та Миколаївській областях, що є традиційними центрами 
українського виноробства. Для стимулювання збуту при заводах-виробниках 
створено експозиційні та дегустаційні зали. На думку Т. Божук та  
В. Прокопчук найбільш вдалою формою є поєднання винного та пізнавального 
або сільського туризму. Проживання в оселі під час сільського зеленого 
туризму дає туристам змогу долучитись до процесу вирощування та збору 
винограду, виробництва вина, культури його вживання, придбати автентичні 
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вина та сувеніри. На думку дослідників, найбільш вдалою формою є 
поєднання винного та сільського туризму. 

В рамках ознайомлення туристів з традиціями, обрядами, устроєм, 
життям, побутом і ремеслами населення різних регіонів України зазвичай 
передбачається відвідування етноресторанів закладів харчування, що 
презентують традиційну українську або іншу етнічну кухню народів, які 
проживають в Україні (болгар, росіян, поляків, вірменів тощо). Практика 
останніх років свідчить, що туристичні потоки зростають у тих регіонах, де на 
основі самобутніх традицій формуються спеціалізовані інтерактивні 
туристичні фестивалі, народні свята. Останнім часом в Україні було 
започатковано чимало гастрономічних фестивалів: «Карпатський рататуй» (м. 
Ужгород), «Червоне вино» (м. Мукачево), фестиваль молодого вина 
«Закарпатське Божолє» (м. Ужгород), фестиваль вина та винограду «Сонячна 
долина» (м. Судак), Фестиваль сиру і вина (м. Львів), фестиваль кулішу (страва 
української кухні, зварена з пшоняних круп; проводиться у м. Кам’янець-
Подільський), фестиваль молодого вина «Галицька дефіляда» (м. Тернопіль), 
«Конкурс різників свиней – гентешів» (с. Геча, Закарпатська обл.), «Біле вино» 
(м. Берегово, Закарпатська обл.), гастрономічний фестиваль вина та меду 
«Сонячний напій» (м. Ужгород, Закарпатська обл.), «Фестиваль ріплянки»  
(с. Колочава, Закарпатська обл.), «Гуцульська бринза» (м. Рахів, Закарпатська 
обл.), «Борщ’їв» (м. Борщів, Тернопільська обл.), фестиваль хліба (хутір 
Обирок, Чернігівська обл.), «Український кавун – солодке диво» (м. Гола 
Пристань, Херсонська обл.), свято Полтавської галушки (м. Полтава), свято 
сала (м. Полтава), фестиваль полуниці (м. Ізюм, Харківська обл.), свято 
шоколаду (м. Львів), фестиваль дерунів (м. Коростень, Житомирська обл.) [4]. 

Важливим фактором також є не лише розважальний вплив, який 
здійснюється при залученні до гастротуризму, а й лікувальна складова. Адже 
багато підвидів даного туризму пропонують продукцію, яка володіє 
лікувальними та профілактичними властивостями. слід зазначити, що 
гастрономічний туризму має перспективи для розвитку. Тому, наявні 
туристичні ресурси є міцною базою для розробки та втілення у життя цікавих 
гастрономічних маршрутів. Велика кількість релігійних свят, які 
супроводжуються театральними дійствами, організація ярмарок та 
фестивалів,– все це є основною складовою гастрономічного туризму.  

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що гастрономічний туризм у 
майбутньому може стати затребуваною подорожжю, оскільки сьогодні люди 
більше віддають перевагу вишуканому відпочинку, що запам’ятовується, а 
глибоке пізнання відвідуваного регіону можливе через національну кухню. 
Тому Україна має всі ресурси, щоб зберегти своєрідність і властивий тільки їй 
колорит, завдяки чому завоювати визнання у всьому світі і стати цікавою для 
гастрономічних мандрівок для кожного іноземного туриста. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
В сучасних умовах власникам готелів стає все складніше підтримувати 

готельний бізнес на достатньо високому рівні. Через нестабільну політичну 
ситуацію зменшилася кількість подорожуючих туристів по всіх регіонах 
України. Економічна криза призвела до підвищення цін на всі ресурси і 
послуги, що використовують в готельному господарстві. Одним з 
найважливіших завдань готельного сервісу в сучасних умовах є забезпечення 
високого рівня безпеки, що обумовлено зростанням загрози тероризму, 
диверсій і ускладненням кримінальної ситуації в країні. Тому необхідне 
створення комплексної, ефективної, надійної системи охорони дозволить 
готелю мати імідж об’єкту, що гарантує всім гостям спокій і упевненість в 
своїй безпеці [1]. Власник готелю бере на себе зобов’язання, не тільки 
забезпечити затишок проживання та гарантії гарного відпочинку, але і безпеку 
людей, які проживають у готелях, їхнього життя, здоров’я, майна тощо. Саме 
тому, потрібно розробляти комплекс засобів безпеки готелів, і зокрема готелів 
України. Готель повинен беззастережно відповідати очікуванням своїх 
клієнтів. А це і високий рівень комфорту, і незмінна якість обслуговування і, 
звичайно, безпека готелю. Готелі відносяться до об’єктів, де забезпечення 
безпеки відіграє ключову роль. Це, як правило, багатоповерхові будівлі з 
великою кількістю кімнат і довгих коридорів, активні і вдень і вночі фойє і 
приймальня готелю, розважальні установи на цокольному поверсі. Тому 
готелі, якщо подивитися з боку безпеки, мають принципові відмінності від 
інших господарських об’єктів. З одного боку керівництво готелю вкрай 
зацікавлене у створенні іміджу «відкритого будинку» із забезпеченням 
режиму найбільшого сприяння для максимального числа гостей, і тому будь-
які пристрої безпеки не повинні привертати увагу відвідувачів, але, в той же 
час, забезпечувати почуття особистої безпеки і комфортності.  

Сьогодні розвиток готельної індустрії теж йде в ногу з часом, в тому числі 
і в плані впровадження професійних систем безпеки готелів. Колись вони були 
в новинку, зараз вони сприймаються просто як необхідність. Значний досвід у 
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цій галузі накопичено світовими ланцюжками готелів (Hilton, Holliday Inn, 
Radisson Sas та ін.), але тепер цим нікого вже не здивуєш і в Україні. Більшість 
технічних рішень, які ще 15-20 років були нововведенням в Україні, вже 
широко впроваджуються, зокрема у сфері безпеки готелю. Але при 
впровадженні систем безпеки в готелях України виникає багато проблем, які 
пов’язані із різними факторами (політична та економічна нестабільність в 
країні, недосконала законодавча база, недостатнє технічне оснащення готелів 
та кваліфікація персоналу та ін.), що негативно впливає на роботу готелю та 
його безпеку [2]. Як правило, комплексна система безпеки повинна включати 
в себе організаційні, технічні, апаратні, програмні і фізичні заходи 
попередження і своєчасного реагування на будь-яку небезпечну ситуацію в 
готелі. Це передбачає встановлення у кожному українському готелі системи 
контролю та управління доступом (СКУД); розробку комплексу заходів з 
протипожежного захисту; встановлення охоронної сигналізації та 
відеоспостереження; обладнання номерів готельними міні сейфами, побудова 
системи оперативного зв’язку, системи технічного укріплення, системи 
захисту інформації, системи гарантованого електроживлення та інші заходи  
Дослідження діяльності готелів України показало, що найбільше проблем, при 
розробці та впровадженні комплексних систем безпеки в готелях, виникає 
саме в процесі роботи з клієнтами та персоналом. Тому пріоритетним 
напрямком діяльності готелю, при розробці його системи безпеки і вирішенні 
цих проблем, є впровадження систем контролю і управління доступом 
(СКУД), які значно підвищать рівень сервісу гостей та покращать роботу 
обслуговуючого персоналу. Він дозволять автоматизувати управління 
доступом в готельних номерах, запобігти несанкціонованому проникненню в 
готельні номери, нададуть можливість гостю безперешкодно та просто 
потрапляти в його номер. Дослідження також показало, що не всі готелі на 
Україні, можуть собі дозволити впроваджувати такі системи (за недостатністю 
фінансування), хоча за кордоном вона на сьогоднішній день є стандартом 
якості роботи будь-якого готелю. Сучасні СКУД складаються з комплексу 
програмно-апаратних засобів, основою яких є застосування системи 
електронних замків. Електронні замки на сьогоднішній день об’єднують в собі 
високу надійність дверного замку та сучасну електроніку. Електронними 
замками в українських готелях можуть бути обладнані як гостьові кімнати, так 
і ліфти (гостьові і службові), а також службові та складські приміщення. Це 
дозволяє локалізувати переміщення гостей та персоналу по території готелю 
(розділити готель на гостьову та службові зони), а також виключити 
проникнення і пересування сторонніх осіб самостійно (без супроводу гостей 
або працівників готелю), що істотно підвищує рівень безпеки готелів. Новітні 
електронні замки набагато зручніші і ефективніші, ніж механічні. У Європі 
установка таких замків є стандартом якості. Українські готелі помітно 
відстають, але прогрес не стоїть на місці і з кожним роком готелів обладнаних 
електронними замками, стає все більше. Витрати, пов’язані з установкою 
електронних замків дуже швидко окупаються. В даний час промисловість 
випускає сотні різновидів електронних замків. Серед фірм виробників 
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електронних замків на українському ринку найбільшу увагу заслуговують 
замкові системи виробництва іспанських фірм Salto, Tesa, Inhova, Onity, 
Omnitec, італійської фірми Cisa, Saflok (США), VingCard (Норвегія), Nexus 
(Япония), Ilco (Канада), Adel, Levellock, Digilock, Smartlock (Китай), Assa 
Abloy (Фінляндія) та інших виробників. Ключем до електронного замка 
можуть служити магнітні карти, viegand карти, proximiti карти, smart карти, 
штрих коди, відбитки пальця або буквено-цифрові коди, введені з клавіатури. 
З точки зору економії коштів, в якості індивідуальних карт, найбільш доцільно 
використовувати звичайні пластикові картки з магнітним кодуванням. Для 
клієнтів VIP-класу можуть бути рекомендовані proximiti карти, які зчитуються 
дистанційно, навіть перебуваючи всередині гаманця в нагрудній кишені. 
Практично у всіх імпортних СКУД широко використовуються сімейство 
безконтактних карт Mifare (австрійської фірми Mikron). Деякі типи мають 
вбудований криптографічний захист. Карти видаються клієнту при реєстрації. 
Система налаштовується таким чином, що доступ клієнту в номер дозволений 
рівно на оплачений термін перебування в готелі. Крім того, можливо надання 
дозволу (заборони) на доступ у ті чи інші приміщення (зони, поверхи) залежно 
від сплаченого комплексу послуг, класу. 

Програмне забезпечення готельних замкових систем в обов’язковому 
порядку повинно мати також стиковку, так званий інтерфейс, для зв’язку з  
системою управління готелем. Це забезпечить додатковий рівень комфорту 
для гостя (що і є головним завданням готелю). При вибір оптимальних СКУД, 
потрібно враховувати вимоги до безпеки об’єкту, на якому планується монтаж 
системи доступу. З технічного боку, елементи СКУД повинні мати мінімальну 
кількість проводів. Якщо потрібно просто контролювати одну або дві точки 
проходу в приміщення, тоді немає необхідності використовувати більш 
складні і дорогі мережеві СКУД. Оптимальним варіантом у такому випадку 
буде застосування автономних систем. Більш перспективною (хоча і більш 
дорогою) на сьогоднішній день є ідея створення в українських готелях мережі 
СКУД (on-line) з централізованим контролем. Така система дозволить 
оператору служби безпеки (а також менеджеру готелю, представникам інших 
служб) постійно тримати під контролем ситуацію на об’єкті, знати, які 
приміщення відкриті, закриті [3].  

Тому одне з найважливіших завдань готельних підприємств є створення 
надійної системи безпеки. Для розробки та реалізації ефективних заходів, якi 
спрямовані на забезпечення високого рівня безпеки готелів в Українi, 
необхiдно враховувати фiнансову можливiсть готелів, їх характернi риси, 
конкретнi умови функціонування, характеристику номерного фонду та його 
розподіл за категоріями, квалiфiкацiю персоналу та технiчне оснащення 
готелів. Максимальна ефективність проектування, розробки, впровадження і 
функціонування системи безпеки в готелі може бути досягнута при 
комплексному підході з урахуванням усіх чинників і вимог, а також при 
оптимальному поєднанні людських і технічних ресурсів забезпечення безпеки 
в готелі. Особливу увагу слід приділяти організації робіт по забезпеченню 
безпеки готелю і зробити систему ефективною, тому що від неї в значній мірі 
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залежить імідж готелю та його конкурентоспроможність на  ринку готельних 
послуг. 
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ЕЛЕКТРОННЕ МЕНЮ: НОВІТНЯ СИСТЕМА  

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 
Інноваційний шлях розвитку є невід’ємною та визначальною складовою 

економічного зростання України. Досвід різних країн світу доводить, що лише 
за умови широкого впровадження інноваційних технологій можливо досягти 
конкурентоспроможності підприємства. В сучасних закладах ресторанного 
господарства привабливими є не лише різні страви та напої, але й інноваційні 
послуги, зручності, доброзичлива атмосфера, відпочинок, музика. 

В закладах ресторанного господарства України для того, щоб споживач 
міг ознайомитися з меню та зробити замовлення, використовують 
комп’ютерні монітори із сенсорним  управлінням. Намагаючись мінімізувати 
витрати часу на обслуговування, ці заклади запровадили так звані e-Menu 
(тобто електронні меню) [1]. 

Електронне меню – це інтерактивне меню, що реалізується за допомогою 
сенсорного дисплею, який розміщують біля столу або на столі, за яким сидить 
відвідувач, чи біля барної стійки. Таке меню надає споживачам закладів 
ресторанного господарства можливість: 

 візуально в інтерактивному режимі ознайомитись з меню закладу та 
наочно й оперативно побачити високоякісні фотографії і детальний опис 
кожної страви; 

 робити замовлення, не викликаючи офіціанта; 
 викликати офіціанта, наприклад, для того, щоб попросити рахунок; 
 отримати додаткові послуги, оскільки в комп’ютері з e-Menu, як 

правило, є ще такі функції: ігри, гороскопи, анекдоти, відео, музика. 
Завдяки запровадженню в закладах ресторанного господарства e-Menu 

споживачам не потрібно чекати офіціанта, можна зразу зробити замовлення. 
Кожен самостійно та швидко може отримати додаткову інформацію про 
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страви: склад інгредієнтів, рецепт, енергетична цінність, спосіб приготування 
тощо. Під час очікування замовлення можна пограти в різні ігри, почитати 
новини, анекдоти, замовити музику або подивитися відео. Новизна цих послуг 
приваблює молодь. Водночас, як свідчить практичний досвід, сенсорні екранні 
меню з фотографіями страв сприяють збільшенню їх продажів. Завдяки 
електронному меню в закладах ресторанного господарства відкриваються нові 
можливості для проведення рекламних акцій: можна ефективно представити 
свій бренд за допомогою системи електронного меню. Практично усуваються 
причини для конфліктних ситуацій під час прийняття замовлення. 
Відкриваються нові можливості і для зворотного зв’язку зі споживачами: 
проведення опитування і завдяки цьому можливість ефективно управляти 
програмами лояльності [2]. 

В результаті досліджень було виявлено, що першим в світі закладом, в 
передмісті Сіднея у якому традиційне паперове меню замінили електронним, 
став австралійський ресторан Global Mundo Tapas. В майбутньому ресторан 
планує вдосконалити додаток для меню і зробити його більш функціональним. 
Воно буде пропонувати клієнтам страви,  які найкраще підходять до погодних 
умов, а також зможе підібрати для відвідувача страву, яка буде відповідати 
його настрою. 

Багато ресторанів Європи, США і Японії випробовують нову технологію 
замовлення страв за допомогою сенсорних екранів. В Ізраїлі, Бельгії, Франції 
і ПАР електронне меню встановлено в суші-барах, пабах і сімейних 
ресторанах. Система побудована на базі сенсорних терміналів. Провівши 
невеликі дослідження було визначено, що у тель-авівському суші-ресторані 
Frame дохід від столиків, оснащених електронними меню, виріс на 11% в 
порівнянні зі звичайними. Коли клієнти замовляють столик по телефону, вони 
часто просять саме столик з екраном. 

Аналіз літературних джерел показує, що використання e-Menu в закладах 
ресторанного господарства дозволяє значно збільшити кількість постійних 
клієнтів та значно підвищити прибуток закладу до 25 %. 

В 2012 році українська мережа ресторанів «Козирна карта» зацікавилися 
ідеєю сенсорних дисплеїв меню на XIII міжнародній виставці «Ресторан Экспо 
Україна – 2012». А нещодавно в мережі ресторанів «Козирна карта» в холі 
з`явилося електронне меню [3]. 

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що через великий 
попит, кожного року відкривається все більше закладів ресторанного 
господарства. Тому власникам закладів необхідно розробляти і продумувати 
свою діяльність до дрібниць, впроваджувати в дію різні інноваційні методи та 
технології, які б збільшили  відвідування та залучали все більшу кількість 
потенційних споживачів до свого закладу. А використання закладами 
ресторанного господарства у своїй роботі таких інновацій, як e-Menu, QR-код 
та додатків SmartCellar або Uncorked, допоможе значно ефективніше 
організувати роботу працівників ресторану, отримати додатковий прибуток та 
значні переваги у конкурентній боротьбі. 
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РОЛЬ СОМЕЛЬЄ У ГОТЕЛЬНО – РЕСТОРАННОМУ 

 БІЗНЕСІ 
 
Сомельє – це експерт, який володіє навичками дегустації вина, знаннями 

про його виробництво, особливості, подачу та поєднання його з різними 
стравами. Такий працівник, повинен грамотно розмовляти, буди ввічливим та 
коректним, а також сомельє - це психолог для клієнта, який допоможе зробити 
правильний вибір та дасть хорошу пораду. 

2018 рік показав, що «сомельє» - це одна із найпопулярніших професій на 
ринку праці, не лише закордоном, а й в Україні. На території нашої держави 
навіть функціонує «Асоціація сомельє України» (АСУ), яка є членом 
«Міжнародної Асоціації Сомельє» (ASI). Дана організація була створена ще в 
2003 році, її основні завдання: 

- розширення знань та накопичення досвіду; 
- підвищення ділової кваліфікації; 
- організація матеріально, фінансової та творчої дороги; 
- проведення семінарів, тренінгів та конкурсів; 
- створення сприятливих умов для професійної активності членів 

асоціації [1]. 
«Асоціація сомельє України» щороку проводить конкурс «Кращий 

сомельє України», така традиція започаткувалась ще з 2003. АСУ тісно 
співпрацює з виноторговою компанією «Вітіс Груп», яка не лише допомагає 
проводити організаційні моменти конкурсу, а й надає робочі місця всім 
учасникам асоціації. Ще з 2008 року компанія представляє на ринку 1500 
найменувань вин та алкогольних напоїв. Цього року, компанія посіла перші 
місця в розвитку українського виноробства та організації сучасного 
виробництва алкогольних напоїв [2]. 

На даний момент, в Україні стрімко розвивається винний туризм. 
Виноробні підприємства  пропонують своїм  клієнтам ознайомитись з 
технологією та особливостями зберігання вина. Для цього створюють 
дегустаційні зали, де навчають правильній дегустації  та поєднанню вина з 
стравами. 
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«Виноробне господарство князя Трубецького» - це єдине історичне шато 
України, яке має у своїй власності велику кількість виноградників, в 
асортименті напоїв  існують вина віком понад 100 років. Гостей навчають 
тонкощам дегустації та пропонують спробувати фірмові вина : «Оксамит 
України» та «Перлина степу». 

Наступна виноробня «Колоніст», яка була заснована в 2005 році на півдні 
Одеської області. На її території вирощують такі сорти винограду, як 
Шардоне, Рислінг, Мерло та інші. 

«Старий підвал» - це старовинне місце, якому вже понад 300 років. Тут 
виготовляють сухі марочні вина за традиційними технологіями, а також 
допомагають гостям оволодіти тонкощами дегустації та вибором хорошого 
вина. Всі бажаючі можуть відвідати лекції про сучасне виноробство на 
Закарпатті  та ознайомитись з перспективами професії сомельє. 

Дегустаційний зал «Медовий дім» - це перший дегустаційний зал в 
Мукачево. Туристів пригощають медом, з різних куточків світу, медовими 
алкогольними напоями, навчають різних етапів дегустації та вибору вина. 

Дегустаційний зал «Урста» вміщує в собі 2 великих зали: кімната для 26 
осіб, кімната для 6-7 осіб. Відвідувачам пропонують п’ять видів вина та 
проводять професійні дегустації. За бажанням, гості можуть побачити процес 
виготовлення вина та спробувати різні сорти винограду, такі як: Рислінг, 
Сапераві, Шардоне. 

Одним із найвідоміших дегустаційних зал є зал «Шардоне». Його історія 
відома ще з XVIII століття, адже в підвалі «Шардоне» проводили таємні 
переговори з іноземними послами. Туристів пригощають різними видами вина 
та показують документальний фільм про розвиток українського виноробства. 

«Contar» - завод виготовлення вина та навчальна організація для 
проведення дегустацій. На підприємстві працює безліч працівників, які 
передають бажаючим всі тонкощі професійної дегустації та навчають історії 
світового виноробства [3]. 

Даний тренд розвиває виноробство в Україні та популяризує народних 
виробників на світовому ринку. На даний момент, на території нашої держави 
функціонує безліч малих сімейних підприємств та масштабних компаній для 
виготовлення якісного вина.  

Виноробня «Чизай» - найбільш популярна на Західній Україні, ще з 2012 
року вона активно реалізується на українському та світовому ринках. 
Одеський «Колоніст» - один із найбільших виробників вина України, який  
розташований на одній широті з регіоном Бордо. Саме тому найбільш 
поширені сорти винограду: Шардоне, Рислінг, Мерло, Каберне. Виноробня 
«Most Wine», яка надає перевагу старовинному виноробству без 
механізованого втручання, а також виготовляє вермути, які мають першість 
серед інших представників алкогольних напоїв [4]. 

Насправді, професія сомельє є однією із затребуваних в даний час, 
оскільки українське виноробство стрімко розвивається. Гості в ресторанах 
хочуть розуміти, яке вино підійде для їхньої вечері, а для цього їм потрібен 
справжній спеціаліст своєї справи.  
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РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 
 

Сьогодні вже важко уявити таку країну , в великих містах якої  не було 
хоча б одного закладу швидкого харчування. Адже «швидка їжа» - це реальний 
порятунок для сучасних людей. Ще декілька років назад, звичайний житель 
міста Вінниця споглядав гамбургери на екранах телевізорів або ж в газетах, 
але тепер – це звичний вихід швидко перекусити [3]. 

Можливо ви думаєте, що фастфуд з’явився лише наприкінці  
ХХ століття, але це не так. Ще в Середні віки , жителі міст влаштовували 
вуличні ярмарки та частували приїжджих смачними закусками традиційної 
кухні. В Китаї це були локшина та чай, Німеччина славилась пивом та 
сосисками, Україна – пирогами та квасом. 

Існує думка, що фастфуд - це американська їжа , хоча насправді, ще на 
кінці ХХ століття німецькі емігранти завезли гамбургери в США. І саме в 
країнах Америки заклади швидкого харчування почали розвиватися і 
популяризуватись серед інших континентів. 

Будь-яка сучасна людина  постійно слідкує за трендами та тенденціями 
даного часу. 2018 рік показав , що споживачі хочуть бачити на своїх тарілках 
лише органічну їжу, до того ж, мати точний підрахунок калорій  в стравах , які 
вони замовляють. Активісти правильного харчування оголосили , що фастфуд 
не лише загрожує  вашій фігурі, а й погіршує стан здоров’я. Оскільки така їжа 
багата цукром, насиченими жирами, барвниками, розпушувачами, що дає  
ускладнення на травну та нервову системи людини. Не секретом є й те, що 
майже кожна людина знає про шкідливість «швидкої їжі». Але брак часу в 
стрімкому ритмі життя, а також підсилювачі смаку, які не дозволяють так 
просто відмовитись від такого харчування, стають перешкодою для 
припинення вживання фастфуду [4]. 

Дізнавшись про те, що фастфуд вважають однією з головних причин 
збільшення ваги та порушень здоров’я,  Тайлер Марінеллі з штату Флорида, 
вирішив провести експеримент. Він три місяці харчувався їжею швидкого 
харчування і схуд на 9 кілограм. В день чоловік вживав 40 відсотків 
вуглеводів, 40 відсотків білків і 20 відсотків жиру. Звичайно така новина 
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вразила дієтологів, які провівши дослідження зрозуміли, що організм Тайлера 
хоч і втрачав вагу, але стан здоров’я значно погіршився. 

Заклади ресторанного господарства, які спеціалізуються на 
виготовленні їжі швидкого приготування звичайно відчули на собі слід таких 
досліджень та трендів. І  тому, щоб не залишатись осторонь  від громадської 
думки, вони вирішили реалізувати  пересувний високоякісний фастфуд [1]. 
Така ідея виникла в лондонських підприємців, які вирішили знищити постулат 
про некорисну «швидку їжу». Відома англійська компанія «Upbox Takeaway» 
ввела в продаж бокси із закусками, основним блюдом і десертом , всього за 
6,49 фунтів. Кожної неділі такий набір змінюється в залежності яка кухня світу 
сьогодні в меню. Наприклад, мексиканська неділя представлена такими 
стравами:  салат із солодкою кукурудзою та чорною квасолею , куряче філе в 
маринаді, рис та тертий пиріг з часником. Вся їжа являється корисною, а також 
до будь-якої страви представлений чек із з’їденою кількістю калорій та 
підрахунком білків, жирів та вуглеводів. 

Такий тренд був помічений і в Нью-Йорку. Заклад «Wafels & Dinges» 
пропонував своїм клієнтам лише два види вафель: бельгійські та брюссельські. 
Але після такої популяризації здорового харчування, в меню включили «Міні-
вафеліні» - їжа для тих, хто слідкує за фігурою. Такі вафлі стали надзвичайно 
популярні, до того ж, всього за два долари ви можете додати собі в перекус 
будь-яку начинку у вигляді фруктів. «Wafels & Dinges» навіть створили 
профіль в Твіттері, де повідомляють своїх споживачів про місце свого 
знаходження. 

В Україні, ідея швидко та правильно харчуватись, не реалізовується. 
Адже на господарському ринку знаходяться лише декілька найбільш 
популярних фастфудів : MS Donald’s, KFS, Fresh Line і т.д. [2]. На розвиток 
фаст-фуду в Україні впливають такі основні фактори: іноземні туристи, які 
відвідують Україну, вважають за краще харчуватись швидко більш-менш 
відомими для себе продуктами. До того ж, заклади швидкого харчування, в 
більшості випадках, розташовуються в центрі міста, що дає їм неабияку 
перевагу серед інших ресторанних господарств; українці, які не зважаючи на 
всесвітній тренд здорової їжі, продовжують харчуватись там де швидко і не 
дорого; маркетинговий хід підприємств, який являє собою продаж страв 
схожих на українську кухню, а також знижки, які зацікавлять будь-якого 
споживача.  

Таким чином, культ правильного харчування корисний не лише 
суспільству, а й закладам ресторанного господарства. Адже сучасне покоління 
слідкує за тенденціями світу і саме воно вирішує, яка їжа буде популярна саме 
сьогодні. Тому, я вважаю, що зовсім скоро українці переформують свою думку 
«Швидко і не дорого» на «Швидко і якісно». 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА  

ГОТЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

ХХІ століття – це період в історії, коли все стає автоматизованим, люди 
прагнуть чогось цікавого та незвичного, тренди впливають не лише на наше 
життя, а й на історію в цілому, інновації поширюються в кожній сфері 
життєдіяльності, а технології розвиваються з надзвичайною стрімкістю. 

2017 рік приніс багато соціальних, геополітичних та технологічних 
потрясінь, що явно вплинули на розвиток та функціонування готельного 
господарства в цілому світі. Готельний бізнес – це багатопланова структура,  
яка потребує впровадження нових технологій  та активне використання 
інновацій.  

Основними тенденціями розвитку готельного сектору є утворення 
готельних ланцюгів, які зумовлюють об’єднання ресурсів готельних 
підприємств в одне ціле та збільшення конкурентоздатності  їх на 
міжнародному ринку. На даний момент, в Україні існує дві умовно-поділенні 
групи готельних мереж: перша уособлює в собі відомі світові бренди, друга – 
ланцюги сформовані на національному рівні.  Найвідомішими світовими 
групами є Rezidor, Heliopark Group, Wyndham Hotel Group, Hilton Hotels та 
інші. Щодо національних ланцюгів, на сьогодні в Україні розвивається 
готельна мережа Premier Hotels, яка дозволяє вигідно позиціонувати готель 
окремо і як частину мережі. Формулювання  таких готельних груп підсилює 
туристичну привабливість нашої країни [1].  

Під впливом трендів та конкуренції готельні підприємства змінюють 
свою стратегію, формують новий дизайн, створюють додаткові послуги. 
Впровадження інновацій формує перевагу готелю над іншими, що в свою 
чергу приваблює ще більше клієнтів. 

В готельній сфері широко впроваджуються нові технології, які 
спрощують життя клієнту та працівнику готелю. Наприклад, відома 
міжнародна компанія Marriott International запустила пристрій Alex for 
Hospitality, який дозволяє гостю дізнатись про будь-яку інформацію щодо 
готелю. Програма контролює кімнатну температуру, налаштування 
телевізора, наповнення ванни, замовлення додаткових послуг, а також  
створює комплекс тренувань в спортзалі. На українському ринку, такі 
інноваційні прориви не реалізуються, але бронювання місць через інтернет, 
Wi-Fi та інші стандартні технології обслуговування гостей вдало 
функціонують [2]. 
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Для більшого потоку гостей, готельні господарства розміщуються в 
незвичних місцях : бункери, замки, печери і так далі, що  дозволяє споживачу 
отримати нові відчуття та емоції. Українські готельні підприємства 
користуються такою стратегією. Відомий готель «Стара Правда» , який 
знаходиться в селі Поляниця, поєднав свій дизайн з відомою книгою «Володар 
Перстнів» : тутешні хатини з точністю передають екстер’єр та інтер’єр 
будиночків хобітів. Також готель Citadel Inn у місті Львів, що розміщений у 
фортеці  та  виконаний у стилі «старої Австро-Угорщини». Арт-готель 
«Баккара», що знаходиться в Києві, входить до списку найцікавіших готелів 
України за те, що розташований на воді. Насправді, таких готелів на території 
України дуже багато, адже вони користуються великою популярністю і 
дозволяють отримувати хороший прибуток [3].  

Розвиток готельної промисловості не оминула екологізація. Збереження 
природного довкілля, а також екологічно побудовані готельні комплекси 
користуються попитом серед туристів. В Україні багато красивих та 
екологічних місць, які можна назвати екокурортами. Такі заклади гостинності 
мають великий попит серед відвідувачів. Готелі створюють відповідний 
інтер’єр, використовують лише безпечні матеріали для навколишнього 
середовища, а заклади ресторанного господарства, які функціонують біля 
готелю, працюють за принципом «безвідходне» виробництво.  Одним з 
найпопулярніших еко-готелів України є «Friend House», який збудований з 
натуральних біорозкладних матеріалів та розташований в яблуневих садах. 
Також комплекс «Услад», що розташований на березі Дніпра, пропонує  
гостям проживання в будиночках на воді та поєднання з природою 
дністровського каньйону і парку «Подільські товтри». 

Готельний бізнес України починає реалізовувати свої ідеї через соціальні 
мережі, адже це ефективна реклама для готелів. Організація  «Travel Click», 
одна з провідних постачальників послуг електронної комерції для готелів, 
провівши дослідження, виявлено, що найбільш популярною серед соціальних 
мереж є Facebok та Instagram  - 65 %, потім Twitter - 20%, 10 % - Groupon, 8% 
- геосервіс Four Square [4]. 

Українська мережа «Dream Hostels» створила «Telegram консьєржа», який 
допомагає орієнтуватись гостю не лише в хостелі, а й по місту. Щоб 
скористатись програмою, гість повинен зайти в Telegram і вказати місто в 
якому він знаходиться,канал надасть всю необхідну інформацію споживачу, 
також такий консьєрж працює цілодобово. Таку ідею мережа «Dream Hostels» 
запозичила в підприємства «Conrad Hilton» , але вони створили «Instagram-
дворецького» , який допомагає гостям знайти підходящі місця для фото. Також 
мережа готелів «Ibis» в Швейцарії впровадила послугу «Relax we post», яка 
особлива тим, що ви можете замовити собі «Instagram-няню», яка буде 
оновлювати ваш профіль та лайкати фото [5].  

Впровадження інновацій в готельних підприємствах залежить від 
інноваційної політики держави. Адже для повноцінного розвитку готельних 
систем, держава повинна створювати відповідні умови та заходи для 
підтримки їх функціонування. Подальше інноваційне зростання приведе до  
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великого розвитку української системи гостинності на світовому рівні. Але 
успішність такого проекту повністю залежить від економічної та політичної 
ситуації в країні.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Туризм є складною системою, в якій тісно переплетені інтереси багатьох 
галузей економіки, екології, культури, безпеки, зайнятості населення, 
розвитку туристської інфраструктури. Саме туристична індустрія виступає 
потужним соціально-економічним і політичним чинником, що визначає 
розвиток економіки і політику багатьох країн і регіонів світу. 

На сьогоднішній день актуальним постає вивчення стану і перспективи 
розвитку туризму в Україні, а саме у Вінницькій області, адже за умови 
ефективного використання туристично-рекреаційних ресурсів Вінниччина 
могла б увійти до провідних туристичних регіонів України. 

Однак туристичний потенціал Вінницької області сьогодні повністю не 
розкрито. Основними гальмуючими на цьому шляху виступають переважно 
чинники управлінського, фінансово-економічного, екологічного, 
інформаційного, соціального та культурного характеру. 

Комплексному теоретично-практичному дослідженню питань розвитку 
туризму присвячені праці таких вітчизняних вчених як: В.В. Гловацької,  
Н.А. Гук, О.М. Кальченко, Р.Б. Кожухівської, О.А. Мельниченко,  
В.А. Талалая, Т.І. Ткаченко, Л.М. Шульгіної та інших [1]. 

Проте, актуальними залишаються питання дослідження розвитку 
туристичної галузі на регіональному рівні. 

Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей 
господарювання, яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та динамічно 
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розвивається, сприяючи вирішенню цілого комплексу соціально-економічних 
проблем, таких як: відсутність стабільних валютних надходжень в країну, 
низька забезпеченість зайнятості населення, а отже їх доходів і зниження 
добробуту нації; обмеженість вкладень у платіжний баланс і ВНП країни; 
недиверсифікованість економіки тощо. 

У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові робочі 
місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються 
передумови для поліпшення платіжного балансу країни, удосконалюється 
внутрішня інфраструктура тощо. 

Вінниччина має усі передумови для інтенсивного розвитку туризму. В 
області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної спадщини: 
1739 - археології; 1893 - історії; 526 - містобудування та архітектури; 101 - 
монументального мистецтва; 47 - садово-паркового мистецтва; 1 – 
ландшафтна (рис.1) [1].  

 

 
Рисунок 1 – Види та кількість туристичних пам’яток у Вінницькій 

області  
 
Основними туристичними об’єктами Вінниччини є: фонтан ROSHEN; 

Національний музей-садиба М.І. Пирогова; Вінницький обласний краєзнавчий 
музей; Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму (ставка 
Гітлера «Вервольф»), Палац Потоцьких у м. Тульчин; Державний історико-
культурний заповідник «Буша»; Лядівський Свято-Усікновенський скельний 
чоловічий монастир та Браїлівський Свято-Троїцький жіночий монастир. 

Все більшим попитом серед туристів, які приїжджають оздоровитися до 
Вінницької області, користуються санаторії м. Хмільника та м. Немирова. 
Адже Вінниччина багата якісними мінеральними та прісними підземними 
водами. 

В області зберігається тенденція стабільного росту площі природно-
заповідного фонду. Так, на початку 2016 року створено гідрологічний 
заказник місцевого значення «Ільківський став» загальною площею 20,9 га на 
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території Ільківської сільської ради Вінницького району. Загалом на території 
області функціонує 409 територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
загальною площею біля 60 тисяч гектарів. 

Є у Вінницькій області і значні ресурси для розвитку сільського 
(зеленого) туризму. Сільський (зелений) туризм охоплює широке коло 
туристично-рекреаційної діяльності, а саме: відпочинок у туристичних та 
курортних центрах, розташованих у селищах та містечках (зелений туризм), 
стаціонарний відпочинок у сільській місцевості (сільський туризм), 
відпочинок у сільських приватних господарствах (агротуризм), а також 
поєднання відпочинку із заняттям екологічним сільським господарством 
(екологічний туризм) всебічно сприяють розвиткові даного виду туристичної 
та рекреаційної діяльності. 

Послуги сільського зеленого туризму надають близько сорока сільських 
садиб, що пропонують комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну 
традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля. 
Найбільш активними в розвитку сільського зеленого туризму є Барський, 
Вінницький, Гайсинський, Немирівський, Могилів-Подільський, 
Ямпільський, Жмеринський, Муровано-Куриловецький, Піщанський, 
Хмільницький, Бершадський, Літинський та Калинівський райони [3, с.47]. 

Проте, чимало туристичних дестинацій та пам'яток знаходяться у 
занедбаному стані, вимагають реконструкції і відновлення, а матеріально-
технічна база не відповідає сучасним вимогам і потребує значних 
капіталовкладень. Проте, фінансування є обмеженим через важку економічну 
ситуацію в країні [2, с.100]. 

Саме тому першочерговими завданнями на шляху перетворення 
туристичної сфери Вінницької області у сучасну галузь економіки є: розвиток 
туристичної інфраструктури, зокрема, реконструкція та будівництво закладів 
розміщення туристів різних стандартів (готелів, мотелів, кемпінгів) та 
індустрії відпочинку і розваг; облаштування місць короткочасного відпочинку 
туристів; створення під’їздів до туристичних об’єктів; відновлення та 
реконструкція більшості пам’яток культурної спадщини; розроблення дієвої 
програми збереження туристичних об’єктів та пристосування для потреб 
туристів; налагодження ефективної діяльності відповідних структур щодо 
забезпечення екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного 
бізнесу; створення системного рекламного та інформаційного забезпечення. 

Проте, слід відмітити, що міська влада активно протистоїть деградації 
туристичної галузі в області, шляхом розроблення і впровадження Програми 
розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки, що позитивно 
впливає на функціонування туристичної галузі в цілому. 

Таким чином, Вінницька область має значний туристичний потенціал і всі 
передумови для його ефективного використання. Однак в найближчій 
перспективі потребують вирішення, на регіональному рівні, такі питання як: 
повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази 
туризму; невідповідність переважної більшості туристичних закладів 
міжнародним стандартам; незадовільний стан туристичної, сервісної та 
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інформаційної інфраструктури; незбалансованість соціальної та економічної 
ефективності використання рекреаційних ресурсів та необхідність їх 
збереження; відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з 
питань розвитку перспективних видів туризму; недостатня забезпеченість 
туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами; недостатність рівня 
розвитку інформаційної інфраструктури. 
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ВПЛИВ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ НА  
ТРУДОВІ ТА ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ 

 
Введення безвізового режиму Україна – Європейський Союз встановило 

свої корективи та спричинило вплив на соціально-економічні процеси 
багатьох країн європейського простору. Насамперед, ефект та наслідки візової 
лібералізації відчутні для України. Однак слід розуміти, що окрім 
беззаперечного процесу європейської інтеграції нашої держави, скасування віз 
для українських громадян, які виїжджають до ЄС з туристичною метою, 
однозначно спричинило інші наслідки, виклики та загрози соціально-
економічного ґатунку. 

Вітчизняна наука подекуди не може гнучко та оперативно реагувати на 
побічні ефекти від євроінтеграційних реформ. Вчасний та об’єктивний аналіз 
цих наслідків та нових викликів зможе допомогти зробити корективи у 
державній стратегії економічного розвитку в цілому та стратегії розвитку 
туризму та курортів зокрема [5, с. 83]. 

Дослідження особливостей євроінтеграційних процесів в Україні, у 
контексті їх впливу на економіку країни ґрунтовно займаються такі вчені, як: 
Т. Ващук, П. Гайдуцький, Г. Друзенко К., Ейзенхардт, Д. Ляпіна, Г. Немиря, 
О. Рогач та інші вітчизняні та закордонні науковці. 

На сьогоднішній день є вагомі підстави очікувати, що запровадження 
безвізового режиму для громадян нашої держави може помітно збільшити 
потік туристів з України до Європи. Причому це стосується не лише тих 
українців, які забажали мандрувати самостійно, а, цілком імовірно, і тих, які 
для цього мають намір скористатися послугами туристичних компаній. Адже 
далеко не всі українські громадяни достатньо добре володіють іноземними 
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мовами та мають відповідні навички для організації самостійних закордонних 
подорожей [3]. 

Дані Державної служби статистики України свідчать, що кількість 
поїздок громадян України за кордон загалом зростає. У цілому у 2017 р. 
кількість людино-виїздів з України за кордон у 1,5 рази перевищувала 
показник 2006 р. При цьому спостерігалися суттєві функціональні зміни в 
структурі поїздок: абсолютно й відносно зменшилася кількість осіб, що 
виїжджали в службових справах та як організовані туристи, а кількість осіб, 
які виїжджали з приватною метою, – зросла (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Виїзд громадян України за кордон за країнами, до яких 

вони виїжджали, у 2006-2017 рр. 
 

Таким чином, з впровадженням безвізового режиму з ЄС чисельність 
організованих туристів (тобто осіб, що користуються послугами 
спеціалізованих туристичних фірм) з України до країн Шенгенської знизилась, 
адже тепер багато українців, маючи досвід закордонних мандрівок, 
віддаватимуть перевагу самостійній організації своїх подорожей, тим більш, 
що впровадженням безвізового режиму з ЄС цьому сприяє. 

Такий перебіг подій стимулюватиме загострення конкуренції серед 
туристичних фірм України, спонукаючи їх до диверсифікації власної 
пропозиції. При цьому не виключене певне підвищення якості туристичних 
послуг й деяке зниження їх ціни. Хоча в останньому випадку може мати місце 
поширення схем оплати туристичних послуг, що не відображаються в 
податковій звітності туристичних фірм до органів Державної фіскальної 
служби України [2, с. 26-27]. 

В основі доволі вагомого потенційного впливу безвізового режиму з ЄС 
для України на вітчизняний ринок робочої сили лежить значний попит на 
робочу силу в країнах-членах Європейського Союзу таких як Польща, 
Німеччина, Чехія, Болгарія, Словаччина, Молдова, Румунія тощо. 
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Значний попит на робочу силу в країнах-членах Європейського Союзу 
стимулюватиме трудову міграцію працівників з України до Європи. Причому 
це стосується не лише працівників низької кваліфікації, а й 
висококваліфікованої робочої сили. До того ж заробітки українців у країнах-
членах ЄС значно вищі, ніж у себе на Батьківщині. 

Наприклад, українці, які працюють у Польщі, заробляють у середньому 
приблизно 2100 злотих нетто, тобто після вирахування усіх належних сум 
(понад 470 євро). Причому, це приблизно вп’ятеро більше ніж середня місячна 
зарплата по Україні, яка, за даними Державної служби статистики України, 
становить 3,9 тис. грн [1]. 

Запровадження безвізового режиму з ЄС також відкриває більш широкі 
організаційні можливості для навчання українських студентів у європейських 
вищих учбових закладах. Найбільше молоді нині їде до Польщі, яка 
приваблює прийнятною ціною за навчання, можливістю отримати 
європейський диплом і знайти роботу в ЄС. Причому не лише навчання у 
вишах, а й можливість подальшої роботи в ЄС стає потужним стимулом для 
освітньої міграції молоді з України. Активно прагнуть залучати українську 
молодь до навчання у своїх вишах не лише Польща, а й деякі інші країни ЄС, 
наприклад Чехія та Німеччина. 

Таким чином, аналіз імовірних наслідків від запровадження безвізового 
режиму з ЄС на розвиток українського ринку туризму та робочої сили показав, 
що запровадження безвізового режиму з ЄС відкриває більш широкі 
можливості для подорожей, особливо само організованих, для пошуку роботи 
громадянами України та організації навчання української молоді у 
європейських вищих учбових закладах. 

Тому важливо створити умови для запобігання відтоку 
висококваліфікованих кадрів, майбутніх фахівців та потенційних туристів з 
України, шляхом підвищення заробітної плати, створення кращих умов для 
залучення молоді на вітчизняні підприємства, поліпшення сервісу 
національної індустрії гостинності, формування більш якісного туристичного 
продукту, розвитку прикордонної інфраструктури тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЕКОТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Упродовж останніх десятиліть екологічний туризм як форма відпочинку 

стає популярним не тільки за кордоном, але й в Україні. Причому, темпи 
зростання популярності екологічного туризму збільшуються з кожним роком. 
На думку фахівців, екологічний туризм здатний забезпечити економічну та 
демографічну стабільність у сільських місцевостях та вирішити їхні 
соціально-економічні проблеми, а також має позитивний вплив на 
відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, 
пам'яток історії. 

Фактор позитивного впливу екотуризму на економіку  регіону 
беззаперечний, так як і залежність розвитку туризму від сприятливої 
екологічної ситуації області і є актуальним і важливим питанням. Екотуризм є 
одним з пріоритетних напрямів розвитку туризму, однак розвиток 
екологічного туризму в окремих регіонах України, серед яких і Чернівецька 
область, ще не досить інтенсивний і потребує додаткового дослідження. 

Екологічний туризм - це туристична діяльність, метою якої є пізнання 
особливостей малозмінених природних і традиційних культурних ландшафтів 
за умови збереження ландшафтного різноманіття [1]. Екотуризм 
характеризується певними принципами: екологічна освіта туристів і місцевих 
жителів; сприяння в охороні природи та місцевого соціокультурного 
середовища; знайомство з живою природою, з місцевими звичаями і 
культурою; зведення до мінімуму негативних впливів екологічного і 
соціально-культурного характеру на природу та культуру відвідуваних місць; 
зведення до мінімуму негативних наслідків екологічного і соціально-
культурного характеру, підтримання екологічної стійкості середовища; участь 
місцевих жителів і отримання ними доходів від туристичної діяльності, що 
створює для них економічні стимули до охорони природи; економічна 
ефективність та внесок у стійкий розвиток відвідуваних регіонів [3]. 

Зазначимо, що Чернівецька область володіє багатьма структурними 
компонентами рекреаційних ресурсів. Вона є регіоном багатопрофільного 
літнього і зимового, гірсько-спортивного, масового пізнавально-оздоровчого 
відпочинку. Область має сприятливі кліматичні умови, а також високий 
природно-рекреаційний потенціал, який багато в чому визначає соціально-
економічний профіль краю та привабливість його як для українських туристів, 
так і для іноземців. 

Найбільш перспективними для Чернівецької області є рекреаційні, 
екологічні тури, які передбачають піші, велосипедні, кінні прогулянки 
екологічними стежками з відвідуванням природних об’єктів. 
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Екотуризм має перспективи для розвитку в Чернівецької області як і з 
наданням туристам комфортних зручностей, так і з використанням об’єктів 
туристичної інфраструктури, зокрема, приватних садиб сільського туризму, що 
найбільш чисельні в Вижницькому, Путильському та Сторожинецькому 
районах. Основним екотуристичним місцем Буковинських Карпат є Вижницький 
національний парк, в якому для потреб екотуристів створена мережа 
пізнавальних стежок, якими охоплено найцікавіші природні атракції району. Усі 
ресурси в поєднанні зі сприятливими кліматичними умовами є природною базою 
розвитку всіх форм екологічного туризму в Чернівецькій області. Її природа в 
порівнянні з іншими регіонами України зазнала менших втрат і в багатьох місцях 
зберегла свій первісний стан, а для розвитку екологічного туризму - це є 
найважливішим моментом, тому екотуризм може виступати активною формою 
забезпечення екологічної безпеки Чернівецької області [2].  

Туроператори, що надають екологічні тури, в першу чергу зацікавлені у 
збереженні унікальності природи та культури регіону, і якщо такий же інтерес 
буде виявлятися у місцевих жителів і туристів, екотуризм процвітатиме. 
Загалом, туристичні організації області розробляють та пропонують 
екологічні тури та одноденні поїздки на бази зеленого туризму в сільській 
місцевості, подорожі в національні, природні парки («Вижницький» та 
«Хотинський»), прогулянки по Дністру, екскурсії на територію міжнародного 
туристично-розважального комплексу «Перевал Німчич» тощо. 

Отже, для того, щоб активізувати розвиток екологічного туризму в 
Чернівецькій області необхідно: удосконалити наявну туристичну 
інфраструктуру області; розповсюджувати інформацію про екологічні тури та 
маршрути, про бази та об’єкти; посилити контроль за дотриманням 
заповідного режиму; підвищувати екологічну культуру відвідувачів 
заповідників; працювати над розробкою нових туристичних маршрутів тощо. 
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НЕПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ  

ПРОБЛЕМИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

На здоров’я людини впливають багато факторів: стреси, спадковість, 
екологічна складова, спосіб життя, а також харчування. Неправильне 
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харчування є однією з найпоширеніших проблем і має не менш згубний вплив 
на організм людини, ніж алкогольна, тютюнова та наркотична залежності.   

На сьогодні ця проблема є вкрай актуальною, адже люди надзвичайно 
рідко замислюються, що переважна більшість усіх хвороб пов'язана саме з 
недотриманням основ правильного харчування. 

Для нормального функціонування організм людини повинен отримувати 
не лише потрібну кількість поживних речовин, а й найбільш оптимальне їх 
співвідношення. Людині необхідно близько 70 елементів харчування, кожен з 
яких виконує свою функцію в обміні речовин. Кількість їжі, яку ми 
споживаємо, повинна відповідати енергетичним витратам організму. Якщо 
енергетичні витрати менші за кількість споживаної їжі, маса тіла суттєво 
збільшується, що призводить до різних хвороб. 

Під неправильним харчуванням розуміється одержання в надлишковій 
кількості їжі організмом людини, або тривале недоїдання. Причини цього 
можуть бути суто індивідуальними, але є такі, які зустрічаються досить часто: 

1) переїдання – одна з шкідливих звичок, які роблять людину залежною. 
Під час переїдання в організм потрапляє більше їжі, ніж йому потрібно. Деякі 
люди занадто багато їдять просто від нудьги, інші під час депресії, стресу 
тощо. Однак людина навіть не замислюється про те, яке навантаження вона 
дає своєму організмові при такому неправильному харчуванні. Таким чином, 
вся травна система працює в посиленому режимі. В результаті цього 
починаються різноманітні хвороби, в тому числі ожиріння; 

2) швидка їжа – у наш час найбільш відвідуваними закладами харчування 
є фаст-фуди. Дешева та швидка їжа стала просто ідеальною для більшості 
людей. При шаленому темпі життя просто не вистачає часу для приготування 
їжі вдома, але завжди є можливість під час або після робочого дня зайти до 
фаст-фуду і добре та швидко поїсти. Однак не завжди ми задумуємося про те, 
наскільки шкідливим є таке харчування: воно містить занадто мізерну 
кількість вітамінів та поживних речовин. Так, ми не будемо відчувати голоду, 
але користі для організму ця їжа не принесе ніякої, навпаки лише дуже 
зашкодить йому. В складі страв із закладів швидкого харчування завжди 
багато цукру, жирів та вуглеводів, які наш організм не здатний засвоювати у 
великій кількості. Саме тому названі шкідливі речовини згодом відкладаються 
у вигляді жирової тканини. Дієтологи стверджують, що сам принцип 
швидкого харчування не є причиною захворювань, але є провокатором 
розвитку хронічних захворювань та їх загострення. Встановлено, що 45% 
українських  і 57%  світових споживачів користувались послугами фаст-фуду 
мінімум один раз на шість місяців. Кращим часом для харчування поза домом 
є обід і вечеря – 39% споживачів харчуються поза домом щотижня, 48% 
споживачів в Тихоокеанському регіоні, 47% - в Північній Америці 
перекушують на ходу. В Україні 11% людей харчуються поза домом щотижня 
і 21% щомісяця [1]; 

3) режим харчування – як відомо, людина повинна їсти 3-4 рази на день, 
але коли вона вживає шкідливу їжу, то цей режим збивається, що призводить 
до негативних наслідків. Кожного ранку обов'язково має бути сніданок, але 
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при неправильному режимі харчування багато людей нехтують ним. Якщо ви 
не поснідали, то існує ймовірність, що захочете їсти нездорову їжу на ходу, 
внаслідок чого в організмі буде надлишок калорій та менше потрібних йому 
речовин. Саме поживний сніданок дозволяє стимулювати пам'ять, 
концентрацію уваги та готовність навчатись, тому без ранкового прийому їжі 
буде важче думати і сприймати інформацію. Обід має бути повноцінним та 
становити 35-40% всієї їжі, яку ми вживаємо протягом дня [2]. Коли людина 
їсть на обід некорисну їжу, не в правильних порціях або ж взагалі не обідає, в 
її організм не надходить та кількість вітамінів та інших речовин, яка потрібна 
для нормальної дієздатності людини і це може викликати ряд хвороб. Вечеря 
також має бути присутня у раціоні, але вона повинна бути правильна і 
своєчасна. Вечеряти потрібно не пізніше, ніж за 4 години до сну, але більшість 
людей, які нічого не їдять протягом дня, просто «нападають на холодильник» 
і їдять все підряд. В такому випадку організм не може перетравити всю їжу, 
яка в нього потрапила, і вона починає бродити всередині та отруювати 
організм. Калорії, зрозуміло, відкладаються у жирові тканини.  

Неправильне харчування може призвести навіть до смерті. Саме так 
помирають 349 українців зі 100 тисяч. За підрахунками Німецького 
університету ім. Фрідріха Шиллера, Україна за цим показником знаходиться 
на четвертому місці серед країн Європи. На думку вчених, проблема 
посилюється також тим, що українці вживають замало овочів, горіхів та 
цільного зерна, натомість забагато солі. «Українці - чемпіони за вживанням 
хлібобулочних виробів. Крім того, що ми отримуємо багато простих 
вуглеводів, дуже часто хлібобулочні вироби містять і шкідливі жири. Мало 
вживають овочів, мало вживають фруктів», - говорить дієтолог Н. 
Самойленко. Україна є лідером у світі по серцево-судинним захворюванням - 
саме вони стають причиною смерті в 68-69% випадків [3]. 

Для того, щоб наш організм був здоровий, потрібно вживати лише 
поживну, правильно збалансовану їжу, правильно підбирати раціон 
харчування. Дуже важливо їсти свіжоприготовлені страви, насичені 
вітамінами та мінералами, вживати менше цукру, солі, солодощів, газованих 
напоїв, висококалорійної їжі, тощо, випивати щодня 1,5-2,5 л води.  

Отже, неправильне харчування є дуже шкідливим для людського 
організму. Водночас, правильно збалансоване харчування допомагає привести 
в норму здоров’я і самопочуття. 
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1281174.html 
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АНАЛІЗ СТАНУ ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ 
 

Українське виноробство має досить давню історію. Вже в 4 столітті на 
березі Криму росли виноградники і вироблялось вино – це підтверджено 
даними археологічних розкопок. Крим, Причорномор'я, Закарпаття та 
Бессарабія – були найвідомішими виноробними районами України. 
Виноградники України займали велику площу близько 100 тисяч гектарів. У 
колишньому СРСР Україна посідала третє місце за площами виноградників і 
друге місце за виробництвом вина, що дозволяло виноградарсько-
виноробничій галузі бути одним з основних джерел поповнення бюджету 
держави. Нищівний удар по виноробству завдала вирубка всіх виноградників 
в 1986 році (в рамках боротьби Михайла Горбачова з алкоголізмом). В даний 
час галузь відроджується, вина України популярні не тільки в її межах, але і в 
Європі і Америці. Сьогодні в Україні налічується близько 65 тисяч гектарів 
виноградників, а якщо враховувати гібриди та старі насадження, то якісний 
виноматеріал отримують лише з площі 40 тисяч гектарів (при тому, що у 
складі СРСР Україна мала близько 230 тисяч гектарів виноградників). 
Основними виноградарськими регіонами є: АР Крим (31,0 тис. гектарів); 
Одеса (38,95 тис. гектарів); Херсон; Миколаїв; Закарпаття та Запоріжжя [1]. 

Вигідне географічне розташування України та помірний клімат сприяють 
розвитку виноробства і вирощуванню найрізноманітніших сортів винограду. 
Виноградники України дарують сировину для виробництва Каберне 
Совіньйон, Мерло, Піно Нуар. Сортів білого винограду, які використовують 
українські винороби, ще більше. У них є всі шанси виробляти Шардоне, 
Рислінг і Піно Блан не гірше, ніж в легендарній провінції Бордо. А 
найпоширенішим в країні сортом білого винограду вважають Аліготе.  

Незважаючи на високий потенціал українських виноградників, 
основними перешкодами на шляху до розвитку виноробства стоять наступні 
факти:  

 виробництво переважно дешевого низькоякісного продукту (відсутнє 
розмежування таких продуктів, як вино і винний напій, це вводить в оману 
звичайних покупців); 

 застарілі технології (не маючи достатньо розвинених технологій, 
неможливо створити марочне або колекційне вино високого класу);  

 нерентабельність малих виноробних підприємств (невеликі 
виноградники утримувати не вигідно, а на великі, ті, які зможуть приносити 
хоч якийсь прибуток, коштів недостатньо); 

 охолодження інвестиційного клімату (через останні політичні події); 
 невеликі території виноградників (один гектар виноградника коштує в 

середньому 15-20 тис. євро, тому території, що підходять для вирощування 
винограду часто стають базою для більш дешевих культур). 
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Представники виноробної галузі розповідають, що на даному етапі, вона 
переживає найскладніші часи за всю історію. Виноградарство є досить дорогим 
задоволенням, тому за відсутності належної державної підтримки його розвиток 
неможливий. Виробники не встигають звикнути до нового акцизу на алкоголь, 
як починаються дискусії щодо його чергового підвищення. Проте, у 2016 році 
Верховна Рада скасувала ліцензію на оптову торгівлю для виробників, які 
виготовляють вино з свого винограду. Виробникам це вартувало чималих 
грошей — 500 тисяч гривень на рік. В результаті спрощення зникла 
необхідність в отриманні 160 дозвільних документів. Головною проблемою, 
поки що, залишається земельне питання. Виноградники мають тривалий термін 
окупності. Не кожен наважиться вкладати кошти в розвиток галузі, коли немає 
права власності на землю. Незважаючи на всі перешкоди, галузь розвивається. 
Щорічно в Україні з'являються невеликі приватні виноробні, де можна зустріти 
незвичайні сорти і нестандартні техніки виробництва вина, що дозволяють 
створювати достойні вина. (найчастіше – це невеликі заводи, іноді їх ще 
називають «гаражисти») [2].  

Україна має всі шанси увірватися у виноробну історію Нового світу. В 
українських виноробів, як і в країни в цілому, є конкурентна перевага у вигляді 
цілого інституту, який працює над розвитком цієї галузі вже протягом 110 
років. Інститут виноградарства і виноробства імені Таїрова продовжує 
досліджувати ґрунт, клімат, і, найважливіше, виводити нові сорти винограду, 
які наші винороби вже успішно перетворюють в вино. Перспективи в 
українського вина є, оскільки географічна зона сприятлива для розвитку 
виноробства, гама виноробних регіонів різноманітна — від Закарпаття до 
Криму. Потроху, але з’являються сучасні виноробні комплекси: на всю Європу 
стало відомим ТПК «Шабо», «Одесавинпром», не так давно відкрився новий 
завод «Інкерман». А підприємства, такі як «Велес» (ТМ «Колоніст») та 
«Виноробне господарство Князя П.Н.Трубецького», мають своїх 
прихильників не тільки в Україні, а й за кордоном [3]. 

Звичайно, для того, щоб виноробна галузь розвивалася швидше, 
необхідно спростити законодавчу базу, але головне – не заважати 
українському виноробству розвиватися. Скільки часу знадобиться на 
відновлення та розвиток виноробства в Україні після занепаду, сказати 
складно. Крім підтримки держави та інвестицій для цієї галузі, потрібно ще 
багато часу на посадку та дозрівання нової лози. Прийнятний за якістю урожай 
для виробництва вина лоза може дати тільки на 5-6 рік росту, а весь потенціал 
починає розкриватися тільки після 15 років життя. Але, незважаючи на всі 
негаразди, разом з ентузіастами і професіоналами своєї справи, Україна таки 
має надію не тільки на відродження галузі, а й на те, що її виноградники 
збільшать свої території, а якість українського вина – істотно покращиться. 
Список використаних джерел: 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТРЕНДІВ  

У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

Вже багато років поспіль спостерігається бум гастрономії. В 
конкурентному суперництві заклади ресторанного бізнесу намагаються 
дивувати та задовольняти своїх відвідувачів різноманітними кулінарними 
новинками. Нові перспективні ресторани роблять велику ставку на новизну, 
намагаючись максимально дистанціюватися від усіляких кліше, від того, до 
чого звик відвідувач. Прагнення стати «єдиними в своєму роді» - вже саме по 
собі є потужним нинішнім трендом. Все частіше підприємці роблять ставку на 
ексклюзивність власного формату, щоб залучити аудиторію відвідувачів 
неординарністю. 

Для утримання постійних відвідувачів та залучення нових в умовах 
жорсткої конкуренції використовуються інноваційні підходи як в організації 
обслуговування клієнтів, приготуванні їжі, так і в процесі просування 
ресторанних послуг. Саме сервіс, оперативний зв'язок, оптимізація 
відвідуваності, онлайн замовлення, доставка додому, бізнес-інструменти 
лояльності, розвиток у соціальних мережах та адаптація мобільних гаджетів 
являються сьогодні основним фактором успішних концепцій [1]. 

Серед найбільш поширених інновацій у ресторанному бізнесі слід нами 
відзначено наступні:  

1. Рослинні продукти. Фалафель, салат «Поке» або лате зі смаком гарбуза 
 всі ці фуд-тренди з'явилися завдяки творчості шеф-кухарів окремих 
ресторанів, і були швидко підхоплені їх колегами по всьому світу. Чого не 
скажеш про новий тренд «рослинної» їжі, введений в моду самими 
споживачами, а не фахівцями ресторанної індустрії. Цікаво, що згідно з 
опитуванням, яке компанія провела серед американців: 31% громадян 
практикують дні без м'яса; 83% американців переходять на білки рослинного 
походження, щоб поліпшити якість свого харчування, в той час як 62% 
роблять це з метою схуднути; з 2012 по 2016 роки попит на вегетаріанські 
продукти зріс на 25; свіжих овочів в раціоні споживачів віком до 40 років за 
останнє десятиліття стало більше на 52%, в той час як аудиторія 60+ скоротила 
їх кількість на 30%. Таким чином, з одного боку рослинні продукти охопили 
полиці супермаркетів, задовольняючи запити поколінь Х і Z, а з іншого боку - 
поки ще дуже слабо проникли в меню ресторанів. 

Крім того, тренд рослинної їжі торкнувся і м'яса. Вчені намагаються 
налагодити вирощування м'яса в лабораторних умовах з клітин тварин, щоб не 
вбивати їх, але водночас отримувати «вегетаріанське» м'ясо. Одна з 
американських компаній вже активно вирощує качок і курчат з клітин тварин 
з метою не вбивати та не вдаватися до їх вигодовування антибіотиками. 
Компанія Хемптон Крик, яка винайшла майонез без яєць, передрікає в 
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наступному році експансію лабораторного м'яса, або, як його вже почали 
називати - «чистого м'яса».  

2. Інноваційні технології захоплять світ. Google, Amazon і Apple прагнуть 
до інновацій і впровадили систему замовлення за допомогою голосового 
повідомлення. Вам більше не потрібно вставати з дивана і пальцем тикати в 
екран смартфона, вибираючи піцу в меню. Досить озвучити своє замовлення і 
вбудований в телефон додаток все зробить за вас. Starbucks, Domino's, Panera's 
- також великі гравці на «голосовий» арені. GrubHub - найбільша в Америці 
компанія, яка обслуговує доставку з ресторанів на онлайн-платформі, скупила 
дрібних конкурентів і забезпечила ще більш якісний сервіс приймання 
замовлень і доставки страв. І так роблять багато, але виживають не всі в умовах 
високої конкуренції. Додаток Snapchat тепер дозволяє вашим передплатникам 
використовувати ваші огляди закладів та бронювати у них столики за 
допомогою мобільних додатків систем онлайн-резервування OpenTable або 
Resy; Facebook спільно з компаніями з обслуговування доставки: GrubHub, 
Doordash і EatStreet - в році, що минув експериментував з додаванням кнопки 
«купити» на сторінках закладів. Те ж саме відбувається і в Instagram. Airbnb 
(онлайн-майданчик для розміщення, пошуку і короткострокової оренди 
приватного житла по всьому світу) дозволила своїм користувачам резервувати 
столики в ресторанах онлайн і через мобільний додаток. Airbnb співпрацює з 
системою онлайн-резервування Resy. Послуга доступна в 16 містах США. 
Гість може навіть за окрему оплату отримати столик в закладі, де офіційно всі 
місця зайняті. 

3. Безготівковий рахунок. Деякі американські ресторани без особливого 
шуму просто перестали приймати до оплати готівку. Це стосується компаній 
Sweetgreen і Shake Shack. Відсутність фізичних грошових коштів у гостей 
збільшує розрахунки кредитними картами. Така форма розрахунку має свої 
переваги: наприклад, клієнтові не потрібно бігти до найближчого відділення 
банку, щоб зняти готівку з банкомата, а адміністратору ресторану 
здогадуватися, чому в касі не вистачає 10-доларової купюри та перед 
закриттям витрачати час на підрахунок кожного цента. Крім того, це зручно 
фастфудам і ресторанам fast-casual, у яких є послуга замовлення страв «не 
виходячи з автомобіля» - менеджерам не потрібно витрачати час на етапі 
розрахунку клієнта, чекаючи, поки він знайде в своєму гаманці потрібну суму 
грошей, при цьому затримуючи інших клієнтів в черзі. 

4. Обличчя – інструмент оформлення замовлення та оплати. Ця 
інноваційна технологія розпізнавання обличчя клієнта може здатися 
моторошною, але вона вже існує. Наприклад, один з ресторанів KFC в Китаї 
обладнали спеціальною касою з вбудованою камерою. Гість просто підходить 
до каси, а камера здатна розпізнати його обличчя, дату і час останнього 
замовлення і його складові. Система також запам'ятовує вибір клієнта: «без 
цукру», «без глютену» і в наступні замовлення може пропонувати вам такі ж 
безпечні аналоги з меню, що дуже зручно. 

5. Сервіс доставки. Ще одна, як може здатися, незначна, але, тим не менш 
прибуткова та актуальна тенденція. Поява сервісів доставки у хороших 
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ресторанів, а не тільки у компаній, які на цьому спеціалізуються. Річ у тім, що 
як показав досвід останніх років, знайти дійсно хорошу доставку навіть 
найпростішої їжі, типу піци або ролів досить складно. І тому в цьому році як 
ніколи актуальними стануть пропозиції про доставку їжі додому або в офіс від 
хороших і престижних ресторанів. Середній чек такого замовлення, звичайно, 
буде вище ніж у доставки фастфуду, однак, надивившись на холодні 
пересмажені піци та розвалені бургери, клієнт вже остаточно готовий 
заплатити трохи більше за хороший сервіс та смачну їжу 

6. Алкоголь в десертах. Ресторани в 2019 будуть «наливати» в десерти. 
Цей тренд вже активно працює в деяких країнах, але самий пік його розвитку 
проявиться вже в цьому році. У відомому кондитерському магазині США з 
неймовірно смачними десертами Amorette's Patisserie ви можете запросто 
замовити крижані пластівці з вина з полуницею. Схоже на заморожену 
сангрію. Кафе Suga and Ice в Грузії вже має завзятих прихильників 
алкогольного морозива, які стоять в черзі за ним. Всі продукти закладу містять 
від 1 до 2% алкоголю. Кафе алкогольного морозива Tipsy Scoop в Нью-Йорку 
пропонує гостям неймовірної краси композиції шоколадного морозива у 
вигляді конусів з додаванням віскі, бурбона, горілки або мартіні на вибір [2]. 

7. Приготування без відходів. Серед нових ресторанних тенденцій в  
2019 році з’явиться такий, здавалося б, спірний тренд. Ресторани 
пропонуватимуть страви, в яких, наприклад, овочі будуть використані 
повністю (тобто «приготування без відходів»). За ідеєю, кількість 
використовуваних нових і складних технік має зробити ті частини овочів, які 
раніше не йшли в їжу, абсолютно їстівними та навіть неймовірно смачними. 

8. Співпраця з дієтологом. Для декого це може стати повноцінною 
концепцією для створення власного закладу громадського харчування, також 
це відмінний маркетинговий хід який сприяє просуванню ресторану. Якщо до 
цієї ідеї додати можливість самостійно складати страви у вашому ресторані із 
запропонованих інгредієнтів з урахуванням порцій та калорій, то це неодмінно 
сподобається клієнтам, які худнуть або просто стежать за своїм харчуванням. 

9. Революція національної кухні. Для нас звичні ресторани італійської, 
французької, грузинської та іншої кухні, але 2019 рік принесе деякі зміни в цей 
аспект. З'являться кафе і ресторани регіональної кухні, в яких буде меню 
конкретного міста або місцевості. Особливістю стануть десятки унікальних 
домашніх страв, які раніше можна було покуштувати безпосередньо тільки на 
їх історичній батьківщині.  

10. Вітринна кухня. Маркетологи всього світу запевняють нас, що 
візуальне сприйняття – один з найважливіших аспектів в питаннях прийняття 
рішень, зокрема рішення, де поїсти. Крім звичних вуличних меню, які 
виставляють прямо на тротуар перед закладам, серед нових тенденцій в 
ресторанному бізнесі в 2019 році з'являться також і вітрини з готовими 
стравами. Крім того, деякі кухні самі по собі стануть відкритими, і кожен 
відвідувач зможе спостерігати за процесом приготування його страви через 
скло [2].   
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Звертаючись до мінусів, слід сказати, що криза дає про себе знати, і 
середні чеки відвідувачів в ресторанах зменшуються, проте, навіть з огляду на 
цей фактор, і застосовуючи зазначені вище інновації в ресторанному бізнесі, 
ваше місце буде розвиватися, а ресторан процвітати та залучати все нових 
відвідувачів. Будь-який заклад ресторанного господарства без прагнення і 
послідовних кроків до розвитку неодмінно стає на шлях згасання. На щастя, 
зараз завдяки можливостям інтернету ми можемо відстежувати та передбачати 
зміни, які відбуватимуться в ресторанному бізнесі в найближчому 
майбутньому, підготуватися до них і використовувати в свою користь. 
Звичайно, не всі ресторатори будуть наслідувати актуальні тенденції та 
впроваджувати інноваційні ідеї в свій бізнес, але ті, хто надасть цьому належну 
увагу неодмінно отримають віддачу у вигляді нових вдячних клієнтів. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Успішна діяльність будь-якого готельного бізнесу неможлива без 
ретельно сформованого штату співробітників. Власнику готелю варто 
розуміти, що найняти персонал недостатньо: важливо, щоб команда 
співробітників працювала не тільки довго, але й добре. Для цього передбачена 
ціла система управління персоналом готельного підприємства. 
Найважливішими елементами роботи з персоналом в готелі є періодичні 
тренінги, які дозволяють формувати кооперативні відносини між 
працівниками, забезпечувати надання послуг відповідно до стандартів і в 
нестандартних ситуаціях, покращувати взаємини між підрозділами [1]. 

Управління персоналом набуває особливої значущості в готельній 
індустрії, оскільки надання послуг проводиться в присутності гостя. У зв'язку 
з цим персонал готельних підприємств утворює стратегічний фактор, 
необхідний для ефективної роботи підприємства. Політика мотивації в умовах 
розвитку колективної організації праці та залучення всіх співробітників до 
управління націлена на розвиток співпраці персоналу з адміністрацією для 
досягнення загальних цілей. Необхідне регулярне проведення спеціальних 
заходів, спрямованих на поліпшення якості послуг, що надаються не тільки 
всім співробітникам, а й окремим представникам персоналу.  

Мотивація - основна складова успішної роботи, яку можна поділити на 
кілька типів: матеріальну винагороду; психологічний; соціальний. Для 
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виявлення найдієвішої мотивації було проведено опитування серед людей 
працюючих у сфері гостинності, віком від 18 до 40 років (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основні мотиви ефективної роботи працівників сфери 

гостинності 
 

Дослідження показало, що матеріальна винагорода є найдієвішим типом 
мотивації робітників (70%), на другому місці  психологічний тип (18%) і 
бронза дістається соціальному типу (12%). 

Важливо оволодіти деякими інструментами, які дозволяють мотивувати 
співробітників на якісну роботу.  Управління персоналом в готелі передбачає 
наявність систем заохочень та штрафів.  

На працездатність співробітників впливає ряд наступних факторів: режим 
роботи; відносини всередині колективу; наявність пільг та соціальна 
підтримка; можливість кар’єрного росту; популярність готелю [2]. 

Управління персоналом готельного підприємства поєднує в собі 
сукупність цих факторів. Для того, щоб мотивувати персонал, слід добре знати 
кожного зі співробітників, розуміти його цілі, завдання, можливості. 
Керівництву готелю рекомендовано використовувати безадресні методи 
мотивації, до них відносяться: корпоративні заходи; управління персоналом 
готелю має супроводжуватися наданням пільг: наприклад, безкоштовне 
харчування або з істотними знижками, мобільний зв'язок, проїзд в 
громадському транспорті та інше; задовільні умови праці (наявність 
необхідної побутової техніки, спецодяг і т. д .). До адресного мотивування, яке 
є не менш результативним, відносяться: індивідуальне привітання з Днем 
народження; бонус краще співробітнику місяця / року. Оцінка співробітників 
– важлива умова в управлінні персоналом готелю. Цей фактор впливає на 
працездатність штату співробітників. Оцінка проводиться фахівцем з кадрів 
або керівництвом. Для складання об'єктивної оцінки можна використовувати: 
відеоспостереження, що дозволяє стежити за всім, що відбувається в готелі 

70%

12%

18%

Матеріальна винагорода Соціальний тип Психологічний тип 
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(цей інструмент дає можливість зробити готельний бізнес і управління 
персоналом успішними); «Таємний гість» (в цьому випадку в один з номерів 
заселяється фахівець, завдання якого полягає у використанні послуг і 
подальшої оцінки персоналу та якості роботи кожного); відгуки гостей [3]. 

 Співробітники готелів – це запорука успішної роботи підприємства. 
Однак, щоб клієнти були задоволені наданими послугами, весь персонал 
готелю повинен бути задоволений умовами своєї праці. У готельному бізнесі 
все крутиться навколо сервісу, сервіс безпосередньо залежить від персоналу, 
при тому від молодшого - це покоївки, адміністратори, консьєржі. Саме вони 
допомагають гостю відчути себе в готелі, як вдома. 
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Епоха інформаційних технологій та стрімкого прогресу – це те, що увійшло 

в життя кожного з нас. Інтернет як потужний глобальний інформаційний ресурс 
приваблює широкі верстви населення незалежно від віку, освіти та соціального 
статусу, адже містить в собі безмежний обсяг інформації та масу можливостей, 
часто недоступних нам в реальному житті. Здається, що нічого поганого в цьому 
немає: ми розвиваємося, маємо більше можливостей здобути те, що шукаємо, 
спілкуватися та знайомитися з новими людьми через соціальні мережі, але ми 
перестали помічати, скільки часу проводимо зі своїми гаджетами, а не з рідними 
чи друзями, що живе спілкування замінюється на постійні переписки в мережі, 
наскільки змінюється наше психічне здоров’я та зупиняється розвиток 
особистості. Відтак, вчені все частіше говорять про серйозну проблему Інтернет-
залежності.  

Інтернет-залежність – це психологічний феномен, який полягає у тому, 
що у людини виникає нав’язливе бажання постійно перебувати у всесвітній 
мережі [1]. Науковець А. Голдберг поряд з поняттям Інтернет-залежності 
використовує також термін «патологічне використання комп’ютера», яке він 
розглядається в більш широкому контексті, а інтернет-адикцію трактує одним 
із його видів, специфіка якого полягає в використанні комп’ютера для 
встановлення соціальної взаємодії [2]. 

Найбільше захоплення Інтернетом виникає у дітей, підлітків та студентів: 
вони часто не уявляють свого вільного часу без Інтернету, різних 
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комп’ютерних ігор та соціальних мереж. Вони все частіше починають жити у 
своїх ілюзіях, у віртуальному світі, в якому їм комфортно, і втрачають зв’язок 
із реальністю. У кінцевому результаті таке захоплення може призвести навіть 
до летальних наслідків. Реальний світ стає нудним і безбарвним, адже зараз 
дуже розвинена комп’ютерна графіка, яка дозволяє бачити більш яскраву 
палітру картинок, яка є фантастичною і не існує в реальності. 

Зазвичай  люди тікають у світ Інтернету для того, щоб пристосуватися до 
середовища, яке їх оточує. Часто це ті, хто відчуває складність у вираженні 
емоцій, самотність, проблеми з рідними та друзями, відсутність підтримки, 
моральної стійкості, образи та приниження. Через свої проблеми індивід все 
більше і більше намагається уникати взаємодії з оточенням, а Інтернет-
середовище слугує щитом від нього, але все ж вони залишаються самотніми, 
нестача взаєморозуміння з боку близьких людей призводить до емоційної 
напруженості та постійної тривоги. 

Психологи, які працюють над дослідженням цієї проблеми, виділяють ще 
такі симптоми або фактори, що визначають присутність Інтернет-залежності: 
постійне бажання бути в мережі, в іншому випадку людина роздратована і 
психічно неврівноважена, порушується увага і пам'ять, недотримання вимог 
особистої гігієни, відмова від їжі або нерегулярне харчування, відмова від 
«живого» спілкування, готовність вкладати власні кошти в комп’ютер та 
Інтернет (не пов’язані з роботою), головні болі по типу мігрені, порушений 
режим сну, готовність брехати, говорячи про тривалість і частоту роботи в 
Інтернеті, забування у ході роботи в мережі про навчання, домашні чи 
службові справи, важливі особисті і ділові зустрічі. 

У середовищі сучасної молоді рідко можна зустріти того, хто читає книги, 
але все частіше переглядає аудіо- та відео ресурси в мережі Інтернет, які 
задовольняють їх інформаційні потреби та суттєво спрощують процес 
сприйняття інформації. В більшості ця інформація є непотрібною для них. Як 
наслідок, це відображається на культурі мовлення, адже знижується 
елементарна грамотність, натомість має місце використання все більше 
сленгів, нецензурної та ненормативної лексики. 

В світі існує багато тестів щодо виявлення Інтернет-залежності. 
Найвідоміший серед них – це тест Кімберлі Янга («Internet Addiction Test»), 
розроблений і апробований у 1994 р. доктором Кімберлі Янгом, професором 
психології Пітсбургського університету в Бретфорді. Тест є інструментом 
діагностики патологічної пристрасті до Інтернету (незалежно від її форми) [3]. 

За наявною інформацією, в Україні нараховується близько 25,59 млн 
користувачів Інтернету, що становить 58% населення країни. 42% громадян 
України є частими користувачами мобільного Інтернету. За допомогою 
мобільного телефону у соціальні мережі виходять 22% населення. З січня 2017 
року по січень 2018 кількість користувачів соціальної мережі Facebook 
збільшилася на 71%. Кількість користувачів Instagram зросла за рік на 16%. У 
цілому, користувачів Інтернету протягом року збільшилася на 17%. Згідно зі 
статистикою, кожного дня Інтернетом користуються 72% користувачів, 
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мінімум раз на тиждень – 21%, мінімум раз на місяць – 4%, рідше, ніж раз на 
місяць – 2% користувачів. 

Отже, Інтернет займає вагоме місце в нашому житті і повністю 
відмовитись від нього в принципі не можливо. Разом з тим,  людям потрібно 
навчитися раціонально розподіляти свій час, бути більш активними в 
реальності та зрозуміти, що життя залежить лише від нас і що ми самі будуємо 
наше майбутнє, а постійне перебування в мережі Інтернет суттєво цьому 
шкодить. Батькам необхідно обмежити доступ своїх дітей до сайтів, які 
шкідливо впливають на їх психіку, та більше часу проводити у спілкуванні з 
ними, частіше гуляти на свіжому повітрі, цікавитись їх життям і старатися 
якомога краще підготувати їх до перебування в безмежному просторі 
Інтернету. 
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ВИМОГИ ПО УЧАСТІ В КОНКУРСАХ  

ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 
 

Існує багато видів конкурсів в харчовій галузі. Кулінарні конкурси  
бувають міжнародні, обласні, місцеві. Конкурси бувають тематичні, 
спеціалізовані, а також бувають чемпіонати з кулінарного мистецтва. 

Вимоги до конкурсу BestCookfest: 
1. Учасники зобов'язані виступати в професійному одязі (куртка, ковпак, 

фартух, брюки, спеціальне взуття). 
2. Кожен учасник зобов'язаний мати санітарну книжку, сертифікати 

якості чи якісні посвідчення на продукти харчування та напої, що будуть 
використані для приготування конкурсних зразків. 

3. До початку конкурсу учасники повинні подати технологічні карти на 
страви, складені українською та англійською мовами. Конкурсні зразки 
повинні відповідати заявленій технології приготування. 

4. Професійна гідність: обов'язок конкурсантів надати гарантії журі, що 
їх робота виконана без сторонньої допомоги і у межах чесної конкуренції. 

5. Усі експоненти і учасники  конкурсу передають права стосовно меню, 
рецептів, відеозаписів, фотографій, заявок на участь, рекламу. 
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6. Усі види конкурсних зразків готуються із застосуванням власного 
кухонного інвентарю, атрибутів оформлення, кухонного, столового (тільки 
білого кольору) посуду для приготування та презентації. Робочі місця 
учасників конкурсу будуть оснащені обладнанням: робочий стіл, ванна мийна, 
електрична плита, духова шафа, холодильник, пароконвекційна піч. За 
необхідності можна використовувати власну кухонну техніку (попередньо 
погодивши із організаторами). 

7. Усі учасники готують конкурсні зразки із власних продуктів, крім 
конкурсу кухарів командної форми участі, які змагаються за принципом 
«чорний ящик». Їм надається основний набір продуктів організаторами 
конкурсу. Додатковий набір продуктів надається за необхідності всім 
учасникам конкурсу: олія, сіль, цукор, оцет, перець тощо (конкретний перелік 
уточнюється організаторами).  

8. «Безпека» (зберігання страв). Будуть прийняті усі необхідні заходи для 
безпечного зберігання страв та устаткування, проте організатори конкурсу не 
несуть відповідальності за будь-які втрати або пошкодження експонатів, страв 
та устаткування або за особисті речі персоналу. Учасники самостійно 
забезпечують збереження експонатів.  

9. Умови попередньої кулінарної обробки інгредієнтів. До початку 
проведення конкурсу на приготування холодних закусок слід виконати 
наступні операції з овочами та фруктами, та підготовкою сировини. Вимоги 
до сировини: 

1)овочі та фрукти можуть бути вимитими, очищеними, приготованими 
для подальшого приготування страв, але не приготованими;  

2) додаткове обладнання та інвентар можна приносити на конкурс; 
3) паста (за виключенням номінації практичних змагань «Паста») і тісто 

можуть бути підготовлені, але не готові; 
4) шербет / морозиво можна приносити на конкурс; 
5) м'ясо ягняти або яловичину, або куряче м'ясо, або свинину можна 

розділити на порції, замаринувати, але не готувати і фарширувати; 
6) рибу або морепродукти, устриці можна почистити, але не розрізати або 

готувати; 
7) мус – дозволяється подрібнити інгредієнти (приготування має 

здійснюватися на конкурсі); 
8) підливи (заготовки для соусів) можуть бути попередньо підготовлені, 

але не готові;  
9) усі інгредієнти, що знаходяться на тарілці, повинні бути поєднані за 

правилами смакової комбінаторики. 
Роботу учасників оцінює журі, яке складається з висококваліфікованих та 

незалежних міжнародних експертів, відомих своєю майстерністю в Україні та 
за її кордонами.  Конкурсні зразки оцінюють за критеріями, які рекомендовані 
Всесвітньою Асоціацією Кулінарних Союзів. Оцінка, виставлена кожним 
членом журі, є персональною, а загальний результат підраховується головою 
журі. Рішення журі є прикінцевим, не підлягає зміні чи оскарженню. 
Результати роботи журі оголошуються публічно на урочистій церемонії 
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нагородження. Учасникам заборонено сперечатися із членами журі. 
Переможці Конкурсу нагороджуються медалями (золотими, срібними, 
бронзовими) та дипломами. 

У випадку недотримання загальних вимог правил і положень журі має 
право застосувати штрафні санкції у розмірі від 1 до 10 балів:  

 зовнішній вигляд учасника, чистота робочого місця та обладнання під 
час змагання і в кінці дня.  

 дотримання регламенту проведення конкурсу.  
 недотримання терміну, виділеного для презентації страв.  
 відносно художньої частини: інші розміри, крім встановлених 

регламентом, вважаються порушенням стандартів композиції.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОЇ  

СПРАВИ В УКРАЇНІ 
 

Сучасний світ наповнений інформаційними джерелами за допомогою 
яких, ми  можемо отримати знання про певний об’єкт. У сфері туризму можна 
виділити екскурсійну справу, адже при вмілому та цікавому поданні 
інформації екскурсоводом, ви можете поринути в історію та отримати 
відчуття, які не будуть такі глибокі при прочитанні звичайних джерел 
(Інтернет, книги, газети, журнали та ін.). Екскурсійна діяльність багатогранна 
та різнофункціональна. Вона включає: управлінсько-екскурсійні заходи, 
просування, продаж та надання різноманітних екскурсійних послуг. Сама 
екскурсія є важливим аспектом для вивчення історії свого або інших регіонів. 
Вона може залучити багато різних верст населення та людей. Історія 
екскурсійної справи в Україні налічує понад 200 років. Вона є органічною 
частиною історії  вітчизняної культури та духу в цілому. Україна має 
дивовижну та філігранну історичну спадщину, що включає багато різних 
пам’яток. На даний час в Україні під охороною держави перебувають понад 
140 тис. пам’яток культури, а саме: 

 понад 64 тис. пам'яток археології; 
 близько 15 тис. пам'яток архітектури і містобудування; 
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 понад 54 тис. пам'яток історії; 
 близько 7 тис. пам'яток монументального мистецтва [1]. 
З кожним роком популярність української спадщини зростає. Найбільш 

популярними пам’ятками серед молоді є фортеці та замки, монастирі, 
пам’ятки козацтва та стародавньої  Русі. Також можна виділити численні та 
різнобічні меморіальні пам’ятки, археологічні та палацово-паркові споруди та 
будівлі. Але не зважаючи на значний наявний потенціал і досить високу 
привабливість, споживання екскурсійних послуг в Україні не має тенденцій 
росту відносно питомої ваги в загальному обсязі платних послуг. Активність 
екскурсійних потоків прямо залежить від економічного добробуту й 
соціально-політичної ситуації [2]. Щоб покращити розвиток екскурсійної 
справи, варто змінити структуру  управління сфери туризму і створити в 
кожному регіоні окремий комітет з питань розвитку екскурсійної справи. 
Самостійно вирішити проблему набору достатніх інвестиційних ресурсів 
самостійні підприємства не спроможні, тому провідна роль у цьому процесі 
має належати державі. Але ніяких кроків з її боку практично не 
спостерігається: пільгових умов оподаткування та залучення іноземних 
інвестицій не створено, через нестачу  бюджетних коштів держави пряме 
фінансування та  кредитування в екскурсійній галузі майже відсутні. На 
сьогодні, коли нема ніяких рамок у виборі тематики  екскурсій, ідеологічного 
тиску як в країнах тоталітарного режиму, перед екскурсійною справою 
відкриваються нові різноманітні можливості.  

Із року в рік розширюється та розвивається тематичний спектр екскурсій, 
оновлюється їхній зміст, що сприяє правдивому висвітленню вітчизняної 
історії. Ця робота неможлива без серйозної методичної основи. Тому сьогодні 
вкрай необхідно при підтримці  української влади відтворити в туристичній 
галузі структуру методичних служб, що стали б основними центрами цієї 
роботи в регіонах, а також методичних секцій екскурсоводів для підвищення 
фахової майстерності. У цьому плані заслуговує на увагу ініціатива полтавчан, 
які вже створили обласну Спілку екскурсоводів [1]. Особливо слід наголосити, 
що від знань, уміння екскурсовода донести матеріал до аудиторії, показати, а 
інколи й відтворити історичні події, зробити екскурсантів їх співучасниками, 
значною мірою буде залежати сприйняття ними історії, їх свідомість і 
моральні засади, а в підсумку – громадська позиція. Зазвичай виділяють 6 
регіонів в яких найкраще розвивати екскурсійну справу, а саме: Карпатський 
(західний), Волинсько-Тернопільський (північно-західний або поліський 
район), Житомирсько-Вінницький (буферний), Харківський (північно-
східний), Київський (центральний), Дністровсько-Донецький. 

Велику  роль у розвитку екскурсійної справи грає туристична 
інфраструктура (заклади харчування, розміщення, транспорт  та ін.). В Україні 
існує багато цікавих туристичних атракцій, але вони не мають наявно 
розвиненої інфраструктури. Цей фактор сильно впливає на популярність та 
відвідуваність цих об’єктів. Найбільш розвиненими інфраструктурними 
регіонами  України є: Київський, Полтавський, Сумський, Черкаський, 
Чернігівський та Сумський. 
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Останні роки в Україні спостерігається швидкий темп розвитку елементів 
туристичної інфраструктури [2]. Основою такого розвитку є ефективні 
інвестиції. У деяких містах України екскурсійна справа розвивається більш 
жваво. Місто Київ притримується концепції розвитку екскурсійної діяльності 
прийнятої у 2009 році [5]. 

Україна – це місце де потрібно розвивати туризм та екскурсійну справу. 
При наявності капіталовкладень, розвиненої інфраструктури та маркетингу, 
наша країна може вийти на рівень європейських країн по кількості відвідувань 
з метою подорожі. В Україні є багато цікавих місць для подорожей та 
відпочинку. Вона чарує своєю природою, народними традиціями та має 
великий потенціал. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРОПЕРАТОРА «CORAL TRAVEL» 

НА РИНКУ УКРАЇНИ 
 

На сьогоднішній день існує багато туристичних компаній та агенцій, які 
надають різноманітні туристичні послуги. Це дає змогу споживачу обрати саме 
той продукт, який взмозі задовільнити його фізичні та духовні потреби. Серед 
багатьох  туристичних операторів можна виділити один з найкращих у своїй 
справі, а саме Coral Travel. Чому варто звернути увагу саме на цю компанію? 
Coral Travel має безцінний досвід у сфері виїзного туризму більш ніж 20 років. 
Компанія пропонує на українському туристичному ринку великий та якісний 
асортимент, який може зацікавити будь-який сегмент споживачів. Бренд Coral 
Travel представлений на ринку з 1995 року. Сьогодні оператор займає лідируючі 
позиції в туристичній галузі і позиціонується як марка надійності та якості. 
Власні приймаючі компанії обслуговують клієнтів Coral Travel в Туреччині, 
Єгипті, Греції, Іспанії, ОАЕ, Таїланді, В'єтнамі та Тунісі. Також в Coral 
приділяють особливу увагу  системі управління якістю та людським ресурсам 
[1]. Серед багатьох успіхів туроператора можна відзначити перемогу в 
міжнародному конкурсі «Вибір року № 1», який відбувся 8 грудня  2018 року в 
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розкішному залі готеля «Intercontinental» (м. Києва). Компанія організовує 
групові та індивідуальні FIT-тури на базі власних чартерних програм та 
регулярних рейсів, покращує incentive та congress тури. Також активно 
займається продажом онлайн авіаквитків. Ця компанія стала еталоном 
надійності, яка з кожним роком все більш модернізується та відкриває нові 
туристичні напрями. Головна мета Coral Travel – подальше підвищення 
ефективності діяльності компанії і її конкурентоспроможності на ринку. Місія 
компанії полягає в тому, щоб максимально сприяти створенню цивілізованого 
туристичного ринку, де відносини в ланцюжку « клієнт - агент - туроператор» 
засновані на взаємній довірі і повазі. Кінцева мета діяльності компанії – зробити 
якісний відпочинок доступним для всіх українців. Основні зусилля компанії 
спрямовані на масовий ринок. Статистичні дані  департаменту «Економіки 
України»  подані туроператорами за 2017 показують, що Coral Travel входить в 
ТОП – 5 туроператорів по кількості туристів, яких було відправлено за кордон 
( 198 305 тис. чол. ). Також можна виділити ТОП – 10 країн, які відвідали 
громадяни України у 2017 році: 

 Туреччина – 953 374 тис.; 
 Єгипет – 867 650 тис.; 
 ОАЄ – 49 52 тис.; 
 Болгарія – 38 863 тис.; 
 Чорногорія – 36 228 тис.; 
 Кіпр – 36 152 тис.; 
 Іспанія – 31 792 тис.;  
 Греція – 22 829 тис.; 
 Шрі – Ланка 20 11 тис.; 
 Таїланд – 20 360 тис. [2]. 
Серед цієї статистики, частка Coral Travel склала приблизно 170 тисяч 

чоловік. Фаворитом серед відвідуваних країн у 2017 році була Туреччина. 
Завдяки вигідним та якісним пропозиціям спрямованими на масовий сегмент, 
компанія  посіла 4 місце у « ТОП-25 туроператорів виїзного туризму» [3]. 

 Окрім масового ринку (на який направлена більша частина 
капіталовкладень), компанія займається розповсюдженням VIP-турів, це дає 
змогу охопити новий сегмент ринку та знайти нових споживачів.  Coral Travel 
є лідером по обсягу VIP – туристів. Компанія має саму велику роздрібну 
мережу тур агенцій Coral Travel та Coral Travel Elite Service. На даний час вона 
представлена у 80 містах України та об’єднує 290 офісів. За 2017 рік продаж 
преміального продукту в мережі агенцій Coral склав 118% порівняно з 2015-
16 роками, та 134% в офісах Coral Elite Service. Ріст продаж елітного FIT-
продукту склав 6% в мережі агентств Coral Travel, а в офісах Coral Elite Service 
– 15% [4]. Туроператор є одним з безперечних лідерів туристичного ринку 
України та флагманом ОТІ.  

Серед головних ланок розвитку туроператора є якість продукту. Компанія 
використовує комплексний підхід до всіх етапів розробки туристичного 
продукту. Завдяки застосуванню вимог стандарту ISO 9001, відбувається 
всебічний контроль якості усіх складових туристичного продукту. 
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Головними факторами успіху компанії є гнучкість політики, сприйняття 
інновацій, прогресивних методик та технологій. В основі бренду компанії 
лежить професіоналізм та творчий підхід до справи. Це допомагає  
вдосконалюватись та рухатись вперед.  

Компанія має сильну маркетингову політику. Головною метою рекламної 
діяльності оператора є відображення інформації про всі наявні тури та вигідні 
пропозиції. Компанія використовує зовнішню рекламу ЗМІ (рекламні плакати, 
банери, флеш-банери та ін.). Також протягом кожного року, Coral надає 
новини про продукт в популярних пошукових системах (Google, Yandex, 
Bingo). Coral Travel взаємодіє з різними топографічними компаніями та має 
власні каталоги та журнали. 

З кожним днем компанія все більш розширює свої межі в різних країнах 
завдяки франчайзинговій політиці та має власний пакет. Це суттєво впливає 
на розвиток Coral. До цього пакету входить: 

 мультибрендова система, яка надає змогу партнерам отримувати 
максимальну кількість послуг від одного універсального постачальника; 

 власна система онлайн бронювання Eagle-Eye; 
 вимоги ISO 9001; 
 система регулярного анкетування агентів та клієнтів;  
 цілодобова система підтримки туристів за кордоном;  
 контроль якості продукту на всіх етапах виготовлення [6]. 
Coral Travel – це компанія яка досліджує ринок та прогнозує подальший 

розвиток попиту. Має багату клієнтську базу, яку складає середній клас 
населення, та шукає нові сегменти ринку. Довгострокові плани на 3, 5, 10 років 
постійно оновлюються та доповнюються враховуючи тенденції на ринку 
світового туризму. Завдяки цьому продукт під брендом Coral Travel є еталоном 
надійності та якості.  
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ЦІНОУТВОРЕННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Готельне господарство – це складне багатофункціональне господарство, 
основним призначенням якого є надання послуг. Проте цей вид господарства 
є складною, багатофункціональною системою, яка містить значну кількість 
функціональних підрозділів, які є суміжними за сферою діяльності. Це 
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пов’язано з тим, що за своїм призначенням, крім основної діяльності – надання 
послуг готельного характеру, підприємство названого господарства надає ще 
значну кількість додаткових послуг. В умовах ринкової економіки питання 
ринкового механізму формування цін і цінової політики має великий 
економічний інтерес для всіх учасників ринку готельного господарства. Ціна 
є основним джерелом інформації щодо прийняття управлінських рішень 
суб’єктам господарювання у цій галузі, а процес ціноутворення є актуальним. 

Формування тарифів (вартості проживання) на готельні номери (місця), 
послуги — один із важливих напрямків діяльності менеджерів готелю, що 
визначає ефективність його функціонування на ринку послуг гостинності. 
Вирішення цієї проблеми необхідно здійснювати комплексно з урахуванням 
багатьох факторів. Планування підприємством гостинності своєї діяльності 
зумовлює необхідність постійного моніторингу стану ринку, готовності до 
ринкових коливань з метою забезпечення реалізації стратегії саморозвитку та 
економічного виживання в умовах конкуренції [1]. 

У визначенні тарифів насамперед необхідно враховувати: 
 собівартість номерів і готельних послуг в цілому; 
 інвестиції, що надійшли або планується їхнє надходження; 
 ситуацію і тенденції на основних цільових ринках; 
 норми прибутку і повернення витрат на вкладений капітал; 
 реальний попит і пропозиції на цільовому ринку у даний час; 
 можливості конкурентів і наявність у даній місцевості інших засобів 

тимчасового проживання; 
 якість обслуговування у готелі та можливості його вдосконалення. 
У вітчизняній практиці середня ціна людино-доби розміщення в номері 

готелю визначається за формулою: 

Ц	 	 S	 	П	 	ЗНк 	1,2
л

д
                 (1) 

де S – повна собівартість послуг розміщення грн..;  
П – прибуток від реалізації послуг розміщення грн..;  
ЗНк – комерційні знижки (надбавки) до оптової ціни підприємства  

(S+П), грн..;  
1,2 – коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість (20%) до оптової 

ціни підприємства з урахуванням комерційних знижок, грн.;  
Тл/д – загальний строк перебування клієнтів, людино-доба. 
У структуру готельного тарифу (вартості проживання), окрім вартості 

розміщення у номері певної категорії, входять інші складові, такі, як дворазове 
чи триразове харчування або лише сніданок, послуги міні-бару (напої), 
послуги сауни та ін. згідно від особливостей попиту клієнтів та відповідної 
маркетингової (в тому числі продуктової) політики готельного підприємства. 
Водночас, надаються знижки, якщо деякі складові не включаються до 
готельного тарифу, або передбачені надбавки, наприклад, при поселенні в 
номер дорослої особи або дитини тощо. На основі цих та інших особливостей 
формування готельних тарифів, яким присвоєні спеціальні назви — «сімейний 
тариф», «родинний тариф», «європейський тариф», «американський тариф» 
тощо. 
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У вітчизняній практиці в основу ціни будь-якої послуги готельного 
господарства покладено її повну собівартість. Повна собівартість послуги 
розміщення в номері відповідної категорії являє собою сукупність трудових, 
матеріальних і фінансових витрат, виражених у грошовій формі розраховуючи 
на одиницю послуг. Вона відображає досягнутий техніко-організаційний 
рівень експлуатаційної діяльності готелю, пов’язаної з виробництвом і 
реалізацією послуг. Загальні поточні витрати готельного комплексу, крім 
експлуатаційних, включають витрати інших видів його господарської 
діяльності. Поточні витрати важливий якісний показник діяльності готелю, що 
впливає як на загальні результати господарської діяльності, так і на величину 
собівартості окремих послуг, їх прибутковість та рентабельність. 

Експлуатаційна собівартість одиниця послуг (однієї людино-доби 
розміщення) визначається як сума прямих і загальних експлуатаційних витрат 
на одиницю послуг. У повну собівартість послуг розміщення включаються  
прямі витрати, що відповідають частині загальних експлуатаційних й 
адміністративних витрат. При розподілі загальних витрат між підрозділами 
готельного комплексу необхідно врахувати особливості формування кожного 
виду витрат.  

Собівартість одиниці послуги розміщення гостей є основною для 
розрахунку мінімального рівня цін на проживання в номері готелю. Проте 
планування собівартості послуг проживання в номерах, різних за якістю 
категорій, пов’язано із трудомісткими розрахунками витрат за кожну 
калькуляційною статтею. Тому на практиці більшість підприємств готельного 
господарства визначають тільки планову середню вартість одиниці послуг 
(однієї людино-доби розміщення гостей) і на її основі встановлюють 
коефіцієнти перерахунку до діючих цін на послуги розміщення в номерах 
певної категорії й установлюють ціни на період [2]. 

Міжнародна практика формування готельних тарифів і цін на основні й 
додаткові послуги готелів, у тому числі при розміщенні туристів й інших 
категорій клієнтів має свою специфічну методологію. Структура вартості 
розміщення гостей включає повну собівартість послуг розміщення, прибуток, 
декілька видів податків і зборів, комерційних надбавок і знижок [3]. 

Отже, з вищесказаного можна сказати, що готельні підприємства самі 
встановлюють ціну послуг, але мають враховувати ряд факторів, які значно 
впливають на ціноутворення в готелях. Також, встановлюють різноманітні 
знижки для клієнтів, що дозволяє займати провідні позиції на ринку послуг. 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ  
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Перехід країни на ринкові умови господарювання обумовив кардинальні 

зміни у цій сфері економічної діяльності: істотно збільшилася частка закладів 
з колективною і приватною формами власності, розширилася мережа 
загальнодоступних закладів ресторанного господарства, у тому числі 
ресторанів, закладів швидкого обслуговування різних типів тощо. Це 
супроводжується певними змінами в організації їх роботи, трансформацією 
вимог до приготування та оформлення страв, посиленням уваги до потреб 
споживачів з урахуванням їх платоспроможності. Створюються заклади, 
спроможні задовольнити потреби як споживачів з високим рівнем доходів, так 
і тих, хто потребує соціального захисту. При цьому важливо забезпечити 
рівень обслуговування, який гарантує як безпеку споживанням продуктів 
харчування, так і відповідність асортименту та властивостей реалізованої 
продукції й послуг рівню цін. Тому поряд із закладами ресторанного 
господарства з високими технологіями обслуговування створюються і такі, в 
яких використовується традиційна технологія приготування, подавання страв 
та обслуговування. 

За останні роки розвиток закладів ресторанного господарства виходять за 
рамки звичної (класичної) виробничої та обслуговуючої діяльності, даючи 
можливість творчо підходити до організації харчування та дозвілля 
споживачів, оформлення меню тощо. Закладам ресторанного господарства 
властиві не лише загальні функції - виробництво, реалізація та організація 
споживання продукції харчування, а й специфічні, а саме: 

- поєднання названих функцій з організацією відпочинку, розваг та 
дозвілля споживачів; 

- надання продукції та послуг високої якості за цінами, що відповідають 
класу ресторанів; 

- надання додаткових супутніх послуг: послуги з доставки їжі за адресою, 
сервісні послуги на дому, в офісі тощо[1]. 

Послуга з організації харчування у ресторанах є основною. При цьому 
може бути запропонований вільний вибір страв, скомплектовані раціони 
харчування, святковий сніданок, обід чи вечеря. При наданні цієї послуги в 
більшості ресторанів застосовують метод обслуговування офіціантами (повне 
або часткове). У ресторанах «люкс» при подаванні страв використовують 
спеціальні ефекти, розробляють ритуал подавання страв, готують їх у 
присутності споживачів. У ресторанах швидкого обслуговування, як правило, 
застосовують метод самообслуговування. У багатьох з них в окремому 
приміщенні встановлюють барну стійку, що дозволяє розширити комплекс 
послуг з організації харчування. 
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Додаткові послуги, які надають ресторани, поділяються на три групи: 
- з реалізації та організації споживання продукції й послуг; 
- зі створенням зручностей для споживачів; 
- з організації дозвілля. 
До першої групи входять: 
- організація обслуговування святкових та ділових зустрічей поза межами 

ресторану (кейтерингові послуги); 
- доставка кулінарної продукції, кондитерських виробів та 

обслуговування споживачів за замовленням удома, на робочих місцях, в 
номері готелю, на транспорті тощо; 

- послуги офіціанта (бармена) вдома; 
- реалізація талонів (абонементів) на обслуговування скомплектованими 

раціонами; 
- пакування виробів, куплених у ресторані. 
До другої групи можна віднести: 
- бронювання місць у залі ресторану за телефоном; 
- гарантоване зберігання особистих речей споживача;  
- виклик таксі на замовлення споживача; 
- догляд за дітьми; 
- продаж квітів, сувенірів; 
- телефонний зв'язок; 
- обмін валют; 
- прийом для розрахунку кредитних карток тощо. 
Третя група включає додаткові послуги з організації дозвілля - казино при 

ресторані, більярдний або боулінг-клуб, дискотека тощо[2]. 
Отже, послуги які надають у заклади ресторанного господарства повинні 

мати соціальну дотепність, відповідають вимогам певного контингенту 
споживачів. Також потрібно враховувати відповідність умов обслуговування 
гігієнічним, антропометричним і фізіологічним вимогам споживання. Не 
менш важливим є поінформованість споживача про послуги, зокрема про 
харчову та енергетичну цінність кулінарної продукції, що допомагає йому, з 
урахуванням свого віку та стану здоров’я, правильно підібрати меню. Для 
споживачів ресторан є своєрідним театром, видовищем, в якому відвідувач, по 
суті, платить не тільки за харчування, а й за атмосферу, ідею.   
Список використаних джерел: 

1. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: 
Підручник для ВУЗів. Видання 2-ге, перероб. і доп. / за заг. ред. проф.  
Н.О. П’ятницької.  Київ: Кондор Видавництво, 2012. 584 с. 

2. Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. Ресторанна справа: 
технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика):  
підручник Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 304 с. 

 
 
 
 



266 

Дяченко Олександра 
Науковий керівник: Мазуркевич І.О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Україна – одна з держав Європи, яка має потенційні можливості для 
розвитку туристичної сфери. Вигідне географічне розташування, унікальні 
історико-культурні та природно-кліматичні ресурси мають велике значення 
для формування туристичної привабливості країни. 

Вона належить до країн, які володіють величезним потенціалом для 
залучення інвестицій. Оскільки вона багата природними ресурсами та має 
сприятливий клімат, то перспективною галуззю для інвестування стає 
туристичний сектор. Нині туризм входить до повсякденного життя більшої 
частини населення, до того ж він займає головне місце серед провідних 
галузей світової економіки. Ця галузь має чимало економічних переваг для 
країни: стимулює розвиток інфраструктури (готелі, ресторани та ін.), 
забезпечує зростання доходів та підвищення рівня добробуту населення і т. д. 
Левова частка від туристичної сфери припадає на збільшення дохідної частини 
бюджету країни за рахунок податків. Окрім того, туризм має широкі 
можливості для залучення різного роду інвестицій [2, c.55]. 

Питанням інвестиційної діяльності займалися як іноземні, так і українські 
фахівці, серед яких варто виокремити праці І. Бланка, Л. Борщ, С. Захарчука, 
Ю. Коваленка, Т. Майорової, А. Пересади [1, c.101]. 

Територія України з наявними туристичними ресурсами є привабливою 
для туристів, але це не є достатньою умовою для зростання загальної 
туристичної привабливості крани. Для цього потрібно оновлювати та 
формувати нову матеріально-технічну базу, споруджувати нові готельні 
комплекси, санітарно-курортні зони, проводити реконструкцію та 
модернізацію історичних пам'яток культури. Все це можливо за рахунок 
інвестицій у туристичну галузь, проте для збільшення загальної суми вкладень 
необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат. 

Для формування інвестиційного клімату необхідно розробити певну 
інвестиційну політику. Економіка України перебуває у складній ситуації, яка 
зберігає тенденції до погіршення з 2014 р. внаслідок агресивної політики 
Російської Федерації, окупації Криму і військових операцій на сході країни. 
Питання забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 
залишається стратегічно важливим, адже від цього залежать соціально-
економічний розвиток, ефективність залучення до міжнародного поділу праці 
та можливості модернізації національної економіки. Перебіг сучасних 
політичних процесів переважно негативно впливає на інвестиційний клімат та 
міжнародну інвестиційну привабливість України. Причинами цього є низка 
проблем [4, с.32]:  

– негативний міжнародний імідж країни;  
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– значні диспропорції регіонального та галузевого розвитку;  
– застарілість інфраструктури;  
– податкове навантаження;  
– низький рівень захисту інвесторів та ефективності законодавства з 

питань корпоративного управління. 
Необхідне інвестування в такі підрозділи, як: мистецтво, спорт, розваги 

та відпочинок, діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення, 
діяльність закладів харчування (ресторанна справа), діяльність туристичних 
агентств та операторів.  

До основних причин, що перешкоджають залученню іноземних 
інвестицій, належать: низький рівень довіри до влади, військові дії на сході 
країни, втручання органів державної влади в сектор приватного бізнесу, 
тіньова економіка, корупція, нестабільність політичної ситуації та сфери 
оподаткування. Проте найголовніша причина – відсутність стратегії 
економічного розвитку країни. 

Уряд України повинен чітко визначити пріоритети інвестиційної 
діяльності суб'єктів туристичної індустрії, а для цього доцільно визначити 
інструменти та важелі державного регулювання, які він буде застосовувати. 
Передусім необхідно стимулювати фінансово-кредитні важелі, які будуть 
спрямовані на створення сприятливого кредитного середовища; фіскальні 
важелі, які будуть передбачати оптимальну кількість податків для підприємств 
рекреаційно-туристичного комплексу; соціально-психологічні важелі, які б 
формували імідж України як держави, сприятливої для рекреації та туризму. 

Інвестування в туристичну сферу має чимало переваг як для економіки 
країни, так і для самого інвестора [3, с.95]:  

– джерело валютних надходжень до національної економіки;  
–  поповнення дохідної частини бюджету за рахунок розширення 

податкової бази;  
–  збільшення споживчого попиту;  
–  створення нових робочих місць;  
–  розширення виробництва товарів та послуг, що збільшуються у 

результаті платоспроможного попиту туристів;  
–  зростають доходи населення, що працюють у туристичній сфері;  
–  швидкий термін окупності витрат.  
Окрім того, розвиток туризму має й недоліки, що проявляються в тому, 

що він [5, с.87]:  
– впливає на ріст цін на місцеві товари та послуги, на земельні й інші види 

природних ресурсів і нерухомість;  
–  сприяє відтоку грошей за кордон через туристичний імпорт;  
– викликає екологічні та соціальні проблеми; 
Для вирішення цих проблем та для розвитку туристичної сфери необхідно 

стимулювати попит на туристичну продукцію, яка здебільшого хоча й дорого 
коштує, проте забезпечує країні високий прибуток, підвищує рівень зайнятості 
населення та збільшує конкурентоспроможність країни на світовому ринку. 
Крім того, необхідно поліпшити транспортну та готельну інфраструктури 
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країни. Україні слід поширювати свої туристичні послуги, проводячи рекламні 
кампанії за допомогою ЗМІ як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. 
Невід'ємною частиною розвитку туристичної галузі є співпраця з 
міжнародними організаціями та підтримка зв'язків із міжнародними 
інвестиційними туристичними фондами. 

Отже, туризм є інвестиційно привабливим видом економічної діяльності, 
що може зайняти одне з провідних місць в економіці України. Оцінивши 
світовий досвід у цій галузі, можна сказати, що в Україні достатньо 
можливостей для розвитку туристичної сфери. 

Визначивши проблеми та переваги від розвитку туризму в Україні, можна 
сказати, що розвиток туристичної індустрії в країні протягом досліджуваного 
періоду можна охарактеризувати у цілому як позитивний, що має значні 
перспективи. Проте на рівні держави варто розробити збалансовану 
інвестиційну політику у цій сфері, яка буде спрямована на національні 
інтереси держави та на її інноваційний розвиток, що призведе до підвищення 
конкурентоспроможності України. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МУЗЕЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 
 

Нині  процес формування історичної пам’яті в Україні проходить доволі 
складно, що причиняє  цілий ряд чинників: відмінності історичної долі різних 
регіонів, недостатня обізнаність з фактами власної історії, живучість 
радянських світоглядних стереотипів успадкування «розщепленої» історичної 
пам’яті від старших поколінь, чия свідомість сформувалась за часів СРСР. 

Проблема формування спільної історичної пам’яті, подолання дуалізму в 
тлумаченні ключових подій історії різними соціальними, регіональними та 
етнічними групами, актуальні завдання держави у сфері гуманітарної 
політики. Одну з основних ролей у їх вирішенні мали б відігравати музеї, 
визначальними функціями яких є збереження і відтворення історичної пам’яті. 

За даними, які є на сьогодні в державному обліку знаходиться приблизно 
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150 тисяч нерухомих пам’яток, з них понад 100 тисяч – це пам’ятки археології 
та історії; 5 926 – твори монументального мистецтва; 16 800 – пам’ятки 
архітектури та містобудування. За даними громадських експертів в Україні діє 
майже 5 тисяч музеїв (для порівняння в Польщі – 1075, Австрії – 1600, 
Великобританії – 1811, Канаді – 2500), та лише 543 з них знаходяться в 
державній та комунальній власності. Порівняно з першими роками 
незалежності України кількість  нових музеїв зросла, але на жаль відвідування 
музеїв дуже низька [3, с.4]. 

Музеї завжди залишались центрами збереження та популяризації 
історико-культурної спадщини, візитними картками держави.  Україна має 
чим пишатися. До Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО входять 
київський Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, 
Києво-Печерська лавра, Ансамбль історичного центру Львова, Резиденція 
митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях, Дерев’яні церкви 
Карпатського регіону України, античне місто-держава Херсонес Таврійський 
та його хора. Також до попереднього списку об’єктів Світової спадщини 
ЮНЕСКО внесли додаткові пропозиції, серед яких: культурний ландшафт та 
каньйон Кам’янця-Подiльського, iсторичний центр Чернiгова, Національний 
дендрологічний парк «Софiївка», Канiвський заповiдник «Могила Тараса 
Шевченка», Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна 
Могила». До речі, остання є однією з найдавніших археологічних пам’яток не 
тільки у Європі, а й у світі [2, с.8]. 

Проблемою музеїв всіх напрямків залишається недостатнє фінансування. В 
Україні витрати на розвиток музейної сфери здебільшого не лише не зростають, 
а зменшуються. Більша частина бюджету – видатки споживання. За 
статистичними підрахунками до 85% бюджету українські музеї закладають на 
зарплату працівників, а 15% – на комунальні послуги. В інших  країнах на оплату 
музейних фахівців виділяють не більше 5-10% від загального бюджету. [2, с.8]  

Через недостачу коштів реставрація та ремонт музейних пам’яток 
проводиться в недостатній кількості, тому нині до 70% об’єктів історико-
культурної спадщини України є у незадовільному технічному стані, до 10% – 
аварійні. Близько 300 пам’яток національного значення потребують ремонтно-
реставраційних або консерваційних робіт [3, с.4]. З 20 тисяч пам’яток 
архітектури та містобудування кожна десята потребує негайного втручання 
реставраторів, як і багато  інших музейних цінностей.  

Шляхи розв’язання проблем музейної сфери [1, с.15]: 
–  внесення пропозицій щодо законодавчого врегулювання нормативно-

правової бази, пов’язаної з діяльністю музеїв, зокрема доопрацювання проекту 
закону “Про перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають 
приватизації” та ухвалення закону про недоторканність землі, приміщень і 
колекцій державних музеїв; 

–  вирішення питання фінансування музеїв історичного профілю й 
музейної галузі в цілому; 

–  розробка комплексної програми обміну експозиціями, а також 
стажування фахівців між музеями різних регіонів; 
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–  створення Міжвідомчої ради при Кабінеті Міністрів України щодо 
координації діяльності в сфері музейної справи; 

–  укладання плану цифрування музейної спадщини, довгострокового 
збереження цифрового контенту та забезпечення широкого представлення 
музеїв України в Інтернет-просторі; 

–  створення Української музейної енциклопедії та нових музейних 
часописів, які б популяризували роботу музеїв, висвітлювали історичну 
тематику; 

–  розробка Програми стимулювання молоді для роботи в музейній сфері 
та системи пільг для молодих науковців; 

–  подання пропозицій щодо заснування Президентських премій для 
музейних працівників за їх вклад у розвиток музейної справи та для 
журналістів за висвітлення діяльності музеїв у ЗМІ. 

Музей як частина соціокультурної системи не єдиний в історії спосіб 
вираження музеальності, він змінювався в процесі свого розвитку і очевидно 
буде змінюватися й надалі відповідно до суспільної оптимізації. Для 
подальшого існування розвитку музеїв працювати повинні як суспільство так 
і держава. 
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БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ ЯК  

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ 
 

Функціональні харчові інгредієнти бувають у вигляді складових 
продуктів споживання або додатково внесені у статус активних добавок як 
концентратів природних незамінних речовин. Їх можуть включати до 
звичайного раціону з метою усунення дефіциту відповідних речовин в 
організмі або як складників рецептури спеціальних продуктів харчування. 

У ст.1 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини» №191-ІV від 24.10.2002 р. [2] біологічно активна 
добавка трактується як спеціальний харчовий продукт, призначений для 
вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи 
харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, 
профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та відновлення 
порушених функцій організму людини [1]. 
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Як спеціальні харчові продукти біологічно активні добавки тісно 
пов’язані з раціоном дієтичного та раціонального харчування, що являють 
собою концентрати біологічно активних речовин (БАР). Мета застосування 
полягає у корекції раціону харчування, але, варто наголосити, що ставлення до 
біологічно активних добавок не однозначне. Особливо критичне відношення 
стосується БАД-парафармацевтиків, активні компоненти яких можуть 
впливати на регулювання чи відновлення функціонального стану організму 
людини. Складність однозначного визначення безпечної дії біологічно 
активних добавок полягає в тому, що багато лікарських рослин, що входять до 
складу важко стандартизувати і визначити необхідну терапевтичну дозу і в 
такому разі стверджувати про відсутність будь-яких побічних ефектів [3]. 
Тому для адекватного застосування біологічно активних добавок до їжі 
необхідно враховувати їх відмінності від лікарських препаратів і 
усвідомлювати, що вони є добавками для їжі і не можуть замінити ліки, так як  
їх можна вважати допоміжним засобом. Порівняно з лікарськими препаратами 
хімічний склад добавок дещо спрощений, тому від виготовлення до 
впровадження в харчування населення їх шлях значно коротший і поряд із цим 
підлягають обов’язковій санітарно-епідеміологічній експертизі [1]. 

Біологічно активні добавки випускають у вигляді фармацевтичних форм: 
порошків, таблеток, капсул, сиропів, екстрактів, настоїв, концентратів із 
рослинної, тваринної або мінеральної сировини, виготовлених хімічним та 
біотехнологічним способами. 

Біологічно активні добавки поділяють на три групи: 
1. Нутрицевтики – есенціальні біологічно активні речовини, які 

застосовуються для корекції хімічного складу раціону людини, що виконують 
ряд функцій:  

–підвищення неспецифічної резистентності організму до дії 
несприятливих факторів зовнішнього середовища; 

–профілактика хронічних захворювань (ожиріння, атеросклероз, 
ішемічна хвороба серця, імунодефіцитні стани, злоякісні новоутворення); 

–зв’язування та виведення з організму шкідливих речовин; 
–індивідуалізація харчування людини відповідно до віку, статі, 

інтенсивності фізичного навантаження, фізіологічного стану та екологічних 
умов. 

2. Парафармацевтики – біологічно активні речовини, які володіють 
певною фармакологічною активністю та застосовуються для підтримки у 
фізіологічних межах функціональної активності органів та систем, 
профілактики патологічних станів та допоміжної терапії, що виконують 
функції: 

–регуляція у фізіологічних межах функціональної активності органів та 
систем; 

–поліпшення адаптації організму до екстремальних умов; 
–профілактика та допоміжна дієтотерапія патологічних станів. 
3. Еубіотики (пробіотики) – біологічно активні добавки, які містять живі 

мікроорганізми та нормалізують мікрофлору кишківника і виконують 
антагоністичну дію на патогенну та умовно-патогенну кишкову мікрофлору. 
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Застосування біологічно активних добавок як функціональних складових 
до їжі дозволяє: 

–ліквідувати дефіцит незамінних харчових речовин; 
–індивідуалізувати харчування конкретної людини в залежності від її 

потреб; 
–задовольнити змінені фізіологічні потреби хворої людини в харчових 

речовинах; 
–обійти пошкоджену патологією ланку метаболістичного конвеєра;  
–підвищити за рахунок посилення елементів ферментного захисту 

клітини стійкість організму  до дії несприятливих факторів оточуючого 
середовища; 

–направлено змінювати обмін окремих речовин, зокрема, токсикантів; 
–підсилити і прискорити зв’язування та виведення сторонніх і токсичних 

речовин з організму. 
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КЕЙТЕРИНГ ЯК ВДАЛИЙ ЗАСІБ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Актуальність кейтерингу полягає в тому, що це є досить новий напрямок 
ресторанного бізнесу в Україні і завдяки попиту та його стрімкого розвитку, 
кейтеринг можна вважати феноменом XXI століття в готельно-ресторанній 
індустрії. 

Конкуренція в сфері ресторанного бізнесу сприяє тому, що все більше 
закладів намагаються знайти переваги, які допомогли б їм не тільки утримати 
існуючих клієнтів, а й залучити нових. Адже між кількістю відвідувачів ресторану 
і фінансовим благополуччям підприємства існує пряма залежність. Вважається, 
що основними конкурентними перевагами будь-якого ресторану є якість, 
ексклюзивність і асортимент його страв та напоїв. При цьому треба відзначити, що 
останнім часом велике значення набуває організація обслуговування, увага до 
клієнта, готовність обслужити відвідувача з максимальною для нього зручністю, 
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задовольняючи його бажання. Одним з таких видів обслуговування є кейтеринг. 
Популяризація кейтерингових послуг спостерігається стрімким зростанням даної 
сфери в різних розвинених країнах світу. 

Дослідженням кейтерингу займалось багато вчених, серед них  
В.В. Апопій, В.О. Єфімова, Т.П. Кононенко, І.І. Олексин, Н.О.,  
Н. В Пятницька, Т.В. Футало, Шутовська, проте наше сьогодення породжує 
нові форми та ідеї, тому низка питань досі залишаються недостатньо 
вивченими та потребують подальшого аналізу. 

Кейтеринг – один із секторів, що динамічно розвивається у галузі 
ресторанного господарства. По суті це організація офісних обідів - на місці або 
з доставкою на підприємство. Слово «кейтеринг» походить від англійського 
дієслова «cater», що в перекладі означає «обслуговувати споживачів» [1, с.18]. 

У світі ринок кейтерингу почав бурхливо розвиватися в Америці на 
початку 20-го століття, під час широкомасштабного будівництва хмарочосів 
для організації харчування робітників-будівельників. Паралельно ідею 
підхопили великі промислові підприємства і бізнес-центри США та Європи, 
використовуючи кейтеринг як спосіб забезпечення харчування офісних 
співробітників з метою більш ефективної організації їх робочого дня [2, с.184]. 

Виділяють кілька видів кейтерингу: 
 приготування їжі в приміщенні; 
 приготування їжі поза приміщенням (виїзне ресторанне 

обслуговування); 
 контракт на поставку (доставка в офіс); 
 соціальний кейтеринг; 
 роздрібний продаж готової кулінарної продукції; 
 VIP – кейтеринг; 
 кейтеринг напоїв та коктейлів (виїзний бар) [3, с.311]. 
Таким чином, кейтерингові послуги дають змогу забезпечити широкий 

спектр послуг ресторану і зарекомендувати його як сучасний 
багатопрофільний заклад. 

У таблиці 1 зображено основні групи споживачів кейтерингового 
обслуговування.  

 

Таблиця 1 – Основні групи споживачів кейтерингового 
обслуговування [4, с.584] 
Групи споживачів Контингент споживачів Об’єкт кейтерингового 

обслуговування
Корпоративні замовники Фірми, установи, підприємства, 

посольства 
Ділові зустрічі, презентації, 
конференції, семінари, 
корпоративні вечірки

Громадські організації Спілки, комітети, асоціації, 
шкільні та батьківські комітети, 
асоціації випускників

Семінари, збори, благодійні 
бенкети, випускні бали тощо 

Індивідуальні замовники Приватні особи Сімейні свята: дні народження, 
ювілеї, весілля тощо

Колективи установ 
підприємств, начальних 
закладів 

Робітники, службовці, студенти 
тощо 

Комплексні обіди, сніданок, 
полуденок, вечеря 
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Сьогодні кейтерингові послуги надають як окремі компанії, так і 
ресторани. Різниця в тому, що для самостійних структур – це основний вид 
бізнесу, а для закладів ресторанного господарства – додатковий заробіток. 
Якість роботи підприємства визначають грамотний персонал, правильно 
розроблене меню, наявність необхідного устаткування та інвентарю, уміння 
створити атмосферу. 

Найпростіший вид кейтерингу – доставка готових обідів на будинок 
приватним клієнтам і в офіси компаній. Але в даний час практики 
ресторанного бізнесу трактують його дещо ширше: кейтеринг – це виїзне 
ресторанне обслуговування, яке включає в себе вміння не тільки якісно 
приготувати, красиво оформити, але і ефектно подати страви і напої в будь-
який час і в будь-якому місці, яке вкаже клієнт . Досить часто кейтерингом 
називають виїзні банкети, що також відображає сутність цього виду 
обслуговування. Однак у всіх випадках під цим терміном розуміється 
обслуговування клієнтів поза закладом ресторанного господарства. 

Послуги кейтерингу розвиваються здебільшого саме в великих містах і це 
пояснюється тим, що там переважно  проводиться активне будівництво бізнес-
центрів, відкриваються нові підприємства, створюються філії. Все це 
призводить, з одного боку, до розширення кількість робочих місць, а з іншого 
боку, до створення сегмента, який необхідно обслуговувати у частині 
харчування, організації дозвілля, забезпечення корпоративних зустрічей, 
проведення свят і т.д. Підприємства ринку кейтерингових послуг вживають 
ряд зусиль для залучення клієнтів, застосовують нові, неординарні підходи. 
Зокрема, реагуючи на тенденцію прагнення все більшого числа людей до 
здорового харчування, дотримання різних постів, надають вегетаріанське 
меню, індивідуальний підрахунок калорій в запропонованих стравах, 
безсольові і низькокалорійні дієти і т.д. 

Отже, можна зробити висновок, що тема кейтерингу в ресторанному 
бізнесі є досить актуальна і набуває все більшої популярності. Організація і 
розвиток кейтерингової діяльності в світі та Україні набирає нових обертів і з 
кожним разом вдосконалюється. На сьогодні кейтеринг – це затребувана, 
зручна щодо корпоративних заходів, послуга. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ  

 
Готельний бізнес є одним із найперспективніших напрямків бізнесу в 

Україні. Мережа підприємств готельного господарства активно формувала в 
Україні в період масового туризму наприкінці 70-х і впродовж років XX ст. А 
у даний момент готельне господарство стало однією з головних складових 
туристичної індустрії в Україні. У наш час є проблеми з відсутністю 
достатньої кількості готельних підприємств, а у структурі спостерігається 
малий відсоток закладів високої категорії та застаріла матеріально-технічна 
база, яка потребує модернізації, також відсутні сучасні засоби зв’язку та 
інформаційних комунікації . 

Згідно із результатами державної служби статистики України у 2017р. 
кількість колективних засобів розміщення становила - 4 115 одиниць, серед 
яких готелі та аналогічні засоби розміщення - 2 474 од, а спеціалізовані засоби 
розміщення ( санаторії, дитячі санаторії, дитячі заклади оздоровлення 
цілорічної дії, дитячі центрі)1 641 од. Кількість осіб, що перебували у готелях 
та аналогічний засобах розміщування 5 135 164 осіб, а у спеціалізованих 
засобах розміщення кількість осіб становила 1 526 013 осіб 

А згідно з 2015-м роком кількість колективних засобів розміщення 
становила усього - 4 341 одиниці серед яких готелів та аналогічних засобів 
розміщення  2 478од , а спеціалізованих засобів розміщення 1 863од. Кількість 
осіб, що перебували у закладах готелів 4 297 190 осіб, а у спеціалізованих 
засобів розміщення 1 482 668 осіб. Отже, кількість колективних засобів 
розміщення – зменшилась, а кількість осіб, що перебували у колективних 
засобах розміщення – збільшилась. 

На даному етапі розвитку, готельне господарство представляє собою 
комплекс заходів по задоволенню потреб споживачів, забезпечуючи 
комфортність перебування гостей. Головне завдання діяльності підприємств 
готельного господарства є надання бездоганного та якісного  обслуговування. 
Протягом останніх років відбувається укрупнення готелів та аналогічних 
засобів розміщення. Згідно із підрахункам 2014 року найбільша кількість 
готелів та аналогічних засобів розміщення знаходиться у Львівській області - 
273, у Одеській області – 235, у Закарпатській області – 229 та у Івано-
Франківській – 212. Найменша кількість готелів та аналогічних засобів 
розміщення знаходиться у Луганській області – 13, у Сумській області – 41, у 
Чернігівській області – 45, у Кіровоградській – 48. Найбільша кількість 
підприємства готельного господарства знаходяться у курортних зонах та у 
бізнес регіонах України  
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Завантаження готелі протягом року, як правило, нерівномірне за днями 
тижня – на вихідних вона знижується, зростаючи в будні за рахунок тих осіб, 
які перебувають у відрядженні. 

У наш час готельний ринок України стикнувся з низкою проблем ,  
таких як: 

 слабкість внутрішньої конкуренції; 
 високі податкові ставки; 
 майже повністю відсутність потужних міжнародних готельних мереж; 
 відсутність кваліфікованих кадрів; 
 невідповідність бухгалтерської системи міжнародним стандартами. 
Показник низької конкурентоспроможності готельних послуг формується 

за рахунок рівня ціни та якості послуг. Через високі податкові ставки готелі 
змушені встановлювати високі ціни. Ціни визначаються умовами конкуренції, 
станом та співвідношенням попиту й пропозиції. 

У наш час, для відкриття 4 зіркових та п'ятизіркових готелів потрібні 
іноземні інвестиції. В Україні поки що мало успішних міжнародних альянсів 
готельного господарства. Зараз існують несприятливі для інвесторів умови 
,адже в Україні недостатньо приваблива система оподаткування при 
інвестуванні, тож інвестори не мають бажання залучати свої кошти в 
готельний бізнес. 

На даний момент існують певні тенденції у розвитку готельного бізнесу, 
такі як: 

 все більше помітне поєднання готельного бізнесу із іншими сферами 
обслуговування, в готелі крім номерів доступні також ресторани, спортивні та 
розважальні комплекси; 

 впровадження нових технологій в управління та навчання персоналу 
 актуалізація екологічної направленості готелю, все більше інтересу 

прикуто до екзотичних та екологічно спрямованих готельних комплексів; 
 об'єднання готелі в консорціуми. 
В Україні, однією з ключових проблем є невисокий рівень 

професіоналізму працівників готельного бізнесу, тому для якісного та 
бездоганного обслуговування готелів потрібні висококваліфіковані 
працівники цієї сфери. Важливий аспект в ході підвищення загального рівня 
якості готельних послуг є сертифікація. В той же час присутній ряд гальмівних 
факторів, серед яких недостатній обсяг контролю з боку державних органів, 
невідповідність нормативної бази, недосконалість процедури сертифікації.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей 

господарювання, яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та динамічно 
розвивається, сприяючи вирішенню цілого комплексу соціально-економічних 
проблем [1].  

Інвалідність є явищем соціальним, уникнути якого не може жодне 
суспільство, і тому кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, 
пріоритетів та можливостей повинна формувати соціальну та економічну 
політику щодо осіб з обмеженими можливостями. Не дивлячись на це, 
проблема лікування, реабілітації та соціальної адаптації людей з особливими 
потребами залишається надзвичайно гострою у всьому світі. Тим не менш, 
незважаючи на недугу, яка здолала їх, вони також хочуть дізнаватися щось 
цікаве про нові країни, тому заради цього подорожують по всьому світу. В 
Україні проблема туризму для осіб з обмеженими можливостями знаходиться 
на самому початку розвитку. Туризм дуже важливий для даної категорії 
населення, особливо для дітей та підлітків, адже це шанс не замикатися в собі, 
а спілкуватися з людьми, відкривати щось нове, пізнавати світ, інтегруючись 
у суспільство. 

В даний час чисельність людей з особливими можливостями складає до 3 
млн. осіб (близько 6,3% населення) і на привеликий жаль ця цифра продовжує 
рости [5]. Можливості в цих людей обмежені, а ось бажання ні, такі як у 
кожного, і для реалізації цих бажань і держава і суспільство повинні багато 
чого зробити. 

За інформацією громадських організацій інвалідів, що діють у Вінницькій 
області, місцевими органами влади та закладами культури і мистецтва за 
минулі роки здійснено чималу роботу із забезпечення доступу до приміщень 
закладів культури та доступності їхніх послуг для осіб з обмеженими 
можливостями. 

За результатами національної доповіді  «Участь осіб з інвалідністю в 
культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку» [3]. Архітектурна 
доступність приміщень закладів культури області для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями забезпечена частково.  

Органи влади та місцевого самоврядування Вінниччини надають 
підтримку громадським організаціям інвалідів (пільгова оренда приміщень, 
соціальна реклама, медіа-підтримка у проведенні культурно-мистецьких та 
культурно-просвітницьких заходів). 

На Вінниччині діють благодійні організації та підприємці-благодійники, 
що надають підтримку у забезпеченні культурно-дозвіллєвих потреб інвалідів:  
Благодійний фонд «Подільська громада» реалізував два проекти з 
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облаштування архітектурної доступності Центральної міської бібліотеки  
ім. І. Бевза і Вінницького академічного музично-драматичного театру  
ім. М. Садовського; Обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Тімірязєва 
за підтримки громадських організацій здобула грант і облаштувала в будівлі 
підйомник для інвалідів-візочників. 

Основними перешкодами, що існують сьогодні у забезпеченні 
культурних та дозвіллєвих потреб, на погляд громадських організацій 
інвалідів, є:  

- недостатнє фінансування заходів із забезпечення доступності закладів 
та культурно-дозвіллєвих потреб інвалідів; 

- недостатній рівень розуміння особливих потреб осіб з інвалідністю 
(нерозуміння соціальної моделі інвалідності; поширеність «медичної моделі», 
що розглядає інваліда лише як хвору людину). 

- недостатня доступність (архітектурна, інформаційна) закладів культури 
та дозвілля [3]. 

Вінницький регіон швидко розвивається і відповідає сучасним 
тенденціям. Це і пандуси до всіх урядових приміщень, платформи для візків, 
спеціально облаштований транспорт, зручні з’їзди на пішохідних переходах. 
Підприємства ресторанної індустрії не так швидко облаштовують спеціальні 
входи. І якщо туристичні атракції готові до прийняття людей з особливими 
потребами, то кількість закладів розміщення досить обмежена.  

У Вінницькій області є готелі, які надають усі послуги та відповідні 
номери зі зручностями для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
Такими засобами розміщення є готель «Поділля», «Вінниця», «Савой» та 
«Франція». 

У всьому світі значна увага приділяється пересуванню туристів з 
обмеженими можливостями, розробляються спеціалізовані туристичні 
програми [4]. 

Туризм є одним з дієвих засобів соціальної адаптації осіб з особливими 
потребами, формуючи розширюючи, доповнюючи їх картину світу. Тому 
необхідно вести просвітницьку громадську діяльність: 

- поширювати інформацію діючих реабілітаційних центрів, їхні програми 
серед осіб з обмеженими можливостями, громадських державних організацій, 
також серед фахівців галузі медицини, педагогіки та туризму; 

- держава повинна всіляко заохочувати до створення нових центрів, 
програм та проектів, а також допомагати у їхній безпосередній реалізації; 

- організовувати нові благодійні фонди, метою яких буде фінансування 
поїздок для осіб з обмеженими можливостями; 

- залучати до участі у програмах максимальну кількість професіоналів, 
спеціальних установ; 

- випускати збірники матеріалів по роботі центрів з питань організації 
туризму для осіб з особливими потребами, створювати сайти в Інтернеті [2]. 

В результаті цього можна сказати, що сьогодні туристична 
інфраструктура м. Вінниці частково готова приймати і обслуговувати дану 
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категорію туристів, так як ще не можна говорити про повну доступність 
більшості закладів культури для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Також варто відзначити, що дослідження даного питання потребує більш 
детального огляду і в найближчому майбутньому можна буде говорити про 
обов’язковість і необхідність створення екскурсійних маршрутів, велнес турів, 
екстремальних турів (на скільки це можливо), гастрономічних турів і не тільки 
для людей з особливими можливостями, а також підготовку фахівців в даній 
сфері. У цьому процесі кожному учаснику відведена своя роль і державі, і 
туристичним суб’єктам і суспільству загалом. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ WELLNESS 
 ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 

 
Процес еволюції українського готельного бізнесу пройшов безліч етапів: 

від простої кімнати з ліжком і мінімальними зручностями до елітних 
апартаментів преміум класу. В даний час вітчизняні готельєри прагнуть 
максимально підвищити якість своїх послуг, що передбачає високий 
технічний, функціональний, інтелектуальний рівень готелів і високі темпи 
розвитку індустрії в цілому [1, c.203].  

В таких умовах з’являється необхідність збільшити комплекс послуг для 
гостей готелю не тільки за допомогою розширення додаткових послуг та 
розваг, але і за рахунок включання послуг загальнооздоровчого комплексу. 
Мова йде про симбіоз готельного бізнесу та індустрії краси і здоров’я, 
результатом якого є wellness-готелі та готелі з wellness-центрами.  

Wellness, як галузь спортивно-оздоровчої сфери бізнесу з’явилася, на 
ринку послуг відносно нещодавно і сьогодні являється найбільш 
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перспективним напрямом для підприємництва. Обумовлено це двома 
причинами: новизна послуги і постійно зростаючий попит на такий людський 
ресурс як «краса та здоров’я». 

Власне, поняття «wellness» перекладається як «добре самопочуття». 
Wellness – це своєрідна система оздоровлення, що дозволяє досягти емоційної 
та фізичної рівноваги в умовах сучасного урбанізованого життя. Справжній 
wellness – це вода, тепло, колір, світло, музика, дотики, аромати, смак і 
душевна безтурботність [1, с.200].  

Вперше термін «wellness» запропонував у 1959 році американський лікар 
Хальберт Л. Дунн, який сформулював основні принципи якісного і здорового 
життя. Саме з тих пір wellness як культура став розвиватися у всьому світі. У 
Європі поняття «wellness» об'єднує висококласні wellness-готелі, wellness-
центри, wellness-комплекси, SPA-центри. Кожний з них дає можливість 
споживачам послуг обирати між сучасними та найдавнішими методиками 
оздоровлення, класичними і нетрадиційними рецептами медицини, пропонує 
декілька варіантів дієтичного харчування, індивідуально складену програму 
фізичних тренувань і, звичайно ж, повний комплекс послуг догляду за тілом. 
У цих готелях відвідувачів залучають до занять йогою, пиття трав'яних чаїв, 
гартування і активного відпочинку на природі. У них з'являється шанс 
дізнатися про себе багато нового, відвідавши індивідуальні консультації 
дієтолога, спортивного тренера, лікаря-фізіотерапевта, косметолога, фахівців 
в галузі wellness-послуг. Крім того, wellness-готелі дарують рідкісне відчуття 
повного відриву від дійсності [4, с.300].  

Вигідне географічне положення України дозволяє стверджувати, що наша 
держава багата на всі необхідні для wellness-готелів ресурси, серед яких можна 
виділити бальнеологічні, кліматичні та ландшафтні. 

 Стосовно бальнеологічних ресурсів, то в Україні наявні мінеральні води 
всіх основних бальнеологічних груп. Деякі з них, зокрема "Миргородська", 
"Куяльник", "Поляна квасова", "Берегівські мінеральні води", "Нафтуся" і 
радонові води є унікальними і мають світове значення [2, с.137]. Крім того, 
Україна володіє практично невичерпними і найбільшими у світі запасами 
лікувальних грязей, які складаються з різних за природним утворенням і 
лікувальною дією відкладів морських заток і озер.  

Кліматичні ресурси нашої країни з точки зору їх рекреаційного 
використання належать до найкращих (Buterfly, Соснівка, Конча-Заспа, Пуща-
Водиця), адже клімат в нас переважно помірно континентальний, лише на 
півдні Криму має ознаки субтропічного, що є позитивним для життя в стилі 
wellness.  

Ландшафтні рекреаційні ресурси України теж доволі багаті та 
різноманітні, тому ландшафтотерапія – оздоровлення дією природної краси, 
шуму лісу, моря - є доволі перспективним напрямком розвитку українських 
курортів. Адже ряд курортів в Україні знаходиться в мальовничих куточках 
нашої країни ( «Поляна», «Трускавець», «Східниця»  тощо). 

Отже, wellness-індустрія України має всі необхідні складові для свого 
розвитку.  
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Аналіз нинішнього стану української wellness-індустрії показав, що в 
нашій країні зазвичай виділяють такі основні географічні wellness-центри: 
Крим та Карпати. Хоча, зрозуміло, що об'єкти SPA- та wellness-індустрії діють 
і в інших регіонах держави. Наприклад, у Сатанові (на межі Хмельницької та 
Тернопільської областей), Хмільнику (Вінницька область) . 

Прибережна зона Чорного та Азовського морів, буквально створена для 
використання її з оздоровчою метою. Першість серед SPA- та wellness-міст, 
що практикують грязелікування, завдяки поєднанню таких цілющих факторів, 
як морський клімат, солі, грязі, джерела мінеральної води             
(«Геніченськ»,«Куяльник», ) утримують Євпаторія, Саки та Одеса. На 
території узбережжя на даний час функціонують близько 27 закладів 
готельного господарства, що надають оздоровчі послуги, але ці готелі мають 
лише невеликі SPA- та wellnessцентри, які надають доволі обмежений 
асортимент послуг [3, с.156].  

Щодо карпатського та сусідніх з ним регіонів, то нині їх природний 
потенціал використовується належним чином, адже тут сьогодні функціонує 
велика кількість wellness-готелів: Voda Club, Rixos, Прикарпаття 

Оцінюючи сучасний стан української wellness-індустрії слід зазначити, 
що також позитивно на її розвиток вплинуло відкриття компанією «Reikartz 
Hotel Management» у 2012 році в Україні мережі wellness-курортів «Vita Park», 
серед яких готель «Vita Park Akvadar» розташований в Черкаському лісництві 
недалеко від дендропарку «Софіївка» (м. Умань), готель «Vita Park Izki», що 
знаходиться у мальовничій гірській місцевості біля підніжжя гори Магура, що 
в Карпатах, та еко-готель «Vita Park ShishkiNN», розташований в 150 км від 
Києва в селищі Снов'янка Чернігівської області [5, с.154].  

Таким чином, українська wellness-індустрія знаходиться в стадії і 
бурхливого розвитку, темпи якого не потрібно збавляти. Наявність wellness-
центру в структурі готелю має важливе значення для розвитку всього 
готельного комплексу і дає додаткову конкурентну перевагу, що, в свою чергу, 
забезпечує збільшення сукупного доходу готельєру. Тема «wellness» сьогодні 
актуальна не тільки для фахівців індустрії краси та здоров’я, а й для тих хто 
займається інвестиціями, будівництвом, експлуатацією та управлінням 
готелями. 
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ КЕЙТЕРИНГУ В СФЕРІ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

На сьогоднішній день ресторанний бізнес займає одне з провідних місць 
у сфері гостинності. З одного боку, сфера обслуговування є одним із основних 
чинників користування капіталу, а з іншого – високим рівнем  
конкурентоспроможності. Ресторанний бізнес є однією з поширених  галузей 
малого бізнесу у сучасному світі, що призводить до постійної боротьби між 
виробництвами за вдале позиціонування на ринку та подальші перспективи в 
сфері обслуговування у майбутньому. 

Дослідженню кейтерингу як сфери обслуговування присвячена досить 
велика кількість наукових робіт як іноземних, так і  українських вчених, серед 
яких: В. Гребенюк, К. Погодін, Н. П’ятницька, К. Смирнов, Франсін 
Халворсен. Водночас, існує наявність таких питань, які потребують більшого 
дослідження, що стосуються саме розвитку кейтерингу як інноваційної форми 
ресторанного бізнесу [3, c.92]. 

За допомогою сучасних систем в сфері обслуговування кейтеринг 
набирає обертів в організації різноманітних культурних заходів, у процесі 
яких поєднується виготовлення страв та обслуговування з іншими послугами 
у цій сфері: розробка індивідуального меню для кожного клієнта, оформлення 
приміщень згідно відповідної тематики, послуги ведучого вечора та артистів і 
т.д. Завдяки цьому кейтеринг став самостійною галуззю в сфері 
обслуговування і виокремлюється ще однією складовою в формі ресторанного 
бізнесу. Головною позитивною стороною кейтерингу є те, що для заходу 
можна використовувати конкретну місцевість, де можна відзначити подію, як 
всередині, так і назовні. Доручаючи роботу виконавцям заходу, можна 
одержати професійний ресторанний сервіс [4, c.54]. 

З кожним роком у нашій країні збільшується кількість кейтерингових 
компаній. Можна розділити на дві складові українські кейтерингові компанії: 
ті, що функціонують при ресторані та індивідуальні. Більшість кейтерингових 
фірм мають свої ресторанні мережі. Навіть збиткові ресторани здійснюють 
виїзне обслуговування, прагнучи вберегти бізнес. Французька компанія 
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Sodexo займає провідне місце на українському ринку на сьогоднішній день. 
Лідируючими кейтеринговими компаніями можна відзначити такі, як:  
«Живіт кейтеринг», «Студія кейтерингу Chef», «Фігаро – кейтеринг», «Ессен» 
[1, c.215]. 

Варто відзначити, що не тільки заклади ресторанного бізнесу 
реалізовують таку послугу, як кейтеринг. У місті Хмельницькому на базах 
ресторанів «Моцарт», «Танго», «Емілія», «Ізіда», «Два гуся» створені фірми, 
наприклад, спортивно-оздоровчий центр «СВ», оздоровчий центр «Аторіс» 
тощо. Цією послугою користуються при готельних закладах. Тому, на наш 
погляд, при економічному занепаді фінансова втрата у виїзному 
обслуговуванні майже не помітна, тому що переважна більшість споживачів 
віддають перевагу здоровому харчуванню, а не шкідливому. Можна 
підсумувати, що  вдала робота і розробка кейтерингової компанії  в країні 
дедалі більше розвивається та поліпшується, незважаючи на складну ситуацію 
в економічній діяльності. 

Можна виокремити, що сфера виїзного обслуговування просувається в 
Україні, але не всі організації можуть дозволити собі дану послугу. 
Працівники кейтерингових компаній прикладають свої старання для більшого 
заохочення споживачів: покращення складових у стравах запропонованого 
споживачами меню; впровадження нових додаткових послуг; введення 
індивідуального меню для різних категорій клієнтів; організація культурного 
дозвілля, що дасть змогу споживачу отримати позитивні враження про подію. 

У розвинутих країнах діяльність виїзного обслуговування виявляється не 
так, як на території нашої країни. Масштабні кейтерингові організації не 
тільки представляють усі різноманітні кейтерингові послуги, але й 
безперервно доповнюють їхній склад. Міжнародна кейтерингова організація 
давно не надає послуг виїзного ресторанного обслуговування. За межами 
країни пропонується вибір конкретних послуг клієнтам, які включають в себе 
кейтерингове обслуговування, надання висококваліфікованих кухарів, 
офіціантів, ведучих на різноманітних дозвільних програм, декораторів,  які з 
майстерністю оформлять приміщення, де буде відбуватися подія, а також 
прибирання приміщень в офісах або інших місць за бажанням клієнта. Також 
можна надавати послуги перекладачів та транспортників. Це дало можливість 
розширити клієнтську базу, якою стали не лише лідируючі установи і 
підприємства, а й дитячі дошкільні заклади, лікарні, ліцеї, школи, навіть 
притулки для людей похилого віку. 

Сьогодні виїзне обслуговування надають  як ресторани, так і кожна взята 
окремо компанія. Відмінність цих двох структур в тому, що для самостійних  ̶  
це головний вид діяльності, заробітку, а для  організацій ресторанного бізнесу 
це приносить додатковий дохід. Щодо  відмінної роботи  організації закладу 
акцентують увагу на ввічливий та досвідчений персонал, наявність точного та 
правильно розробленого меню, а також матеріально-технічне устаткування та 
інвентар для проведення свята, на якому буде створено хорошу та приємну 
атмосферу [4, 38]. 
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Нині ринок кейтерингових послуг сповнений протиріч. З одного боку, 
існує багато ресторанів і кафе, які простоюють у ранкові та денні години (або 
в певні сезони) і не мають при цьому ні можливостей, ні бажання 
організовувати власну службу кейтерингу. 

З другого боку, керівництво багатьох фірм та організацій бажає 
забезпечити своїх співробітників доставкою гарячих обідів. Між цими двома 
ланками не вистачає активних  людей, які могли б здійснити функцію 
доставки, займаючись рекламою, пошуками споживачів та різними іншими 
організаційними питаннями. 

Отже, на сьогоднішній день виїзне обслуговування є одним із найбільших 
розвинених ланок ресторанного бізнесу в Україні. Послуги в ресторанному 
бізнесі є вагомою складовою в обслуговуванні персоналу. Організації 
ресторанного господарства обслуговують досить-таки різний контингент 
споживачів: як вітчизняний, так й іноземний, як організований, так й 
індивідуальний. Можна виділити, що для певної категорії відвідувачів 
потрібні індивідуальні підходи, а також прийоми обслуговування. Тому 
необхідно більше акцентувати увагу саме на розвитку діяльності у сфері 
кейтерингу, що дасть позитивний вплив на майбутнє. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНДИВІДУАЛЬНИХ» ЕКСКУРСІЙ В МУЗЕЇ 

ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ 
 

Організація та планування виховної і освітньої діяльності музеїв входить 
до к питань, якими займається музейна справа. Для цього постійно 
проводиться моніторинг музейної аудиторії, робота з якою включає, окрім 
соціологічних досліджень, спостереження за поведінкою відвідувачів, а також 
вивчення можливості застосування результатів таких досліджень на практиці 
[1, с.181]. На основі спостережень можна спрогнозувати в найближчій 
перспективі розвиток актуальних напрямів комунікаційних процесів у музеях, 
зокрема екскурсійної роботи. Саме отриманий досвід спонукав звернути увагу 
на категорію відвідувачів, які залучаються до екскурсійного потоку, 
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висловлюючи бажання оглянути експозицію індивідуально, тобто лише в 
супроводі музейного співробітника. Тенденція до збільшення кількості таких 
відвідувачів та індивідуальних екскурсій у музеях стала особливо помітною. 

Формування музеєзнавства пов’язане з іменами В. Бабарицька,  
О. Малиновська, А. Ліхтварта, К. Фолля, Г. Фройденталя, Д. Ріхтера,  
М. Рутинський. Велику роль у становленні музейної справи  відіграли  
П. Лесгафт, П. Каптерєв, А. Бакушинський [4, c.68].  

З’явилася категорія людей з новими культурними потребами і засобами 
їх задоволення, при яких матеріальні чинники стають більш значними. І, як 
наслідок соціально-політичної і економічної ситуації, в країні формуються 
нові культурні явища, що характеризуються новими відносинами між 
суб’єктами культури. Усе більше уваги в музеях починає надаватися 
обслуговуванню індивідуальних відвідувачів, в тому числі екскурсійному [2, 
c.344]. Дана категорія відвідувачів починає поступово впливати на виконання 
планових показників, що стосуються проведення екскурсій. 

Це добре видно на прикладі роботи Музею історичних коштовностей 
України (МІКУ), що є доволі камерним музейним закладом, який у 70–80-ті 
рр. ХХ ст. став своєрідним українським брендом і тому обов’язково був 
включений до культурних програм у рамках офіційних візитів урядовців країн 
світу в Україну. МІКУ є філіалом (НМІУ), але територіально знаходиться у 
межах Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Експозиція 
музею присвячена історії розвитку ювелірної справи в Україні від епохи 
бронзи до початку ХХ ст. і розміщена у дев’яти невеликих залах (окрім 
одного). Така специфіка представленого матеріалу зумовила спеціальний 
режим охорони і доступу до експонатів [1, с.246]. 

Музей від початку своєї роботи у 1969 р. приймав виключно екскурсійні 
групи, частина з яких формувалася з індивідуалів. Існувало також обмеження 
за віком – від 12 років. Меншим дітям дозволялось відвідування музею лише 
у складі дорослих груп та у супроводі батьків. Спочатку у групі мало бути 
близько 30-ти осіб, адже оглянути експозицію можна було лише під час 
екскурсії. 

З 2004 р. кількість відвідувачів у групі не повинна була перевищувати  
25 осіб. Проте музейна криза 90-х рр. ХХ ст. призвела до суттєвого зниження 
екскурсійного потоку, хоча він лишався значним у порівнянні з іншими 
музейними закладами. 

Зміна загальної музейної політики у 2015 р., перегляд системи оплати 
пропонованих послуг, у тому числі екскурсійних, призвели до появи 
індивідуальних екскурсій і в МІКУ, який почав проводити обслуговування 
екскурсантів-індивідуалів. Під індивідуальною екскурсією розуміється 
інформаційна послуга для однієї або декількох осіб (не більше 4-х), які 
придбали квиток на екскурсійне обслуговування [3, c.29]. Цей вид екскурсій 
можна віднести до найбільш поширених у музеях – оглядових, коли 
відбувається загальний огляд колекцій по всій експозиції. У свою чергу, 
індивідуальні екскурсії можна умовно розділити на два типи, а саме: сімейні 
та дорослі. 
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За допомогою впровадження індивідуальних екскурсій можна виявити 
високий рівень зацікавленості такою культурною потребою, яка раніше була 
незначною, і, в наслідок, цього відбулось зростання кількості екскурсій у 
музеї.  

Індивідуальні екскурсії повністю руйнують стереотипи щодо виключно 
колективного характеру екскурсій. Музейний працівник (екскурсовод), 
задіяний у цьому процесі, мусить докладати додаткових зусиль, як 
інтелектуальних, так і морально-психологічних, для задоволення запитів 
індивідуала. Адже треба враховувати такі фактори. А саме: подолання 
комунікативних перешкод при безпосередньому спілкуванні “віч на віч”, від 
якого залежить кінцевий результат наданої послуги; коригування усного 
тексту екскурсії відповідно до специфічних індивідуальних запитів 
відвідувачів різних соціальних, вікових. Індивідуальний підхід до кожного з 
таких відвідувачів; швидке реагування на зміну ситуації по ходу екскурсії, від 
чого залежать  зміст і прийоми її ведення відповідно до побажань, потреб та 
очікувань відвідувача [2, c.343]. 

Індивідуальна екскурсія має свої позитивні і негативні сторони. 
Нагадаємо про збільшення кількості проведених у музеї екскурсій, про 
постійне застосування нових методів роботи екскурсоводами, що сприяє їх 
професійному зростанню, про зменшення їх фізичного навантаження. 

Для подальшого покращення своєї освітньої роботи музей має бути 
готовим до реорганізації форм і методів екскурсійного обслуговування, 
застосовування різних підходів до екскурсій для запланованих організованих 
груп і тих, що проводяться для індивідуалів [3, c.280-281]. Виникла потреба в 
методичних розробках екскурсій, які враховували б специфіку роботи з 
такими відвідувачами. Відзначимо, що зацікавленість і запити людей 
змінюються, тому необхідно реагувати на реакцію відвідувачів на 
запропоновані програми. Якість такого виду послуг впливає на потік 
відвідувачів у музей.  

Отже, на сьогодні ми лише відзначили нову тенденцію в екскурсійній 
роботі Музею історичних коштовностей України. Індивідуальна екскурсія, яку 
можна зарахувати до відносно нових форм культурного дозвілля та 
задоволення культурних потреб, потребує більш детального вивчення. Адже 
це явище в музеєзнавстві ще недостатньо досліджене, хоча з року в рік 
збільшується кількість відвідувачів, які замовляють екскурсії особисто для 
себе. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 
 

Функціонування туристичних агентств у теперішніх ринкових умовах 
господарювання обумовлюється деякими ознаками, такими як: нестабільністю 
функціонування, непропорційним розвиненням виїзного та в’їзного туризму, 
нерегламентованим та недостатністю контрольованих застосованих 
туристичних ресурсів, незначним ступенем платоспроможного попиту 
народонаселення, недостатнім розвитком туристської інфраструктури, 
недовершеним полем господарювання агентств і розвинення підприємницької 
ініціативності, нестача підтвердженої програми дій відомств в основних 
частинах туристичної галузі, та недостатність реальної матеріальної допомоги 
зі сторони країни відносно підвищення репутації та активізації просування 
національного туристського сегменту на інтернаціональному ринку тощо. 
Досить ваговими, у діяльності туристських підприємств у сучасних 
економічних умовах, залишаються ще проблеми з приводу забезпечення 
ефективного керування обсягами діяльності, фінансово-інвестиційного їх 
забезпечення, управління якістю та походження даних параметрів з ціновими 
характеристиками туристського продукту [2, c.123].  

Таким чином, зважаючи на високу динамічність та ступінь невиразності 
зовнішнього середовища туристського ринку, підвищення результативності 
функціонування туристських агентств у теперішніх економічних умовах 
вимагає відповідного керування стратегічними перемінами у туризмі, що 
ймовірно реалізувати за допомогою формування належних стратегій. 
Дослідженням питань діяльності туристських підприємств займалися такі 
вчені, серед яких: О. Амоша, М. Багров, І. Бережна, В. Гаворецький, Г. 
Голембський, П. Гудзь, А. Дембський, М. Долішній, В. Євдокименко, 
А.Єфремов та інші.  

Тим не менш, нині  принципові основи діяльності туристських агентств, 
та навіть, розвинення стратегій їх матеріальної діяльності є суперечливими, 
запровадження методичного забезпечення системи стратегій матеріальної 
діяльності туристичних підприємств розроблена замало. Адже це не дозволяє 
на практиці здійснювати цілеспрямоване фінансове планування розвиненню 
туристичних агентств і формування належних стратегій матеріальної 
діяльності. У зв’язку з цим вагомим та своєчасним завданням на сьогодні є 
дослідження теоретико-методологічних основ щодо формування стратегій 
матеріальної діяльності туристичних агентств та формування сторін зростання 
їх ефективності. 

Діяльність туристських підприємств, як й інших яких завгодно 
господарських одиниць, базується на правилах підприємницької діяльності, 
які виражено в Господарському кодексі України. Стосунки у галузі 
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господарювання (господарсько-виробничі, організаційно-господарські та 
внутрішньогосподарські), учасниками яких є туристські підприємства, які 
регулюються Конституцією України, кодексами та законами України, 
нормативно-правовими актами Президента України Верховної Ради та 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також іншими 
нормативними актами [1]. 

В сучасних умовах функціонування туристських підприємств базується  
на підтримці належної політики країни у сфері туризму , з приводу [3, c. 203]: 

̶  утворення зручних умов для розвинення активних видів туризму; 
̶ спорудження нових, відновлення та удосконалення діючих об’єктів 

туризму; 
̶  забезпечення внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом 

поліпшення їх якості та розширення асортименту, покращення умов 
обслуговування туристів; 

̶ залучення коштів організаційних структур, суб’єктів туристичної 
діяльності для розвитку інфраструктури ; 

̶ здійснення науково-дослідних, проектних і пошукових робіт з важливих 
проблем розвинення рекреаційно-туристських господарств, застосування 
природного та культурно  ̶ історичного потенціалу України, формування 
географічно-інформаційної системи «Туризм в Україні»; 

̶ вирішення питання з приводу відкриття представництв із туризму за 
кордоном; 

̶ здійснення до початку туристичного сезону огляд існуючих об’єктів 
дорожнього сервісу на туристичних маршрутах з ціллю формування 
безпечних умов щодо транспортного обслуговування туристів; 

̶ удосконалення організації страхування співвітчизників, які 
подорожують територією України та за її межами. 

У ході керування стратегічними змінами у туризмі на даному етапі варто 
враховувати високу інтенсивність та ступінь незахищеності зовнішнього 
середовища, різну масштабність об'єктів управління і високий рівень 
диференціації видів економічної діяльності в туристичній сфері, змістовну 
багатогранність видів туристської діяльності та слабкі стартові позиції 
входження вітчизняних підприємств на світовий туристичний ринок. 

Туризм як економічно-соціальне явище все більше набирає усіх ознак 
самостійної індустрії національної економіки. Перш за все, його суб'єктами є 
достатньо однорідні за призначенням і технологією організації товарів і 
послуг підприємства (фірми, туристичні бази, транспорт, готелі, зв'язок і т.д.). 
По- друге, поступово удосконалюється система керування туризмом, логічним 
завершенням якої на сьогодні є Державна туристична адміністрація України. 
І, по-третє, незважаючи на виняткову диверсифікацію, у туристичній галузі 
створюється однорідна за цільовим призначенням продукція. 

Таким чином, вдосконалення процесів стабільного та ефективного 
функціонування туристських підприємств і формування доведених стратегій  
з врахуванням невизначеності зовнішнього середовища повинно ґрунтуватися 
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на створення системи стратегій розвитку та діяльності туристичних 
підприємств. Розвинення ринку туристичних послуг має досить вагоме 
економічно  ̶  соціальне значення залучення інвестицій у туристичну 
індустрію, зайнятість населення, використання туристських ресурсів для 
розвитку інфраструктури туризму. Учасниками ринку туристичних послуг 
крім туристичних операторів, туристичних агенцій є також органи державної 
влади. 
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НАРКОТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ  
 

Наркологічна залежність – одна з найвагоміших проблем ХХ ст. Але, як 
відомо, людство вживають наркотичні речовини вже не одне тисячоліттями. 
Спочатку вживання таких речовин було пов’язане з релігійними звичаями, для 
досягнення стану екстазу, найвищого ступеню натхнення, при виконанні 
різних обрядів і ритуалів. Також в давні часи наркотичні засоби 
використовуватись і в медичних цілях. Наприклад, ще п’ять тисяч років тому 
було відкрито психічно активні властивості маку (опіум). Його почали 
використовувати в медичних цілях араби і греки, а з часом і європейці. 
Перший медичний препарат, що був виготовлений з опіуму, був прописаний 
хворому тільки в XVI ст. Далі слідували відкриття різних методів 
виготовлення цього наркотику і уже в XIX ст. він почав використовуватись по 
всьому світі [1]. 

Застосування психотропних речовин не з медичними цілями, а з метою 
зміни власного стану і отримання задоволення, тобто наркотична залежність, 
на сучасному етапі є міжнародною і дуже гострою проблемою. Численні 
проблеми зі здоров'ям, соціальні проблеми, смерті пов'язані з цим 
зловживанням – результат складної взаємодії наркотичних речовин, людини і 
середовища.  
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Наркоманія – це вживання речовин, до яких людина звикає (наркотиків), 
самостійно припинити їх вживання не може, вони викликають руйнування 
нервової системи і всіх органів. 

Наркотик – це активна хімічна речовина (героїн, амфетаміни, екстазі, 
ефедрин, ефедрон, первитин, меткатіон, маріхуана, гашиш), вживання якої 
спричиняє до руйнування клітини (передусім нервових), після  хімічних 
реакцій з їх компонентами. Чим більша його доза, тим швидше руйнується 
організм [2]. 

До наркотичних відносять речовини, які: 
 здатні викликати ейфорію; 
 здатні викликати психічну або фізичну залежність; 
 завдають істотної шкоди для здоров’я того, хто вживає їх регулярно; 
 мають можливість поширюватись серед населення [3]. 
Фізіологічну залежність викликають як і важкі наркотики, так і тютюн і 

алкоголь. Після довготривалого вживання у людини виникає звичка до 
певного наркотику. 

Причини зловживання наркотичними речовинами можна розділити на 
такі основні групи: 

1) соціальна узгодженість: у соціальній групі, до якої належить людина, 
вживання наркотичних речовин є «повсякденною справою», тому, щоб не 
відрізнятись від натовпу, вона відчуває необхідність у вживанні наркотику; 

2) відносна доступність: легкі наркотики є легальними, тому проблем з 
їх знаходженням не виникає; нелегальні речовини більш поширені у великих 
містах, дістати їх там легше, ніж в менших поселеннях; 

3) цікавість до наркотичних засобів і стану, який досягається після  
вживання змушує людину спробувати їх; 

4) достаток: нудьга, відсутність інтересу до навколишнього світу та 
інших людей, спричинені матеріальним добробутом, «змушують» людину 
застосовувати наркотики; 

5) відхід від стресу: деякі люди, щоб відгородитись від зовнішніх 
подразників, стресу і фізичної втоми, намагаються знайти захист в 
наркотичній залежності [2]. 

На сучасному етапі в Україні спостерігається нечуване зростання 
наркоманії. Кожного року майже 150 тисяч молодих людей стають 
наркозалежними, а середній вік людей, які вживають наркотики, поступово 
знижується [4]. 

Через всі згадані вище причини проблема наркоманії дуже поширена 
серед української молоді. Крім того, дається взнаки маса вільного часу, яку 
велика частина української молоді не знає як використати. Скорочення гуртків 
і секцій, перехід до західного стилю життя, бідність і негативна ситуація в 
сім’ї, сильне розшарування в суспільстві – це все також є причинами 
наркоманії серед молоді. В Україні, на думку експертів, ця проблема давно 
стала епідемією. Очевидно, що молодь повинна усвідомити – вживання 
наркотиків не тільки шкодить здоров'ю, а й вбиває людей. Відтак, вкрай 
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важливою є просвітницька робота в цьому напрямку, розумна і змістовна 
популяризація здорового способу життя.  

Отже, проблемі наркозалежності потрібно приділяти більше уваги у 
кожній сім'ї, у навчальних закладах і на підприємствах, пропагувати знання 
про шкоду наркотиків. Цієї проблеми можна буде уникнути лише тоді, коли 
суспільство буде усвідомлено ставитися до свого здоров’я, докладаючи всіх 
зусиль до викорінювання наркоманії. Крім того, відповідним чином на людей 
має впливати також чинне законодавство: в напрямку і профілактики, і 
лікування. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
 

Готeльнe господaрство нa сьогоднi є oсновнoю склaдoвoю туристичнoї 
гaлузi всiх крaїн, в тoму числi й Укрaїни. Сферa гoтeльнoгo бiзнeсу в Укрaїнi 
визнaчaється динaмiчним рoзвиткoм тa стaє вaжливим чинникoм культурнoгo 
тa eкoнoмiчнoгo прoгрeсу крaїни. Тeндeнцiї сучaснoгo рoзвитку eкoнoмiчнoї 
ситуaцiї в Укрaїнi хaрaктeризуються пoзитивною динaмiкoю, aктивiзaцiєю 
стрyктyрних зрyшень нa кoристь сфeри пoслуг, зaгoстрeнням кoнкурeнтнoї 
бoрoтьби. Oснoвними зaвдaннями в сфeрi гoтeльнoгo бiзнeсу пoвиннo стaти 
ствoрeння кoнкурeнтних пeрeвaг i пiдвищeння кoнкyрeнтoспрoмoжнoстi, 
пoшуку всe бiльш сучaсних шляхiв рoзвитку, a тaкoж oнoвлeння влaснoї 
пoлiтики з урaхуванням спeцифiки ринку гoтeльних пoслyг. 

Питaння, пов’язaнi з сучaсним стaном тa перспективaми рoзвитку 
гoтeльних господaрств в Укрaїнi, розглянутi у прaцях тaких нaуковцiв:  
С. С. Галасюк, О. А. Давидова, А. С. Кравченко, Ю. Г. Лелі, О. Г. Милашко,  
Л. В. Польова, А. М. Ткаченко тa iншими. 

Гoтeльне гoсподарствo є однiєю iз найважливiших склaдoвих тyристичнoї 
iндустрiї, якa визнaчaє її рeaльний потенцiал. Нa дaний чaс мoжна смiливо 
скaзати, щo гoтeльна iндустрiя в Українi вiдчуває нелегкi чaси. Зaгoстрення 
полiтичної та економiчної кризи в країнi призвeли до зниження туристичного 
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потоку як з закордону, так i в серединi країни. Сьогоднi можна впевнено 
сказати, що iнфраструктура готельних закладiв в Українi не вiдповiдає 
мiжнародним стандартам проживання та вiдпочинку. Про рiвень готелю може 
свiдчити те, яку зiрку йому присвоїли. В Українi дуже мало готелiв, якi мають 
категорiю 5 зiрок, хоча попит на них великий. Такi готелi переважно 
розташованi в найбiльших  мiстах країни, а також в туристичних мiстечках, 
але й там їх замало. В Українi, станом на 2016 рiк, дiяло 35 п’ятизiркових 
готелiв, 166 чотиризiркових та 305 тризiркових готелiв. Найбiльше 
п’ятизiркових готелiв знаходяться в Києвi, Одесi та Львовi [6, с. 24-25]. 

Ефективне функцiонування пiдприємств готельного господарства є 
iндикатором позитивних змiн в полiтицi та економiцi держави. Серед сучасних 
тенденцiй розвитку готельного бiзнесу в Українi видiляють наступнi: 
поглиблення спецiалізацiї готельних i ресторанних закладiв; утворення 
мiжнародних готельних i ресторанних ланцюгiв; розвиток мережi малих 
пiдприємств [3, с. 185]; будiвництво готелiв в екологiчно чистих регiонах, 
формування «зелених» поверхiв i номерiв у звичайних мiських готелях; 
впровадження сучасних iнформацiйних технологiй, в тому числi глобальних 
комп’ютерних систем бронювання; нова полiтика «торгової марки» готельних 
об’єднань (простота i функцiональнiсть обстановки готельних номерiв, 
територiальна експансiя). Формування цих тенденцiй пiд впливом загальних 
вимог процесiв глобалiзації та iнтеграцiї [2, с. 258]. 

Одним із напрямків розвитку готельного господарства є створення малих 
готелів. Як показує іноземний досвід, в останній час більшою популярністю у 
туристів користуються малі готелі місткістю 20–30 місць, які розміщуються в 
курортних місцях і вздовж найбільш насичених автомагістралей. Будівництво 
малих готелів на трасах викликано тим, що 2/3 туристів за останні роки і в 
перспективі будуть мандрувати на автомобільному транспорті. Малі готелі 
передбачають аналогічну інфраструктуру. Зокрема, це можуть бути ресторани 
на 20–30 місць, а також «сімейні кухні» [1, с. 74]. 

Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все бiльшого розвитку в 
нашiй країнi, все ж готельнi пiдприємства України вiдстають вiд провiдних 
країн свiту по деяких параметрах. Сучасний перiод розвитку готельної 
iндустрiї України характеризується наявнiстю таких проблем: недосконалiсть 
структури пiдприємств готельного типу; недостатня потужнiсть готельного 
фонду; низький рiвень завантаження номерного фонду; переважання в 
структурi пiдприємств готельного господарства засобiв розмiщення з середнiм 
i великим номерним фондом; низька частка закладiв, якi пройшли 
сертифiкацiю; застарiла матерiало-технiчна база, яка потребує капiтального 
ремонту i модернiзацiї; недостатнє поширення мiжнародних та нацiональних 
мереж в Українi [5]. 

Розвиток готельного бізнесу стимулює розвиток інших напрямків: 
транспорту, торгівлі, будівництва, сільського господарства, виробництва 
товарів народного споживання, сфери послуг тощо. В середньому, на кожні 10 
туристів, які проживають у готелі, припадає близько трьох робочих місць 
безпосередньо, і два робочих місця, побічно пов’язаних з обслуговуванням.  
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Загальновизнаним є те, що готельне господарство стає елементом 
інфраструктури, показником облаштованості соціального простору в рамках 
міста, культурно-ділових об'єктів, виробництва. За своєю економічною 
спрямованістю готель є комерційним виробництвом, що пропонує на ринку 
свій товар у вигляді комплексу послуг. Специфіка послуг на відміну від 
матеріального виробництва полягає у тому, що виконання послуги 
відбувається при безпосередньому контакті споживача й виконавця; 
задоволення послуги перетворюється на задоволення безпосереднього попиту 
клієнта; попит на готельні послуги піддається сезонним коливанням. Останнє 
допускає постійні й змінні витрати підприємства. Існує сезонність у 
збільшенні обслуговуючого персоналу, який з цієї причини найчастіше не стає 
патріотом готелю, не зацікавлений у більше якісному обслуговуванні клієнтів 
[3, с. 186]. 

Для забезпечення готелів професійними кадрами потрібно проводити 
тренінгову підготовку для персоналу, створити курси з підвищення 
кваліфікації для працівників готельного бізнесу, забезпечити навчання 
обслуговуючого персоналу іноземними мовам, постійно здійснювати 
контроль за якістю роботи персоналу, а також залучати іноземних фахівців для 
передачі досвіду роботи українським працівникам готелів. Також актуальною 
проблемою є відсутність досвіду найманих працівників в сфері готельного 
обслуговування. Крім того, має сенс відкривати школи готельного 
господарства Європейського зразка, де кількість практичних занять 
перевищує кількість теоретичних [1, с. 74]. 

Отже, для того, щоб Україна ввійшла до числа провідних туристичних 
країн світу необхідні системні зусилля як всіх державних установ, так і 
суб’єктів готельного бізнесу. А для цього необхідно: створити оптимальні 
нормативно-правові засади розвитку туристичної і курортно-рекреаційної 
галузі та її інфраструктури, зокрема через формування стратегії розвитку 
готельного господарства; створити сприятливі умови для залучення інвестицій 
та запровадити реальні механізми стимулювання будівництва і реконструкції 
готелів та інших об’єктів туристичної і курортно-рекреаційної сфери; 
створити належні умови для розвитку іноземного та внутрішнього туризму, 
зокрема через розвиток мережі туристично-інформаційних центрів за 
визначеними видами туризму; сприяти розвитку готельного бізнесу, 
забезпечити гармонізацію національних стандартів, а також підвищити якість 
туристичних послуг, що надаються; реалізувати заходи щодо зміцнення 
позитивного іміджу України та формування ефективної маркетингової 
стратегії на основних закордонних ринках; сприяти створенню додаткових 
робочих місць та розширенню тимчасової зайнятості у туристичній сфері, 
зокрема через підтримку розвитку мережі малих та молодіжних готелів 
(хостелів).  
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РЕКЛАМНІ «ХИТРОЩІ» ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО 

АГЕНТСТВА 
 
Фахівці різних галузей в один голос стверджують, що настало рекламне 

перенасичення, що з кожним роком віддача від рекламних носіїв падає. Від 
реклами потрібно тільки одне: про нас повинні дізнатися, до нас повинні 
захотіти прийти. 

Наведемо «хитрощі», які покращать ефективність рекламної продукції та 
заходів. Ділова візитка використовується в бізнесі на офіційних зустрічах і 
переговорах для надання контактної інформації своїм майбутнім клієнтам. На 
ділових візитках обов'язково вказуються ім'я, прізвище, посада бізнесмена, а 
також назва фірми і вид її діяльності. В розробці візитки використовується 
фірмовий стиль компанії і логотип. Такі картки зазвичай мають строгий 
дизайн [1]. 

Якщо у вас саме така візитна картка – це не є добре, вона відповідає 
загальноприйнятим стандартам. В цьому випадку вона абсолютно нічим не 
буде відрізнятися від всіх інших візиток. Така картка просто загубиться серед 
собі подібних і не дасть бажаного ефекту. Візитку можна перетворити в 
рекламний носій.Візитка повинна представляти не стільки власника і ваше 
агентство, скільки той продукт, який ви реалізуєте. При оформленні візитки 
краще використовувати обидві сторони, але одна з них повинна бути 
присвячена вашим реальним комерційним пропозиціям і тим вигодам, які ваші 
туристи зможуть отримати (замовлення авіаквитків, бронювання готелів, 
оплата кредитними картками і т. п.). Візитка - це рекламна зброя і нею треба 
грамотно користуватися [2]. 

Поштове відправлення будь-якого адресату можна перетворити в свою 
рекламну площадку. Ви можете посилати бухгалтерські звіти в податкову 
інспекцію або листи своїм орендодавцям. У всіх цих випадках ви можете 
вказати в куточку бланка (на конверті або десь ще), які послуги ви надаєте, 
чим займаєтеся і чим відрізняєтесь від інших. Це абсолютно безкоштовні 
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варіанти реклами. В обов'язковому порядку ставте посилання на ваш сайт і 
групи в соціальних мережах [3]. 

Товарів і послуг в наш час стало так багато і вони настільки різноманітні, 
що не всі покупці знають про них і про те, наскільки вони їм необхідні. 
Завдання будь-якої торгової компанії, в тому числі і туристичної, полягає в 
тому, щоб повідомити потенційних клієнтів про своє існування і про наявність 
необхідного їм товару. Навіть якщо клієнти не підозрюють, що він їм дійсно 
потрібен.З цим завданням досить оригінально і успішно справляється одне з 
туристичних агентств «Вінтур Плюс» в місті Вінниця. Його співробітники 
переглядають інформацію про всі більш-менш великі і успішні компанії міста, 
особливу увагу приділяючи їх ювілеям.За 2-3 місяці до свята вони 
відправляють ювілярам гарного листа з пропозицією влаштувати виїзний 
корпоратив на кілька днів в найближчому пансіонаті або за кордоном [5].  

Формування професійного іміджу менеджера туристичного агенства.Для 
цього не потрібно витрачати багато грошей. Потрібно просто знаходити 
злободенні теми на різних туристичних порталах і залишати там професійні 
коментарі за власним підписом. При цьому писати не два-три слова: «Згоден», 
«Нісенітниця», «У мене інша думка», а повноцінні професійні тексти. 

Зараз з'являється багато всіляких безкоштовних дошок оголошень. Якщо 
в пошуковому рядку браузера ви наберете ваш запит, то дізнаєтеся конкретні 
сайти вашого міста, які цим займаються. Але перед тим, як розміщувати там 
оголошення, уважно подивіться на тексти ваших конкурентів. Зверніть увагу 
на стиль написання, на стандартні шаблони, на оформлення і колірну гамму. 
Виявте основні, найбільш характерні риси. Визначте загальний тренд і 
намагайтеся від нього відійти [3]. 

Існуєприйом, який називається «чекова книжка». Він полягає у тому, що 
колегу, близьку людину, друга можна привітати, вручаючи йому «чек» 
(визначену суму грошей), який можна використати тільки на подорож. 
Варіанти подорожей можна підібрати у конкретно визначеного туристичного 
підприємства [4]. 

Підготовка та роздачафлаєрів. Далеко не всі знають, що цей процес має 
ряд своєрідних «хитрощів» і тільки в разі їх застосування дає позитивний 
результат. Флаєр (від англ. Flier) - невелика рекламна листівка, в більшості 
випадків дає право на знижку. Часто агенти задаються такими запитаннями: 
«Чому я роздав багато флаєрів, а результату не отримав ніякого?», «Що я не 
так зробив при виготовленні флаєра?». 

Отже, на що потрібно звернути увагу: 
1. Місце, де роздаються флаєра. Існує хибна думка, що флаєри треба 

роздавати в місцях скупчення людей. Люди, які отримують флаєри, не завжди 
є цільовою аудиторією туристичного підприємства. В даний момент в даному 
місці у них зовсім інші потреби. 

2. Флаєра треба роздавати цільовому сегменту споживачів. 
3. Офіс розташований далеко від місця роздачі флаєрів. Цим особливо 

грішать агентства мегаполісів, які вважають, що роздавати треба в центрі 
міста, тому що там більше людей, краща прохідність - а ось агентство слід 
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розташовувати в далекому спальному районі, тому що там оренда дешевше. 
Це не завжди працює. Близьке розташування офісу від місця роздачі флаєрів 
дає більше можливостей зацікавленим клієнтам отримати професійну 
консультацію від працівників та швидше прийняти рішення про купівлю 
товару. 

4. На флаєрі вказуєте назву готелю і ціну проживання в ньому. Швидше 
за все, клієнт захоче почитати відгуки. У пошуковий рядок він введе назву 
готелю і, цілком можливо, знайде всю інформацію про готель у ваших 
конкурентів, та ймовірно зробить у них замовлення. Гарантовано уникнути 
такого, звичайно, неможливо, але якщо ви самі зробите презентацію готелю, 
напишете про нього досить докладно, то імовірно, що клієнт обмежиться цією 
інформацією. 

5. Багато туристів хочуть не тільки прочитати, але й побачити. Текст з 
фотографією завжди ефектніше, ніж текст без неї [2]. 

На перший погляд, це досить примітивні поради, але проведіть 
експеримент, перевірте конверсію ваших листів до і після виконання 
рекомендацій і порівняйте результат. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

СПОЖИВАЧІВ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
 

Співвідношення ціни до якості є одним із найвагоміших факторів 
конкуренції у сфері готельної справи. На українському ринкові готельного 
бізнесу  відбувається чітке і різке зростання пропозиції і в той же час зниження 
попиту, це має рішучий вплив на зростання конкуренції готельних установ. 
Саме якість обслуговування надає можливість готелям  виділитись з-поміж 
інших і зайняти провідне місце і роль. На сьогоднішній день формування 
такого якісного обслуговування є надзвичайно важливим фактором. 
Враховуючи якість обслуговування і проживання в готельному підприємстві, 
туристи приймають рішення про повторне відвідання готелю [3]. Високі 
прибутки готелів є результатом якісного обслуговування і авторитетності 
підприємства, це зприяє його розвитку, про що свідчить світова практика. У 
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свою чергу, вивчення організації готельної справи та обслуговування гостей є 
незаперечним компонентом підготовки спеціалістів готелів. Зрозумілим є 
також і те, що ні вишукані меблі, ні стилістичні оформлення не справлять 
такого враження на гостя, як якісне а грамотне обслуговування. Саме це 
змушує людей повертатись у готель знов і знов [2]. 

Існують установи готельної справи різних рівнів, всі вони під лаштовані 
під широкий спектр користувачів. Але навіть у найбюджетніших якість 
обслуговування все ж теж має бути відповідна. Управління проектуванням та 
контролем за якістю, вивчення потреб клієнтів, та те, як саме можна 
задовольнити ці  потреби- беззаперечні аспекти якісного управління 
обслуговуванням. 

Представлені два види відносин із гостями- матеріальні і нематеріальні. 
Перші відображають товарні, матеріальні ресурси і номерний фонд, другі у 
свою чергу- атмосферу, естетику та привабливість оточення. 

Не слід також забувати, що всі люди різні, як і їх бачення, тому оцінка 
обслуговування іноді буває суб’єктивна.Від однієї послуги у різних людей 
буде різне враження. Також на це враження впливають і проміжні фактори, 
такі як різні смаки на інтер’єр, різні темпераменти людей [1]. 

Існує практика надання гостю анкети, де він може дати свою оцінку 
послугам наданим під час його відпочинку. Анкета охоплює як основні 
послуги такі як номер і сніданок, так і дадаткові, а саме тренажерний зал, 
аніматорів. Така анкета не повинна бути завеликою, вона не має займати 
забагато часу. Практика управління готелю наводить такі етапи як перевірка 
готовності готелю і його персоналу до роботи даної установи, визначення 
головних факторів успіху, перевідка плану по персоналу, усунення недоліків 
у роботі, розробка стратегічних планів та інші. 

Отже, надання якісних послуг є важливим сучасним аспектом ведення 
готелів, хоча водночас складним і багатошаровим, котрий потребує постійного 
вивчення і вдосконалення. Для виробництва цих послуг мають бути спеціальні 
умови, здійснюватись контроль і вестись статистика. Із розвитком готельного 
господарства у світі, удосконалюються і стандарти якості, корті розроблені 
Всесвітньою Туристичною Організацією. Це також дуже допомагає у 
співпраці між готелями і туроператорами. Готелі мають надавати таку якість 
обслуговування, яку потребують гості. В Україні аспект ведення і розвитку 
готельного господарства є важливим і нагальним [3]. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО  
ТА ТРАДИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

 
Туристична індустрія з кожним роком набирає обертів. У 2018 році 

глобальний економічний внесок був забезпечений галуззю подорожей та 
туризму, загальна сума якої перевищувала 8,6 трлн.дол. [1]. 

Фахівці з маркетингу в туристичній галузі використовують усі свої 
ресурси для того, щоб знайти відповідь на запитання «Який маркетинговий 
напрямок є більш успішним?». 

Кожне підприємство у процесі своєї діяльності застосовує окремий вид 
маркетингу, який утворюється на основі взаємодії попиту і пропозиції, що 
виникла на ринку. У цьому разі можуть бути використані такі види 
маркетингу: 

 конверсійний маркетинг, застосовується, коли попит на товар чи 
послугу негативний. Мета маркетингу – стимулювати попит; 

 стимулюючий маркетинг, застосовується, коли попит на товар чи 
послугу відсутній. Мета маркетингу – створити попит; 

 розвиваючий маркетинг, застосовується, коли є потенційний попит. 
Мета маркетингу – зробити попит реальним; 

 ремаркетинг, застосовується, коли попит на товар чи послугу 
зменшується. Мета маркетингу – підвищити попит; 

 синхромаркетинг, застосовується, коли попит на товар чи послугу 
коливається. Мета маркетингу – стабілізувати попит; 

 підтримуючий маркетинг, застосовується за повноцінного попиту. 
Мета маркетингу – підтримувати попит на досягнутому рівні; 

 демаркетинг, застосовується, коли попит на товар чи послугу 
надмірний. Мета маркетингу – знизити попит. 

Також за видом діяльності маркетинг поділяється на: маркетинг 
організацій; маркетинг місць; маркетинг ідей; соціальний маркетинг; 
традиційний маркетинг; електронний маркетинг [2]. 

Що стосується туристичних агентств і туроператорів, то протягом 
багатьох років відбувався стійкий курс на впровадження традиційного 
маркетингу. 

Реалізація електронного маркетингу почалася дуже повільно та обережно, 
і в найкоротші терміни вона поширилася по всьому світу. Отже, головне 
питання залишається - який вид найкращий сьогодні для індустрії туризму? 

Найкоротша відповідь - обидва. В кожного виду є свої плюси та мінуси. 
Існують безпрецедентні переваги використання традиційних методів 
маркетингу при спробі залучити нових клієнтів. 
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Традиційний маркетинг, також відомий як офлайн-маркетинг, 
зосереджується в основному на продажах продуктів та послуг. Його каналами  
є звичайні засоби масової інформації: преса, радіо, телебачення, ярмарки та 
виставки, рекламні оголошення або друковані матеріали, білборди, та прямі 
продажі. Ці форми традиційного маркетингу можуть бути масштабними і 
мають термін дії, який легко визначається. Намагаючись збільшити кількість 
клієнтів, підприємству недостатньо використовувати традиційний маркетинг. 

Електронний маркетинг заснований на використанні найбільш 
відповідних методів у цифровому середовищі для розвитку прямого та 
особистого спілкування з користувачами. Його канали дій - це ті, які можна 
знайти в Інтернеті, такі як соціальні медіа, маркетинг електронною поштою та 
інші. 

Платформи соціальних медіа - це місце для того, щоб отримати 
інформацію від людей, які вже отримали досвід, інших зацікавлених осіб, які 
охоче коментують та взаємодіють з іншими людьми, які мають подібні 
уподобання. 

Електронний маркетинг надає можливість орієнтуватися на значно 
більшу аудиторію, ніж традиційний маркетинг. Крім того, набагато легше 
відстежувати успішність підходу електронного маркетингу завдяки  
ремаркетингу, платному та органічному пошуку. 

Електронний маркетинг має певні переваги: 
 однією з головних переваг, які пропонує електронний маркетинг у 

відношенні традиційного маркетингу, є той факт, що він не вимагає великих 
грошових коштів для його застосування; бувши менш дорогим кращим 
варіантом для малих і середніх компаній; цей тип маркетингу розробляється 
самим підприємцем, з базовими знаннями та творчістю, зазвичай не потрібно 
наймати окрему службу. Зі свого боку, традиційний маркетинг вимагає 
інвестування великих грошових коштів для набору рекламного місця в засобах 
масової інформації; 

 ви можете націлюватися не тільки на місцеву аудиторію, але й на 
міжнародну. Крім того, можна налаштувати інструменти маркетингу на 
конкретні демографічні показники аудиторії, такі як стать, місце проживання, 
вік та інтереси. Це означає, що ці заходи будуть більш ефективними; 

 цільова аудиторія може обрати, в якому вигляді вони хочуть 
отримувати вміст. Традиційний маркетинг не дає аудиторії вибору. Більшість 
людей ненавидять отримувати рекламні листівки в своїй поштовій скриньці 
або телефонні дзвінки в незручні години на предмет обговорення, в якому 
вони мало зацікавлені;  

 дані та результати легко фіксуються.  На відміну від традиційних 
методів маркетингу, ви можете побачити в режимі реального часу те, що 
працює або не працює для вашого бізнесу в Інтернеті, і ви можете швидко 
адаптуватися, щоб поліпшити результати; 

 розвиток бренду: добре підтримуваний веб-сайт із якісним контентом, 
орієнтованим на потреби вашої цільової аудиторії, може забезпечити значну 
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кількість потенційних клієнтів та можливості для генерації. Те ж саме можна 
сказати про використання каналів соціальних медіа та електронної пошти [3]. 

У той час, як електронний маркетинг дає більшу кількість переваг, він не 
зможе ніколи повністю замінити традиційний вид. Кращим варіантом, 
звичайно, стає мікс різних видів маркетингу, які зможуть компенсувати 
недоліки один одного і збільшити свої переваги. 

Таким чином, використання традиційних і електронних видів маркетингу 
може привести до широкого поширення інформації про компанію. 
Електронний маркетинг може бути більш привабливим для молодого 
покоління, що володіє електронним підходом до вирішення ситуацій і питань, 
в той час як традиційний маркетинг дає шанс відчути товар або послугу, яку 
клієнт має намір купити в туристичній агенції. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ 

 ТУРИЗМУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 

В сучасних умовах туризм є перспективною галуззю економіки країни, 
одним із пріоритетних напрямків її розвитку. Стрімкий розвиток світового 
туризму зумовлює підвищення попиту на туристичні послуги у тих регіонах, 
де зберігається культурна, соціальна, побутова самобутність нації або 
держави. Особливості географічного положення, рельєфу, клімату, багатство 
природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів 
України сприяють інтенсивному розвитку туризму в нашій країні. Проте, 
сучасні тенденції управління туристичною діяльністю і жорстка конкуренція 
на ринку туристичних послуг вимагають широкого застосування 
стратегічного планування при обґрунтуванні розвитку даної галузі у тому чи 
іншому регіоні. 

Метою даного дослiдження є порівняльна характеристика розвитку 
туризму по регіонах України.  

Вплив природних та соціально-економічних чинників на розвиток 
туризму в Україні обумовив поділ території держави на туристичні регіони. В 
енциклопедичному словнику-довіднику з туризму наведено дві трактовки 
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цього терміну. Згідно першої туристичний регіон розглядається як «територія, 
якій належать спеціальні заклади і послуги, що необхідні для організації 
відпочинку, навчального процесу або оздоровлення». За другим визначенням 
туристичний регіон становить собою групу країн, які мають схожі умови 
розвитку і характеризуються спільністю генезису і взаємозв'язком 
компонентів туристської індустрії [2, с. 28]. 

Аналіз туристичної галузі України загалом свідчить про всі передумови 
для розвитку багатьох видів туризму, незважаючи на чинники, що гальмують 
йогорозвиток. Так, Україна, як країна, що знаходиться в центрі Європи, має 
всі передумови для належного розвитку економіки за рахунок туризму. 
Оскільки займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості 
цінними природними та культурними ресурсами [3, с. 88]Варто зауважити, що 
на сьогодні шість природних курортних регіонів України, що мають унікальні 
природні лікувальні ресурси, визнано курортами державного значення: 
Слов’янськ, Хмільник, Миргород, Бердянськ, Скадовськ та Саки. 

Найбільшу питому вагу територій і об'єктів природно-заповідного фонду 
мають: від 8 до 13 % Тернопільська, Херсонська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Хмельницька області; 5-7 %  Сумська, Рівненська, Чернівецька 
області; 3-5 % Чернігівська, Львівська області, Республіка Крим; до 3 %  
Донецька, Миколаївська, Полтавська області; до 2 % Волинська, 
Житомирська, Запорізька, Одеська, Черкаська області; до 1 %  Вінницька, 
Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Харківська області. 

Найбільша кількість джерел зосереджена в Карпатському регіоні, зокрема 
в Закарпатській, Львівській областях. Багатоджерел у Луганській, 
Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Київській, 
Донецькій та інших областях.  

Крім того, Україна має розвинуту мережу об’єктів туристичної 
інфраструктури, зокрема 4572 колективних засобів розміщення: готелі та 
аналогічні засоби розміщення (мотелі, хостели, кемпінги тощо – 2645); 
спеціалізовані засобирозміщення (санаторії, пансіонати, 
будинкивідпочинкутощо – 1927).  

Згiдно з Реєстром свiдоцтв про встановлення категорiй готелям, 288 
готелiв, дiючих в регiонах України, мають свiдоцтва про 
встановленнякатегорiй, з яких 36 готелiв – «п’ятьзiрок», 64 готелi – 
«чотиризiрки», 122  готелi – «три зiрки», 35 готелiв – «двiзiрки», 31 готель – 
«одна зірка». 

Значначастинаукраїнськихготелiвфункцiонуєпiдуправлiнняммiжнародни
х та нацiональнихготельних мереж [4]. 

Варто зауважити, регiональнi програми виконують роль активного 
методу регулювання ринкових процесiв та інтеграції державних i регіональних 
iнтересiв в туристичнiй сферi. Представницькi органи влади i державнi 
адмiнiстрацiї на місцях у межах своїх повноважень i компетенції здійснюють 
комплексне управлiння розвитком територiїi через вiдповiднi нормативно-
правовi та адмiнiстративнi важелi регулюють процеси рекреаційного освоєння 
її потенцiалу на мiсцях [1, с. 88]. 
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Важливими державними iнструментами впливу на туристичнудiяльнiсть 
в регiонi є лiцензування, стандартизацiя i сертифiкацiя послуг сфери туризму. 
Для залучення туристiв в регiон необхiдно створити сприятливий 
iмiджрегiону iiнформацiйне середовище в сферiнадання туристичних послуг. 
З цiєю метою пропонується розробити паспорт туристичного 
потенцiалурегiону. Паспорт повинен мати: iнформацiю про геополiтичний 
стан регiону; особливостi рельєфу; рослинного свiту; забезпеченостi 
курортно-рекреацiйними ресурсами; ресурсно-рекреацiйному рейтингу 
регiону; характеристику ландшафтiв i природних ресурсiв; архiтектурно 
iсторичних ресурсiв; вiдомi об’єкти; туристичнi маршрути; iнфраструктуру 
туризму; екологiчний стан регiону; перспективи розвитку туризму iстворення 
нового турпродукту; загальний бал туристичного потенцiалу регiону в 
рейтингу регiонiвУкраїни. 

Таким чином, важливою особливiстю туристичного потенцiалу нашої 
країни також є те, що Україна поєднує в собi красу степової та лiсної 
природних зон, а також гiрськiпейзажi. Окремi її регiони є дужепривабливими 
для туристiв, зокрема для iноземних. Про це свідчить динаміка вiдвiдання 
України iноземними туристами, кiлькiсть яких збiльшилась у 4 рази за останнi 
7 рокiв. Бiльша частина в’їзднихтуристiв припадає на певнiрегiони, а саме: 
Карпатський регiон (29%, з них 9% належать курорту Буковель), Київ (25%) 
та Одеська область (15%). 
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ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ КАВОВОГО  

ФРАНЧАЙЗИНГУ 
 

Франчайзинг – це форма співпраці між юридично та фінансово 
незалежними сторонами (компанією та фізичною особою), в рамках якої одна 
сторона франчайзер, що володіє успішним бізнесом, відомоюторговою 
маркою,ноу-хау,комерційними таємницями, репутацією та іншими 
нематеріальними активами, дозволяє іншій стороніфранчайзі користуватися 
цією системою на певних умовах [1]. 
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Купуючи франшизу, фізична особа наважується вести підприємницьку 
діяльність на власний ризик, але під вивіскою франчайзера. Відома марка 
гарантує більше число клієнтів і дійсно зменшує ризик банкрутства, але це не 
завжди так. Прийнявши рішення про співпрацю на принципах франчайзингу, 
обидві сторони підписують договір про співпрацю. 

Основним обов'язком франчайзера є надання дозволу на торговельну 
марку і передача знань та досвіду ведення цього бізнесу та підтримка партнера 
протягом усього періоду тривання дії Договору. 

Метою нашого дослідження є визначення кола проблем в кавовому 
франчайзингу на сьогоднішній день. Кавова культура в 2019 році розвинута 
настільки, що при бажанні, майже кожен може відкрити власний невеликий 
заклад, де буде варити улюблений американо, розповсюджуючи неймовірний 
аромат навколо.  

Узагальнюючи проведені дослідження, встановлено наступні проблеми 
та перешкоди розвитку кавового бізнесу: 

1. Велика конкуренція. В світі, де править Старбакс і 90% населення 
надають перевагу саме йому, дуже важко вийти на належний рівень. 
Знадобиться не один рік, і декілька флакончиків з рідкою вдачею, щоб хоча б 
трошки приблизитися до рівня відомих франшиз.Варто враховувати той факт, 
що кожне місто рясніє модними “кав’ярнями третьої хвилі”, які самі 
обсмажують зерна і ставлять до напою, як до певної культури, а не просто, як 
до приємної на смак, рідини в чашці. 

2. Списання продукції. Шматочок торта, дуже смачне печиво і цукерка  
мають свій термін придатності. І закінчуватися він може раніше, аніж ви 
продасте всі одиниці. З тим, що залишилося, доведеться розпрощатися, бо 
навіть якщо вони будуть досі смачними, і зовсім безпечними – санітарні норми 
ніхто не відміняв. 

3. Велика плинність кадрів. Коли гість заходить до кав’ярні, перше, кого 
він бачить – це бариста, який посміхається і люб’язно пропонує чашечку кави. 
Співробітники таких кав’ярень – це молоді люди, які знаходяться в пошуках 
себе, які полюбляють часто змінювати своє місце роботи. Цьому заважає 
навчання, той більше полюбляє котиків, чим варити каву, а цей – вирішив 
переїхати в інше місто. Плинність кадрів – одне з перших, з чим стикаються 
власники кав’ярень. Варто знайти толкового менеджера, який буде закоханий 
у справу, і зможе утримати співробітників або використати по максимуму весь 
свій управлінський досвід [2]. 

4. Висока арендна плата і відсутність відповідного приміщення. Щоб 
бізнес був прибутковим, він повинен розташовуватися у всіх перед очима. У 
противному випадку, кав’ярня ризикує бути непоміченою і залишитися 
звичайним пересічним закладом. Щоб в майбутньому справа окупилася 
повністю, на початковому етапі, варто вкластися по максимуму. Висока 
арендна плата за право знаходитися на першій лінії – це лише невеликі 
інвестиції за прибутковий бізнес, який може стати вічним. 

5. Зловживання персоналу. Виручка в кав’ярні залежить від якості і 
скорості роботи персоналу приблизно на 40%. Неохайний зовнішній вигляд, 
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телефон в руках і повна байдужість – одна з причин низького прибутку і 
закриття більшої частини кав’ярень [2]. 

6. Багато франшиз-одноденок. Багато продавців «успішних» франшиз 
користуються неперевіреними на власному досвіді бізнес моделями, а тому 
сподіватися на хороший результат особливо не варто. Більшість франчайзерів 
на ринку недовго, мають невелику кількість закладів, а у деяких власних 
закладів немає взагалі. Бізнес по франшизі це постійна праця та нелегка праця. 
Такі франшизи-одноденки просто хочуть заробити грошей, не заморочуючись 
сильно над результатом. Вони не зможуть надати підтримку в критичних 
ситуаціях в силу відсутності особистого досвіду.  

7. Завищені очікування від бізнесу. В Instagram кав’ярня виглядає як 
затишне лампове місце, в повітрі аромат свіжезвареної кави, а симпатичний 
бариста мило міркує про зерна. В реальності доводиться зіштовхнутися із 
суровими санітарними нормами, правилами ведення бізнесу і загальною 
організацією кав’ярні [2]. 

8. Стандартний маркетинг не працює. Чашечка кави, особливо, якщо це 
кава з собою – імпульсивна покупка. Кожен метр, сходинка і зайвий шлагбаум  
знижують ваш прибуток на 5%.  

9. Важкість управління на етапі становлення бізнесу. Початок будь-якого 
бізнесу – це важка справа і самого досвіду не вистачає, щоб запрацювати на 
повну потужність.  

Отже, франчайзинг дуже вигідний бізнес для України, що здатний 
приносити нашій державі користь та прибутки. Усвідомлення вищезазначених 
проблем дозволить зменшити  ризики втрат та попередити можливі проблеми 
при купівлі тієї чи іншої франшизи. 
Список використаних джерел: 
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АНКЕТНЕ ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ГОТЕЛЮ 
 

Застосування маркетингових досліджень у діяльності 
сучасногоготельного господарства є беззаперечною. Дослідження ринкового 
оточення – споживачів, конкурентів, постачальників, вивчення тенденцій 
ринку, попиту та пропозиції на товари та послуги, визначення перспектив 
розвитку галузі, купівельної поведінки споживачів, характеристик цільової 
аудиторії – без досліджень цих та інших аспектів правильна організація 
діяльності підприємства на конкурентному ринку стає не можливою.  

Незважаючи на величезну кількість різноманітних дослідницьких 
методик і технік, загальна схема заходів, що реалізовуються у рамках 
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ринкових досліджень, досить проста і зрозуміла [1]. Основними джерелами 
отримання маркетингової інформації є: 

– анкетне опитування;  
– реєстрація (спостереження);  
– експеримент; 
– панель;  
– експертна оцінка.  
Анкетне опитування – перш за все, не є ідеальним способом збору 

інформації. Це найбільш поширена і найважливіша форма збору даних в 
маркетингу. Приблизно 90% досліджень використовують цей метод. Анкета 
не виявляє значної вибірки, за статистикою анкетне опитування в готелях 
проходить тільки 1 % відвідувачів. До того ж відвідувачі, які проходили 
анкетне опитування були не задоволені сервісом готелю або ж навпаки були 
всім задоволені. В більшій кількості випадків анкети заповнюють відвідувачі 
в емоційному стані, а решта залишається поза зоною їхньої уваги. Тому 
підсумком цього є те, що у вибірку потрапить низький відсоток опитаних.  

Для того, щоб отримати унікальну та нестандартну думку відвідувачів, 
потрібно сформулювати задачі і питання, які потрібно вирішити за допомогою 
даного способу опитування. Завдання та питання, які будуть міститись у анкеті 
повинні бути унікальними, чіткими, зрозуміли та стосуватись готелю. Це 
можуть бути питання пов’язані із: 

- чи помітна вивіска готелю; 
- чи зрозуміло відвідувачам, що на останньому поверсі є нічний клуб; 
- виявити відношення до нещодавно введеної практики «плаваючих 

тарифів»; 
- чи зручний сайт готелю для бронювання; 
- чи влаштовує Вас обслуговування у готелі. 
Завдання: 
- дати можливість гостю висловити свої претензії ще в готелі, а не поза 

ним; 
- дати можливість гостю взагалі залишити свій відгук і надію, що його 

прочитає керівництво; 
- отримати контактні дані негативно налаштованих гостей, щоб зв’язатись 

з ними; 
- дати особистий номер телефону особи відповідальної за відносини з 

відвідувачами; 
- отримати оцінку сервісу в цифровому виразі [3]. 
В анкеті не повинна міститись велика кількість запитань. Існує декілька 

правил складання анкети для опитування у готелях. 
1. Рекомендовано вміщувати в анкету не більше 10 питань. 
2. Питання особистого змісту, наприклад, ім’я чи контактні дані гостя 

повинні знаходитись в кінці анкети, щоб гість не встиг психологічно 
«закритись» чи відмовитись від заповнення анкети на початку. 

3. Питання не повинні дублюватись чи повторюватись. 
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4. Анкети для готелів окрім ФІП гостя, повинні обов’язково вміщувати 
данні про номер кімнати і дату заповнення. Це дозволить відслідкувати 
еволюцію відповіді (період проживання, зміна обслуговуючого персоналу, 
номер кімнати в якій проживає відвідувач). 

5. Анкети повинні бути написаними хоча б двома мовами. 
6. Рекомендовано в одній анкеті вирішувати два завдання – оцінка сервісу 

та збір маркетингової інформації. 
7. Анкета – це можливість отримати унікальний зворотній зв’язок від 

відвідувачів. Тому кожне закрите питання, найкраще доповнити наступним 
відкритим питанням «Чому…?». Це дозволить відвідувачу висловити свою 
унікальну думку на задану тему. 

8. До всіх закритих питань слід також додати варіант відповіді «Інше…». 
Це дає можливість збільшити кількість варіантів відповідей, так як в 
анкетійого могло не бути. 

9. Якщо анкети друкуються з двох сторін аркуша, потрібно звернути увагу 
відвідувача на це, так як часто люди забувають перевертати лист. 

10. Якщо у вашій анкеті використовуються варіанти відповідей у вигляді 
балів, потрібно пояснити які бали вважаються не задовільними, а які 
задовільними балами [2]. 

Дотримуючись цих правил, в результаті можна отримати два документи: 
анкету оцінки сервісу, та анкету оцінки маркетингових заходів. Всервісну 
анкету також слід включити закриті питання з варіантами відповідей у вигляді 
балів. Такі питання легко збираються в таблиці, аналізуються і порівнюються. 

Після того коли анкета буде оформлена її потрібно протестувати. 
Пробнетестування допоможе знайти помилки та двоякі питання. Потім можна 
анкету пропонувати гостям. Найкраще її залишати в номері. Якщо в готелі 
налічується 200 кімнат – найкраще роздрукувати рівно стільки. Це буде 
пробна версі яанкетування, для того щоб проаналізувати чи вірно були 
зіставленні всі питання анкети. Заповнені відвідувачами анкети потрібно 
завжди аналізувати. Анкети які вміщують негативні відгуки потрібно 
детальніше опрацьовувати і обов'язково зв'язатись з відвідувачами, які 
залишили ці відгуки. Анкетне опитування це унікальний спосіботримати 
письмові відповіді, на будь які нестандартні питання.  
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РОЗВИТОК ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ 
 

Виноробством називають технологічний процес виготовлення вина із 
плодів та ягід, зокрема з винограду. Цей процес включає в себе: дроблення 
сировини та відділення гребенів (у винограду) або плодоніжок (у плодів і ягід), 
отримання сусла, спиртове бродіння сусла або мезги, малолактичну 
ферментацію, спиртування (при виготовленні кріплених вин), витримку вин та 
спеціальну їх обробку (доливка, фільтрування, пастеризація і т. п.) [1]. 

Виноробство виникло після освоєння людьми культивування винограду, 
що сталося в епоху неоліту. Перші виробництва виникли на Близькому Сході, 
в Месопотамії, на Кіпрі і в Греції. На території Ірану в районі Хаджі-Фируз, 
заселеному 7000 років тому, знайшли глечик із залишками речовин, які 
однозначно вказували на виноградне вино. Він був датований 5400-5000 рр. до 
н.е. Станом на 2009 рік це була найдавніша знахідка, яка вказує на 
виробництво [2; 3]. 

Виноградники України являють собою основу українського виноробства. 
Виноробство в Україні - це галузь, яка могла б прославити всю країну. Для 
цього є все: традиції, бажання, клімат і грунт. Проте, на території країни 
успішно вирощують наповнений сонцем і любов'ю виноград. 

Сьогодні в Україні вирощують багато сортів винограду, які вважаються 
базовими у винній промисловості. Виноградники України дарують сировину 
для виробництва Каберне Совіньон, Мерло, Піно-нуар та багатьох інших. 

Сортів білого винограду, які використовують українські винороби ще більше. 
У них є всі шанси виробляти Шардоне, Рислінг і Піно Блан не гірше, ніж в 
легендарній провінції Бордо. А найпоширенішим в країні сортом білого винограду 
вважають Аліготе. Тому можна сміливо говорити про велике виноробне майбутнє 
країни. На жаль, обсяги виробництва вина в Україні не можна порівнювати з 
виробництвом в інших країнах - Німеччини, Італії, Франції [4]. 

Виноробна галузь в Україні працює за законом "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів", прийнятому в 1995 році.Розвиток 
виноградарства і виноробства подається в розрізі стратегічного розвитку 
економіки регіонів. З цією метою розробляються і впроваджуються програми 
фінансової, маркетингової та PR-підтримки [5]. 

Окрема тема - якість вина. Нині вимоги, які ставляться до якості 
імпортного і вітчизняного вина, не рівні. В Україні за технологічним  процесом 
виробництва вина спостерігають абсолютно всі органи, які тільки можуть 
спостерігати. Імпортні вина потрапляють в Україну за спрощеною митною  
процедурою і майже ніхто не перевіряє їх якість, довіряючи репутації країни-
виробника. Проте, враховуючи рівень життя українців, основна частина 
імпорту вина - це вина низького цінового сегменту, які мають дуже мало 
спільного з дійсно хорошим продуктом [6]. 
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Отже, незважаючи на всі негаразди, в Україні існує план щодо розвитку 
галузі. А разом з ентузіастами і закоханими у свою справу професіоналами цей 
план дає надію не тільки на відродження галузі, а й на те, що виноградники 
України збільшать свої території, а якість українського вина – істотно буде 
змінюватися на краще. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ КЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ У 
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 
В Україні останнім часом у системі ресторанного господарства 

визначалася стійка тенденція переміщення послуг з організації споживання 
продукції та обслуговування споживачів і закладів ресторанного господарства 
до робочих місць (офіси, установи); місць відпочинку; місць святкування 
ювілею та інших офіційних та неофіційних святкових подій. 

Дана послуга у міжнародній індустрії гостинності має назву 
«кейтеринг». Слово «кейтеринг» походить від англійського дієслова «cater», 
що в перекладі означає «поставляти провізію», «обслуговувати споживачів». 
З моменту створення компанії «Фігаро-Кейтеринг» почалося формування 
культури кейтерингу в Україні. Наступним кроком було заснування компанії 
«Best Events Catering», яка стала кейтеринг-партнером дипломатичного 
корпусу та представництв іноземних місій в Україні [1]. 

Переваги цієї послуги в тому, щоб організувати ресторанне 
обслуговування на виїзді. Замовити такий варіант обслуговування можна для 
проведення святкового заходу в незвичному місці. Кейтерингове 
обслуговування має ряд особливостей: 

1. Мобільність. Замовник самостійно може обрати місце проведення 
свого заходу. Він необмежений у часі і місці розташування дійства. Для 
компанії, яка займається ресторанним обслуговуванням, не має значення, де 
буде проходити захід. Особливо це стосується весільної церемонії, яка на 
даний час стала дуже популярною. 



309 

2. Економія часу та коштів. Клієнтові потрібно просто повідомити, який 
час і в якому місці має бути проведено ресторанне обслуговування, і більше ні 
про що він не повинен турбуватися. 

3. Високий професіоналізм. Досвідчені кухарі повинні приготувати 
смачний обід, бармени та офіціанти – ввічливо обслуговувати. Якісне 
обслуговування може стати запорукою гарного настрою гостей і приємних 
спогадів. 

4. Відсутність проблем із обмеженою  кількістю гостей. Якщо вечірка 
проводиться у великому залі або на природі, то можна не обмежувати себе в 
тому, яку кількість людей запрошувати. Працівники кейтерингової компанії 
подбають про те, щоб кожен гість був задоволений обслуговуванням. 

5. Красиве оформлення. Якщо проводиться тематична вечірка, то 
співробітники компанії зроблять відповідне оформлення святкового столу [2]. 

Кейтеринг - одна з найпопулярніших послуг під час планування будь-
яких офіційних чи урочистих заходів, де виїзне обслуговування має 
проводитися у будь-якому зручному та просторому місці, яке обирає клієнт. В 
інших країнах кейтеринг користується дуже високим попитом. Технологія 
сервісу напрацьована вже протягом 130 років [3]. 

На сьогоднішній день за організацію кейтерингу в Україні відповідають 
спеціалізовані компанії та стаціонарні ресторани. В основному виїзне 
обслуговування розвинене у великих містах: Київ, Одеса, Львів, Дніпро. 
Значно повільніше він розвивається у невеликих містах і передмістях. Це 
можна пояснити тим, що саме в мегаполісах розміщені великі корпорації, 
офіси і бізнес-центри. Ще однією особливістю кейтерингового бізнесу в 
Україні можна назвати чіткий розподіл компаній за сферами обслуговування. 
Наприклад, існують компанії, які в основному обслуговують заходи з будь-
якої нагоди, інші компанії забезпечують харчуванням співробітників фірм, 
обслуговують обіди військовослужбовців, тюремних ув'язнених, деякі 
займаються тільки харчуванням на бортах літаків. 

Кейтерингове обслуговування можна класифікувати за різними 
ознаками: контингентом замовників, місцем проведення заходу, повнотою 
циклу, або характером наданих послуг. 

 
Таблиця 1 - Основні групи споживачів кейтерингового 

обслуговування 
Групи споживачів Контингент споживачів Об’єкт кейтерингового 

обслуговування 
Корпоративні 
замовники 

Фірми, установи, підприємства, 
посольства 

Ділові зустрічі, презентації, 
конференції, семінари, 
корпоративні вечірки 

Громадські 
організації 

Спілки, комітети, асоціації, 
шкільні та батьківські комітети, 
асоціації випускників

Семінари, збори, благодійні 
бенкети, випускні бали, тощо 

Індивідуальні 
замовники 

Приватні особи Сімейні свята 

Колективи установ, 
підприємств, 
навчальних закладів  

Робітники, службовці, студенти, 
тощо 

Комплексний обід, сніданок, 
полуденок, вечеря 
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З розвитком новітніх технологій в індустрії гостинності кейтеринг 
набуває масштабності в організації та проведенні святкових заходів, під час 
яких  обслуговування та приготування страв поєднується з послугами інших 
сфер обслуговування: прокат весільного одягу, автомобілів, організація 
концертних програм, дизайнерські послуги. Це дало можливість перерости у 
самостійний бізнес. Кейтерингове обслуговування – одне з найголовніших 
додаткових послуг закладів ресторанного господарства [2]. 

В результаті дослідження, можна зробити висновок, що кейтерингове 
обслуговування нині є одним із найбільш динамічних секторів ресторанного 
бізнесу. Кейтерингові заходи дають можливість компаніям привернути до себе 
увагу ділової громадськості, побудувати серйозний імідж компанії. Виходячи 
з дослідження, можемо виділити перспективні напрями розвитку 
кейтерингових послуг ресторанами мобільного обслуговування:  

1) розширення асортименту страв у меню з урахуванням потреб 
споживачів у здоровому харчуванні; 

2) підвищення мобільності кейтерингових компаній; 
3) сприяння інноваційних тенденцій на ринку кейтерингу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ГОТЕЛЮ З ТУРФІРМАМИ 

 
Технологія туристського обслуговування являє собою сукупність 

методів, форм виробництва, реалізації та просування туристичного продукту 
на туристичному ринку. Реалізуючи послуги розміщення, готель вибирає 
шляхи просування і збуту своїх продуктів на ринку. Прямі продажі і продажі 
через посередників, є основними каналами збуту. У кожного з них є свої 
переваги і недоліки. Готельні підприємства туристського класу як правило, 
реалізують більшу частину місць через туристичні фірми [1].  

Один з провідних напрямків діяльності туристичного оператора - це 
встановлення і підтримка відносин із засобами розміщення. Надані ними 
послуги (основні - проживання, харчування та ряд додаткових) є 
туростворюючими, а також мають найбільшу (поряд з перевезенням) частку в 
загальній вартості туристичного продукту. Саме тому обрана туроператором 
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стратегія співпраці із засобами розміщення істотно визначає можливості 
формування, просування та реалізації конкурентоспроможного туристичного 
продукту. Засоби розміщення можна класифікувати за різними критеріями, що 
необхідно з одного боку для зручності роботи партнерів готелів з ними та з 
їхніми потенційними клієнтами, а також для врегулювання цих взаємодій з 
правової точки зору [2]. 

Базового набору основних схем співробітництва готелів татурфірм не 
існує, так як ринкова ситуація і становище фірм партнерів дуже динамічні і 
мінливі у часі. В будь-якому випадку, яку б схему взаємодії між собою не 
обрали туроператор та готель, для високої ефективності вона повинна 
будуватися на ряді принципів: [3] 

 принцип компромісу інтересів - інтереси готельного підприємства і 
туроператора завжди протилежні. Готельне підприємство намагається 
дорожче продати свої послуги, переклавши при цьому ризик реалізації послуг 
і заповнення номерів на туроператора. Туроператору вигідніше придбати 
послуги за зниженими цінами і зберегти ризик недореалізаціі номерів за 
власником готелю. Компроміс в даній ситуації можливий тільки при 
досягненні паритету інтересів - найчастіше, це продаж номерів з передачею 
ризику і фіксованим розміром знижки; 

 принцип об'єктивності власників готельних підприємств у визначенні 
ступеня ризику як для себе, так і щодо турфірм. В умовах співпраці готелів і 
турфірм власник готелю повинен дотримуватися правила «чим більше номерів 
замовляє туроператор, тим вище розмір дисконту і менший ступінь ризику на 
нього перекладається»; 

 принцип ідентичності визначається тим, що умови, запропоновані 
готелями для старих партнерів, істотно відрізняються від умов, пропонованих 
новим і маловідомим туроператорам. Умови для надійних і постійних 
партнерів, як правило, більш оптимальні, ніж для нових клієнтів; 

 принцип змагальності передбачає, що на туристичному ринку існує як 
боротьба між готелями за перспективних партнерів і клієнтів, так і боротьба 
між туроператорами за контракт з відомим і великим готелем; 

 принцип відповідальності заснований на договірному характері 
взаємини туроператорів з готельними підприємствами. Договір туроператора 
з готельним підприємством передбачає рівнозначні умови для обох сторін, які 
не пригнічують права ні готелю, ні туроператора. Обидві сторони в рівній мірі 
несуть відповідальність за порушення умов договору [4; 5]. 

Широке застосування в практиці міжнародного туризму мають ряд угод 
і документів, що регулюють взаємовідносини готельних підприємств з 
туроператорами і турагентами. Договірні відносини між туристськими 
підприємствами і готелями визначаються в основному наступними угодами: 

1. Договір про тверду закупівлю з гарантією оплати передбачає, що 
туристське підприємство отримує від готелю на певний період блок (кількісно 
і якісно певну сукупність) місць, який вона зобов'язана сплатити незалежно від 
їх заповнення; 
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2. Договір з гарантією оплати «жорсткого» блоку місць передбачає 
повну матеріальну відповідальність туристського підприємства тільки за 
заповнення певної кількості (30-80%) з обумовленого блоку місць. Іншу їх 
частину ( «м'який» блок) можна анулювати у встановлені терміни (зазвичай за 
7-14 днів до планованого заїзду туристів); 

3. Договір про блок місць без гарантії заповнення, не передбачає 
відповідальності туристського підприємства за заповнення обумовленого 
кількістю місць; 

4. Договір про поточне бронювання не передбачає ні прийняття 
туристським підприємством певних обов'язків або ризику, ні гарантію надання 
готелем місць для розміщення туристів. Туристичні підприємства при 
зверненні до них клієнта направляють у готелі заявку на бронювання і тільки 
після отримання її підтвердження роблять продаж готельних послуг[6]. 

Таким чином, договір є основною формою врегулювання правових і 
фінансових відносин між турфімою і готелем у сфері надання готельних 
послуг. Під сферою надання послуг в даному випадку мається на увазі 
сумлінне виконання взятих на себе зобов'язань за договором, чи вимагали 
сторони. Правовідносини, не врегульовані договором, повинні розглядатися 
відповідно до чинного Законодавства.  

Отже, від взаємин між турфірмами і готельними компаніями залежить  
якість відпочинку самих туристів. Сфера туризму і гостинності, є частиною 
економічної та соціокультурної системи суспільства. Розглядаючи туристичну 
і готельну індустрію, можна зробити висновок про те, що ці галузі 
характеризують наявністю великої кількості суб'єктів, які взаємодіють між 
собою та з іншими сферами людської діяльності.  
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Сьогодні велнес-туризм набуває все більшої популярності. Цьому чимало 
сприяє постійно зростаюче різноманіття пропозицій для тих, чия мета - 
здоровий спосіб життя. Тільки 7% (691 млн.) від загальносвітового числа 
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поїздок безпосередньо пов'язані з оздоровленням. При цьому лише в 11% з них 
оздоровлення стає  основною метою подорожі, в інших же випадках велнес - 
це своєрідне доповнення до основного відпочинку. 

У той же час, згідно з дослідженням Global Wellness Institute (GWI), такі 
зміни в туріндустіі, як співпраця готелів з провідними брендами в області 
фітнесу, ведуть до того, що більшість мандрівників перестають здійснювати 
поїздки виключно для поправки здоров'я або фізичних занять [1]. 

Більшість таких поїздок зазвичай включає в себе відвідування SPA, 
цілющих джерел або занять з йоги, що дуже сильно відрізняється від 
подорожей виключно заради відновлення фізичного або ментального здоров'я 
- коли людина залишається на деякий час в санаторії. 

Більшість мандрівників воліють сьогодні поєднувати оздоровчі 
процедури зі звичайною туристичною чи діловою активністю: відвідинами 
визначних пам'яток і ресторанів, шопінгом і бізнес-переговорами. На подібні 
поїздки з «додатковим велнесом», за даними GWI витрачається близько $ 500 
млрд на рік, що більш ніж в 5 разів більше витрат на відпочинок, пов'язаний 
тільки з оздоровленням ($ 81 млрд) [1]. 

Проведений GWI фінансово-економічний аналіз показує, що основна 
частина велнес-туризму (67%) припадає на поїздки в межах країни 
проживання мандрівників. Йдеться, головним чином, про маршрути малої 
протяжності або ж про туризм вихідного дня [1]. 

Серед всіх ринків, пов'язаних з цим сегментом туріндустрії, особливо 
виділяються США, де на оздоровчі подорожі витрачається більше $ 200 млрд 
на рік. Однак за кількістю поїздок (майже 250 млн) попереду відпочиваючі з 
Європи. У той же час найбільш швидкозростаючим в цьому напрямку є 
Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де відбувається до 200 млн поїздок, а 
загальна кількість витрачених велнес-туристами коштів становить понад  
$ 110 млрд - при середньорічному прирості близько 28% і 32% відповідно [1]. 

Сьогодні мандрівники витрачають на спа-процедури в готелях, де подібні 
послуги не є бізнес-утворюючими, більше $ 25,6 млрд в рік. При цьому на 
частку спеціалізованих спа-курортів припадає лише $ 7,7 млрд. Крім того, 
саме готельні комплекси і центри стають зараз найбільш швидко зростаючої 
категорією спа - на даний момент їх число перевищує 30 000 об'єктів по всьому 
світу (приріст за останні три роки - 36,7%) [1]. 

За даними GWI, за останні три роки глобальний велнес-туризм показав 
20-відсоткове зростання в поїздках і 16-відсоткове зростання в витратах 
мандрівників, при цьому прямий лікувальний і оздоровчий туризм зріс за 
такий же термін за все на 2% і 5% відповідно [2]. 

Нижче наведена таблиця по ТОП-15 світових ринків велнес-туризму. 
Звертаємо увагу на те, що Україна не входить до рейтингу, не зважаючи на 
великий ресурсний потенціал [3].  
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Таблиця 1 - ТОП-15 світових ринків велнес-туризму 
 

Країна 
Кількість 
поїздок 
( в млн) 

Кількість 
зайнятих 

працівників в 
галузі (в млн) 

Витрати 
туристів 
( в млн) 

1 США 161,2 1,87 202204$ 
2 Німеччина 58,5 1,11 6020$ 
3 Франція 30,6 0,32 3020$ 
4 Китай 48,2 2,37 2950$ 
5 Японія 37,8 0,18 1980$ 
6 Австрія 14,6 0,16 1540$ 
7 Канада 25,3 0,25 1350$ 
8 Великобританія 20,6 0,18 1300$ 
9 Італія 6,6 0,15 1270$ 
10 Мексика 15,3 0,48 1260$ 
11 Швейцарія 9,2 0,1 1220$ 
12 Індія 38,6 5,32 1180$ 
13 Таїланд 9,7 0,5 940$ 
14 Австралія 8,5 0,1 820$ 
15 Іспанія 13,6 0,08 770$ 

 
Аналізуючи таблицю 1, можна зробити висновок: велнес-туризм є одним 

із пріоритетних трендів у розвитку сучасного туризму. Кількість поїздок з 
метою оздоровлення перевищує 300 млн, до сфери велнесу залучено близько 
3 млн працівників.  

Отже, велнес туризм стає глобальною індустрією, яка набуває стрімкого 
розвитку та популярності. Значна кількість закладів гостинності та 
оздоровлення включають до своїх послуги процедури велнесу та SPA, 
розвиваючи при цьому загальносвітовий тренд розвитку велнес-туризму. 
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Актуальність формування продуктової стратегії і доцільність її 

використання туристичними підприємствами визначена стрімким розвитком 
ринку туристичних послуг. Розвиток та успіх туристичних підприємств даного 
бізнесу на сучасній економічній арені залежить від чітко побудованої та 
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розвиненої системи туристичних послуг, що характеризується 
різноманітністю напрямів їх просування та залежить від продуктової стратегії. 

Так, для прикладу американський маркетолог С. Маджаро відзначив 
«Якщо товар не в змозі задовольнити покупця та його потреби, то ніякі 
додаткові затрати і зусилля, повязані з використанням інших елементів 
маркетингу, не зможуть покращити позиції підприємства на ринку». 

За даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО) у 2017 році число 
міжнародних подорожей зросло на 6,8% порівняно з минулими роками. 
Загалом у 2017 році зафіксовано 1,323 млн. міжнародних прибуттів у світі, що 
на 84 млн. більше ніж у 2016 році. Таке підвищення показників було викликане 
глобальним економічним ростом, що спричинив масштабний висхідний попит 
з усіх первинних ринків. Прибуток від міжнародного туризму збільшився на 
4,9%  в реальному вираженні і склав 1340 млрд доларів США в 2017 році. 
Окрім основного прибутку міжнародний туризм приносить додаткові кошти, 
які надходять від витрат туристів в пунктах призначення, і складають 240 млрд 
доларів США [1]. 

Продукт – це центральний елемент комплексу маркетингу, тому 
стратегічні рішення щодо продукту є основними в рамках загальної 
маркетингової стратегії туристичного підприємства. Це пов’язано з тим, що 
туристичний продукт є ефективним засобом впливу на ринок, основною 
проблемою підприємства і разом з тим, джерелом прибутків. Продуктова 
стратегія підприємства являє собою розробку напрямків оптимізації 
продуктового ряду та формування такого асортименту продукції чи послуг, 
який сприятиме успішній роботі підприємства на туристичному ринку та 
забезпечить ефективність роботи туристичної фірми в цілому [2, с. 57]. 

Існує таке визначення як «продуктовий портфель» туристичного 
підприємства, він є індивідуальним і постійно змінюється в залежності від 
ситуації на ринку. До його складу входять туристичні продукти, які можуть 
знаходитись на різних стадіях життєвого циклу і задовольняти різноманітні 
мотиви споживачів відповідно до профілю туристичної фірми. Тобто 
«портфель» будується за принципом структурно-ціннісного підходу, тому 
власне туристичний продукт розглядається як сукупність послуг, що 
зазначають такі науковці як Михайліченко Г. та Мальська  М.  [3, 4].  

Причиною розширення «продуктового портфеля» туристичних 
підприємств та удосконалення його структури є зростання місткості 
туристичного ринку. Тому структура продуктового ряду повинна бути 
врівноважена з точки зору розмірів прибутку і містити в собі наступні групи 
товарів, послуг:  

- основна група – це  продукти, які приносять основний прибуток;  
- підтримуюча група – це продукти, які стабілізують доходи від продаж; 
- стратегічна група – це продукти, які впроваджуються на ринок і 

забезпечують майбутні прибутки; 
- тактична група – це  продукти, які стимулюють продаж основних; 
- запланована група – це продукти, які знаходяться в розробці; 
- замикаюча група – це  продукти, що знаходяться в стадії занепаду. 
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Для збалансування «продуктового портфелю», кожна група повинна 
включати продукти, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу. 
Основна група продуктів більшості українських туристичних підприємств 
включає подорожі до Туреччини, Єгипту, Болгарії, Австрії; підтримуюча – 
паломницькі тури, гірськолижні тури; стратегічна – нові напрямки до Грузії, 
Греції, Китаю (о. Хайнань), Катару, стартують нові чартерні рейси за такими 
напрямками, як Пхукет (Таїланд) та Ла Романа (Домініканська Республіка), 
розробляються нові концепції відпочинку;  тактична група – послуги 
бронювання авіаквитків чи автобусних квитків, страхування, оформлення 
візи; запланована – широке впровадження віртуальних турів та технологій 
спрощення, а саме планування поїздок та бронювання послуг в одному 
додатку, відстеження багажу в режимі реального часу через телефон; 
замикаюча – знизився попит на такі напрямки як Чорногорія та Кіпр [4].  

В процесі роботи з даними групами туристичних продуктів формується 
координація дій між підрозділами підприємств щодо розподілу всіх ресурсів. 
Фірми туристичного ринку, враховуюючи вподобання споживача, здійснюють 
продуктову стратегію грунтуючись на засадах диверсифікації. Диверсифікація 
дає можливість туристичному підприємству пропонувати нові послуги в 
межах існуючих продуктів або розширювати пропозицію даних послуг, 
додавати до переліку продуктів принципово нові.  

Щоб забезпечити стабільність «продуктовго портфеля» необхідно 
впроваджувати нові продукти та проводити аналіз цільових груп споживачів у 
межах всіх видів продуктів. Така необхідність зумовлюється постійним  
зростанням нових пропозицій та ідей, розширенням ряду потреб споживачів 
[6]. За рахунок нових продуктів в «продуктовому портфелі» туристичного 
підприємства підтримується та зростає рівень доходу, задовільняються 
потреби постійних споживачів, відбувається залучення нових клієнтів, 
посилюється  позиція та підвищується імідж підприємства.  

Таким чином, основною метою продуктової стратегії туристичного 
підприємства є формування конкурентноспроможного «продуктового 
портфеля», для забезпечення стійких позицій підприємства на ринку. 
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Останнім часом ринок готельно-ресторанної сфери переповнений 

конкурентними готельними підприємства, що пов’язується з інвестиційною 
привабливістю країни, розвитком міжнародних відносин та глобалізаційними 
процесами у світі. Сьогодні наукоємним є не лише питання щодо приваблення 
гостей закладу, а й зробити їх постійними споживачами запропонованих 
послуг.  

Інноваційні заходи у готельних підприємствах досліджують певні 
науковці: Барабаш Є.В. [1], Глєбова А.О. [3], Саненко Л.І. [2]. 

Інноваційна діяльність для закладів готельного господарства спрямована 
на створення і впровадження нововведень. До інновацій тут можна віднести: 
використання передових інформаційних і телекомунікаційних технологій, 
вдосконалення технології надання готельних послуг, створення нових видів 
готельних послуг, моделей готельного бізнесу, формування стратегічних 
альянсів, впровадження сучасних форм управління підприємствами і т. д. 

Запровадження інновацій впродовж останнього десятиліття вагомо 
змінило готельний бізнес [1, с. 270].  

Слід відзначити основні тенденції розвитку готельної сфери: утворення 
готельних ланцюгів; розвиток мережі малих підприємств; введення 
комп’ютерних технологій; орієнтація на екологічність;збільшення місткості 
деяких нових готелів. В Україні за останні роки концепція створення 
готельних мереж набирає все більшу популярність, чисельність яких значно 
збільшується. Їх готелі представляють туристам послуги світового рівня, 
інформативну базу даних, отримують зниження загальних витрат, мають 
досвід роботи як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. 

Конкуренція на ринку готельного господарства загострюється, тому, 
окрім високого рівня сервісу, важливим є концепція закладу як інноваційний 
інструмент. Таким чином, відбувається сегментування споживачів, що дає 
наступні переваги: зменшити витрати часу потенційного гостя на пошуки 
готелю для тимчасового проживання; збільшити привабливість готельного 
закладу для обраного сегменту гостей; концептуальні засади дають змогу 
зосередитися на потребах споживачів; введення розширеного спектру послуг 
у вузькій спеціалізації; прогнозувати завантаженість матеріальної бази; 
ліквідувати чинник сезонності [2, с. 66]. 

Тож відмітимо, що одним із інноваційних заходів є створення концепції 
готелю під час його проектування. 

Також, доцільно зазначити, що енергозбереження – це актуальний 
напрямок інноваційних заходів для готельного господарства. 
Енергозберігаючі технології здатні звести до мінімуму непотрібні втрати 
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енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків світового рівня. Дана 
проблема пов'язана з дефіцитом основних енергоресурсів, зростаючої 
вартістю їх видобутку, а також з глобальними екологічними проблемами. 

Впровадження енергозберігаючих технологій в господарську діяльність 
підприємств є одним з важливих кроків у вирішенні багатьох екологічних 
проблем - зміни клімату, забруднення атмосфери, виснаження копалин 
ресурсів та інші. Відзначимо основні напрями і способи енергозбереження у 
готельних підприємствах: економія електроенергії шляхом встановлення 
новітніх панелей на зовнішню сторону фасаду, які акумулюють енергію сонця 
та вітру; економія тепла досягається повноцінним утепленням будівлі та 
встановленням метало пластикових вікон з трьохкамерним склопакетом, що 
заповнюється інертним газом; економія води за допомогою систем 
рециркуляції води в будівлі [3, с. 125]. 

Таким чином, варто зазначити, що енергозбереження у готельних 
підприємствах виступає вагомим інноваційним заходом не лише для зниження 
комунальних витрат та збільшення прибутків, а й для подолання світових 
екологічних проблем. 

Застосування інноваційних заходів у роботі готельного господарства 
підвищує його конкурентоспроможність на ринку, якість та кількість наданих 
послуг. Інноваційний розвиток готелю позитивно впливає на імідж та бренд, 
збільшуючи потік постійних гостей. 
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Кейтеринг являє собою організацію нетипового виїзного ресторанного 

обслуговування для різноманітних форм закладів чи приватних клієнтів. 
Зростання кейтерингу в світі становить близько 13% в рік. Щорічно  
ринок кейтерингу зростає на 15-20%, і на сьогоднішній день кейтеринг – це 
один з найбільших форматів харчової індустрії України, що динамічно 
розвиваються [1]. 
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Кейтерингові компанії та фірми, як і ресторани, працюють в області 
організації харчування. Однак, на відміну від ресторанів, пропонують більший 
обсяг послуг [2]. 

Кваліфікований персонал складає практично дев'яносто відсотків успіху 
для будь-яких закладів та підприємств харчування. У кейтерингу, як і в будь-
якому іншому напрямку індустрії харчування, персонал відіграє дуже важливу 
роль. Кейтеринговий бізнес орієнтований на надання якісних послуг 
споживачеві і не зможе успішно розвиватись без замовників та споживачів. 
Неможливо уявити собі успіх в сфері виїзного ресторанного обслуговування 
без наявності професійних кухарів, офіціантів, барменів і іншого персоналу. 
Саме людський фактор грає важливу роль у  кейтеринговому бізнесі, 
визначаючи кордони можливостей та ефективність в цілому [3]. 

Кейтерингова компанія може формувати власний арсенал спеціалістів або 
залучати необхідний персонал на момент проведення заходу. Перед 
проведенням кейтерингового обслуговування кожен робітник повинен 
отримати чіткі завдання щодо своєї роботи задля якісного виконання. Цей 
розподіл дозволяє визначити обов'язки між всіма робітниками та провести 
контроль і підсумок пророблених завдань [4]. 

Весь персонал кейтерингової компанії, з точки зору оформлення 
трудових відносин, можна розділити на дві групи: 

 штатні співробітники компанії - це робітники, які числяться у штаті 
кейтерингової компанії і отримують щомісячну умовно фіксовану заробітну 
плату. До цієї категорії відносяться керівник кейтерингу, бухгалтер, менеджер 
з продажу, адміністратор, старший кухар, кондитер, старший офіціант, 
бармен, сомельє, менеджер з технічного забезпечення; 

 тимчасово залучений персонал - це співробітники, які не перебувають 
у штаті компанії. Ці спеціалісти залучаються для забезпечення якісного 
обслуговування конкретного заходу на умовах погодинної оплати праці. До 
цієї категорії можуть відноситись кухарі, помічники кухаря, помічники 
бармена, офіціанти, прибиральники та ін. Тимчасовий персонал 
кейтерингових компаній найчастіше залучають серед фрілансерів або через 
спеціалізовану базу даних кейтерингових компаній [3]. 

При організації та проведенні кожного виїзного заходу із штатних 
співробітників компанії формують робочу групу, до якої належать: 

 менеджер з продажу (адміністратор) - відповідає за процес залучення 
клієнтів - розробляє стандартні пакети пропозиції послуг, шукає замовників, 
укладає договір на надання послуги; 

 банкетний менеджер - відповідає за весь процес в цілому - керує 
роботою обслуговуючого персоналу, взаємодіє з представником замовника з 
усіх питань, що стосуються ходу обслуговування, регламенту подачі страв і 
т.д. Виїжджає на майданчик проведення заходу. 

 старший кухар - керує роботою кухарів і відповідає за оформлення 
страв згідно з регламентом обслуговування заходу. Виїжджає на майданчик 
проведення заходу; 
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 технічний менеджер (співробітник складського приміщення) - 
організація вантажно-розвантажувальних робіт на етапі заїзду та виїзду, несе 
відповідальність за все використовуване обладнання. Виїжджає на майданчик 
проведення заходу; 

 старший офіціант - виїжджає на місце проведення заходу, керує 
роботою офіціантів, які обслуговують захід. 

Залежно від організаційної структури, розміру та штату кейтерингової 
компанії можливе суміщення посад [5]. 

Отже, задля успішного ведення кейтерингового бізнесу треба 
орієнтуватися як у технології приготування та оформлення страв, 
обслуговуванні клієнтів, так і у питаннях логістики, організації заходів різних 
форматів та обсягів обслуговування, управління залученим персоналом, мати 
контрагентів в різних сферах обслуговування. 
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закладів ресторанного господарства на сучасному ринку. Адже, аби утримати 
старих споживачів та залучити нових, потрібно обов’язково слідкувати за 
новітніми світовими тенденціями і активно використовувати їх у власному 
виробництві. Крім того, тренди можна позитивно використати і як 
маркетинговий хід, наприклад, розповсюджуючи інформацію про цікаві 
новинки за допомогою соціальних мереж, без яких в наш час важко уявити 
сучасне суспільство. Саме тому дослідження цього питання потребує уваги і є 
дуже корисним для розвитку вітчизняної сфери послуг. 

В ході дослідження було виявлено наступні коктейльні тренди:  
 розквіт безалкогольних коктейлів. Одним з найбільших змін в 

коктейльній карті стане розширення асортименту безалкогольних коктейлів. 
80% опитаних барменів відмітили, що вже запланували оновлення меню. 
Замість звичайних міксів з гренадином і фруктовим соком прийде більше 
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творче використання домашніх сиропів і тоніку, ферментованих інгредієнтів і 
безалкогольних спиртних напоїв [3]. 

 турбота про навколишнє середовище. Питання екології вже давно є 
глобальною темою, тому, звичайно, все більше і більше підприємств по 
виробництву продуктів харчування і напоїв активно прагнуть скоротити 
кількість відходів.88% барменів вважають, що в процесі розробки нових 
напоїв необхідно враховувати екологічність, крім того, багато хто з них 
придумав різні способи розумнішого використання ресурсів, такі як додавання 
їстівних гарнірів, подання коктейлів кімнатної температури і скорочення 
кількості інгредієнтів [2]. 

 несподівані інгредієнти і комбінації. Раніше ніхто б і не подумав 
експериментувати з коктейлями з анчоусами, цикорієм, зерновими і 
чортополохом. Окрім цих химерних інгредієнтів, робиться ще один крок 
назустріч овочевим коктейлям, експериментуючи з новими інгредієнтами, 
наприклад, із зеленими мексиканськими томатами, чайотом, папороттю, 
хікамою і топінамбуром. Загалом, чим більш незвичні інгредієнти з'являються 
в келиху – тим краще, оскільки створення таких напоїв ґрунтується на 
експериментах і, як наслідок, спричиняє новий фудпейрінг, тобто поєднання 
страв та напоїв [3]. 

 напої на основі грибів. Близько 70% опитаних барменів поділилися, що 
розробляютьдеякі коктейлі на основі грибного бульйону. Крім того, гриби 
використовують і в приготуванні ірландської кави, з'являється горілка з 
грибами і чебрецем, грибні чаї, змішані з ігристим вином. 

 гастрономічні коктейлі. Межі між кухнею і баром все більше 
стираються, оскільки пікантні коктейлі бувають все більшої популярності. 
Шеф-кухар і бар-менеджер працюють в парі, створюючи нові поєднання, 
розширюючи смакові межі. Наприклад, під час приготування коктейлю під 
назвою Cacio e Pepe martinis використовується джин, огірок, м'ята, грецький 
йогурт і лимон. 

 топ-смак – троянда. Бармени упевнено заявляють, що зараз у 
приготуванні коктейлів особливе місце займає такі компоненти, як трояндова 
вода і аромат троянди[2]. 

Серед трендів у створенні саме алкогольних коктейлів та їх подачі було 
виявлено такі основні тенденції: 

Твісти. Бармени з усього світу починають цікавитись історично-відомими 
коктейлями та інтерпретувати їх на новий лад, використовуючи класичну 
рецептуру. Твіст – це варіація на тему відомого коктейля. Можна розбити 
рецептуру на складові і замінити їх іншими інгредієнтами, при цьому не 
порушуючи баланс смаку оригіналу. Наприклад, основу віскі можна замінити 
на витриманий ром, лимонний сік – на лайм, цукровий сироп – на медовий, 
кленовий[1]. 

Піна. Смак класичного або авторського коктейлю може доповнити або 
відтінити піна. Вона вигідно підкреслює контраст аромату і смаку. Проте 
гармонійного смаку і консистенції можнадосягти лише при правильному 
виборі стабілізатора (желатин, агар-агар, білок або інший) і бажаної текстури 
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напою (наприклад, піна може бути суха). За основу можна узяти мікс з 
червоних ягід, котрий завжди наявний на кухні, або яблучний сік, в якому 
багато пектину, потім дати йому смак за допомогою сиропу. Що важливо, піну 
можна віднести до безвідходного виробництва [3]. 

Моноінгредієнт. Новий популярний напрям – використання для 
приготування коктейля один смак. Приміром, грушева горілка з грушевим 
сиропом і грушевим пюре або сливовий бітер зі сливовим вином та сливовим 
сиропом. Головне – максимальний прояв інгредієнта. Широкий вибір 
моноінгредієнта дозволяє створювати особливі коктейльні творіння. 

На світові тренди в міксології і ресторанної індустрії в цілому впливає 
багато чинників. Усі вищезгадані тренди надзвичайно популярні та цікаві 
споживачам, але не слід забувати, що бари – заклади сфери гостинності, тому 
ще одним дуже важливим трендом є тренд роботи на заготовках і 
попередньому міксуванню, що дуже оптимізує роботу барменів і прискорює 
приготування коктейлів, залишаючи більше часу для спілкування з гостями і 
обслуговування їх на найвищому рівні[1]. 

Розглядаючи дослідження цієї сфери у нашій країні, стає очевидним, що 
в Україні спостерігається збільшення кількості азійських ресторанів, що, 
безумовно, позначається і на формуванні барних трендів. Так, з'являються 
коктейліз різними спеціями, екзотичними інгредієнтами і прикрасами. 
Цікавим є те, що бармени не втомлюються дивувати, тому інтерпретують 
страви в коктейлі, наприклад, відомий суп «Том Ям» можна зустріти у вигляді 
напою. Навіть економічна ситуація в країні спричинює зміни і тренди у 
виробництві, адже надзвичайно популярним є саме безвідходне виробництво. 
Таким чином, продукти, які раніше викидали, почали креативно застосовувати 
для гарнірів, настоянок і інших цілей, що в свою чергу позитивно впливає на 
стан екології та безпосередньо на прибуток закладу ресторанного 
господарства. 
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Спеціальні пропозиції і акції можуть не лише збільшити доходи готелю, 
але і примножити кількість відвідувачів в низький сезон або період кризи. 
Вони дуже приваблюють нових споживачів та діють як маркетинговий хід. 
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Крім того, гості, що забронювали готель по спеціальному пакету або 
пропозиції з меншою ймовірністю відмінять бронювання. 

На жаль, багато готелів в гонитві за клієнтами створюють однотипні 
пропозиції і не отримують очікуваного ефекту. В процесі дослідження даної 
сфери було виявлено наступні рекомендації, щодо формування акційних 
пропозицій: 

1. Не копіюйте акції у конкурентів. Слідкуйте за пропозиціями 
конкурентів, але не копіюйте їх. Створюйте свої унікальні акції і пакети, що 
відповідають сегменту вашої цільової аудиторії. 

2. Кооперуйтеся. Авіакомпанії, прокат авто, виставкові центри, музеї, 
театри, розважальні парки іекскурсійні компанії – далеко не повний список 
партнерів, з якими можна створити спільну взаємовигідну пропозицію, 
надаючи при бронюванні купони на знижки на послуги Ваших партнерів, тим 
самим збільшуючи цінність своєї пропозиції. 

3. Включайте додаткові послуги. Згідно з результатам дослідження, 
найбільшим стимулом для здійснення бронювання є такі додаткові послуги, як 
безкоштовне харчування, SPA-процедури і перегляд кінофільмів в номері. 

4. Визначте, на кого орієнтована Ваша пропозиція. Якщо готель належить 
до категорії люкс готелів, при формуванні пропозиції не варто робити акцент 
на знижці, збільшуйте цінність пакету за рахунок додаткових послуг. Для 
категорії бюджетних готелів, доцільним буде привернення уваги гостей до 
того, скільки вони можуть заощадити, якщо скористаються спеціальною 
пропозицією. 

5. Покажіть переваги і вигоди. Сформулюйте свою пропозицію так, щоб 
Ваші потенційнігості відразу ж могли оцінити його вигоду. Чим очевиднішою 
вона буде, тим більше гостей нею скористаються. 

6. Створіть простий і зрозумілий опис своєї пропозиції. Поясніть 
потенційним гостям, що саме і, за яку вартістьвони можуть отримати. Не 
примушуйте гостей витрачатисвій час на калькуляцію вашої пропозиції і 
позбавте їх віднесподіваних сюрпризів у кінці бронювання. 

7. Не забувайте просувати найменш популярні номери, додайте їх в 
пакети. Створюйте спеціальні пропозиції, щоб завантажити номери, які мають 
менший попит в певний період часу. Якщо у Вас простоює номер категорії 
"люкс", спершувизначите сегмент ваших потенційних гостей, а потімдодайте 
в пропозицію ту цінність, яка може його зацікавити. 

8. Акцентуйте на обмеженості терміну дії пропозиції. Акції, які мають 
обмежений термін, на 40% ефективніші за безстрокові пропозиції. 
Стимулюйте користувачівшвидше приймати рішення, ненав’язливо, але 
змістовно вказуючи обмежений терміндії вашої спеціальної пропозиції. 

9. Створюйте індивідуальні пропозиції для конкретної цільової аудиторії. 
Лімітуйте певні пакети і акції, підвищуючи їх цінність. Зробіть так, щоб ці 
пропозиції були видні тільки конкретнійаудиторії. Це можна зробити за 
допомогою промо-коду, який дозволяє отримати доступ до спеціальних 
тарифів іпакетів через ваш модуль онлайн бронювання. В наш час 
надзвичайної популярності набуває індивідуальний підхід до кожного 
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споживача, тому, наприклад, постійному гостю буде дуже приємно отримати 
знижку на його улюблений номер. Можна створювати спеціальні пропозиції, 
виходи з трендів, а у нас час надзвичайно популярно слідкувати за своїм 
здоров’ям та фігурою [1]. 

Цікаву і корисну послугу пропонує своїм гостям готель Commonwealth у 
Бостоні. При бронюванні можна вибрати спеціальний тариф під назвою 
FittobeSquare, що включає знижку за пройдені кроки. Їх фіксує спеціальний 
фітнес-браслет, який видається гостям при заселенні в готель. 

За пройдені 10 тисяч кроків в день, рекомендованих Всесвітньою 
організацією охорони здоров'я, постояльціотримують знижку у розмірі 10%, 
за 15 тисяч кроків – 15%, а 20 тисяч кроків забезпечують відповідно знижку 
20%. Також пакет FittobeSquare включає безкоштовну бутильовану воду і 
дієтичні закускипри заселенні, корисний сніданок в ресторан східної кухні та 
подарункову карту на $20 на купівлю у магазині спортивного 
одягуNewBalance [2]. 

10. Полегшіть процес бронювання. Все геніальне – просто. Відвідувачі не 
стануть бронюватипропозицію, якщо для цього їм треба буде здійснитибезліч 
складних кроків. 

11. Ознайомте з діючою пропозицію своїх співробітників. Працівники, 
що безпосередньо спілкуються зі споживачами повинні знати про усі акції та 
спеціальні пропозиції. Це посприяє кращомурівню сервісу і допоможе 
створити у гостей готелюпозитивне враження. 

12. Використайте соціальні мережі. Заохочуйте своїх прихильників в 
соціальних мережах. Створюйте для них ексклюзивні пропозиції і акції. Але 
слід пам'ятати про те, що доля рекламних пропозицій не повинна 
перевищувати 30% загального контенту на сторінці готелю в соціальній 
мережі. Соціальні мережі сьогодні являють собою надзвичайно впливові 
важілі у створенні реклами, тож слід використовувати їх у своїх 
маркетингових стратегіях [1]. 

Лондонський ресторан компанії BirdEye пропонує своїм гостям 
розплатитись за їжу публікацією знімка у всесвітній мережі Instagram. Отож, 
якщосфотографувати замовлену в ресторані страву і опублікувати знімок з 
хештегом#BirdsEyeInspirations, то платити за ньогоне доведеться. Ця акція діє 
як дуже ефективний рекламний хід, адже у проекті вже взяли участь більше 
400 відвідувачів [3]. 

13. Стежте за результатами. Тестуйте різніваріанти спеціальних 
пропозицій, відстежуйте і вимірюйтереакцію гостей за допомогою 
GoogleAnalytics, Яндекс.Метрики або інших спеціальних програм [1]. 

Важливо завжди отримувати зворотний зв'язок від гостей, слідкувати за 
реакцією, якою б вона не була: позитивною чи негативною. Треба обов’язково 
знати про якістьроботи всіх членів команди: від покоївки доадміністратора, 
від керівника до маркетолога. Комунікація з гостем допомагаєвизначити 
багато недоробок, що дуже важливо для готелю, який прагне надавати якісний 
сервіс своїм гостям [4, c. 24]. 
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Отже, проведення акцій та спеціальних пропозицій не тільки сприяє 
розвитку маркетингової сфери діяльності готелю, але й надає можливість 
покращити імідж готелю за рахунок позитивних відгуків споживачів, що 
задоволені отриманими послугами, тим паче по зниженій ціні чи з 
безкоштовними додатковими послугами. Дослідження підтвердило, що слід 
постійно удосконалюватись, дивувати та заохочувати гостей цікавими 
пропозиціями, аби утримуватись «на плаву» та отримувати значний дохід і 
щасливих споживачів. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ SPA-ГОТЕЛЕЙ  
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У сучасних умовах зростання чисельності населення в містах, 

мегаполісах і постійно зростаючих екологічних загроз проблема відпочинку 
людей в атмосфері великого міста стає все більш актуальною. Одним із дієвих 
способів її рішення стає розвиток індустрії СПА, послуги якої в значній мірі 
збагачують існуючий готельний продукт. Розвивається СПА-індустрія, в свою 
чергу, стає об'єктом дослідження з боку різних областей знання і в тому числі 
економіки, маркетингу, рекреаційної географії та ін. 

Більшість фахівців, що працюють в індустрії гостинності, відзначають 
новий обов'язковий компонент в «Портфелі потреб» туристів, а саме оздоровчі 
та СПА-процедури. В сучасну українську термінологію активно 
впроваджуються такі нові поняття, як СПА-курорти і СПА-готелі, які 
розглядаються споживачами як полегшена альтернатива сучасному 
санаторно-курортного лікування [1]. 

Особливістю СПА-готелів є те, що їх діяльність спрямована не тільки на 
надання стандартних послуг, але і на надання додаткових послуг СПА-центру 
для клієнтів бажаючих відпочити і відновити сили. При виборі СПА-готелю 
варто звертати особливу увагу на фахівців, які проводять процедури, так як ця 
діяльність ліцензується і є частиною курортної медицини [5]. 
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Цілком очевидно що в Україні інтерес до СПА отелям буде рости, тому 
що добре виглядати, бути здоровими хочуть практично всі успішні люди. 
Разом з тим слід зазначити, що популярність СПА поки ще не поширюється на 
всі вікові категорії громадян, як показує статистика, в основному клієнтами 
СПАцентров є люди, що народилися в період з 1960-1980, які активно 
цікавляться питаннями відновлення і підтримки здоров'я [4]. 

В Україні СПА-індустрія успішно розвивається, росте число міських і 
курортних СПА-готелів, в число завдань, яких входить оздоровлення і 
релаксація. Разом з тим, СПА-готелів України, в системі корпоративного 
менеджменту необхідно враховувати наявність проблем, що впливають на 
перспективи їх розвитку [2]. 

По-перше, відсутність українських косметичних продуктів і обладнання 
для СПА-готелів, що призводить до необхідності закупівлі імпортного 
обладнання та продукції. Це підвищує ціну послуг і як наслідок знижує попит. 

Отже, однією з важливих проблем розвитку СПА-готелів є впровадження 
українського обладнання та косметичних продуктів, що дозволить зробити 
послуги більш доступними. 

По-друге, відсутність стандартів, закріплених в нормативних документах, 
для більшості СПА-послуг, СПА-процедур, СПА-технологій, що призводить 
до зниження попиту потенційних клієнтів на даний вид послуг, зважаючи на 
небезпеку для здоров'я і відсутності гарантії якості послуг, наданих СПА-
готелем. В даний час створена велика кількість нових СПА-процедур, СПА-
технологій і СПА-послуг і їх модифікації, явно не закріплених в нормативній 
базі. Також відсутні стандарти регламентують більшість СПА-процедур і 
технологій. 

По-третє відсутність кваліфікованих фахівців в СПА-готелях через 
неможливість отримання професійної освіти в Україні призводить до 
зниження задоволеності клієнтів даними послугами. Незважаючи на хороший 
професійний рівень українського медичного персоналу, у більшості з 
«перекваліфікувалися» медиків відсутні елементарні сервісні навички[3]. 

Слід зазначити, що взаємини лікаря і пацієнта принципово відрізняються 
від прийнятого СПА-етикету, так як СПА-це індивідуальне обслуговування 
найвищого рівня, а персонал, навчений надавати медичні послуги в 
традиційному розумінні, не готовий до надання індивідуального сервісу і 
СПА-етикету. Таким чином, можна зробити висновок про те, що існує ряд 
серйозних проблем, що роблять негативний вплив на перспективи розвитку 
засобів СПА-готелів в Україні. 

Разом з тим, незважаючи на непогані кількісні показники ця індустрія має 
гарні перспективи росту, серед яких слід виділити: 

1. Підвищення якості та доступності СПА-послуг широкому колу 
населення. 

2. Розвиток асортименту СПА-послуг і в тому числі для чоловіків. 
3. Розвиток сегменту СПА-готелів за рахунок перепрофілювання 

готельних комплексів та санаторно-курортних установ і ін. 
У висновку слід зазначити, що Спа-індустрія в Україні буде динамічно 

розвиватися. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІМІДЖУ 

 ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Ресторанний бізнес є однією із основних складових індустрії гостинності. 

В першу чергу, він є середовищем із високим ступенем   конкурентності. 
Також є одним з найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому 
заклади ресторанного господарства ведуть між собою постійну боротьбу за 
ринок,за пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції 
та послуг. Одним із факторів забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств ресторанного бізнесу є його імідж. 

Культура обслуговування, надійність, чіткість, швидкість – все це має 
важливе значення для створення позитивного іміджу закладу ресторанного 
господарства. Важливо враховувати всі складові іміджу організації, а саме: 

 імідж персоналу (зовнішній вигляд, рівень культури, рівень 
професіоналізму, лояльність до установи, комунікативні вміння, володіння 
техніками ділового спілкування); 

 стиль управління організацією (демократизація процесів управління, 
формування команди); 

 рівень корпоративної культури (система цінностей, вірувань, правил, 
традицій, що існують у закладі та визначають поведінку кожного його 
працівника); 

 створення зворотного зв’язку. 
Велике значення для ресторану відіграє рівень його корпоративної 

культури. Маючи власну історію, організаційну структуру, види комунікацій, 
організаційні традиції підприємства утворюють власну унікальну 
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корпоративну культуру. Корпоративна культура розглядається як інструмент 
стратегічного розвитку підприємства через стимулювання інновацій та 
управління змінами, вона не тільки підвищує ефективність бізнес-процесів і 
розвитку підприємства, а й виступає як засіб формування зовнішнього іміджу 
ресторану [1].  

Позитивний імідж організації передбачає безумовно високий рівень 
професійної освіти персоналу та залежить від злагодженої роботи його 
колективу. 

Однією з головних послуг у ресторані є організація обслуговування 
споживачів. Загалом, вона складається з таких елементів: 

  зустрічі і розміщення відвідувачів; 
  прийом і оформлення замовлень; 
  передача замовлень на виробництво; 
  одержання і подача буфетної продукції, замовлених закусок, страв, 

напоїв; 
  розрахунок з клієнтами [1]. 
Не варто забувати, що підприємства індустрії гостинності – це 

підприємства, де постійно відбувається, процес взаємодії між обслуговуючим 
персоналом та споживачами послуг. Саме тому високий рівень професійної 
культури дозволяє сформувати в гостя позитивне враження про ресторан та 
бажання відвідати його ще раз. 

Професія офіціанта зобов’язує його бути інтелігентною людиною, 
швидко орієнтуватися і розбиратися в людях, сприяти створенню в ресторані 
невимушеної, вільної атмосфери, в якій кожен відвідувач відчував себе 
бажаним гостем. В залежності від того, який зовнішній вигляд офіціантів, їхні 
манери, як вони тримаються, у відвідувачів складається перше враження від 
ресторану. Кожен офіціант повинен досконало володіти методикою роботи та 
технікою обслуговування, знати та дотримуватися норм етикету, правил 
поведінки за столом. Крім того, офіціантові потрібно бути винахідливим і 
дотепним, знати основи технології приготування їжі, кулінарну 
характеристику холодних і гарячих закусок, перших і других страв, десерту, 
холодних і гарячих напоїв, винно-горілчаних виробів і т.д. [2]. 

Якісне обслуговування в ресторані – це суть послуг ресторану й умова 
його успішності. Асортимент, смакові якості страв, ціни, дизайн, місце 
розташування важливі, але вони ніколи не компенсують в очах клієнта 
неуважного і недбалого ставлення з боку персоналу, що є основним фактором, 
який формує імідж закладу. Ресторан, що зумів надати клієнтам відмінний 
сервіс, одержує найсильнішу конкурентну перевагу [3]. 

Отже, формуючи імідж ресторану необхідно врахувати такі елементи, які 
будуть приносити гостю задоволення. Ці елементи повинні викликати у гостя 
вдячну реакцію та бажання відвідати заклад ресторанного господарства ще 
раз. 
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РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Попри те, що релігійний туризм в Україні лише набирає популярності, 
традиції паломництва не є чужими для українців. Фахівці переконані, бодай 
один раз у житті наші співвітчизники вирушають у святі місця, а спонукає їх 
до цього не інакше, як бажання зцілитися, помолитися за рідних і близьких, 
знайти благодать та душевний спокій. 

 Побожність населення у поєднанні з багатством української землі, в тому 
числі християнськими пам’ятками княжої доби, безперечно, спонукатимуть 
релігійний туризм до подальшого розвитку, а традиції паломництва - до 
відродження, тим більше, що віруючі дедалі частіше прямують не тільки до 
культових споруд, але й шукають духовний спокій біля об’єктів природного 
походження - джерел, скель, лісів та озер [3]. 

Туристичні подорожі з релігійними цілями в Україні можуть охоплювати 
всі регіони країни, оскільки у кожній області є святі місця, в яких хочуть 
побувати паломники. Вони відомі своїми фізичними характеристиками, 
цілющими властивостями і явищами Святих, а також неповторною красою 
архітектурних ансамблів. Найбільш привабливими для релігійного туризму в 
Україні є Києво-Печерська та Почаївська Лаври. 

Києво-Печерська Лавра - один з перших за часом заснування монастирів 
у Древньоруській державі, що поклав початок руському чернецтву. Лавра 
перебуває в центрі Києва, на правому, високому березі Дніпра. Вона була 
заснована ченцем, преподобним Антонієм з Любечу і його учнем преподобним 
Феодосієм ще при Ярославі Мудрому в 1051 р. Князь Святослав II Ярославич 
подарував монастирю плато над печерами,  де пізніше виросли кам’яні храми, 
прикрашені живописом, келії, кріпосні башти та інші будови. З монастирем 
пов’язані імена літописця Нестора та художника Аліпія [1]. 

Територія Лаври умовно розділена на так звану Верхню Лавру, куди ще в 
IХ ст. перебралась основна частина братій, і Нижню, де перебувають Близькі 
й Далекі печери й будинок для прочан. У Близьких і Далеких печерах Лаври 
спочивають нетлінні мощі угодників Божих, є також поховання мирян 
(наприклад, могила П. А. Столипіна). Зараз Нижня Лавра перебуває у віданні 
Української Православної Церкви (Московського Патріархату), а Верхня 
Лавра - у веденні Національного Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника [1]. 
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На центральній площі Верхньої Лаври піднімається головний храм 
монастиря - Успенський собор. Навколо Близьких печер знаходяться дві 
каплиці, побудовані над колодязями, викопаними преподобними Антонієм і 
Феодосієм Печерськими. Говорять, що свята вода з колодязів здатна позбавити 
від будь-яких хвороб і навіть виконувати заповітні бажання. У 1990 р. Лавра 
була внесена в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [1], а в 2007 р. посіла 
перше місце в конкурсі на кращі сім чудес України. До чудес Києво-
Печерської Лаври належать: Святі ворота, Мощі Іллі Муромця, шапка Марка 
Печерника, ікона Божої матері «Печерська похвала», джерело «Сльози 
Пресвятої Богородиці». 

Щороку в Лавру приїжджають тисячі людей: хтось, щоб побачити її 
красу, а хтось, щоб поклонитися нетлінним мощам святих угодників, 
очиститися від гріхів, позбутися хвороб і зміцнити своє здоров’я. 

Почаївська Лавра, названа на честь Успіня Пресвятої Богородиці, є 
ставропігіальним чоловічим монастирем Української Православної Церкви в 
межах Тернопільської єпархії, основаним на горі біля містечка Новий Почаїв 
близько 1240-1241 рр. затворниками Києво-Печерської Лаври, що втікали на 
Волинь від ординського руйнування. Вона є найбільшим православним 
храмовим комплексом Західної України і другим після Києво-Печерської 
Лаври. 

Головною святинею Лаври є Стопа Богоматері. Усередині церкви Успіня 
Пресвятої Богородиці перебуває Чудотворне джерело, огороджене залізними 
ґратами й покрите ковчегом. Нагорі ковчегу й перебуває зображення Стопи. 
Під стопою, усередині скелі, перебуває печера, у якій вода стікає по краплях у 
посудини й роздається прочанам. У Лаврі перебуває чудотворна Почаївська 
ікона Божої Матері, почивають мощі преподобних Іова та Амфілохія 
Почаївських [2]. 

Паломництво в Україні не обмежується Києвом і Почаєвом. Зростають 
потоки туристів і паломників в Святі Гори, де розташований Святогірський 
Свято-Успенський монастир ХVІІ-ХІХ ст., який у 2004 р. отримав статус 
Лаври. Туристів приваблюють також безліч інших православних святинь – 
храми та монастирі, розташовані не тільки у великих містах, але й в невеликих 
містечках та поблизу сіл, серед мальовничої природи та ін. [3]. 

У світі іноді відбуваються такі дива, яким не можуть дати пояснення 
навіть вчені. Ці незвичайні явища стосуються і ікон. Деякі з них кровоточать, 
у інших - йдуть сльози, треті - сяють і т. д. Такі образи називають чудодійними, 
а паломники зі всього світу прагнуть схилитися до них. В Україні відомі 
випадки, коли хворі люди прикладалися до тієї чи іншої ікони і зцілялися. 
Святі ікони користуються популярністю, у них збираються прочани, щоб Боже 
благословення зійшло на них. Часто найвідоміші з них передаються по храмах 
країни.  

Значимість релігійного туризму для підтримки духовно-моральних основ 
суспільства переконливо засвідчує необхідність розробки нових туристичних 
маршрутів, покликаних ознайомити туристів з історією, культурою та 
духовним життям українського народу, а заразом, привернення більшої уваги 
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до, так би мовити, традиційних туристичних маршрутів, що пролягають біля 
головних українських святить – Києво-Печерської та Почаївської Лавр. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Загальновідомим є той факт, що впродовж останніх років  індустрія 
туризму займає одне з пріоритетних місць в економіці багатьох країн.  

Стратегічною метою туристичної галузі Україні є створення 
конкурентоспроможного туристичного продукту, спроможного гідно бути 
представленим на міжнародному ринку.  

У зв'язку з реформуванням економіки України, активною її 
зовнішньоекономічною діяльністю, дедалі більшою присутністю на 
міжнародних ринках, в тому числі на ринку туристичних послуг, та 
прийняттям Державної програми розвитку туризму та курортів на період до 
2022 року [1], виникає необхідність підвищення експортного потенціалу 
конкурентоспроможності та туристичної галузі, що, в свою чергу, неможливо 
без забезпечення належного регулювання діяльності в сфері туризму. 

Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), в 2016 р. 
число міжнародних туристичних візитів склало 1 млрд., а доходи від 
міжнародного туризму перевищили 1 трлн. дол. [2]. Аналіз і прогноз 
сукупного попиту на туристичному ринку показав, що кількість туристів з 
кожним роком збільшується і тенденції до збільшення туристичного потоку в 
найближчій перспективі будуть зберігатися. Саме це робить питання пошуку 
нових шляхів розвитку туризму в Україні особливо актуальним. 

Розвиток туризму є вкрай важливим для будь-якої держави, оскільки 
завдяки йому можна суттєво поліпшити соціально-економічну ситуацію на 
національному та регіональному рівнях. Згідно наявної інформації, у 2017 р. 
Україну відвідало більше, ніж 14,3 млн. іноземних туристів, з них службові, 
ділові та дипломатичні поїздки здійснили 33,3 тис. чол., туристичні – 172,8 
тис. чол., у приватних справах приїхало – 13,0 млн. чол. [3]. Однак, 
незважаючи на досить серйозні цифри, впродовж останніх 10 років розвиток 
сфери туризму в Україні характеризується переважанням негативних 
тенденцій. Як відомо, розвиток туризму безпосередньо залежить від таких 
секторів економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське 
господарство, виробництво товарів широкого вжитку і туристичного 
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призначення, а в цих сферах народного господарства проблем залишається 
чимало. 

Як свідчить офіційна статистика, розвиток туризму в Україні впродовж 
останніх років характеризується переважання темпів перевищення кількості 
виїзних туристів над в’їзними. Так, протягом 2014-2017 pp. виїзний 
туристичний потік збільшився з 23,76 млн. осіб до 24,66 млн. осіб, тоді в’їзний 
потік туристів зменшився із 24,67 млн. осіб до 13,33 млн. осіб [3]. У підсумку, 
Україна отримала негативне сальдо туристичних потоків.  
                         

 
Рисунок 1 - Динаміка туристичних потоків в Україні у 2014–2017 pp., 

млн. осіб [3] 
 
Попри невтішну статистику, туризм в Україні має непогані перспективи 

для розвитку, і цьому, зокрема, сприяє наявність потужного туристично-
рекреаційного потенціалу. Разом з тим, розвиток туристичної галузі 
стримують проблеми, які потребують уваги та пошуку шляхів їх вирішення. 
Йдеться, зокрема, про недосконалість законодавчої та нормативно-правової 
бази, відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного 
забезпечення діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном, 
недостатньо кваліфікований персонал, невідповідність рівня якості послуг та 
засобів розміщення міжнародним стандартам, відсутність достатньо 
розвинутої інфраструктури, незадовільний стан доріг. 

Для вирішення цих проблем законодавчий та виконавчі органи влади 
мають суттєво посприяти створенню організаційно-правових та економічних 
засад становлення туризму як високорентабельної галузі економіки та 
залученню інвестицій, в тому числі іноземних, водночас суб’єктам 
туристичного підприємства слід докласти зусиль для впровадження в 
індустрію гостинності передового зарубіжного досвіду, поліпшення 
інформаційного та рекламного забезпечення туристичної діяльності, кращого 
представлення вітчизняного туристичного продукту в Україні та за кордоном.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЕЙТЕРИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Кейтеринг є важливою формою обслуговування ресторанного бізнесу і 
набуває великої популярності в Україні. Оскільки ресторанна справа існує у 
середовищі високої конкуренції, вона вимагає щоденного 
вдосконалення.Пошук нових видів обслуговування, самообслуговування, 
технологій приготування страв, стандартів технологічних процесів, сервісута 
унікальних видів послуг – все це є пріоритетним вектором вдосконалення 
якості. 

Кейтеринг являє собою високоприбутковий та перспективний вид 
діяльності для готелів та ресторанів, які планують організовувати послугип 
остійно, а не періодично з метою долучити додатковий дохід для закладу  
[1, с.38]. 

Фактично, кейтеринг не закінчується на приготуванні та доставці їжі в 
певне місце і в певний час. Поняття кейтерингу включає в себе сервірування, 
приготування, вакуумування їжі, її транспортування, розвантаження, 
обслуговування належним персоналом, а також оформлення декорацій та 
інтер’єру. Тобто повністю сформована бригада професіоналів виїжджає та 
організовує ресторан на місці замовлення. 

За кордоном кейтеринг уже давно став самостійним видом бізнесу, 
точніше для компаній, які ним займаються -  це єдина стаття доходів [2].  

Оскільки кейтерингова діяльність в зарубіжних країнах почала 
розвиватися вже досить давно і на сьогодні набула свого піку розвитку, то 
Україна запозичила ідею виїзного харчування саме звідти. Набуття великого 
досвіду цього виду обслуговування в подальшому дозволить вести 
ефективний маркетинг та бізнес у нашій країні.  

Україна не так давно розпочала свій шлях у ресторанно-кейтеринговій 
індустрії, тому ми потребуємо більшого набуття досвіду, вмінь та знань. Це 
достатньо молодий напрямок, тому він також потребує нових ідей, гарних 
менеджерів та інвестицій.  

Перспективами розвитку кейтерингу в нашій країні є: 
- покращення якості послуг, тобто висока матеріальна та технічна база; 
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- розширення та збагачення асортименту страв, яке врахує особисту 
потребу клієнта у харчуванні, залежно від його способу життя та релігійної 
позиції; 

- вдосконалення сервісного обслуговування, тобто кадрове покращення, 
яке можливе за високого рівня навчання та проходження семінарів, майстер-
класів, практичних занять, які дозволяють покращити якість кожного фахівця 
окремо; 

- залучення мобільних комунікацій, використання мобільних додатків; 
- покращення маркетингової політики та менеджменту кейтерингових 

компаній; 
- більша інформованість у конкурентному середовищі; 
- пошук та реалізація нових шляхів збуту послуг виїзного харчування; 
- врівноваження цінової політики, яка зробить доступним; 
- використання кейтерингових послуг для будь-якого споживача. 
Ринок виїзного ресторанного обслуговування на території України є в 

усіх містах-мільйонерах, але до цього часу ще не достатньо розвинений, 
неконкурентний і зберігає великий потенціал. Мотивація до боротьби і росту 
за клієнта є завжди актуальною, тому в обласних містах на сьогодні досить 
високий рівень конкуренції. Тим паче, щоготелі все-таки знаходяться у 
вигіднішійситуації в порівнянніізспеціалізованимикейтеринговимифірмами-
новачками. Адже в кейтеринг-бізнесі досить виражена сезонність попиту. 
Якщо в готельному ресторані клієнти щоденні, то в кейтерингу можна 
виділити декілька «високих» сезонів. Перший: 25-35% продажів доводиться 
на грудень. Переважають в цей час корпоративні новорічні заходи. Другий 
сезон - сезон літніхзаходів – охоплює такі місяці, як травень, червень, липень, 
серпень і частково вересень. Причому, в плані активності червень з літніх 
місяців часто виявляється самим насиченим. Третій сезон - сезон бізнес-
активності: лютий-квітень і вересень-жовтень. Іноді також активним може 
бути і січень (відгомони Нового Року), хоча часто цей місяць, як і листопад, 
залишається «найтихішим» в житті кейтеринг-компаній [3, с.67]. 

Можна зробити висновок, що кейтеринг в Україні є відносно недавнім, 
але революційним видом діяльності у ресторанній сфері, який є прибутковим 
і стрімко розвивається саме в умовах конкуренції. Спираючись на те, що в 
нашій країні ця галузь розвивається швидко, вона має багато перспектив, які 
здатні підняти вітчизняну економіку на новий рівень. У нашій державі є 
мотивація вдосконалювати цю галузь, залучаючи нові інвестиції, 
використовуючи комп’ютерні технології та покращуючи сервіс. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
КОМУНІКАЦІЇ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

 
Важко уявити собі умови сучасної дійсності без мови. Будь-яка розмова 

між людьми служить одній меті: обміну інформацією [1]. Дії що вимагають 
контакту з іншими людьми, ми супроводжуємо словами. Але розмова це не 
лише слова. Велику роль в спілкуванні людей відіграють жести. Уявімо 
наприклад розмову без посмішки, руху очей, схвалюючих жестів. Ми навіть 
не замислюємось над цим спілкуючись кожен день з оточуючими людьми. Але 
нам обов’язково варто замислитися над цим питанням якщо ми збираємося 
відвідати іншу країну, бо інколи наш звичай наприклад жест схвалення може 
нести образливий характер для жителів іншої країни. 

Розглянемо докладніше найпоширеніші жести, їх значення і  
використання у країнах що найбільше відвідують туристи [2].  

Перший жест який ми найбільш частіше використовуємо це кивок 
головою. В Україні, а також більшості європейських країн кивок головою 
вгору-вниз означає згоду, а похитування голови з боку в бік – незгода. Однак 
є країни, де все зовсім навпаки. Наприклад Болгарії, Греції, Індії та деяких 
регіонах Туреччини ствердну на нашу думку кивок буде означати тверде «ні»! 
А наш звичний жест незгоди буде розцінюватися як "так". 

Наступний жесту різних культурах тлумачиться по-різному – від 
захоплення до серйозного образи. Він дуже популярний в США, цей жест 
означає, що все в порядку (все ОК) – кільце, утворене великим і вказівним 
пальцем – майже у всіх англомовних країнах і державах Європи означатиме 
одне і те ж.В Японії цей жест символізує гроші. У той же час в деяких інших 
країнах наприклад у Туреччині, Греції та країнах Близького Сходу цей жест 
вважається образливим, а у Франції він означає нікчемність, "повний нуль". У 
Тунісі ж цей жест означає «я тебе вб'ю!». В Азії та Бразилії цей жест 
вважається непристойним і вульгарним.  

Великий палець вгору. У більшості країн це жест схвалення (звідси, до 
речі, і виник значок «Like» у багатьох соціальних мережах). У автостопщиків 
усього світу він служить для зупинки попутного транспорту. Однак в Таїланді 
цей жест є знаком засудження, в Єгипті та Ірані він означає серйозна образа, а 
в Греції трактується як заклик замовкнути. 

Жест «Вікторія» - підняті вгору вказівний і середній пальці, розставлені в 
сторону у вигляді букви V. В США цей жест означає перемогу або світ, та 
вважається миролюбним знаком але за одною умовою – якщо при цьому 
долоня повернута від себе, в іншому випадку цей жест – образа. Доречі одного 
разу Уінстон Черчилль попав у незручне становище неправильно 
використавши цей жест. 
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Погладжування по голові. У країнах СНД і Європи цей жест означає 
похвалу, розраду, турботу або ніжність. А ось в буддистських країнах 
торкатися до голови іншої людини ні в якому разі не 
можна.Погладжуваннядитини по голові зазвичай є жестом дружелюбності і 
ніжності. Однак, в буддистської релігії верхівка є найвищою точкою тіла, 
тобто місцем, де мешкає душа. Дотик до верхівки є агресивним вторгненням в 
простір дитини або дорослого. Варто уникати цього жесту в країнах, де 
більшість людей сповідують буддистскую релігію. 

Мова, губи, підборіддя. Якщо в Тибеті зустрічний перехожий покаже вам 
язик - не засмучуйтеся. Це буде означати - «Я нічого не затівати проти тебе. 
Будь спокійний!".Але використовувати цей жест наприклад в Європі не 
варто.Для того, щоб висловити знак захоплення, жителі Іспанії і Мекс кладуть 
три пальці, притиснувши їх до губ і відтворюють звук поцілунку. Почісування 
підборіддя знизу вгору зібраними разом пальцями - досить грубий жест у 
Франції, Бельгії та на півночі Італії. Будь-який акцент в область бороди в цих 
країнах вважається проявом надмірної агресії. 

Далі розглянемо жести при яких використовуються долоні. У Греції такий 
жест долонею, поверненою від себе, вважається образливим.У багатьох 
країнах люди не звертають увагу на те, якою рукою вони пропонують щось 
іншим людям. В цілому ряді країн, включаючи Індію, Шрі-Ланку, Африку і 
весь регіон Близького і Середнього Сходу ліва рука вважається брудною. Їсти 
лівої – верх непристойності. Навіть лівші варто їсти правою рукою, так як 
тільки вона вважається підходящою для прийняття їжі. Теж стосується 
потиску рук і передачі предметів.В Японії, ввічливим вважається дарування та 
подача будь-яких речей обома руками, в той час як жест однією рукою може 
припускати зневага. Типовий жест італійців –долоню у формі човника – 
означає питання, заклик до пояснень. А аналогічний жест в Мексиці - заклик 
заплатити за інформацію: "Нічого тобі не скажу безкоштовно".У Пакистані 
самий образливий жест для чоловіка від жінки – спрямована на нього розкрита 
долоня, а від чоловіка до чоловіка - два хлопки в долоні. 

Очима і бровами. В Африці не прийнято пильно дивитися співрозмовнику 
в очі. Тривалий прямий погляд на людину вважається безсоромністю. 
Безневинна підморгування симпатичній дівчині зовсім не так уже й невинно в 
Індії, він вважається непристойним. 

Ноги. Якщо в Азії ви сидите напроти людини, стежте за тим, щоб підошви 
Вашого взуття ні в якому разі не виявилися в поле його зору. Це вважається 
глибокою образою.Якщо вас запросили в гості в шведську або норвезьку 
сім'ю, перше, що вам слід зробити, увійшовши в будинок – роззутися. 
Причому, зробити це потрібно ще на постілки, що не ступаючи у взутті в 
коридор.А в Голландії традиції дуже відрізняються від скандинавських. Якщо 
вас запросила в гості голландська родина, сміливо заходите в будинок у взутті. 
У Голландії все ходять у взутті, навіть домочадці щодня по своїй квартирі.В 
Японії гості знімають взуття і надягають м'які домашні капці. На підлогу в 
японському будинку не покладається ступати тими ж черевиками, в яких ви 
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йшли по брудній дорозі. Ходити по рогожі прийнято лише в спеціальних 
матерчатих або звичайних шкарпетках[3]. 

Отже, можна зробити висновок, що готуючись відправитися в подорож, 
ми маємо не тільки якомога більше дізнатися про країну, в яку 
їдемо,подивитися прогноз погоди, взяти з собою розмовник, перевірити 
політичний стан в регіоні, але і не забути про елементарне – часом незнання 
якихось деталей про народ, що проживає в країні нашого відпочинку, можуть 
поставити нас в незручне становище, а то і заподіяти нам неприємності . Щоб 
не потрапити в неприємну ситуацію, потрібно ознайомитися з мовою жестів, 
яка тлумачиться в кожній країні по-своєму[4]. 
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ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ КУЛІНАРІЇ НА ФОРМУВАННЯ  
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Харчування, безумовно, має великий вплив на здоров’я населення. В 

сучасному світі кожна свідома людина мусить аналізувати свій спосіб 
харчування, кулінарні звички та їх вплив на загальне самопочуття та здоров’я 
в цілому. З кожним роком все більше організацій долучається до проведення 
досліджень окремих продуктів харчування, страв, наших щоденних 
гастрономічних дій тощо. Вчені переконані, що за один рік одинадцять 
мільйонів людей помирають саме через неправильне шкідливе харчування. 

Один з найбільш престижних медичних журналів Lancet опублікував 
дослідження, яке показало, що наш щоденний раціон шкідливіший за куріння 
і є причиною кожної п'ятої смерті в світі. Вчених цікавила не проблема 
ожиріння, а неправильне харчування, яке завдає шкоди серцю і викликає рак. 
Дослідження незалежної науково-дослідницької організації «Глобальний 
тягар хвороб» визначило харчові звички країн, які скорочують тривалість 
життя. Вони показали, що найбільше люди помирають від  надлишку солі - три 
мільйони смертей, недостатнього споживання цільнозернових злаків - три 
мільйони смертей та дефіциту фруктів - два мільйони смертей.  

«Недоїдання» корисних продуктів: горіхів, насіння, овочів, клітковини і 
омега-3 жирних кислот, якими багаті морепродукти, - також є головними 
«вбивцями» людини [1].  
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Цікавим є той факт, що на результати таких досліджень також впливають 
звички, які формувалися на території певної країни протягом довгих віків. 
Етнічна кулінарія дуже часто задає шаблони, від яких важко відмовитися, 
навіть враховуючи той факт, що це негативно впливає на здоров’я та життя 
народу. 

Етнічна кулінарія кожної країни формується відповідно її місця 
розташування, історичних подій, кліматичних умов, релігії та стану 
економіки. Це саме ті фактори, які можуть дати поштовх на формування 
кулінарних традицій. А від стану цих факторів помітними стають проблеми, 
які впливають на стан здоров’я цілого суспільства. До прикладу, визнано, що 
найменший у світі показник смертності через неправильне харчування є у 
країн Середземномор’я. Це такі країни, як Франція, Ізраїль, Іспанія. 90 на 100 
тисяч осіб на рік – найнижчий зафіксований показник смертності через погане 
харчування. І виявлений він в Ізраїлі. Одним з найгірших показників є 893 на 
100 тисяч осіб на рік. Належить він Узбекистану. Можна провести паралелі 
між їх звичкою їсти багато жирної, солоної та гострої їжі. Загалом такі 
негативні результати належать цілій групі країн, пов’язаних схожими 
етнічними кулінарними традиціями. Це Південно-Східноа, Південна та 
Центральна Азія. А такі країни, як Китай та Японія до споживання окремих 
продуктів сумнівної якості ставляться по-різному. В першу чергу це 
стосується солі. Адже їх національною ознакою є споживання величезної 
кількості соєвого соусу, до складу якого входить велика кількість солі. Це 
стосується і інших соусів, які китайці споживають ледь не щодня. Сьогодні 
спостерігається тенденція зростання популярності технологічно оброблених 
продуктів. В свою чергу, це лише збільшує і так велику кількість солі в раціоні. 
Про це свідчить той факт, що Китай очолює рейтинг країн із найвищим рівнем 
смертності від надлишку солі. 

В Японії склалася дещо інша ситуація, не дивлячись на схожість етнічної 
кулінарії. Як зазначав професор Мюррей : «Японія - дуже цікава, 30-40 років 
тому вони споживали стільки солі, скільки Китай сьогодні. Сіль, як і раніше, є 
проблемою номер один, однак вони значно скоротили її споживання. 
Нинішній раціон японців містить багато фруктів та овочів, які захищають від 
хвороб серця». 

Якщо поглянути на країни Європи, то можна зрозуміти, що проблеми з 
харчуванням також присутні, але значно менші в порівнянні з  Азією. До того 
ж вони суттєво відрізняються характером виникнення. До прикладу, Велика 
Британія відстає за якісними показниками харчування від Данії, Франції та 
Бельгії. Населення Великої Британії споживає малу кількість овочів та 
фруктів, а також цільнозернових злаків і горіхів. Це можна стверджувати з 
огляду їх етнічної кулінарії. До того ж з кожним роком ціни на ці продукти 
зростають, а якість не покращується. Нещодавно було проведено цікаве 
дослідження, яке показало, що в бідних країнах Європи середньостатистична 
сім’я на 5 фруктів і овочів на день витрачає на 53% доходу родини. 

Можна зробити висновок, що сучасна культура споживання їжі великою 
мірою залежить від етнічної кулінарії, адже традиції впливають на 
формування здоров’я кожної нації. Але для вирішення проблем зі здоров’ям, 
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про які нам говорить статистика  та різноманітні дослідження, варто 
слідкувати за раціоном, пов’язувати його з станом організму та за потреби 
виключати одні продукти, або ж вносити інші. Всього цього можна досягти, 
не забуваючи про свої етнічні кулінарні традиції, якщо розумітися в основних 
продуктах харчування та відповідально ставитися до здоров’я.  
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ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В ХАРЧОВІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Проблеми застосування харчових добавок пов'язані із здоров'ям людини. 
Їх токсикологічна оцінка і проблеми гігієнічного нормування є актуальними у 
всіх країнах. 

Останнім часом у всіх країнах світу різко поширилось використання 
хімічних речовин та природних сполук, які запобігають псуванню харчових 
продуктів та напоїв або покращують їхню якість та подовжують термін 
зберігання.Терміном "харчові добавки" позначають природні сполуки або 
хімічні речовини, які самостійно, зазвичай, не, споживаються, але у 
обмежених кількостях спеціально вводяться до складу інших продуктів 
харчування.   

У різних країнах правила і нормативи із застосування харчових добавок в 
продуктах харчування відрізняються між собою. У Україні питаннями 
застосування харчових добавок займається Департамент Державного 
санітарно епідеміологічного нагляду МОЗ України. 

На теперішній час в Україні розроблені та діють нормативно-технічні 
документи, які регламентують застосування і реалізацію харчових добавок, та 
продуктів, технології виробництва яких передбачають використання харчових 
добавокє: Закон України «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя 
населення»; «Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок» 
(наказ МОЗ України №222 від 23.07.1996 р. зі змінами та доповненнями); 
Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; ДСДУ 
4518.2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів».  

Відповідно до технологічного призначення та основним цілям введення у 
харчовий продукт харчові добавки піддаються певній класифікації [1].  

Результати досліджень свідчать, що використання харчових добавок  у 
харчовій промисловості  слугує досягненню таких цілей:  

 збереження поживних якостей продукту харчування. Заплановане 
погіршення поживних якостей може бути дозволене лише тоді, коли харчовий 
продукт не є істотною складовою нормального режиму харчування, а також 
тоді, коли харчова добавка необхідна для виробництва продуктів харчування 
для груп споживачів, які потребують спеціального режиму харчування;  
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 забезпечення необхідними інгредієнтами або складовими продуктів 
харчування, які виробляються для груп споживачів, що потребують 
спеціального режиму харчування; 

 поліпшення якості харчових продуктів або подовження строку 
збереження продукту харчування за умови, що це істотно не змінює природу, 
склад чи якість продукту харчування, аби ввести споживача в оману;  

 допомога у виробництві, обробці, підготовці, приготуванні, 
пакуванні, транспортуванні чи зберіганні продукту харчування за умови, що 
харчова добавка не використовується для маскування неякісних вихідних 
матеріалів, небажаних (особливо негігієнічних) методів виробництва чи 
техніки під час будь-якої з вказаних вище операцій [2].  

Харчові добавки в Україні мають високу ступінь чистоти, що 
гарантується Законами України та нормативною документацією.  

Використання харчових добавок не дозволяється, якщо воно призведе до 
неправильної технологічної обробки сировини; до фальсифікації харчових 
продуктів; до значної втрати ними біологічної цінності. 

Останніми роками споживання харчових добавок в Україні значно 
збільшилось. Це пов'язано з розширенням переліку дозволених до 
використання препаратів, а перелік харчових продуктів без харчових добавок 
зменшується. 

В Україні харчові добавки використовуються в промисловості: м’ясній, 
молочній, кондитерській, хлібопекарській, консервній, олійно-жировій, 
рибній. 

Ковбасні вироби характеризуються тотальним включенням до їхнього 
складу нітритів з метою фіксації кольору. До багатьох ковбас згідно з 
рецептурою додаються нітрити у більшій кількості (0,06–0,075 г/кг), ніж це 
обумовлено законодавством (0,05 г/кг). Разом з нітритами до ковбас, аби 
стабілізувати забарвлення, додається ще і аскорбат натрію. До переважної 
більшості варених ковбас крім нітритів додають також фосфати, загальна 
кількість таких не повинна перевищувати 0,3% від маси сировини. Рецептури 
окремих варених ковбас містять 0,45% і навіть 0,685% фосфатів. До кров'яних 
ковбас додають 0,1% глутамату натрію як смакоароматичну добавку.  

При виготовленні молочних продуктів харчові добавки 
використовуються переважно у виробництві плавлених сирів. Це — солі-
плавителі, головним чином фосфати, менше — цитрати; смакові речовини у 
вигляді органічних кислот та ароматизаторів. Здійснюється також додавання 
антимікробних речовин (cорбінова кислота, нізин). До твердих сирів 
додаються нітрат калію (селітра) як консервант, а в молоко, яке призначається 
для цих сирів — хлорид кальцію для регуляції процесу їхнього визрівання [3]. 

Як і раніше, найбільшу кількість харчових добавок використовують в 
кондитерському виробництві. Тут використовують як синтетичні, так і 
натуральні сполуки, переважають барвники, ароматичні есенції та органічні 
кислоти 

В Україні стрімко зростає споживання безалкогольних напоїв, особливо в 
літню пору. У виробництві безалкогольних напоїв широко застосовують 
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органічні кислоти, до окремих напоїв додають ароматичні есенції, ванілін. Як 
консерванти вносять бензоатнатрію (0,018%) або сорбінову кислоту. 

Найменше харчових добавок використовують у виробництві овочевих 
консервів. Це головним чином органічні кислоти: оцтова, лимонна. 

Виходячи з наведенихфактів можна зробити висновок, 
щовикористанняхарчовихдобавок повинно сурово контролюватися 
Державою. Оскільки контроль за великою кількістюхарчових добавок 
збагатьох причин утруднений, то потрібнообмежитиїхперелік, 
якийвикористовують в харчовійпромисловості, залишившитількиті, 
яківкрайнеобхідні, для прискоеннячипокращеннятехнологічногопроцесу і 
використанняяких на данному етапірозвитку науки є абсолютнонешкідливим 
для організмулюдини.  
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АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ВІННИЦЬКОГО 

 РЕГІОНУ 
 

Туризм у Вінницькій області - новий, але дуже перспективний напрямок 
внутрішнього туризму. Вінницька область надзвичайно привабливе місце для 
подорожей. Добре відомий всім Палац Щербатових, Палац Графа Потоцького, 
Свято-Троїцька церква, православна святиня «Подільський Афон», заповідник 
«Буша», а також візитна картка Вінницького регіону - музей-садиба М.І. 
Пирогова – видатного та талановитого вченого, громадського діяча і нарешті, 
геніального хірурга свого часу.  

Для вивчення розвитку туристичних потоків Вінницької області було 
досліджено «Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2017 – 2020 
роки». Прийняття Програми обумовлено необхідністю створення цілісної 
ефективної системи підвищення рівня конкурентоспроможності туристичної 
галузі області на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках, 
забезпечення якості національного туристичного продукту. Зокрема, 
особливої уваги потребує вирішення питання належного пристосування 
природних територій об’єктів культурної спадщини для відвідування 
туристами, забезпечення їх відповідного Інфраструктурного облаштування та 
інформаційного забезпечення, формування позитивного іміджу Вінницької 
області, що має забезпечити стимулювання сталого соціально-економічного 
розвитку територіальних громад області. 
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В області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної 
спадщини: 1739 - археології, 1893 - історії, 526 - містобудування та 
архітектури, 101 - монументального мистецтва, 47 - садово-паркового 
мистецтва, 1-ландшафтна. 

Основними туристичними об’єктами Вінниччини є: фонтан ROSHEN, 
Національний музей-садиба М.І. Пирогова (у 2016 році відвідали майже  
158 тис. екскурсантів, з них 1448 - іноземні туристи з 65 країни світу); 
Вінницькийобласний краєзнавчий музей (у 2016 році відвідало близько 76 тис. 
туристів); Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму (ставка 
Гітлера «Вервольф» - у 2016 році відвідало 25,8 тис. туристів, з них близько 
1000 іноземних), Палац Потоцьких у м. Тульчин; Державний історико-
культурний заповідник «Буша» (у 2016 році відвідало 21 тис. вітчизняних та 
іноземних туристів); Лядівський Свято-Усікновенський скельний чоловічий 
монастир таБраїлівський Свято-Троїцький жіночий монастир.Також однією із 
туристичних «родзинок» регіону являєтьсявідокремлений підрозділ 
«Подільський зоопарк ВОКСЛП «Віноблагроліс» у місті Вінниці. Даний 
заклад є наймолодшим зоопарком в Україні. У зоопарку знаходяться 45 видів 
ссавців і 35 видів птахів (всього майже 400 тварин). 

Найбільш популярними видами туризму на Вінниччині є: історико- 
культурний, лікувально-оздоровчий, релігійний та спортивний [1]. 

Зелений сільський туризм - актуальний вид туризму, який користується 
широким попитом по ряду об’єктивних причин: це можливість відвідати 
барвисті регіони країни, які раніше Ви не бачили, насолодитись чистим 
повітрям і неповторною красою української землі. Ви можете подорожувати 
як у колі сім'ї, так і з друзями, при цьому даний вид відпочинку набагато 
економніший, ніж відпочинок на морі, а задоволення, які Ви отримаєте, аж 
ніяк не менше [2]. 

Україна стає одним із основних туристичних напрямків. Згідно зі 
статистикою, лідерами в'їзного туризму в першому півріччі 2018 року стали 
Молдова - 1 млн 949,6 тис. осіб, Білорусь - 1 млн 64,5 тис. осіб, Росія -  
645,3 тис. осіб, Польща - 532,4 тис. осіб, Угорщина - 447,4 тис. осіб, Румунія - 
354,8 тис. осіб і Словаччина - 151,8 тис. осіб. 

 

 
Рисунок 1 – Надходження до бюджету туристичного збору за 2015-2018 

роки у місті Вінниці 
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Подібні тенденції спостерігаються і у місті Вінниці. Так, в 2018 році 
збільшились надходження до бюджету від туристичного збору. За 10 місяців 
2018 року він склав 275,481 тис.грн., тоді як за 10 місяців 2017 року – 2 
35,122 тис.грн., а за аналогічний період 2016 року – 172,061 тис.грн. Приклад 
порівняння туристичного збору за 2015-2018 роки наведено на рис. 1. 

Практично не змінилась кількість відвідувачів музеї в 2018 році. Так, 
якщо за 10 місяців 2017 році музеї відвідали 483,415 тис. осіб, то за 10 місяців 
2018 року таких було 491,070. Приклад порівняння відвідування туристами 
музеїв наведено на рис. 2. 2018 року таких було 491,070.  
 

 
Рисунок 2 – Порівняння відвідування музеїв туристами  

за 2016-2018 роки у місті Вінниця 
 
Збільшилась кількість пасажирів, які скористалися послугами аеропорту 

Вінниця. За 10 місяців 2017 року такими послугами скористалися 48,861 тис. 
пасажирів. За 10 місяців 2018 року було перевезено 51,609 тис. пасажирів. 
Приклад збільшення кількості пасажирів наведено на рис. 3. 

Рисунок 3 – Кількість пасажирів, які скористались послугами 
аеропорту Вінниця за 2016-2018 роки 

 
Найчастіше в місто відвідують громадяни Ізраїлю, Польщі, Молдови, 

Росії, США, Великобританії, Німеччини. 
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В місті Вінниці працює готелів (хостелів) - 49, в них номерів - 1070, ліжко-
місць – 1937. З них готелів 5* - 1, 4* - 2, 3* - 38, готелів економ-класу – 8 [3]. 

Результати проведеного аналізу дають можливість зробити висновок, що 
Вінницька область має значний туристичний потенціал і всі передумови для 
його ефективного використання. Однак в найближчій перспективі потребують 
вирішення, на регіональному рівні, такі питання як: повільні темпи зростання 
обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму; невідповідність 
переважної більшості туристичних закладів міжнародним стандартам; 
незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в 
зонах автомобільних доріг; незбалансованість соціальної та економічної 
ефективності використання рекреаційних ресурсів та необхідністю їх 
збереження; відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з 
питаньрозвитку перспективних видів туризму; недостатня забезпеченість 
туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами; недостатність рівня 
розвитку інформаційної інфраструктури. 
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ВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙ ХАРЧОВИХ АЛЕРГЕНІВ 
В УКРАЇНІ 

 
В наш час відомо понад 160 харчових інгредієнтів, які викликають 

алергію. Саме харчові замінники запускають ряд процесів, які ми називаємо 
алергічними реакціями. Цей розлад передбачає нестерпність організмом 
людини продуктів з вмістом білка. 

Як правило, харчова алергія проявляється в людини вже в перші роки 
життя. Еволюція цього розладу залежить від того, як буде харчуватися 
людина. Крім цього важливе значення для розвитку захворювання мають 
алергічні реакції, які викликають у людини харчові алергени. 

Харчові алергени являють собою продукти, що містять певні речовини, 
здатні викликати серйозні патологічні реакції у людини, що страждає цим 
видом захворювання. Найбільш часто харчову алергію у людей викликають 
такі продукти, як: молоко, яйця, риба, горіхи, пшениця і соя, арахіс [2]. 
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В Україні система надання споживачам інформації про харчові продукти 
відповідає вимогам ЄС ст. 20, 21 Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності харчових продуктів» лише частково, відповідне 
законодавство потребує гармонізації з чинними європейськими нормами. Так, 
на сьогодні в Україні діє Наказ Державного комітету України з питання 
технічного регулювання та споживчої політики від 28.10.10 № 487 «Про 
затвердження технічного регламенту щодо правил маркування харчових 
продуктів», ISO 22000 “Система менеджменту безпечності харчових 
продуктів. Вимоги до будь-якої організації в ланцюзі виробництва харчових 
продуктів», наказ Мін. АПК № 590. Крім того, діє ДСТУ 4518-2008 
Національний стандарт України «Продукти харчові. Маркування для 
споживачів. Загальні правила». Проте, відповідно до Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів», на сьогодні 
дотримання стандартів є необов’язковим [4]. 

Згідно з угодою про асоціацію з ЄС в Україні скоро зміниться харчове 
законодавство. Насамперед – щодо маркування продуктів. Нові вимоги 
допоможуть зрозуміти, що саме ти купуєш і застерегтись від потенційно 
шкідливої продукції, а в закладах харчування надаватимуть інформацію про 
алергени. 

Нове законодавство визначає конкретний перелік обов’язкових пунктів, і 
якщо їх не вказати – порушники будуть нести відповідальність. У центрі уваги 
– упакування продукту, реклама, представлення і меню у закладах харчування. 

Перелік обов’язкової інформації про фасований харчовий продукт 
виглядає так: назва харчового продукту, перелік інгредієнтів, алергени, 
кількість певних інгредієнтів, номінальна кількість харчового продукту, 
мінімальний термін придатності або дата «вжити до», поживна цінність 
харчового продукту, країна походження або місце походження харчового 
продукту, найменування та місцеперебування відповідального оператора 
ринку харчових продуктів. 

Крім переліку основної інформації, яка має бути на упакуванні, є вимоги 
до подання цієї інформації. Назва має бути зрозумілою і читабельною, 
розміщеною на видному місці. Інформація про продукт не має бути 
прихованою або спотвореною сторонніми елементами обгортки, чіткою та 
зрозумілою, точно сформульованою і нанесеною так, що її неможливо 
видалити. Алергени мають бути виділені кольором або шрифтом і візуально 
відрізнятись від інших інгредієнтів. Що ж до меню, то алергени будуть нижче 
винесені з переліку інгредієнтів. 

Закон не вимагає миттєвих змін, він передбачає перехідний  
період (орієнтовано 2 роки), щоб виробники все зробили відповідно до 
законодавства [1]. 

У 2018 році в випробувальній Держспоживслужбі запроваджений новий 
напрямок випробувань з визначення алергенів в харчовій продукції методом 
ІФА. Метод ІФА дає можливість проводити якісний моніторинг крос-
контамінації в сировині на виробничих лініях, здійснювати перевірки 
правильності маркування харчової продукції, що безпосередньо впливає на 
безпечність споживача [3]. 
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Нами проводиться експеримент впровадження визначень та положень 
алергенів в закладах ресторанного господарства. Дослід передбачає 
розроблення меню, в якому буде міститись перелік алергенів які знаходяться 
у даній страві (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Меню з алергенами 

 
Отже, виходячи з вище сказаної інформації можна сказати, що 

законодавство в Україні змінюється. Безпечність харчових продуктів займає 
важливе місце у здоров’ї людини, а саме для людей з алергічними реакціями. 
Нові вимоги в законодавстві будуть захищати споживачів від шкідливої 
продукції та недоброякісних виробників. 
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URL:https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9jYXJwYXRvYnNlcnZlci5ldS%2FQstGW0
YLRh9C40LfQvdGP0L3QtS3RhdCw0YDRh9C%2B0LLQtS3Qt9Cw0LrQvtC90
L7QtNCw0LLRgdGC0LLQvi3QvdC1Lw%3D%3D 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ 
 

Звичайні столові прибори значно полегшують нам буденне життя. Але ж 
ми розуміємо, що в певний час, просто комусь в голову прийшла геніальна ідея 
припинити їсти руками. А деякі прибори, наприклад, ніж, спочатку були 
призначенні зовсім для інших цілей. 

Не дивно, що першим з'явився саме ніж, зроблений з кісток тварин або 
каменю, він призначався для полювання й оброблення шкур тварин. Він був 
зброєю і знаряддям для багатьох видів робіт. На стіл ножі стали викладати  
5 тисяч років тому, вони були не дуже гострими та слугували для намазування 
масла або поділу нетвердої їжі. Такі ножі стали називати столовими. 

До середніх віків універсальний кишеньковий ніж можна було знайти в 
кожній кишені - він був необхідний для підручної роботи або самозахисту. А 
ось з 15-16 століття на столах у знаті з'являються ножі з ручками з дорогих 
сортів дерева, прикрашені позолотою. Тобто, ніж стає предметом домашнього 
ужитку і столового етикету, користуватися ним вважається привілеєм. 

Згодом матеріали, з яких виготовлялися ножі, так само як і їх форми - 
змінювалися. Краса поступалася місцем практичності й довговічності, 
зручності в користуванні. Бронза та дерево, срібло і золото поступилися перед 
якістю, стали з легкими пластиковими руків’ями. 

До 17 століття за формою ножі робили виключно з загостреними лезами, 
а ось закруглені столові ножі з'явилися за часів правління Людовика XIV, щоб 
позбавити придворних від поганої звички колупати вістрям ножа в зубах. 

Складаний ніж вважається винаходом більш сучасним, але насправді це 
всього лише відроджена римська ідея - в I столітті римляни використовували 
такі ножі для подорожей і військових походів. Складаний ніж - універсальний, 
він вважається і зброєю, і інструментом, і столовим прибором одночасно. 

Прототипи ложок - посуд для набирання рідкої їжі та пиття. У різних 
країнах, не змовляючись, люди використовували шкаралупу горіхів, раковини 
молюсків, глину, тріски для вживання в їжу наварів і похибок. До речі, з 
латинської та давньогрецької слово «ложка» перекладається як «раковина 
равлика». 

У III тисячолітті до нашої ери стали з'являтися ложки з рибних кісток, 
дерева або рогу. Римська знать користувалася ложками, зробленими з чистого 
золота. Єгипетські багатії володіли ложками з дорогоцінних металів, каменю і 
слонової кістки, а прості люди їли руками або дерев'яними ложками. 

Англійське тлумачення слова «ложка» походить від одно корінного слова 
«тріска». У слов'ян також був популярний посуд з дерева, і ложка не була 
виключенням. Ложку носили з собою в гості, і за формою вони були 
найрізноманітнішими - від грубих необтесаних до тонких і витончених, 
наскільки дозволяла майстерність виробника. 
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Срібні ложки з'явилися в 988 році, в якості компенсації за прийняття нової 
віри на Русі дружинникам Володимира Красне Сонечко. 

Римляни використовували ложки овальної форми з довгою ручкою, а в 
Європі були поширені ложки з круглою виїмкою і короткою ручкою, і лише в 
15-17 століттях вони також взяли форму овалу. Довжина ручки також стала 
довшою, тому що мода диктувала свої умови - об'ємні коміри й жабо не давали 
підносити руку близько до обличчя. 

В середині 19 століття у ложок з'явилася плоска ручка, щоб тримати її 
витончено кінчиками пальців. Водночас ложки прикрашають фігурками  
12 апостолів і тому сервізи стали оформлятися на 12 персон. Немовляті на 
хрестини дарували срібну ложку з зображенням апостола, в честь якого він був 
хрещений. 

Таким чином, ложки ставали витвором мистецтва, аристократи й раніше 
надавали перевагу сріблу і витонченості, в той час як простий народ 
користувався простими столовими приборами з бронзи та олова й тримали 
ложку кулаком, тому руків’я було нехитре. 

У 19 столітті винайшли сплав міді з нікелем і цинком - мельхіор, який був 
схожий на срібло, але дешевше і практичніше благородного металу. Ложки з 
цього сплаву швидко стали популярні в Європі. Одночасно з'являються 
алюмінієві ложки, які зараз асоціюються з дешевизною і пережитком 
минулого, тоді як за часів Наполеона III алюміній подавався лише імператору 
і шановним гостям, інші їли з позолоченої ложки. 

Вилка - порівняно новий винахід, хоча ще в Стародавній Греції були 
відомі її прототипи - великі прилади з двома гострими зубцями для 
приготування та подачі м'яса. Їли ж м'ясо руками, в Римі навіть одягали для 
цих цілей спеціальні рукавички та загострені наконечники на пальці. 

У 7 столітті в Туреччині з'явилися вилки з двома зубцями, а в 10 столітті 
вони стали популярними й в Візантії, звідки розповсюдилися по всій Європі. 
Через незручність користування і диявольського «обличчя» за часів 
Середньовіччя, вилки потрапили в справжню опалу. І їх стали забувати, а в 
деяких країнах навіть заборонялися на законодавчому рівні. 

У 14-16 століттях вилки були доступні лише багатим людям, які 
наколювали однозубою виделкою шматочки їжі. Але їсти руками ще довго 
входило в етикет і не було ганебним або непристойним - після того, як 
шматочок м'яса з'їдався, руки ополіскували в чаші з водою, що стояла поруч. 

В кінці 17 століття нарешті з'явилася вилка, яка дійшла до наших часів - з 
3-4 зубцями, правильно вигнута, і в цей час, як і годиться, вона була привілеєм 
знатних осіб. 

Аж до 18 століття вилку називали рогатиною або вільце, а звичайні люди 
вважали її зайвою на столі до початку 20 століття. 

З розвитком землеробства і іноземної торгівлі, з появою нових 
інгредієнтів і складних страв в 18-19 століттях стали з'являтися і нові столові 
прибори - різновиди ложок, виделок і ножів. Правила етикету розширювалися, 
і знати їх вважалося все поважніше. 
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До наших часів не дійшла інформація про те, хто ж винайшов палички 
для їжі. Перші палички виготовляли з бамбука, ствол просто не до кінця 
розщеплювали. Виходили щипці, якими зручно було захоплювати їжу. 
Роздільні палички з'явилися в Китаї - в розкопках були виявлені бронзові 
прибори, зроблені ще в 12 ст. до н.е. Прибори зображені на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 -  Бронзові прибори 12 ст. до н.е. 

 
У 20 столітті етикет пішов в сторону спрощення, з'явилися гібриди 

столових приборів - конвертерний штекер ложка або вилка-ложко-ніж. Досі в 
деяких компаніях, які виробляють фаст-фуд, використовуються пластикові 
аналоги таких багатофункціональних приборів. 

Отже, протягом тривалого часу столові прибори змінювали свою форму і 
призначення, але і надалі мають популярність серед споживачів. З кожним 
роком мистецтво столових приборів осучаснюється і дивує нас формою, 
зовнішнім виглядом і призначенням. 
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ТРЕНД РОКУ – КІНЕЗІЛОГІЧНЕ ТЕЙПУВАННЯ 

 
Сучасний світ перенасичений різноманітною інформацією, роботою та 

невідкладними справами і зовсім не важливо чи ти просто мама в якої дві 
дитини чи бізнесвумен, яка керує цілою компанією, адже відпочинок та час на 
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себе потрібен всім. В цьому питані допоможе велнес індустрія, яка  
предстваляє собою унікальні методи управління здоров'ям і життям,  а також 
відкриває нові можливості збереження здоров'я і активного довголіття, 
інноваційні технології для створення сприятливого середовища проживання. В 
сучасному світі мало кого можна вже здивувати кріосауною, кисневим 
коктелем, лазерними шліфуваннями, корейською косметикою чи ще чимось, 
але справжнім трендом цього року стало  кінезіологічнетейпування. 
Організмкожноїлюдини - найбільшдосконалиймеханізм, створений природою, 
щоволодієздатністю до самовідтворення, самолікування і саморозвитку. Метод 
кінезіологічного тейпування допомогає людині стимулювати ці процеси, 
одужувати за рахунок внутрішніх можливостей організму [5].Тейпування тіла 
– це надзвичайно ефективний та простий метод, який був винайдений ще в 
1973 японським хіропрактиком Кензо Касе. Першими використали чудо-тейпи 
японські волейболісти на олімпійських іграх, після чого техніка 
кінезіологічноготейпування почала швидко розповсюджуватися у світі, 
особливо в спортивній медицині та фізіотерапії [4]. 

Кінезіологічне тейпування – це ефективний та швидкий метод лікування, 
а також профілактики різноманітних м'язових і суглобових травм без будь-
якого медикаментозного втручання [3]. Цей метод лікування базується на 
особливій техніці накладання тейпів – спеціальних стрічок – на пошкоджену 
ділянку тіла. Дуже довгий час тейпування було популярне тільки серед 
спортсменів, оскільки тейпування дозволяє знизити навантаження на 
пошкоджені суглоби і м’язи, полегшує кровопостачання і лімфовідтік [2]. 
Тейпи фіксують шкіру, яка з’єднана з  прилеглими м’язами, тому при 
наклеюванні тейпів ми безпосередньо фіксуємо м’язи і не дозволяємо їм 
скорочуватись і розтягуватись вище певної амплітуди.  За рахунок скорочення 
і розтягнення тканини тейпа та почергового розтягнення та розслаблення 
шкіри при рухах, утворюється ефект мікромасажу, який активізує обмін 
речовин у м’язах, що працюють. Фіксація суглобів тейпами забезпечує 
обмеження рухів у хворому суглобі, що створює оптимальні умови для 
швидкого одужання без повного знерухомлення суглобу. А також тейпування 
зменшує втому м'язів, гармонізує роботу м'язових та міофасціальних ланцюгів, 
зменшує відчуття болю, підвищує м'язовий тонус, поліпшує мікроциркуляцію 
і головне за допомогою тейпів можна корегувати фігуру та позбавитись всім 
ненависного всім жінками целюліту [1]. 

Отже, ринок послуг для збереження вашої краси та здоров`я  ноповнений 
найрізноманітнішими продуктами і дуже швидко оновлюється новими б`юті 
трендами, але не варто стрімко кидатись на новинки, оскільки те, що широко 
використовують у Кореї може просто напросто не підійти пресічній жінці в 
Україні. В будь-якому підборі тих чи інших процедур потрібно порадитись із 
лікарем, який зважить всі плюси і мінуси і затвердить ваше лікування. 
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На сьогоднішній день енергозбереження займає одну з ключових 
позицій у розвитку  економіки ринків споживчих послуг і 
матеріалів.Використання альтернативних джерел енергії стає все більш 
популярним, особливо у світлі енергозберігаючих технологій, якіпоширені у 
країнахЄвропи.  

У ресторанах, кафе, їдальнях велике значення відведено технологічному 
обладнанню. До сучасного устаткування, яке найчастіше застосовується в 
закладах ресторанного господарства відносять: 

1) механічне устаткування: картоплечистки, тістомісильні та 
тісторозкачувальні машини, хліборізки, м’ясорубки; 

2) теплове устаткування: вогневі плити, газові плити, індукційні плити, 
шашличні плити, електричні жаровні, електричні фритюрниці; 

3) холодильне устаткування: холодильні машини, холодильні агрегати, 
холодильні шафи, камери, вітрини, прилавки; 

4) торговельне устаткування: ваги, електронно-касове обладнання [1]. 
Одним з найважливіших у данному переліку оснащення є теплові 

апарати, а найбільш широко в закладах ресторанного господарства 
застосовуються самеплити [3]. 

Фахівці рекомендують купувати сучасну індукційну техніку  так як вона 
прискорює і полегшує процес теплової обробки і економить 40-50% 
електроенергії в порівнянні зі звичайними приладами. 

Індукційна плита – це електрична кухонна плита, що розігріває 
металевий посуд індукованими вихровими струмами, які створюваними 
високочастотним магнітним полем. 

При роботі з індукційною плитою необхідно використовувати 
спеціальний посуд, виготовлений з матеріалу з відповідними 
характеристиками, який в змозі ефективно поглинати енергію вихрових полів. 

Індукційна плита за своїм принципом роботи схожа на звичайний 
трансформатор, де первинною обмоткою служить індукційна котушка, яка 
міститься під склокерамічною поверхнею плити. Нею протікає електричний 
струм, частота якого значно більша від 50 Гц нашої електричної мережі і 
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становить 20-60 кГц. Вторинною обмоткою цього, так званого, 
трансформатора є посуд, який ми ставимо на плиту. У днищі посуду 
створюються струмиіндукції, які його нагрівають, а тепло від посуду за 
допомогою теплопровідності передається його вмісту. 

Отже, проаналізувавши вищенаведене, можна зробити висновок, що в 
сучасних закладах ресторанного господарств а найефективніше застосовувати 
індукційні плити, які є естетичними, зручними в експлуатації, дозволяють 
заощаджувати електроенергію та швидкоготувати страви та кулінарні вироби.  
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СПІВПРАЦЯ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ З 

АВІАКОМПАНІЯМИ 

 
Розширення меж світового туристичного ринку, збільшення попиту, 

зміна смаків та вподобань споживачів, їхні вимоги до якості сервісу, 
підвищення інтенсивності мандрівок, – усе це призводить до зміни в 
організації роботи суб’єктів туристичної галузі загалом, вимагає 
впровадження нових, більш досконалих форм ведення бізнесу. 

В обслуговуванні туристів під час подорожей беруть участь різноманітні 
підприємства та організації.До таких підприємств відносять: засоби 
розміщення (готелі, турбази, мотелі та ін.); підприємства харчування 
(ресторани, кафе та ін.); екскурсійні фірми та бюро; транспортніпідприємства 
(авіакомпанії, автобусні компанії та ін.); страхові компанії.Такі підприємства 
в туристичній практиці прийнято називати постачальниками послуг. 

Туристичний оператор є активним суб’єктом ринку та виробником 
туристичних продуктів, саме він укладає угоди с постачальниками послуг, 
формує туристичний продукт, просуває та реалізовує його [1]. 

Багато науковців, що здійснюють свою діяльність у сфері туризму 
зазначають необхідність вдосконалення методівведення туристичного бізнесу. 
Напрямок регулювання діяльності в туризмі досліджували такі українські 
науковці, як: А. Гайдук; 1. Демиденко; Т. Ткаченко та інші. 

Так, український науковець Т. Ткаченко відзначає:«Турпродукт 
реалізується у формі комплексу послуг і товарів туристського призначення, 
отже, співпраця є невід’ємною частиною ведення бізнесу та створення 
продукту у галузі туризму» [2]. 
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Співпраця туроператора з авіакомпанією є найбільш важливим питанням 
на сучасному туристичному ринку. Авіаперевезення є невід’ємною частиною 
майже кожного туристичного продукту. На міжнародному та державному 
рівні ці відносини регулюються такими основними документами: 

1. Угодою про уніфікацію правил міжнародних повітряних перевезень 
(Варшавська конвенція), прийнятою 12 жовтня 1929 року, із змінами і 
доповненнями, внесеними в 1955 і 1975 роках [3]; 

2. Законом України про туризм (від 5 вересня 1995 року, стаття 19) [4]. 
Чому авіаперевезення є настільки популярними сьогодні? Саме 

авіапостачальники дають можливість розширити географію міжнародного 
туризму, швидко та безпечно дістатися будь-якого куточку світу, адже, 
сучасний туризм потребує швидкості, а авіакомпанії є провідними 
постачальниками послуг на туристичному ринку. 

Потрібно враховувати, що саме туристичний оператор є найбільшим 
«роботодавцем» для авіакомпаній. Він дає їм можливість працювати і 
отримувати прибуток за рахунок обслуговування прибуваючих або 
від'їжджаючих туристів. 

Найбільш поширеним видом співпраці туроператора та авіакомпанії є 
організація чартерних програм. 

Чартер – це договір перевезення, укладений між власником 
транспортного засобу і наймачем в оренду всього транспортного засобу або 
його частини на певний рейс або термін. Чартерні перевезення виконуються 
поза регулярним розкладом на умовах оренди літаків[2]. Коли 
сторонипідписують договір про організацію чартеру, авіакомпанія майже 
завжди ставить туроператора в жорсткі умови. Перш за все з фірми стягується 
передоплата. Авіакомпанія завжди наполягає на заздалегідь оплачені перший 
і останній рейси чартерного циклу. Таким чином вона може застрахувати  себе 
і раніше завезених туристів від можливих неплатежів туристичних 
операторів.Оплата рейсів обговорюється заздалегідь і здійснюється за 7-10 
днів до початку польоту. У разі несвоєчасної оплати, згідно договору, 
компанія має право виставити замовнику штрафні санкції чи розірвати з ним 
наявні договірні відносини [3]. 

Нерегулярні перевезення в усьому світі виконуються як регулярними, так 
і спеціалізованими чартерними авіакомпаніями. Часто для виконання 
нерегулярних польотів «звичайний» перевізник створює при собі окрему 
структуру, що спеціалізується виключно на виконанні чартерів. Прикладом є 
українська авіа компанія Міжнародні Авіалінії України. МАУ є одним з 
ключових гравців у сфері повітряних перевезень України з часткою ринку в 
20% [1]. 

За даними Всесвітньої туристичної організації, станом на сьогодні 
чартерні перевезення складають 17% всіх міжнародних пасажирських 
перевезень в усьому світі та близько 40-50% в Україні.В цілому чартерні 
авіаперевезення – одна з найбільш дохідних частин українського авіабізнесу. 
Щорічно пасажирообіг збільшується [3]. 



354 

Прикладом співпраці туристичного оператора і авіакомпанії в Україні є 
співпраця туроператора «Joinup!»з такими чартерними авіакомпаніями як 
«WindRose», «BravoAirways», а також з авіакомпанією «МАУ» (до Єгипту). У 
червні 2018 року «Joinup!» створює власну авіакомпанію «Skyup». Також 
туроператор співпрацює з авіалініями FlyDubai по направленню Шрі-Ланка, 
Індія та ОАЄ [9]. 

Туристичний оператор CoralTravel здійснює програми авіаперевезень на 
чартерній і регулярній основі та співпрацює з «WindRose», «TurkishAirlines», 
«МАУ» [2]. 

Останнім часом туроператори прагнуть збільшити свою частку в 
туристичних витратах за рахунок зменшення собівартості авіаперельоту 
(наприклад: туроператор «AnexTour» створив власну авіакомпанію 
«AzurAir»(Україна)) [2]. 

Отже, розвиток туристичного бізнесу призводить до виникнення нових 
форм взаємодії різних суб’єктів між собою. Туристичне підприємництво на 
початку ХХІ сторіччя досягло тієї граничної межі, за якою процес розвитку 
без залучення різновиду інноваційна даний момент є неможливим. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕТНІЧНИХ РЕСТОРАНІВ 

 
Гостинність – це одне з фундаментальних понять цивілізації, яка на 

сьогодні забезпечується такими видами економічної діяльності, як готельне і 
ресторанне господарство. Протягом віків воно пройшло чималий шлях від 
місць для відпочинку тих хто подорожує вночі та їх харчування до створення 
великих мереж готелів і ресторанів. 

Ресторанне господарство – це вид економічної діяльності суб’єктів 
господарської діяльності щодо надання послуг харчування для споживачів з 
організацією дозвілля або без нього. 

Перехід країни на ринкові умови господарювання призвів до 
кардинальних змін у цій сфері діяльності: значно збільшилась частка закладів 
з приватною та колективною формами власності, мережа загальнодоступних 
ресторанних закладів розширилась. Створюється велика кількість закладів, 
спроможних задовольнити потреби споживачів з різним рівнем доходів. 
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Найбільшу частку в структурі мережі закладів ресторанного господарства 
займають кафе, закусочні, буфети (понад 53%), далі йдуть їдальні (трохи 
більше 20%), бари (16%), інші заклади ресторанного господарства (7%) до 
яких відносять й етнічні ресторани [3, с. 12]. 

Етнічні ресторани в Україні стають дуже популярними, оскільки 
допомагають клієнтові влитись в культуру харчування нації, котра його 
зацікавила. 

Створення етнічних ресторанів, у яких відтворюється культура певного 
етносу, у тому числі й кулінарна значно розширилось: 

 Схід (японські, китайські, тайські); 
 Європа (французькі, італійські, німецькі); 
 латино-американська (мексиканські, бразильські); 
 країни СНД (грузинські, узбецькі) тощо. 
При їх створенні більшість уваги наділяється особливостям кулінарного 

мистецтва певної нації, архітектурно-художньому конструюванню будівель, 
дизайну приміщень, національного посуду тощо. 

Розглянемо це на прикладі ресторану корейської кухні. Для корейської 
кухні характерні саме гострі страви (кімчі, токпокі, куксу, пулькогі та інші). В 
їх культурі слова «гострий» та «смачний» вважаються синонімами. До 
особливостей дизайну такого ресторану відносять переважно коричневі та 
бежеві відтінки, також традиційний глибокий посуд з обробленої глини. 
Особливостями харчування та обслуговування в корейському ресторані є: 

1. Переважна відсутність стільців, а замість них подушки, щоб на них 
сидіти на землі (в Південній Кореї всі підлоги з підігрівом); 

2. Після того, як відвідувачі сіли їм обов’язково принесуть воду, яка 
входить у вартість замовлення; 

3. Навіть якщо відвідувач прийшов не сам, одразу дають лише одне меню; 
4. Палички для їжі вже стоять на столі, завдання споживачів лише самим 

сервірувати стіл (палички та стакани для води); 
5. Після замовлення одразу ж приносять безкоштовні закуски; 
6. Оплата замовлення відбувається на виході з ресторану, чайові відсутні, 

оскільки це вважається не прийнятним для корейської культури. 
За останні роки поширюються певні тенденції, пов'язані з розвитком 

закладів ресторанного господарства, спеціалізованих на кухнях певної нації [1, 
с. 55]: 

 використання локальних продуктів для приготування страв національної 
кухні. Створення їжі з продуктів, розповсюджених на території певного 
регіону, більш прозоре й дешевше, ніж з імпортної сировини, а також спонукає 
розвиток підсобного господарства. Так, для багатьох ресторанів звичайною 
стає наявність власної міні-ферми або саду та городу [2]; 

 збільшення кількості етнічних закладів ресторанного господарства, 
працюючих у форматі «відкрита кухня» («open kitchen»), що дозволяє клієнтам 
спостерігати за процесом приготування, оцінювати якість продуктів та рівень 
майстерності кухаря. Коли у відвідувачів є можливість бачити весь робочий 
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процес зсередини, вони мають менший сумнів щодо свіжості продуктів і 
професіоналізму персоналу; 

 запровадження крафтових напоїв та страв в етнічних закладах 
ресторанного господарства, що є приводом зробити щось за старовинними 
рецептами та активно рекламувати це для залучення нових клієнтів; 

 поширення закладів з національною кухнею за типами: кав’ярня, паб, 
кондитерська, фаст-фуд. Зараз саме той час, коли рестораторам вигідно 
відкривати невеликі сімейні, «душевні» ресторани зі смачною їжею. З-за 
конкуренції та підвищення орендної плати, з ринку поступово відходять модні 
«дизайнерські» ресторани, на яких робили імена дизайнери інтер‘єрів, а не 
кухарі [3]. 

Етнічні ресторани на сьогоднішній день в Україні набуваюсь все більшої 
популярності, цьому сприяє: 

1. Стрімкий розвиток етнічних ресторанів в крупних торговельних 
центрах. Дане впровадження забезпечує збільшення кількості відвідувачів 
центрів, термін їх перебування, і, відповідно, ріст обсягів продажів та 
підвищення прибутків як торговельних центрів, так і ресторанів, зокрема 
етнічних. 

2. Активне впровадження інновацій при обслуговуванні в етнічних 
ресторанах, до яких належать: інтерактивне електронне меню, QR-кодування, 
повсюдне користування перевагами Інтернету тощо. 

3. Орієнтація невеликих європейських кафе та ресторанів на 
приготування страв, традиційних для кухонь Близького Сходу та Північної 
Африки (Мороко, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту, Ірану та Іраку), що зумовлено 
численністю сімей мігрантів з цих країн в Європі [4]. 

Отже, етнічні ресторани сприяють розвитку самої культури та  
розповсюдженню її в інших країнах. Розвиток даного ресторанного 
господарства буде завжди позитивно впливати на розвиток країни, як в 
культурній так і в економічній сфері. 
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Ізраїль – це країна, яка закохує в себе з першого погляду. Чарівні заходи 

сонця, смачна їжа, вільні люди і тихий шум морських хвиль – все це, а також 
багато іншого приваблює туристів з усього світу. Популярністю серед 
мандрівників Ізраїль може похвалитися цілком заслужено: одні їдуть сюди 
зануритися в давню історію трьох світових релігій, інші – поправити здоров'я 
на цілющих просторах Мертвого моря, треті – піддатися загальній анестезії  на 
операційних столах одних із найкращих в світі лікарів, інші – просто провести 
відпустку на пляжі, нічого не роблячи. 

Подорожуючи Ізраїлем, туристи зустрічають велику кількість націй, які 
тут проживають. Як відомо, в 1990-х рр. тисячі людей сюди приїхали з 
пострадянського простору; приїхали з тим, аби залишитись назавжди. В 
Ізраїль, зокрема, приїхало багато вчених, і на сьогодні, як наслідок, високі 
технології формують одну з головних статей ізраїльського експорту. Як 
люблять жартувати місцеві, в Ізраїлі найкраще продається те, що у ізраїльтян 
між вухами – єврейський мозок. І дійсно, інновацій і наукових розробок тут 
стає все більше з кожним днем. Подібний стан справ, з-поміж іншого, значно 
зумовлений браком корисних копалин: якщо сусідні мусульманські країни 
щедро наділені величезними запасами нафти, то в Ізраїлі ситуація принципово 
відмінна. У підсумку, аби «залишатися на плаву», місцеве населення 
максимально використовує інтелектуальний ресурс.  

На політичні мапі світу держава Ізраїль вперше постала 14 травня 1948 р. 
Декларація Незалежності устами першого прем'єр-міністра Бен-Гуріона, в 
честь якого названо головний аеропорт країни, була зачитана в Тель-Авіві [1]. 
Попри те, що столицею Ізраїлю було проголошено Єрусалим, в умовах війни, 
з усіх сторін оточене вороже налаштованими арабами, місто елементарно було 
не в змозі реалізувати таку почесну місію. Виконання функцій столиці 
Єрусалим почав реалізовувати лише через півтора роки по тому. 

Держава Ізраїль, історія якої нараховує лише трохи більше 70 років, 
попри невеликі свої масштаби, розташована в семи кліматичних зонах. Це 
дозволяє місцевому населенню вирощувати величезний асортимент культур: 
як відомо, Ізраїль має високо розвинене сільське господарство і більше, ніж 
110 країн світу купують ізраїльські аграрні технології та оснащення. Важливе 
значення в економіці Ізраїлю відіграє туризм. Основними споживачами послуг 
туристичної індустрії країни є прочани, які прибувають відвідати біблійні 
місця, а також ті, хто приїжджає сюди, аби поніжитися на курортах Мертвого, 
Середземного та Червоного морів. Дедалі більшого авторитету набуває 
банківська система Ізраїлю, який поступово перетворюється в один із 
головних фінансових центрів Близького Сходу. Незмінними 
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характеристиками банківської системи країни є високий професіоналізм, 
сучасні технології та широкий діапазон послуг.  

З-поміж багатьох міст Ізраїлю увагу вітчизняних туристів часто 
привертає Рішон-ле-Ціон, відомий не лише тим, що в ньому проживає багато 
російськомовних людей, але й тим, що тут був написаний гімн Ізраїлю – 
Хатіква (у пер. – «наша надія»). Крім того, саме тут був вперше піднятий 
прапор ново проголошеної держави і саме тут з'явилася перша виноробня по 
виробництву гранатового вина, відомого своїми неабиякими смаковими 
якостями (на сьогодні в Ізраїлі функціонують більше 300 таких заводів).  

Неможна не згадати і про столицю Ізраїлю Єрусалим – місто, в якому 
дивним чином поєдналися три найбільші світові релігії: християнство, іудаїзм 
та іслам, місто, яке ніби магніт, тягне до себе людей зі всього світу. Якщо 
раптом запитати будь-кого з громадян Ізраїлю, куди він їде, він ніколи не 
скаже: «Я їду в Єрусалим», а лише так: «Я підіймаюсь в Єрусалим», маючи на 
увазі не стільки географічний вимір, як піднесення духовне. Географічно 
Єрусалим знаходиться на висоті понад 800 м над рівнем моря. Гуляючи 
містом, можна побачити Храмову гору, де знаходиться символічний центр 
Всесвіту, трикутний камінь, від якого, згідно з переказами, з'явився світ, гору 
Морія, над якою височить Купол Скелі – третя за значимістю мусульманська 
святиня, Стіну Плачу – головну єврейську святиню, ін. Крім того, можна 
пройтися дорогою, якою підіймався на розп’яття  Ісус Христос, і побачити 
власне саме місце розп'яття, а також місце Воскресіння Господнього Сина – 
Храм Гроба Господнього. Аби побачити все зазначене та душею 
«доторкнутися» до нього, одного дня, безперечно, виявиться замало.  

У той час, як Єрусалим є душею Ізраїлю, Тель-Авів формує його серце, 
яке працююче 24 години на добу, а, можливо, і більше. Тель-Авів (пер. –
«пагорб весни») є визнаним економічним та культурним центром країни. Саме 
тут розташовані численні ресторани, бари та дискотеки, а вулиці і набережна 
гарно підсвічуються та завжди багатолюдні. Тель-Авів – один із найбільш 
привабливих курортних місць Ізраїлю; до послуг туристів – усі види водного 
спорту та безліч розваг, і для дітей,  і для дорослих. 

Що ж до свят, не буде перебільшенням сказати, що привілейоване місце 
серед них посідає шабат [2] – субота, яка є вихідним днем, у який категорично! 
заборонено працювати. В суботу зачиненими є всі магазини, не працює 
транспорт. Зазвичай, цей день проводять у колі сім'ї.  

Ізраїль є багатонаціональною країною, і це, безперечно, робить її 
надзвичайно захопливою та цікавою. Відпочинок в Ізраїлі можна порівняти з 
казкою чи прекрасним сном, який хочеться переглядати знову і знову. 
Список використаних джерел: 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ 
 

У сучасних умовах вітчизняний туризм є невід’ємним складником 
світового туризму. Туристична галузь в Україні може і повинна стати такою, 
що забезпечуватиме реалізацію ринкових механізмів та надходження коштів 
до місцевих і державного бюджетів. Тема є актуальною, насамперед через те, 
що туристичний збір (як один із місцевих податків та зборів) має свою 
специфіку, пов’язану із регіональним характером стягнення, що дозволяє 
представити його як підсистему, яка входить у макросистему оподаткування 
держави та є одним із найважливіших складників економічного розвитку 
держави. 

Метою даного дослідження є визначення сутності та особливостей 
нарахування туристичного збору. 

Місцеві податки та збори - це обов'язкові платежі, які встановлюються 
органом місцевого самоврядування на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці (села, селища, міста чи об'єднання сіл) згідно чинного 
законодавства та зараховуються до відповідних місцевих бюджетів [1, с. 90]. 

В свою чергу, згідно ст. 268 ПКУ, туристичним збором називається 
місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету [4]. 

Згідно чинного законодавства, платниками туристичного збору є 
громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають 
на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення 
сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та 
отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням 
залишити місце перебування в зазначений строк [2, с. 121]. 

Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної 
територіальної громади, справляння збору може здійснюватися з тимчасового 
розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 
відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 
пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 
котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами: 
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб, фізичними особами - підприємцями, які 
надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання 
(ночівлі); 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 
неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання 
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(ночівлі), визначених пп. "б" пп. 268.5.1 ПКУ, що належать фізичним особам 
на праві власності або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, 
міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, справляти збір 
на умовах договору, укладеного з відповідною радою [4]. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради 
або ради об’єднаної територіальної громади. 

4. Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду 
проживання (ночівлі) в місцях, згаданих вище, за вирахуванням ПДВ. 

5. При цьому до вартості проживання не включаються витрати на 
харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування 
одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних 
паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний 
та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з 
правилами в’їзду. 

Ставка збору на 1 січня 2019 р. встановлюється за рішенням відповідної 
сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, 
за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), 
у розмірі: 

- до 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму; 
- до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї 
особи за одну добу тимчасового розміщення [4]. 

6. Особливість справляння цього збору полягає в тому, що це 
роблять податкові агенти під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим 
проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим 
рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

7. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової 
декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується податковими 
агентами до відповідного бюджету щоквартально у визначений для 
квартального звітного (податкового) періоду строк за місцезнаходженням 
податкових агентів. 

8. Податкова декларація з туристичного збору подається до 
контролюючих органів щокварталу протягом 40 календарних днів, наступних 
за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. 

Якщо ж податковий агент має підрозділ без статусу юридичної особи, що 
надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 
такого податкового агента, то зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 
податкового агента туристичного збору в контролюючому органі за 
місцезнаходженням підрозділу. 

Кошти, виручені від сплати цього збору, мають спрямовуватися місцевою 
владою на благоустрій та розвиток туристичної інфраструктури в регіоні. 
Проте Податковим кодексом перелік адміністративно-територіальних 
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одиниць, де можливий туристичний збір, не обмежений. Тож цей вид податку 
може бути запроваджений не лише на території курортів і рекреаційних зон, 
але й на іншій території України, а це не зовсім доцільно. Адже на території 
України є такі області, у межах яких розвиток туристичної інфраструктури не 
є перспективним. Тому, мабуть, слід було ввести не туристичний, а курортний 
збір, і стягувати його тільки в тих населених пунктах, які офіційно визнані 
курортами. 

Розглядаючи  такий податок, як туристичний, доцільним, на нашу думку, 
є дослідження досвіду Франції щодо його справляння. 

Протягом тривалого періоду Франція є лідером у галузі туризму та займає 
перше місце на туристичній арені. На перехресті багатьох сфер туристичної 
діяльності (готельний та ресторанний бізнес, бази відпочинку, культурний 
розвиток) працюють більше 1,2 млн. осіб. Агенції, що займаються розвитком 
місцевого туризму, приймають туристів та надають їм послуги на відповідній 
курортній території. Вони пропонують екскурсії та відпочинок як 
французьким туристам, так й іноземцям [3, с. 56].  

У Франції використовується специфічна ставка податку. Максимальна 
ставка туристичного податку та фіксованого туристичного податку становить 
від 0,2 до 4,0 євро за ніч без додаткового податку. Крім того, департамент може 
встановити додаткові 10% на туристичний податок, який збирається 
муніципалітетами та їх об’єднаннями на своїй території. Додатковий податок 
стягується так, як і комунальний або міжобщинний податок. Ця сума 
додається до туристичного податку чи фіксованого муніципального чи 
міжкультурного податку. 

Таким чином, згідно чинного законодавства податкові агенти 
нараховують туристичний збір під час надання послуг, пов’язаних з 
тимчасовим проживанням, і зазначають суму сплаченого збору окремим 
рядком у рахунку на проживання. Платниками туристичного збору є 
громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають 
на території відповідної ради та отримують (споживають) послуги з 
тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце 
перебування в зазначений строк. 
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Ресторанний бізнес в Україні – досить поширена форма господарювання, 

тому тут присутній високий ступінь конкуренції. Витримувати її можуть лише 
ті ресторанні господарства, які не стоять на місці, йдучи в ногу з часом. Як 
наслідок, у сучасних ресторанах можна зустріти величезне різноманіття 
послуг, серед яких консультація сомельє, кулінарні шоу в різних варіаціях, у 
тому числі й за участі гостей, барні шоу, караоке та розважальна програма за 
участі різних артистів і безліч інших. Проте, для того, аби залучити більше 
гостей, доводиться вдаватись не лише до розширення асортименту послуг 
всередині закладу, а й виходити за його межі. Розглянемо переваги виїзного 
ресторанного обслуговування і його перспективи в ресторанному бізнесі.  

Кейтеринг працює для споживачів, яких цікавить харчування на робочих 
місцях, на територіях проведення ділових зустрічей, конференцій, на місцях 
проведення святкових банкетів – на природі, вдома, в готелях і так далі. Такий 
вид обслуговування має ряд таких переваг [1]:  

- мобільність – замовник не прив’язаний до ресторанної зали чи іншого 
конкретного місця, може обрати будь яку територію для проведення заходу; 

- відсутність зайвих клопотів – замовник  повідомляє час і місце 
проведення обслуговування, формат заходу і свої побажання, все інше 
залишається турботою компанії; 

- професійне обслуговування – якість обслуговування залежить від 
кухарів, офіціантів, барменів, ведучих й іншого персоналу, за який відповідає 
компанія; 

- вирішується проблема великої кількості гостей – у залі ресторану 
кількість місць обмежена, проводячи свято на природі, можливостей для їх 
розміщення значно більше; 

- оформлення – кейтеринг включає не лише приготування їжі, а й 
сервірування столів і естетичне оформлення місця проведення. 

Послугу кейтерингу надають безпосередньо заклади ресторанного 
господарства, або спеціалізовані фірми, що співпрацюють з ними. Кейтеринг, 
як частина бізнесу, не потребує особливих умов для старту, оскільки на базі 
ресторанного господарства існують всі необхідні ресурси, тому для успішного 
ведення цієї справи необхідно мати досвідчений персонал, якісне та цікаве 
меню, необхідне устаткування та інвентар, транспорт. Зважаючи на те, що цей 
вид послуг є затребуваним, працює на основі існуючих ресурсів і приносить 
підприємству додатковий, або й основний дохід, велика кількість сучасних 
ресторанних підприємств вдаються до нього [2]. 

Кейтерингове обслуговування включає багато видів, розподілених за 
великою кількістю ознак, серед яких місце проведення, контингент 
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споживачів, ціна, вид заходу, типи послуг і т.д. Залежно від виду кейтерингу 
визначається меню, розважальна програма, час проведення і тривалість, вид 
обслуговування, вартість послуги, тому що кожен захід потребує 
індивідуального підходу [3]. Попри таку специфіку кожного виду кейтерингу 
Правилами роботи  закладів (підприємств) ресторанного господарства №219, 
що включають послуги кейтерингу, прописані загальні вимоги до надання 
таких послуг, серед них [4]: 

- розрахунки за продукцію й надані послуги в закладах ресторанного 
господарства здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі із 
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або зареєстрованих у 
встановленому порядку розрахункових книжок;   

- при прийманні попереднього замовлення на обслуговування суб’єкти 
господарської діяльності зобов’язані гарантувати виконання його замовлення 
в узгоджені із замовником строки; 

- усі працівники, зайняті в ресторанному господарстві, повинні мати 
особові медичні книжки, професійну спеціальну освіту та повинні бути 
забезпечені на робочих місцях технологічними картами;  

- на торговельно-технологічне обладнання, інвентар і посуд суб’єкт 
господарської діяльності повинен мати сертифікат відповідності;  

-  при виготовленні продукції повинні додержуватися технологічні 
режими виробництва, визначених нормативною документацією (збірниками 
рецептур страв, кулінарних, борошняних кондитерських і булочних виробів, 
затвердженими в установленому порядку, державними стандартами, 
технічними умовами, а також Санітарними правилами);  

- забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й 
пропонувати споживачу обов’язковий асортимент продукції, а також 
виготовляти продукцію з продовольчої сировини, наданої замовником. 

Можемо зробити висновки про те, що кейтеринг є перспективною ланкою 
ведення ресторанного бізнесу. Сучасні заклади харчування продають не лише 
їжу, а й широкий об’єм послуг, серед яких виїзне обслуговування займає 
передову позицію. Організацію важливого заходу зручно  довіряти фахівцям, 
які здатні провести його на високому рівні, тому  послуга кейтерингу має 
великий попит. Маючи необхідні ресурси та дотримуючись наявних правил 
надання ресторанних послуг підприємства можуть отримувати гарний дохід 
шляхом виїзного кейтерингу. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ  

 
Україна славиться своєю національною кухнею, яка створювалася 

протягом багатьох століть, відрізнялася різноманітністю страв, їхніми 
смаковими та поживними якостями. Використання у приготуванні рослинної 
і тваринної сировини, способи їх оброблення роблять страви поживними, 
смачними, ароматними. 

Українська кухня остаточно закріпилася – на початку XIXст. До цих часів 
її важко було відрізняти від кухонь сусідніх країн, адже Україна була під 
владою різних держав. 

Формування української кухні має свої особливості. По-перше, вона 
створювалася і є по своєму особливою у кожному регіоні України. Адже одну 
і ту саму страву в Закарпатті та наприклад на Полтавщині готують по-різному. 

По-друге, у національну українську кухні не ввійшла давньоруська кухня, 
так як майже уся інформація про страви була втрачена після монголо-
татарської навали. Це її відрізняє від білоруської і російської кухонь, адже у 
них хоч і змінені рецепти, але все-таки зберігаються протягом довгого часу. 

Як відомо, український народ володіє безцінною спадщиною і великим 
потенціалом у сфері національної кухні, а досягнення у сфері харчування 
визначені у всьому світі. Український борщ, вареники, голубці посідають 
значне місце у інтернаціональному меню поряд із французькими соусами, 
італійськими спагеті, англійським пудингом. 

Нашій кухні властивим є різноманітність вживаних продуктів та 
комбінування декількох видів теплової обробки. Адже способів варіння борщу 
налічується близько тридцяти, а до його складу входить до двадцяти назв 
продуктів. Для приготування українських страв характерним є поєднання 
овочів, круп та м’яса, таких як: голубці, фарширований перець, тушкована 
капуста зі свининою. Особливо смачними є страви приготовані у горщиках, 
такі як: печеня, картопля запечена з овочами та м’ясом. 

З давніх – давен велике значення в національній кухні мають страви з 
риби: запечений карась у сметані, щука з хріном, фарширована риба. 

Оскільки українці є роботящим народом, тому у них популярними були 
борошняні вироби. Найчастіше вони використовували прісне тісто, а вже 
потім його могли заварювати або додавати соду, як розпушувач тіста, а для 
кондитерських виробів використовували піскове тісто. 
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Найбільш уживаним і улюбленим продуктом є свиняче сало. Воно смакує 
українцям у будь якому вигляді як у сирому вигляді з часником, так і 
обсмажене, у вигляді шкварок, так і приправою до інших блюд. У українській 
кухні сало їдять не тільки сирим, солоним, копченим, вареним і смаженим, не 
тільки готують на ньому, його навіть використовують у кондитерських 
виробах сполучаючи з цукром або патокою. 

Особливо хотілося б відмітити закарпатську народну кулінарію. Через те, 
що Закарпаття розташоване у центральній частині Європи і межує з Польщею, 
Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Тут мешкають українці, угорці, 
росіяни, румуни, словаки, німці й представники інших національностей. Цей 
фактор впливає на закарпатську кулінарію: народні традиції й особливості 
харчування різних національностей поєднатися й стали загальними для всього 
населення регіону. А любов до кулінарії та знання кухарських таємниць 
пояснює те, що закарпатські страви користуються популярністю і є відомими 
далеко за межами області.  

Варто зазначити, що характерною рисою закарпатської кухні є простота 
набору продуктів і доступність технології приготування. У ній майже відсутні 
делікатесні продукти і мудровані рецепти. Готування їжі спрямоване в першу 
чергу на забезпечення працездатності і здоров’я людини. 

Більшість страв готується з продуктів рослинного походження – картоплі, 
квасолі, грибів, різних овочів у першу чергу таких, як помідори, солодкий 
перець, капуста, морква, цибуля, зелений горошок, огірки, редис, зелений 
салат та багато інших. 

Велику увагу приділяють смаковим якостям страв. Закарпатці люблять 
досить гострі страви, тому, готують їжу, використовуючи багато прянощів 
чорний та червоний перець, кмин, часник. Майже до усіх страв додають зелень 
петрушку, кріп та селеру.  

Важливою деталлю є те, що переважна більшість страв мають велику 
дієтичну цінність. Особливо страви які приготовані на олії та з овочів, молока, 
сиру. Народна кухня враховує й основні вимоги щодо раціонального 
харчування людини. 

Привітність і гостинність українського народу відома з давніх часів. 
Гостей пригощали кращими стравами і напоями, домашніми ласощами. 

Отже, що страви української кухні підтверджуються оригінальністю 
термічної обробки та характерністю сировини, що використовується. Ці 
твердження не заперечують сублімацію з кулінарними традиціями в інших 
культур, проте цей фактор є притаманним для кухонь різних народів. Тому 
цитуючи кулінара К. Авдєєву, «для нас здоровим і корисним є наше рідне, до 
чого ми звикли, що набуло досвіду віків, передавалося від батьків дітям і 
виправдовується кліматом та способом життя». Тому зберігати унікальність 
рецептури та особистість страв є неоціненним скарбом для наших майбутніх 
поколінь й він не має бути втраченим, для того щоб знали колорит та 
особливості української кухні. 
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ІННОВАЦІЇ  В ГОТЕЛЬНО - РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ 
 

Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш 
динамічний час торжества науково-технічного прогресу інновації в 
готельному бізнесі відіграють чи не головну роль у високо конкурентній 
боротьбі готелів за кожного клієнта. Застосування новітніх технологій 
готельного бізнесу дозволяють готельєрам підвищити ефективність свого 
господарства, знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, 
ефективної охорони номерів і майна гостей, надання нових послуг. Світова 
індустрія гостинності протягом останніх років впевнено утримує пальму 
першості за популярністю як у великих інвесторів, так і у дрібних і навіть 
підприємців-початківців. Адже головна особливість готельного бізнесу 
полягає в тому, що зростання його не припиняється навіть під час глобальної 
економічної кризи. Завдяки глобалізації економіки, розвиваються і міцніють 
економічні зв’язки між країнами, галузями і компаніями. Ці основні тренди і 
визначають перспективи готельного бізнесу, як розвиток існуючого 
готельного господарства та освоєння його нових сегментів [1, с. 270]. 

Як вважає Мельник Л. М. інноваційну першість в Україні одержують 
великі заклади розміщення, зокрема ті, що належать до міжнародних 
готельних ланцюгів. У рамках франшиз або контрактів на управління ними 
приносяться технології більш сучасні порівняно з іншими підприємствами, а 
їх вищий і середній менеджмент має якісно новий рівень освіти, що також 
означає володіння певними технологіями. Разом з тим можна стверджувати, 
що в цілому рівень інноваційної активності у готельному секторі є низьким. 
Інноваційні технології на мікрорівні відбуваються завдяки конкуренції – 
національні підприємства намагаються переймати традиції інноваторів, 
застосовуючи схожі інновації. Таким чином, інтернаціоналізація готельного 
бізнесу активізує діяльність у регіональних системах [2, с. 325]. 

Малюта Л.Я. та Нагорняк Г.С. грунтуючись на світовому досвіді,  
визначають наступні стратегічні пріоритети створення інноваційних систем 
готельно-ресторанного бізнесу в Україні: розвиток людського капіталу, у тому 
числі, розвиток людських ресурсів на всіх рівнях кваліфікації, формування 
інноваційного бачення та подолання опору інноваціям, максимальне 
наближення існуючих освітніх програм до вимог готельно-ресторанної сфери, 
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налагодження щільних зв’язків між вищими та середніми навчальними 
закладами туристичної спеціалізації; формування культури підприємництва 
на рівні дестинації, передача основ громадської роботи; надання готельно-
ресторанному підприємництву ознак інноваційності через проведення роботи 
з оцінювання можливостей малого та середнього бізнесу щодо впровадження 
стратегічних ініціатив у сфері інноватики, заохочення інноваційної діяльності, 
у тому числі, через державні закупівлі, інкубування інноваційних ініціатив; 
максимальне сприяння нарощуванню матеріальних і нематеріальних активів 
інноваційних підприємств готельно-ресторанної сфери; сприяння розвитку 
підприємництва у наукових установах України, у тому числі, формування 
пакету пропозиції інноваційних технологій для готельно-ресторанної сфери та 
посилення кооперації між освітньо-науковим і виробничим секторами 
туризму; формування системи державно-приватного партнерства в готельно-
ресторанній індустрії України; розвиток інноваційної інфраструктури шляхом 
подальшої розбудови мережі туристично-інформаційних центрів як базисної 
ланки інноваційної інфраструктури, заснування сітки регіональних і 
секторальних кластерів [2, ст. 326].   

Коваленко Н. О. запропонував основні інноваційні напрями розвитку 
індустрії гостинності в Україні. Важливим напрямом у діяльності індустрії 
гостинності є побудова організаційно управлінської системи. Організаційно-
управлінська система повинна включати розробку стратегічних програм 
розвитку, проведення моніторингу тенденцій розвитку ринку, на основі чого 
виробляється інноваційна стратегія та засоби її виконання. Основними 
завданнями організаційно-управлінської системи є: розробка і впровадження 
стратегічних і тактичних програм розвитку підприємств індустрії гостинності;  
автоматизація процесів управління за допомогою використання «електронної 
системи управління», яка повинна базуватись на врахуванні інноваційного 
продукту;  використання в управлінні інтернет технологій, що забезпечить 
прямий доступ персоналу до організаційних процесів керування роботою 
підприємства; контроль за реалізацією етапів інноваційної діяльності та їх 
регулювання; мотивація працівників в кінцевому результаті діяльності та 
підтримка творчих ідей та заохочення використання їх інтелектуальної праці. 
Матеріально-технічний напрям передбачає проведення модернізації та 
підтримки основних засобів, які відповідають міжнародним стандартам. 
Основними завданнями матеріально-технічного напряму є: раціональне 
капіталовкладення в новітнє устаткування; оновлення та модернізація 
існуючої матеріально-технічної бази; будівництво та експлуатація нових 
об’єктів у своїй господарській діяльності. Інтелектуальний напрям інновацій 
полягає у використанні професійних здібностей працівників підприємства 
індустрії гостинності та створення умов для його розвитку. Основні завдання 
цього напряму полягають у: відборі професійно-підготовленого персоналу 
відповідно до сфери діяльності підприємства; проведення навчання стажерів 
та заходів з підвищення кваліфікації працівників через проведення семінарів, 
круглих столів, онлайн-конференцій; формування і дотримання внутрішньо 
корпоративної культури на підприємстві та вироблення особливого підходу до 
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спілкування та обслуговування споживачів з боку персоналу. Технологічний 
напрям передбачає використання передових технологій (комп’ютерні 
технології, мультимедійні технології, засоби електронної комерції та інші). 
Особливою умовою технологічного напряму є використання систем: система 
автоматизації праці працівників відділу продажів. Дозволяє управляти цією 
сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести календар і 
розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних завдань.  
Також ці інновації в готельному бізнесі дозволяють створювати оптимальні 
графіки заходів, забезпечуючи повне завантаження готелю і даючи йому 
додаткові можливості для заробітку [3, с. 175-176]. 

Отже, в умовах безперервних економічних змін інновації стають 
основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню 
результативності функціонування підприємств готельно-ресторанного 
господарства. Міжнародний досвід успішної діяльності підприємств 
готельного господарства свідчить, що безальтернативний шлях виживання в 
умовах глобальної конкуренції побудований на інноваційній основі при 
активному використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також 
готовності готелів до інновацій та нововведень. Інноваційні напрямки 
розвитку індустрії гостинності в Україні направлені на вдосконалення 
існуючих продуктів, які вони реалізують на ринку, та розробки нових 
продуктів і використання новітніх технологій. Основними інноваційні 
напрямки розвитку індустрії гостинності є: організаційно-управлінський, 
матеріально-технічний, інтелектуальний, технологічний, інфраструктурний. 
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Розвиток туризму та тенденція надання готельних послуг з кожним роком 
стає все більш актуальною. Щоб залишатись на плаву у досить жорстких 
умовах боротьби, готелі повинні надавати кращі умови для розміщення гостей. 
В першу чергу, вони повинні забезпечити клієнтів комфортними умовами для 
проживання. І, якщо говорити про заклади готельного господарства, то, перш 
за все, вони зобов’язані надавати гостям максимально чисті номери, а також в 
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обов’язковому порядку дотримуватись всіх санітарних норм. Часто 
прибиральниці не можуть вичистити в номерах брудні плями на меблях, або ж 
провести генеральне прибирання. Тому в цьому допомагають клінінгові 
служби. 

Досить поширеною практикою є використання готелями послуг 
клінінгових компаній. У перекладі з англійської «clean out» - прибирання, 
чищення; cleaning - чищення. Клінінгом називається вид діяльності, що 
займається професійним очищенням приміщень і супутніми йому видами 
послуг. Сьогодні у перелік послуг, що надають клінінгові підприємства 
входять не тільки стандартні очищення підлоги, вікон, меблів, а й догляд за 
всім готельним комплексом [1]. 

Але професійне прибирання важливе не тільки через естетичні аспекти. 
Адже це також значна економія затрат, в першу чергу, на ремонт приміщень. 
Якісне прибирання може значно подовжити термін служби меблів та будівлі в 
цілому. Також клінінгові служби допомагають зберегти здоров’я кожному 
гостю та працівнику. Завдяки професійним миючим та хімічним засобам вони 
проводять повну очистку будівель від пилу, бруду та шкідливих 
мікроорганізмів до яких ми торкаємось або ж дихаємо ними.  

Тому користування послугами клінінгових компаній допомагає закладам 
готельного господарства не тільки покращити зовнішній вигляд приміщень, 
але й значно зекономити кошти і навіть запобігти захворюванням.  

Інновації в клінінгових службах сьогодні значною мірою обертаються 
навколо технологій. Тільки в  останні роки багато компаній почали розглядати 
нові технології. Мийні підприємства у всьому світі зрозуміли їхню важливість 
і готові почати їх прийняття. 

Серед найбільш гарячих тенденцій в техніці очищення є інструменти, 
керовані даними, що засновані на Інтернет-технологіях. Вони можуть надати 
менеджерам інформацію в режимі реального часу про стан диспенсерів мила, 
паперу та рушників - і це тільки початок. Питання, що стосуються постачання 
та гігієнічних стандартів, вирішуються за допомогою приладової панелі, де всі 
дані відразу доступні [2]. 

Інші нові інтелектуальні технічні рішення для промисловості очищення 
включають розумні диспенсери без дотиків, які можуть відслідковувати 
відповідність гігієни та нові технології туалетного паперу, такі як біологічний 
паперовий папір, що запобігає засміченню систем органічних відходів. 

Галуззю, що набирає все більшого поширення в сфері прибирання 
готелю є зелений клінінг (екоклінінг). Під час зеленого клінінгу 
використовують засоби і технології, спрямовані на мінімізацію шкідливого 
впливу на організм людини і навколишнє середовище. За його застосування 
входить використання матеріалів, що базуються на основі натуральних 
компонентів. А також зниження водоспоживання і кількості використаних 
хімзасобів за рахунок застосування методів попередньої підготовки 
матеріалів, використання інноваційних матеріалів та інвентарю [3].  

Принцип роботи екологічних очисників заснований на відділенні бруду 
від поверхні за допомогою водної основи та органічних сполук. 
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Також технології зеленого клінінгу спрямовані на зменшення 
споживання енергії пристроями прибирання. Для цього створюється нове 
приладдя із зменшеною потужністю, але яке буде видаляти бруд 
високоефективно. А також впроваджуються хімічні засоби, що будуть 
утворювати менше піни, для мінімізації використання води під час 
прибирання. 

Досить великої популярності під час роботи компаній зеленого клінінгу 
набули саме пароочисники. Вони відмінно видаляють пил та бруд з скла, 
твердих поверхонь, дзеркал та кахелю. А пара під тиском дуже ефективна для 
боротьби з шкідливими бактеріями та мікроорганізмами [4]. 

Отже, використання послуг клінінгових компаній набирає шаленої 
популярності у всьому світі. Професійне прибирання будівлі є невід’ємною 
частиною успіху кожного готельного господарства. Застосовуючи новітні 
технології у сфері очищення готелів, підприємці зможуть значно заощадити 
час та кошти. А застосовуючи принципи зеленого клінінгу, можна не лише 
мінімізувати витрати енергії, хімзасобів та води, а й сприяти зміцненню та 
збереженню здоров’я персоналу та гостей готелю та збереженню 
навколишнього середовища в цілому.  
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