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СЕКЦІЯ:МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УДК 338.33:339.138:(045) 

Богдан Базелінський 

Здобувач освітнього ступеня «Магістр»  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО - 

ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто основні цілі асортиментної політики. Аргументовано 

важливість удосконалення асортиментної політики  підприємства, визначено  

її роль  у системі загального стратегічного  управління  економічними 

процесами. 

Ключові слова: політика, товар, асортиментна політика,  попит, конкурентні 

переваги, управління асортиментом. 

В умовах високої насиченості, а інколи перенасиченості світових товарних 

ринків кожен товар (і товаровиробник) змушений вести жорстку боротьбу за 

переваги споживачів, що надається лише найбільш конкурентоспроможним 

товарам. Тобто таким, які на одиницю своєї вартості (ціни) задовольняють 

більше потреб, на більш високому рівні, ніж товари конкурентів. 

Зростаючий інтерес до якості, що викликаний посиленням конкурентної 

боротьби на всіх без винятку світових ринках, ставить цілком конкретні завдання 

перед виробниками продукції. В наш час, покращити якість означає підвищити 

конкурентоспроможність своїх товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринку. 
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 Певні наукові розробки з питань формування асортиментної політики на 

виробничих підприємствах і роздрібної торгівлі досліджували такі вітчизняні і 

зарубіжні вчені, зокрема І. Ансоффом, А. В. Войчаком, Є. П. Голубковим, 

О. П. Градовим, О. В. Дубовик, Е. М. Забарною, Ф. Котлером, Л. О. Лігоненко,        

І. А. Маркіною, А. А Мазаракі, О. І. Марченко, М. А. Окландером та ін. В той же 

час, практика показує, що потрібні глибокі наукові дослідження з питань 

організації асортиментної політики підприємства, перш за все, її формування в 

нових умовах господарювання. 

Метою статті є дослідження особливостей асортиментної політики 

підприємства в системі експортної діяльності та пошук шляхів її вдосконалення. 

Внутрішній ринок України не здатний забезпечити споживання всієї 

продукції, що пропонують виробники, тому підприємства змушені розширювати 

ринки збуту. Відповідно вони виходять на зовнішні ринки, де присутня сильна 

конкуренція зі сторони іноземних підприємств. Це спонукає українські 

підприємства до визначення стратегічних напрямів розвитку, удосконалення 

експортної діяльності, підвищення якості продукції, що дає змогу вітчизняним 

підприємствам досягати довгострокові конкурентні переваги. Саме тому, 

ефективна зовнішньоекономічна діяльність підприємств сприяє відтворенню 

експортного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності 

українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури 

експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій, забезпеченню економічної 

безпеки України. Вихід на зовнішній ринок завжди пов'язаний з початком нової 

конкурентної боротьби.  

Так, якщо з існуючими партнерами у підприємства вже налагодженні 

зв`язки та система постачання, то співпрацю з майбутніми партнерами потрібно 

чітко продумати з урахуванням регіональних особливостей, адже всі країни 

відрізняються між собою за рівнем попиту на той чи інший товар. 

Щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, то тут, перш за все, доцільно визначити ті країни, що 

привабливими для подальшої співпраці, проаналізувати існуючі 

зовнішньоекономічні зв'язки та виділити перспективні напрями розвитку. 
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Головною метою має бути ретельний аналіз системи міжнародної торгівлі, 

економічного середовища країни, куди буде здійснюватися проникнення, а 

також необхідно враховувати політико-правові та культурні особливості її 

середовища. 

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому 

ринку потрібно розробити стратегію зовнішньоекономічної діяльності, тобто 

єдиний напрямок, який буде враховувати внутрішні можливості підприємства та 

ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати [1]. 

Дана стратегія має розроблятись з урахуванням таких факторів: визначення 

чітких цілей виходу на новий ринок; розмір та потенціал зарубіжного ринку; 

проблеми, які можуть виникнути через реалізацію відповідного продукту на 

новому ринку; поширеність товару за кордоном та оцінка можливостей 

подальшого співробітництва; кон’юнктура ринку, наявність конкурентів, 

товарів-аналогів тощо. 

Також важливим фактором удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності оцінка та аналіз сильних і слабких сторін підприємства. Слабкі 

сторони дадуть змогу підприємству визначити небезпеку зі сторони зовнішнього 

оточення, а сильні сторони використовувати можливості зовнішнього 

середовища. Зазвичай, для цього здійснюється SWOT-аналіз підприємства, що 

надає оцінку можливостей і загроз діяльності на зовнішньому ринку. 

Активне застосовування заходів щодо стимулювання збуту на сьогодні 

ефективним і порівняно недорогим методом залучення потенційних покупців. 

Стимулювання сприятиме збільшенню обсягів продажів за короткий період, 

виведенню товару на новий ринок, підтримці інших інструментів просування. 

Варто підкреслити, що стимулювання збуту виявляється найефективнішим при 

використанні його в сполученні з рекламою [2]. Фахівці зазначають, що якщо 

підприємство прагне впроваджувати ефективну зовнішньоекономічну політику, 

то доцільно, насамперед, удосконалювати маркетингову складову своєї 

діяльності. Для цього потрібно здійснювати найбільш ефективні, з точки зору 

експертів, заходи.  

  Зокрема, до них відносяться: 
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1. Direct Mail розсилка потенційним замовникам рекламних матеріалів 

підприємства (перелік послуг з цінами на них) у вигляді ділових пропозицій. В 

межах діяльності менеджерів планується відвідування ними підприємств, що 

отримали ділові пропозиції по електронній та звичайній пошті, з метою 

отримання попередніх замовлень. Менеджери, в такому випадку, виконують 

роль посередників між підприємством та замовниками, роблячи акцент на тих 

вигодах, які принесе клієнту укладання довготривалого договору з їх 

підприємством. Фахівці зазначають, що даний спосіб приваблення клієнтів 

досить ефективним для виявлення потенційних замовників, а також для 

налагодження комерційних зв'язків, збору інформації про споживачів, інтересу 

до запропонованого товару тощо. 

2. Заочна участь у майбутніх закордонних виставках. Заочна участь у 

виставках передбачає розповсюдження рекламних матеріалів підприємства всім 

відвідувачам та учасникам виставки. Інформація про підприємство знаходиться 

на інформаційних стендах організаторів, у довіднику виставки, на стендах 

реєстрації тощо. Такий спосіб участі у професійних закордонних виставках 

найбільш прийнятним для невеликого підприємства. Справа в тому, що вартість 

заочної участі у міжнародних виставках значно нижча, ніж стаціонарна, і 

повністю виправдовує затрачені на неї кошти  

3. Пошук та стимулювання посередників, оптових покупців, дилерів. 

Організація дистриб’юторської мережі або створення спільного підприємства за 

кордоном здаються привабливими, але ускладняються проблемами з вибором 

партнера, завищенням цін (витрати з дистриб’ютора переносяться на кінцевого 

споживача), розбіжностями в стратегічних цілях із новим партнером, 

проблемами в розподілі прибутків (у разі утворення спільного підприємства). 

Однак, якщо підприємство вирішило придбати інше підприємство для 

проникнення на зовнішній ринок, або створити спільне підприємство, то в 

довгостроковій перспективі це наддасть змогу легше зайняти певну ринкову 

нішу. 
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Основні шляхи підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності 

підприємства представлені на рис. 1. 

 

Рисунок 1-  Алгоритм пошуку шляхів ефективності зовнішньоторговельної 

діяльності підприємства 

Спектр можливих напрямів удосконалення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства досить широкий. Однак, підприємству необхідно серед 

різноманіття можливих варіантів розвитку зовнішньоекономічних зв'язків 

відібрати саме ті напрями, які найбільш реальними та досяжними. При цьому 

слід виділити ряд критеріїв, яким мають відповідати шляхи вдосконалення 

зовнішньоекономічної діяльності [3]. Такими критеріями збільшення обсягів 

виробництва, забезпечення зростання надходжень валютної виручки, 

прискорення оборотності оборотних коштів, посилення конкурентних позицій на 

обраних ринках та у вибраних регіонах, скорочення витрат на виробництво 

продукції. 

Найголовнішими критеріями ефективності вибору того чи іншого шляху 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства мають стати 

збільшення рентабельності виробництва і реалізації продукції, а також зростання 

прибутку. Оскільки, саме прибуток основним кінцевим результатом усіх 

проаналізувати методики аналітичної оцінки ефективності окремої експортної 
операції.

оцінити рівень і якість виконання підприємством зобов’язань по контрактах з 
іноземними партнерами, дослідити ефективність та переваги такої співпраці; 

удосконалити організаційно-економічні заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності експортної продукції; 

виявити перспективні напрями удосконалення системи управління та планування 
зовнішньоекономічних зв’язків на рівні підприємства; 

комплексно дослідити проблеми підвищення ефективності та розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності; 

дослідити раціональність використання ресурсів, заінтересованість у продукції 
підприємства на зовнішньому ринку; 

проаналізувати динаміку розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства; 
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напрямків фінансово-господарської діяльності та основним джерелом 

фінансових ресурсів підприємства . 

Перш ніж розробляти заходи для покращення зовнішньоекономічної 

діяльності, підприємству необхідно визначитись з потенційними країнами-

партнерами, які будуть найпривабливішими для подальшої співпраці.  

Проведення SWOT-аналізу дає можливість визначити сильні сторони для 

подальшого розвитку та слабкі сторони, щоб мінімізувати їх вплив на результати 

діяльності. Експерти зазначають, що саме удосконалення маркетингової 

діяльності та стимулювання збуту надає підприємствам нових потенційних 

споживачів та збільшення обсягів продажу за короткостроковий період. 

В ході дослідження   виявлено передумови та розробка загальних 

рекомендацій щодо шляхів удосконалення асортиментної політики 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. В умовах насиченості ринків 

товарами, підприємства повинні вести жорстку боротьбу за потенційних 

споживачів. Це стимулює їх до удосконалення експортної діяльності, 

підвищення якості продукції, що дає змогу вітчизняним підприємствам досягати 

довгострокові конкурентні переваги.  
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Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження сутності мотивації 

персоналу в умовах ефективного управління та підвищення інноваційної 

діяльності. У статті розкрито сутність поняття «мотивація» з точки зору 

управління персоналом; здійснено аналіз розвитку теорій мотивації; доведено 

взаємозв’язок мотивації працівників із врахуванням їх потреб, мотивів та 

стимулів в ефективному управлінні промисловим підприємством та підвищенні 

його інноваційної діяльності.  

Ключові слова: мотивація, мотив, персонал, потреба, стимулювання, 

управління. 

Мотивація персоналу до плідної і висококваліфікованої праці, є проблемою 

сьогодення яку намагаються вирішувати провідні менеджери при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. Існує багато підходів до визначення яка з 

моделей, що існує в світі є найбільш ефективною. Але на даний час, в умовах 

глобалізації, не можливо дати більш чіткого визначення моделі мотивації яка б 

була найбільш узагальненою і ефективною. Проблема мотивації персоналу 

продовжує залишатися однією з найбільш складних управлінських функцій. 

Діяльність компанії дуже багато в чому залежить від атмосфери яка є в її 

колективі.  

Аналіз наукової літератури вказує на те, що набагато більше наукових праць 

в Україні, так і за її межами присвячено загальним проблемам мотивації 

персоналу підприємства. Серед них варто згадати роботи Колота А. М., Нижника 

В. М., Ведерніков М. Д., Цимбалюк С. О., Харун О. А. та інші.  
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Мотивація співробітників при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

- найважливіший інструмент підвищення продуктивності праці, адже без неї 

неможливо забезпечити зростання конкурентоспроможності компанії. На Заході 

проблема мотивації персоналу розуміється набагато ширше, ніж в Україні та на 

пострадянському просторі. У нашій країні прийнято вважати, що людина працює 

виключно заради грошей. Звичайно, питання про зарплату повинно стояти на 

першому місці, адже тільки дуже рідкісні ентузіасти працюють за ідею. Крім 

фінансової сторони, за кордоном помітна роль відводиться нематеріальним 

способам мотивації. Західні менеджери з управління персоналом давно прийшли 

до висновку про те, що співробітники - головна цінність компанії, їх потрібно 

пестити і леліяти, адже від працездатності колективу залежить успіх фірми.   

Командна робота співробітників - це одна з обов'язкових умов успіху 

компанії! І досягти її не можна за допомогою погроз або умовлянь. Але якщо 

компанія представить своєму співробітникові можливість відвідувати 

корпоративні курси з вивчення іноземної мови або абонемент в басейн, то, 

зрозуміло, працівник з великим задоволенням скористається цією пропозицією, 

а його лояльність підвищиться. Важливо не тільки взяти на всі посади грамотних 

та висококваліфікованих співробітників, але ще і подумати про те, щоб система 

мотивації персоналу була ефективною. Під мотивацією ми розуміємо 

спонукання людей до певної діяльності, спрямованої на досягнення цілей 

організації; відповідно, спонукання самого себе до досягнення особистих цілей 

називається само мотивацією [1].   

При цьому доцільним є вивчення проблеми мотивації персоналу 

підприємства починаючи з загального до конкретного, тобто від аналізу 

основних термінів, домінуючих теорій мотивації та існуючих науково-

методичних доробок з питань мотивації персоналу в цілому на підприємствах. 

Саме такий підхід, на нашу думку, дозволить на наступному етапі обґрунтувати 

основні науково-методичні засади мотивування персоналу до інноваційної 

діяльності підприємства. 
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Мотивація, будучи складним процесом, включає різноманітні підходи 

авторів щодо трактування змісту даного поняття, визначаючи його як сукупність 

мотивів, стимулів чи внутрішніх та зовнішніх чинників, або як процес 

спонукання особистості до певних дій. При розгляді питання мотивації людини 

науковці оперують в першу чергу такими поняттями як потреби, інтереси, 

мотиви і стимули (табл. 1). Колот А. М. і Цимбалюк С. О. визначають потребу як 

«відчуття нестачі чогось, необхідність в чомусь...» [3].  

Подальший аналіз цього та подібних визначень вказує на те, що ці потреби 

можуть бути усвідомлені чи неусвідомлені. Також людина може надавати різну 

суб’єктивну оцінку окремим потребам в різний період свого життя. Наприклад, 

в умовах благополуччя, людина може навіть не усвідомлювати важливість 

житла, їжі, безпеки тощо. Водночас зі зміною умов її життєдіяльності ситуація 

може суттєво змінитися і спровокувати переосмислення життєвих цінностей і 

потреб. 

Колот А. М. і Цимбалюк С. О. пропонують більш складне наукове 

визначення мотиву як «усвідомленого внутрішнього спонукання людини до 

діяльності, пов’язане із задоволенням певних потреб» [3]. На відміну від мотиву, 

стимул має зовнішнє походження [3] і використання одних чи інших стимулів 

має за мету стимулювати людину до певної діяльності. 

Серед цих та ряду інших визначень, хочемо звернути увагу на визначення 

понять «мотивація», «мотивування» та «стимулювання». В багатьох наукових 

роботах ці визначення пропонуються з прив’язкою до трудової діяльності. 

Водночас, варто зауважити, що існує багато інших видів діяльності, до яких 

також можливо застосовувати ці поняття. До такої діяльності відноситься і 

професійний розвиток. Тому пропонуємо для цілей цієї роботи також розглянути 

і більш вузькі поняття з орієнтацію на розвиток персоналу. 

Так, Бугайова М. В. та Дудко С. В. оперують поняттями «мотивація 

професійного розвитку», «механізм мотивації професійного розвитку» та 

«система мотивації професійного розвитку». Під «мотивацією професійного 
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розвитку персоналу» автори розуміють сукупність внутрішніх і зовнішніх 

рушійних сил (мотиваторів), які впливають на працівника, формуючи 

зацікавленість у постійному професійному самовдосконаленні, саморозвитку на 

основі оновлення професійних знань, вмінь, навичок, набуття компетенцій» [1].  

Таблиця 1- Основні поняття системи мотивування та стимулювання 

працівників при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності* 

Поняття Визначення 

Потреба «відчуття нестачі чогось, необхідність у чомусь, що є бажаним для 

підтримання життєдіяльності людини, розвитку організму, особистості, 

соціальної групи» 

Інтерес «усвідомлена потреба, яка характеризує ставлення людини до 

значущих для неї предметів, явищ і благ» 

Мотив «усвідомлене внутрішнє спонукання людини до діяльності, пов’язане із 

задоволенням певних потреб» 

Мотивація 

трудової 

діяльності 

а) характеристика психологічного стану людини, який є 

віддзеркаленням потреб, інтересів, настанов у конкретний період часу і 

характеризує міру її трудової активності; 

б) процес, що визначає динаміку (розгортання) мотиваційних настанов 

і трудової активності; 

в) результат узгодження внутрішніх мотивів людини і зовнішніх 

стимулів трудової діяльності; 

г) сфера фахової, практичної діяльності, що передбачає вироблення 

методів, засобів впливу на поведінку людини в організації задля 

досягнення особистих її цілей та цілей організації. 

Мотивування «комплексний зовнішній вплив на працівників з метою формування в 

них стійкої мотивації до праці» 

Самомотивація «виокремленні працівником внутрішніх, значущих для нього 

спонукальних причин виконання конкретних видів робіт з метою 

задоволення певних потреб» 

Стимул зовнішній стосовно до працівника чинник, що має цільову 

спрямованість, впливає на його мотивацію і спонукає до певних дій; 

Стимулювання «цілеспрямований вплив на мотивацію людини за допомогою 

зовнішніх стимулів для спонукання її до конкретних дій» 
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Мотивація до 

навчальної 

діяльності 

характеристика психологічного стану людини, що формується під 

впливом потреб, інтересів, настанов у конкретний період часу і 

проявляється в ступені її діяльності, направленої на розвиток і 

саморозвиток, характеризує міру її навчальної діяльності 

Мотивування 

до навчальної 

діяльності 

комплексний зовнішній вплив на працівників з метою формування в 

них стійкої мотивації до навчальної діяльності; 

Стимулювання 

до навчальної 

діяльності 

цілеспрямований вплив на мотивацію людини за допомогою зовнішніх 

стимулів для спонукання її до розвитку і саморозвитку/до навчальної 

діяльності 

*побудовано на основі [1]

Науковці також дають визначення «потреб працівників щодо їх 

професійного розвитку», під якими розуміють «відчуття працівниками 

фізичного та соціального дискомфорту у разі нестачі знань, необхідності набуття 

нових знань, умінь, навичок, компетенцій задля забезпечення 

конкурентоспроможності у сфері зайнятості» [2]. Водночас, на нашу думку, 

необхідно звернути увагу на той факт, що потреби не лише самих працівників 

можуть лежати в основі мотивації до навчання. Це також можуть бути потреби 

самого підприємства, якому необхідно перекваліфікувати працівників або 

підняти їх освітній рівень. Також, крім потреб безпосередньо у професійному 

розвитку, рушійною силою можуть бути й інші потреби, про які детальніше 

говориться при обговоренні теорій мотивації, в основі яких лежать потреби 

людини. 

Визначення усіх цих понять є важливим для розуміння механізму 

мотивування окремої людини. Ці механізми добре описані в теоріях мотивації, 

яких на сьогоднішній день налічується декілька десятків. Серед усіх цих теорій 

існує декілька лідируючих теорій, які мали суттєвий вплив на практику 

управління трудовими ресурсами практично у всьому світі. До першої групи 

відносять теорії мотивації, в основі яких лежать потреби людини. Тут варто 

згадати теорію потреб Маслоу А., теорію ERG Альдерфера К., теорію мотивації 

МакКлелланда Д., теорію мотивації Герцберга Ф. та деякі інші. 
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Мабуть, найбільш відомою теоріє мотивації є теорія Маслоу А. та його 

піраміда потреб. Науковець вважав, що будь-який стан людини слід розуміти як 

такий, що мотивує та є мотивованих. Обґрунтовуючи свою теорію, науковець 

звернувся фактично до основи всієї економіки – необхідності задоволення 

потреб людини в умовах обмежених ресурсів. При цьому важливим елементом 

теорії є те, що всі потреби, на думку Маслоу А., можна розмістити «в ієрархії 

предпотенціалу» [1]. Це означає, що задоволення потреб нижчого рівня активізує 

потреби вищого рівня, і як каже сам автор теорії, мотивує людину до «більш 

соціальних цілей» [1]. Іншою особливістю механізму дії мотивації на основі 

потреб є те, що незадоволені потреби мотивують людину до певних дій, тоді як 

задоволені потреби можуть не мати ніякого впливу на поведінку людини. 

Відповідно до піраміди Маслоу, потреби людини в творчості, 

самореалізації, самоповазі, досягненнях виступають на перший план і служать 

ключем до її мотивації лише тоді, коли задоволені базові фізичні потреби і 

потреби в безпеці. Водночас, навіть сам автор вказував на умовність такої 

ієрархії і такої послідовності задоволення потреб, оскільки історії відомі 

випадки, коли людина фактично переступала нижні сходинки і творила в важких 

умовах життя. 

Не дивлячись на цей очевидний недолік, ця теорія залишається популярною, 

оскільки в простий і зрозумілий спосіб демонструє те, що забезпечити 

повноцінну творчу діяльність людини важко, якщо вона буде постійно думати 

про те, як забезпечити потреби нижчих рівнів. Також автор вказує на те, що рух 

по піраміді потреб не обов’язково означає повне задоволення потреб нижчого 

рівня. Крім того, автор піднімає ряд інших питань, відповіді на які не дає його 

теорія. Водночас, на всі вказані недоліки і обмеження, теорія не втрачає 

популярності і в наші дні. 

Іншою теорією, що базується на потребах людини, є теорія ERG 

Альдерфера К. Науковець назвав її альтернативою теорії Маслоу А. Він виділив 

три основні групи потреб: потреби в існування (E-existence, приналежності 
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(R-relatedness) або зв’язку та зростанні (G-growth). Ці потреби, на думку автора 

теорії, відповідають потребам, виділеним Маслоу А. Наприклад, потреба в 

існуванні відповідає потребам у безпеці, їжі житлі, потреба у зростанні 

відповідає таким групам потреб з піраміди Маслоу, як потреби у самовираженні 

та в певній мірі потребами у визнанні та самовираження тощо. 

При цьому теорія має більш гнучкий підхід щодо питання зміни потреб і 

переходу від однієї групи до іншої. Науковець виділив сім принципів того, як 

змінюються потреби тим самим продемонструвавши, що їх ієрархія може не 

мати визначального значення. Тому графічно елементи теорії мотивації 

Альдерфера К. відображають як взаємозв’язок між елементами, не будуючи з 

них піраміду. Більш того, науковець навіть наголошував на тому, що якщо 

потреби вищого рівня не можуть бути задоволені, людина фокусує увагу на 

потребах нижчого рівня і намагається їх якомога повніше задовільнити.  

Теорія мотивації МакКлелланда Д. в певній мірі перекликаються з теорією 

Маслоу А., оскільки науковець також оперував такими поняттями як потреби 

вищого і нижчого рівнів, і сфокусувався, в першу чергу на потребах вищого 

рівня: потребі в досягненнях або успіху, співучасті та потребі у владі [3]. 

Науковець будував свою теорію на припущенні, що потреби нижчого рівня в 

сучасному суспільстві переважно задоволені. Звісно, що мова йшла про 

розвинуті суспільства.  

Четвертою теорією мотивації, яку пропонуємо розглянути в цій групі є 

теорія Герцберга Ф. [2]. На основі опитування, проведеного серед працівників 

одного підприємства, науковець дійшов до висновку, що існують дві групи 

факторів. Одні фактори впливають на почуття задоволення роботою, а інші 

фактори навпаки – є джерелом незадоволення роботою і, відповідно, зниженої 

мотивації. До групи мотивуючих факторів Герцберг Ф. відніс досягнення, 

визнання, саму роботу (її зміст), відповідальність, просування по службі, 

професійне зростання. Тоді як в групу демотивуючих факторів науковець 

включив політику компанії, управління, взаємовідносини, умови праці, оплату 

праці, безпеку.  
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Теорія Герцберга Ф. зазнала критики з різних причин. По-перше, 

дослідження проводилося лише на одному підприємстві і його результати не є 

репрезентативними. По-друге, поділ факторів на дві групи є умовним і не завжди 

є зрозумілим, чи фактор є гігієнічним чи мотиваційним. По-третє, мотивація є 

складним явищем і залежить не лише від факторів, дію яких можна спостерігати 

на самому підприємстві. Тут доцільно говорити і про вплив 

загальнонаціональної культури, соціально-економічної ситуації в країні і регіоні, 

особисті життєві обставини тощо.  

Якщо розглядати теорії мотивації, в основі яких лежать потреби людини, з 

точки зору можливості їх застосування до інноваційних підприємств, найбільш 

очевидним є те, що менеджерам потрібно активізувати потреби персоналу в 

самореалізації, в досягненнях і успіху.  

На нашу думку, існуючі теорії мотивації можна застосувати і до навчальної 

діяльності, проте з певними застереженнями. Насамперед, навчання 

відрізняється від трудової діяльності, зазвичай тим, що період навчання може не 

оплачуватися або оплачуватися не так, як трудова діяльність. Якщо мова йде про 

навчання і розвиток на самому підприємстві, проблемою може стати 

обмеженість часу, який може працівник виділити на розвиваючу діяльність. 

Іншою проблемою може стати перенесення проблем мотивації до праці на 

мотивацію до навчання. Якщо загальна система мотивації на підприємстві не 

працює належним чином, працівник може бути не мотивованим докладати 

додаткових зусиль до професійного розвитку.  

Також потрібно пам’ятати про те, що навчання дорослої людини суттєво 

відрізняється від навчання дітей та підлітків. Доросла людина зазвичай більш 

свідомо і раціонально підходить до цього процесу. Тому важливо в цьому 

випадку мати відповідь на питання «навіщо?» і «що зміниться?» (що відповідає 

постулатам теорії очікування).  
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Система мотивації працівників може передбачати використання 

матеріальних і нематеріальних методів мотивації. Огляд наукової літератури 

дозволив узагальнити існуючі системи мотивації працівників [1]: 

1.Система матеріальних винагород. 

2.Система участі в акціонерному капіталі, участі у прибутках. 

3.Система додаткових компенсаційних пакетів відповідно до результатів 

діяльності, в тому числі навчання. 

4.Система нематеріальних стимулів, які можуть включати участь в 

прийнятті рішень, делегуванні повноважень, колективне визнання досягнень 

працівників тощо. 

Матеріальна винагорода працівників відіграє дуже важливу роль в їх 

мотивації. Не дивлячись на нещодавно проведені дослідження, які говорять про 

домінуючі в деяких сферах роль нематеріальних стимулів, матеріальна складова 

залишається дуже важливою, оскільки вона дозволяє задовільнити базові 

потреби людини та її сім’ї, зокрема, потреби в житлі, в харчуванні, одязі, безпеці, 

соціальному захисті тощо.  

Крім матеріальної, важливе місце займають й інші підходи до мотивації. 

Важливим є зміст праці та перспективи кар’єрного росту, що може служити 

сильним стимулом до проходження додаткового навчання, більш сумлінного 

виконання своїх професійних обов’язків, досягнення більш значущих 

результатів в роботі. Крім того важливими факторами впливу на працівника є: 

загальна організаційна культура на підприємстві; стиль управління; гнучкий 

робочий графік; інші нематеріальні фактори.  

Таким чином, мотивація є основним стимулом до економічної діяльності 

будь-якого індивідуума, тобто у виборі професії, досягненні високого рівня 

кваліфікації, досягненні високого рівня добробуту. Також мотивація є основним 

інструментом підприємства до підвищення конкурентоспроможності трудового 

потенціалу підприємства, поліпшення якості продукції та підвищення 

продуктивності праці. Найпростіший спосіб згуртувати колектив - провести ряд 

заходів, пов'язаних зі спортом, грою, навчанням або творчістю 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ РИНКІВ 

Розглянуто світовий досвід страхування, який доводить необхідність 

застосування майнового страхування, що забезпечує мінімізацію широкого кола 

ризиків, та страхування відповідальності. Охарактеризовано основні підходи до 

страхування в зарубіжних країнах, які зводяться до його ролі у різних сферах 

виробництва та фінансово-кредитної системи. Відображено законодавство 

більшості країн з ринковою економікою де передбачено обов’язкове страхування 

цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

Ключові слова: страхові ринки, зарубіжний досвід, системний аналіз, страхова 

справа, страховий бізнес, страхова діяльність.  
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Комплексний, системний аналіз структури світового ринку страхування за 

макроекономічними показниками свідчить про нерівномірність його розвитку в 

різних регіонах світу. Наприклад, у 1995 році понад 59 % всіх страхових 

надходжень належало Японії та США, 29 % - державам Європейського Союзу, 

частка решти країн світу становила близько 12 %, у тому числі частка України – 

лише 0,01 %. Отже, на міжнародному страховому ринку домінують 

індустріально розвинені регіони Північної Америки, Європи та Японія, частка 

яких складає близько 90 % від загальної суми страхових платежів за всіма видами 

страхування. Високих темпів зростання за зазначеним показником (за всіма 

видами страхування, особливо за договорами по страхуванню життя) досягли 

Швейцарія та Франція – 39 % (49 % за договорами по страхуванню життя) та 

31 % (38 %) відповідно. У країнах із ринковою економікою частка страхування 

складає до 12 % від валового внутрішнього продукту, тоді як в Україні цей 

показник менше 1 %. Проте найбільш швидко зростаючі страхові ринки 

становлять країни Азії і Латинської Америки та держави з перехідною 

економікою Центральної та Східної Європи. 

Страхова справа в більшості країн світу розглядається як окрема галузь 

економічної діяльності, до якої входять різноманітні за формами власності 

організації-страховики. Співвідношення між державними й приватними 

формами страховиків залежить від суспільного устрою та економічної політики 

держави. В багатьох країнах світу певне розповсюдження мають товариства 

взаємного страхування. 

Загальноприйнятим у світовій страховій практиці є поділ страхування на 

Life assurance (страхування життя) і “Non – life (General) insurance” (загальні 

види). Міжнародні статистичні дані свідчать про те, що домінуючим є 

особисте страхування, що поділяється на страхування життя, страхування 

ануїтетів (ренти), страхування пенсій, страхування від нещасних випадків.             

[8, c. 34] Певне розповсюдження має індустріальне страхування. Особливою 

популярністю у більшості країн із ринковою економікою користується медичне 
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страхування. Медичні послуги надаються в обов’язковій і добровільній формі, 

вибір якої залежить від таких чинників: культурно-історичних, соціально-

економічних, демографічних умов, рівня захворюваності та інших факторів, що 

характеризують загальний стан здоров’я і рівень медичного обслуговування в тій 

чи іншій країні. 

Пенсійне забезпечення у більшості країн світу здійснюється за рахунок 

державних пенсійних систем, недержавними пенсійними фондами, страховими 

компаніями та іншими фінансовими організаціями. Значна частка населення 

країн з ринковою економікою надає перевагу у системі пенсійного забезпечення 

послугам приватних страхових компаній. 

Світовий досвід доводить необхідність застосування майнового 

страхування, яке забезпечує мінімізацію широкого кола ризиків, та страхування 

відповідальності. У більшості країн світу здійснюється, як правило, обов’язкове 

страхування власників ряду джерел підвищеної небезпеки та професійної 

відповідальності певних категорій фахівців. В основу всіх видів страхування 

відповідальності покладено норми національних законодавств та міжнародного 

права. Рівень розвитку страхування відповідальності прямо залежить від 

розвитку національних економік та досконалості правових інститутів. 

Законодавство більшості країн з ринковою економікою передбачає 

обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів. Приєднання України до міжнародної системи страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів “Зелена картка” дозволяє 

забезпечити достатні умови для реалізації програми ЄС щодо створення 

європейської спільної системи обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів. Зарубіжна практика 

здійснення страхування від нещасних випадків на транспорті свідчить про 

застосування, як правило, принципу саме страхування відповідальності. За умов 

посилення підприємницьких ризиків достатнього поширення у країнах із 

ринковою економікою отримали такі види страхування, як страхування 
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відповідальності роботодавця за шкоду, завдану життю, здоров’ю працівника; 

страхування професійної відповідальності; страхування відповідальності 

виробника за якість продукції, практика здійснення яких повинна враховуватися 

при впровадженні зазначених видів в Україні. 

Основні підходи до страхування в зарубіжних країнах зводяться до його 

ролі у різних сферах виробництва та фінансово-кредитної системи. В загальних 

рисах розглянемо досвід організації і особливості на страхових ринках страхової 

системи в зарубіжних країнах на прикладі окремих держав. Так, страхування в 

США отримало значний розвиток через необхідність зниження економічних 

ризиків. Страхування здійснюють приватні страхові компанії, страхові 

кооперативи, уряд. Приватні страхові компанії — одна з найбільш потужних 

ланок американської фінансово-кредитної системи. Разом з тим в США немає 

єдиної для держави системи страхування. Кожний штат має власне страхове 

законодавство. При цьому, страхові організації мають широкі повноваження в 

розробці власної страхової політики, визначенні розмірів платежів, практики їх 

відрахування і відшкодування збитків, що є специфічною особливістю 

американського страхового ринку. 

У Франції закон 1982 р. про страхування майна будь-яких осіб від наслідків 

стихійних лих передбачає, що держава повинна відпрацьовувати спеціальні 

«плани ризику», в яких будь-яка територія була б віднесена до тієї чи іншої зони 

небезпеки за вірогідністю схильності до тих чи інших стихійних лих. При цьому 

відшкодування витрат від стихійного лиха не здійснюється в районах, які 

оголошені «зонами ризику», непридатними для будівництва та іншої діяльності 

через підвищену небезпеку. Також не відшкодовуються витрати у випадках 

порушення встановлених в даному районі правил попередження наслідків 

стихійного лиха. Проте всі будівлі чи види діяльності, які існували в районі до 

оголошення його «небезпечним» чи до розробки відповідних правил, підлягають 

страхуванню навіть тоді, коли не відповідають цим умовам. 
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В Японії страхування здійснюється приватними страховими компаніями, 

державними організаціями і кооперативами. При цьому приватні компанії і 

державні організації зайняті пошуком найбільш прибуткових сфер для вкладання 

коштів, які накопичені від страхових внесків. Вони діють на національному і 

міжнародному рівнях, і їхньою метою є зростання власних доходів. Тому вони 

страхують тільки «надійних» партнерів. Кооперативні ж організації взаємного 

страхування зорієнтовані не на збільшення власного прибутку, а на задоволення 

потреб членів кооперативу. Кооперативні страхові організації приймають всіх 

фермерів без виключення, гарантуючи кожному компенсацію в обумовлених 

контрактом випадках. Кооперативне страхування контролюється всіма членами 

кооперативу і тому розвивається раціонально. Малі внески роблять кооперативні 

страхові організації більш привабливими для страхувальників, що посилює їх 

конкурентні позиції на національному ринку страхування. 

Розглянемо страховий ринок Німеччини, що характеризується динамічним 

розвитком. Щорічний приріст обсягу надходження страхових платежів складає в 

Німеччині 10%. Особисте страхування в структурі національного страхового 

ринку займає 37%. Медичне страхування, що користається трохи меншою 

популярністю, чим в інших країнах Західної Європи, складає близько 12% 

загального обсягу надходження страхових платежів. Майнове страхування 

займає 51% національного страхового ринку в Німеччині. 

Страховики в Німеччині не мають права займатися якою-небудь іншою 

діяльністю, крім страхування. 

Федеративний пристрій Німеччини є важливим чинником у розвитку 

каналів просування страхових послуг безпосереднім споживачам. Регіональні 

страховики підтримують свою фізичну присутність у всіх федеральних землях 

Німеччини. 

Страхова справа в самій Німеччині сильно зарегульована. В даний час діє 

закон про державний страховий нагляд 1983 р.Усі діючі в Німеччині національні 

й іноземні страхові компанії підлягають обов'язковому державному нагляду з 

боку Федерального відомства нагляду за діяльністю страхових компаній. 
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Страховий бізнес Великобританії протягом багатьох років концентрується 

в Лондоні як світовому фінансовому центрі. Найбільший Лондонський 

міжнародний страховий ринок обслуговує фінансові потоки ряду країн і 

компаній. Авторитет Лондонського міжнародного страхового ринку спирається 

на значний кадровий потенціал фахівців страхового ринку, високорозвинену 

інфраструктуру ринку, а також присутність тут широко відомої за межами 

Великобританії страхової корпорації «Ллойд». 

У Лондоні розташовані чи представлені дочірні структури найбільших 

страхових компаній світу. Тут сконцентровані також центральні офіси всіх 

найбільших міжнародних страхових і перестрахувальних брокерів. Працюють 

найстарші (засновані в 1760р.) і найбільш авторитетні класифікаційні товариства 

– Регістр судноплавства «Ллойд». У Лондоні розташовані штаб-квартири ряду

міжнародних страхових організацій, а також деякі структури національного 

страхового ринку (інститут Лондонських страховиків, інститут дипломованих 

страховиків і ін.), діяльність яких носить міжнародний характер. 

Страхові компанії Великобританії не мають права займатися яким-небудь 

іншим видом бізнесу, окрім страхування. Базова структура Лондонського 

міжнародного страхового ринку – корпорація «Ллойд» представлена 400 

страховими синдикатами, що поєднують фізичних осіб – андеррайтерів, 

безпосередньо здійснюючих страховий бізнес корпорації. Андеррайтери несуть 

відповідальність по зобов'язаннях згідно з договорами страхування в рамках 

синдикату. Динамічні і рухливі структури синдикатів утворюють економічне 

середовище міжнародного страхового ринку в системі корпорації «Ллойд». 

Кожен синдикат представлений на цьому ринку через лідируючого 

андеррайтера, який безпосередньо приймає ризики на страхування в синдикаті 

від посередника – брокера «Ллойда». Членство корпоративної структури 

«Ллойда» відкрито для всіх громадян (резидентів) Великобританії та іноземців. 
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Страхові компанії сплачують податок на прибуток від страхової 

діяльності, а також податок на майно. У деяких випадках страхові операції 

обкладаються гербовим збором, однак, обсяг цих операцій дуже обмежений. 

Необхідно звернути увагу на посилення тенденцій по проникненню 

іноземних страхових структур на страхові ринки колишніх республік СРСР та 

країн Східної Європи, в тому числі і український ринок у формі різних спільних 

страхових компаній. Наприклад, в Україні створені такі компанії, як українсько-

американське АСТ «Росток», українсько-шведська СК у формі ЗАТ «АКВ 

Гарант», українсько-ірландське АСТ ЗТ «Гала СКД», українсько-бельгійська СК 

«Союзспецстрах» .В цілому, для наших умов має інтерес в системі страхування 

розвинутих країн національна система координації і функціонування страхових 

організацій при провідній ролі держави у розробці програм і стратегії розвитку 

страхування, у практиці страхування і розвитку кооперативних страхових 

організацій, в тому числі і товариств взаємного страхування, які успішно 

конкурують на страховому ринку багатьох держав з традиційними страховими 

компаніями. В більш широкому плані в нашій державі, по суті стоїть питання 

розвитку страхового захисту як окремого напряму державного регулювання 

розвитку бізнесу і підприємництва в різних галузях народного господарства, 

тобто шляхом прийняття спеціальних законів, визначення обов’язкових видів 

страхування, регламентації Вдіяльності страхових організацій. 

Сучасний етап розвитку світової економіки й міжнародних відносин 

характеризується посиленням інтеграційних процесів, що призводять до 

формування спільних стандартів й у галузі страхування. Функціонування 

страхових систем різних країн Європи характеризується постійним 

взаємозв’язком і взаємодією. Інтеграція України у сучасний європейський 

економічний та правовий простір передбачає адаптацію та гармонізацію 

національного законодавства з нормами й стандартами правової системи 

Європейського Союзу, що потребує формування розвинутого ринку 

страхування, сприяння економічній діяльності всіх ринкових суб’єктів, 
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розширення правової бази, застосування методів впливу держави на страховий 

ринок, що відповідають європейським стандартам. Вирішення цих проблем 

забезпечить прискорення процесу переходу національної економіки у ринкову, 

розвиток світової економіки та міжнародних відносин. 
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У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до визначення шляхів 

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 

суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Розкрито суть основних методів 

покращення показників діяльності підприємства та способи їх реалізації. 
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діяльність, господарська діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, методи 
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Метою діяльності будь-якого підприємства є максимізація прибутку, 

налагодження безперебійного та ефективного виробництва, для цього потрібно 

проводити постійний аналіз стану фінансово-господарської діяльності. Для того, 

щоб покращити показники потрібно детально вивчити та проаналізувати методи 

за допомогою яких можна підвищити ефективність як фінансової так і 

господарської діяльності підприємств суб’єктів ЗЕД. 

Дослідження ефективності діяльності підприємств та пошук шляхів і 

методів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємств суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності висвітлили такі науковці 

як Андрійчук В., Богданович О., Бойчик І., Брейлі Р., Брігхем Є., Грабовецький 

Б., Друкер П., Заруба Д., Кірейцев Г., Ковальов В., Ковальчук І.,  Коласс Б., 

Майерс  С., Макконнелл К., Шмален Г., Шматковська Т. та інші. 
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Метою статті є узагальнення теоретичних знань та вивчення методів 

покращення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 

суб’єкта ЗЕД. 

Фінансово-господарська діяльність підприємства – це сукупність усіх 

елементів виробництва від забезпечення сировиною та необхідною технікою до 

випуску та реалізації товарів. Покращення результатів діяльності виробництва, 

можливе за рахунок дослідження та вибору правильних шляхів підвищення 

ефективності фінансової та господарської діяльності, що в свою чергу призведе 

до збільшення прибутку підприємства. 

Саме виявлення можливості подальшого розвитку підприємства, 

підвищення його функціональних показників, можна досягти за умови 

оптимізації використання його ресурсів та постійного розроблення шляхів 

підвищення ефективності його діяльності, тобто розробці певних заходів для 

покращення організації виробництва. 

Вчені виділяють три основних напрями підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності: ресурсний, організаційний та 

технологічний [3].  

Таблиця 1 – Напрями підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності 

№ Напрям Характеристика 

1 Ресурсний Даний напрям базується на проведенні аналізу щодо 

раціонального використання усіх ресурсів та живої праці. 

Проводиться та аналізується наявність ресурсної бази та 

ефективності її використання, тобто перевіряється, наприклад, з 

якою потужністю працює обладнання, для того, щоб визначити 

можливості максимального випуску продукції та чи раціонально 

витрачається сировина на виготовлення.  
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За даним напрямом проводиться підвищення поточної виробничої 

діяльності підприємства та створюється план по управлінню 

ресурсами та витратами. 

2 Організаційний Проводиться пошук оптимальних шляхів для удосконалення 

системи управління на підприємстві. Прописується стратегія 

мотивації працівників та підвищення їх кваліфікації. 

3 Технологічний Базується на впровадженні нових технологій виробництва, 

модернізації або оновленні обладнання. Важливим є створення 

умов для підвищення якості продукції та її 

конкурентоспроможності. 

Джерело: сформовано автором на основі [3] 

Варто також приділяти увагу дослідженню ефективності від 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, тому необхідною є методика, що 

дає змогу повністю проаналізувати зовнішню діяльність підприємства через 

оцінку його поточних показників за певними напрямами, що наведені в таблиці 

2 нижче. 

Таблиця 2 – Напрями оцінки поточних показників від зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

№ Напрям Характеристика 

1 Виробничий процес Включає аналіз рентабельності продаж, собівартості від 

реалізованої продукції, податкових та транспортних витрат. 

2 Інвестиції Базується на вивченні способів розробки та успішності 

реалізації проектів підприємства. Здійснюється будівництво 

або придбання нових будівель, устаткування. 

3 Інновації Базується на удосконаленні наявних процесів на підприємстві 

та впровадженні нових технологій. Відбувається розширення 

виробництва, випуск нового виду продукції або 

удосконалення наявної. 
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4 Маркетингові аспекти Досліджується частка ринку, яку займає підприємство, рівень 

задоволення потреб споживачів та можливості розширення 

клієнтської бази та виходу на нові ринки. 

Здійснюється пошук нових ринкових ніш, вихід на нові 

ринки. 

5 Персонал Пошук можливостей для підвищення кваліфікації персоналу. 

Здійснюється впровадження нової організаційної структури 

управління, нових форм організації праці персоналу. 

6 Ризики Проводиться оцінка та мінімізується можливість виникнення 

ризиків в процесі міжнародної діяльності підприємства, а 

також прописується план швидкого реагування на можливі 

ризики у даній сфері діяльності.  

 Джерело: сформовано автором на основі [1, c. 16, 4, c. 515] 

Дослідження показників ефективності живої праці, тобто трудових ресурсів, 

дасть змогу правильно обрати метод підвищення ефективності управління та 

визначити, який сектор потребує модернізації. Його слід здійснювати за 

наступними показниками [6, c. 281]: 

1) кваліфікація та освітній рівень;

2) чисельність персоналу різних категорій та професій;

3) кількість виготовленої продукції чи виконаної роботи за певний період;

Важливим також є аналіз основних економічних показників підприємства 

для того, щоб правильно оцінити  ситуацію та обрати ефективний метод 

покращення діяльності. До таких показників відносять [7, c. 45]: 

‒ рівень рентабельності виробництва; 

‒ показники ліквідності; 

‒ коефіцієнт чистого прибутку; 

‒ коефіцієнт оборотності активів; 

‒ показники зносу основних засобів; 

‒ фондовіддача; 
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‒ фондомісткість; 

‒ рентабельність основних засобів, тощо. 

Ще одним з методів дослідження ефективності діяльності є проведення SWOT-

аналізу, тобто визначення сильних та слабких сторін підприємства, а також 

визначення можливостей та загроз, що можуть виникнути в процесі міжнародної 

діяльності. 

Одним із провідних методів покращення стану діяльності підприємства є 

підвищення його конкурентоспроможності, а також формування його 

позитивного іміджу. 

До основних елементів підвищення конкурентоспроможності продукції 

належать [8, c. 76]: 

‒ підвищення якості товару; 

‒ пошук оптимальної ціни; 

‒ дослідження попиту та вподобань споживачів; 

‒ аналіз ситуації на ринку; 

‒ вихід на нові ринки; 

‒ диверсифікація виробництва; 

‒ зміна дизайну упакування. 

Таким чином, підсумовуючи усі методи покращення показників діяльності 

підприємства можна зробити висновок, що основними шляхами підвищення 

ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності є такі, як: 

1) постійний аналіз та дослідження фінансового стану підприємства, його

виробничої діяльності;

2) оптимізація використання ресурсів;

3) підтримка конкурентоспроможності товарів на ринку;

4) розробка програми попередження ризиків;

5) удосконалення технології виробництва та модернізація устаткування;

6) оновлення системи управління персоналом.
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Важливим є також підвищення іміджу компанії, якого можна досягти 

шляхом участі у конференціях, виставках, ярмарках, проведенні ефективної 

рекламної політики, створенні програми лояльності. Все це допоможе 

покращити фінансовий стан підприємства за рахунок збільшення доходу від 

реалізації товару. 

Список використаних джерел:  

1. Анісімова О. М. Методологічний підхід до оцінки 

конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства. Теоретичні і 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Т. 2. № 2 (12). 

С. 15-23. 

2. Григор’єва М. І. Удосконалення системи управління ризиками

зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні. Інвестиції: практика та 

досвід. 2015.  № 1.  С. 25-29. 

3. Коцеруба Н. В. Аналіз господарської діяльності : опорний конспект

лекцій. 2016.  

4. Лозовський О. М., Романова Н. О.  Проблеми та перспективи розвитку

зовнішньоекономічної діяльності вітчиняних підприємств. Менеджмент

XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології. 2017 . С. 511–523. 

5. Махначова Н.М., Семенюк І.Ю., Дмітрієва Т.І. Теоретичні та методичні

основи організації управління фінансовими ресурсами підприємства при 

здійсненні ЗЕД. Молодий вчений. 2017. №12. С. 719-723. 

6. Москаленко Н. О. Використання міжнародного досвіду оцінки ринкових

позицій підприємств та можливостей розвитку бізнесу. Економіка та 

суспільство. 2016. № 2. С. 280- 285. 

7. Разборська О. О., Крупельницька І. Г.  Теорія контролю фінансово-

господарської діяльності : опорний конспект лекцій.  2015. 149 с.  

8. Савченко А. М., Пастернак М. М.  Проблеми аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємства в податковому контролі. Економіка & 

держава. 2017. № 4. С. 75–78. 

9. Хоменко Т.Ю. Погребняк А.Ю. Напрямки підвищення ефективності

діяльності промислових підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2014. № 

11. С. 125-131.



43 

УДК 3395:658.8(045)          

Діана Гутянська

Здобувач  освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття 

«маркетингова стратегія», а також визначено особливості розробки та 

впровадження маркетингової стратегії при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Ключові слова: маркетинг, стратегія, зовнішньоекономічна діяльність, 

підприємство, цільовий ринок, експорт, імпорт. 

Протягом останніх років спостерігається динамічний розвиток 

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, що, в свою чергу, 

потребує розробки та впровадження ефективної маркетингової стратегії з метою 

збільшення результативності експортно-імпортних операцій. Маркетинг як 

важлива складова стратегічного управління підприємством відіграє значну роль 

у розширенні зовнішніх ринків збуту продукції. Тому питання розвитку 

стратегічного маркетингу зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

вимагають удосконалення, зокрема, в аспекті пошуку перспективних новітніх 

наукових підходів до управління ЗЕД господарюючих суб'єктів. 

Проблематикою маркетингу в системі стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства займалося чимало вітчизняних 

та зарубіжних науковців, серед яких: С. Маджаро, Ф. Бредлі, С. Джейн, 

У. Кеєган, Ф. Катеора, С. Паливода, А. Самлі, В. Терпетра, М. Чинкота, 

Ф. Котлер, Е. Барлоу, Р. Барнет, Р. Бузелл, Р. Вернер, З. Гошал, С. Кевусгил, 

Р. Крамер, Х. Анн, А. Старостіна, А. Мазараки, О. Азарян, В. Новицький, 

Є. Савельєв, П. Черномаз, О. Канищенко, Т. Циганкова та ін.          
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Метою статті є дослідження аспектів розвитку стратегічного маркетингу в 

системі управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових 

підприємств у сучасних економічних умовах функціонування. 

Серед вітчизняних науковців не існує єдиного наукового підходу до 

трактування сутності поняття «маркетингової стратегії». Так, за визначенням М. 

В. Брусенцевої маркетингова стратегія окремого виду бізнесу передбачає 

дослідження можливостей на основі стратегічного управління, формування 

цілей і задач, плану дії окремої організаційної одиниці, цільового ринку, що 

реалізується за допомогою комплексу інструментів маркетингу: розвитку 

процесу виробництва, впливу на покупців, якості товару чи послуги, 

конкурентних переваг – для досягнення маркетингових цілей.  

Шебанова О.О. трактує поняття «маркетингова стратегія» як сукупність 

рішень щодо способів задоволення потреб існуючих і потенційних споживачів 

ринку, за рахунок зовнішніх і внутрішніх ресурсів підприємства. За визначенням 

автора, маркетингова стратегія формує головні цілі виробництва та шляхи збуту 

товарів. Вона уявляє собою систему дій підприємства, спрямовану на 

урівноваження зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища. 

Як відмічає О. Кравцов, “відповідно до нової парадигми менеджменту, 

отримання підприємством конкурентних переваг є результатом реалізації 

комплексу старанно спланованих, синергійно взаємозалежних дій, що 

об’єднуються поняттям “стратегія”.  На думку Г. Агужена, правильно обрана, 

обґрунтована та грамотно реалізована стратегія забезпечує підприємству стійкі 

конкурентні переваги та досягнення успіху в умовах розвитку ринкової 

економіки. 

На думку Каліберова О.Г., визначенню категорії «маркетингова стратегія» 

властиві наступні ключові поняття: маркетингова стратегія є однією з ключових 

діяльностей на підприємстві, що є визначальною для формування цілей 

діяльності підприємства; маркетингова стратегія являє собою довгострокову 

діяльність; стратегія підприємства являє собою цілісний комплекс, і 
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маркетингова частина в цьому складному комплексі активно взаємодіє з іншими 

напрямками, що дозволяє узгодити ресурсну базу, потенціал підприємства з 

умовами ринку і таким чином визначити власну конкурентоспроможність на 

окремому ринку. 

Таким чином, з огляду на вищенаведені наукові підходи до визначення 

поняття «маркетингова стратегія», можна стверджувати, що маркетингова 

стратегія зовнішньоекономічної діяльності є частиною стратегії маркетингу 

підприємства в цілому та передбачає комплексний підхід до вибору та 

впровадження конкретних маркетингових методів з метою забезпечення мети та 

цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства на обраному ринку. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства перебуває під постійним 

впливом зовнішнього середовища. Тому, на вибір маркетингової стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності впливають наступні зовнішні фактори: 

– економічні – рівень економічного розвитку країни та галузі; рівень

конкуренції; розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів 

підприємства; інвестиційні процеси; рівень інфляції і дефляції; зміна та величина 

валютних курсів; розвиток ринку та наявність каналів товароруху; купівельна 

спроможність споживачів та рівень їх доходів; поведінка постачальників 

сировини і матеріалів; рівень взаємодії з посередниками; система 

оподатковування й якість економічного законодавства тощо; 

– міжнародні – доступність до міжнародних ринків; ризик ведення

діяльності на міжнародних ринках; життєвий цикл товару на міжнародних 

ринках; тип споживацьких ринків; масштаби міжнародних ринків; високий 

рівень прибутковості; законодавчий і регуляторний впливи на суб’єкти 

економічної діяльності; наявність досвіду міжнародного маркетингу тощо; 

– соціально-демографічні – чисельність працездатного населення; якість і

рівень життя населення; рівень доходів та купівельної спроможності; рівень 

культури споживання продукції; величина і структура потреб населення; 

підприємницька активність. Особливу увагу також необхідно приділяти і 

факторам, які характеризують культурні особливості різних країн, а саме етичні 

вимоги і релігійні норми, що визначають спосіб життя; 
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– інституційні – наявність та дієвість державних та комерційних інститутів

у сфері управління та регулювання; рівень розвитку та досконалість нормативно-

правової бази регулювання; економічну політику уряду; напрями розвитку і 

формування стратегії країни чи галузі тощо;  

- науково-технічні – використання результатів розвитку науки, 

впровадження науково-технічного прогресу та концентрації технологічних 

зусиль у виробничому процесі тощо;  

– екологічні – кліматичні умови, наявність, доступність та рівень

використання природних ресурсів, розвиненість системи державного контролю 

охорони навколишнього середовища. 

Маркетингова стратегія у зовнішньоекономічній діяльності є системою 

планування, реалізації, контролю й аналізу заходів, спрямованих на 

багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до його умов 

підприємства, яке здійснює свою діяльність більш як в одній країні. В умовах 

використання міжнародного маркетингу експортер глибоко вивчає ринок, 

використовуючи для цього широке коло маркетингових інструментів. Система 

маркетингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності включає в себе комплекс 

найбільш суттєвих ринкових відносин та інформаційних потоків, які зв'язують 

підприємства з ринками збуту товарів на міжнародному рівні. 

Етапи розробки та впровадження маркетингової стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства: 

1. Визначення цілей та мети розробки маркетингової стратегії

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

2. SWOT-аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

3. Вибір методів реалізації маркетингової стратегії зовнішньоекономічної

діяльності підприємства.

4. Впровадження маркетингової стратегії зовнішньоекономічної

діяльності підприємства.

5. Контроль та коригування маркетингової стратегії 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
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Отже, маркетингова стратегія – це динамічна система маркетингових цілей, 

сформованих на засадах стратегічних цілей підприємства та з урахуванням 

особливостей ринкового середовища, а також маркетингових засобів їх 

досягнення. Крім того, аналіз наявних думок з формулювання поняття 

«маркетингова стратегія підприємства» дозволяє виділити основний принцип 

даної стратегії: досягнення стійкого положення на ринку в умовах конкурентної 

боротьби. Підприємство повинно володіти відповідним набором маркетингових 

інструментів, які відповідають змінам запитів споживачів і діючих більш 

ефективно, ніж у конкурентів.

Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності є частиною 

стратегії маркетингу підприємства в цілому та передбачає комплексний підхід 

до вибору та впровадження конкретних маркетингових методів з метою 

забезпечення мети та цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства на 

обраному ринку. 
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Наталя Дмитришена  

здoбувач oсвiтньoгo ступеня «магістр» 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ МЕДУ 

У статті  охарактеризовано виробництво меду у світі, розглянуто динаміку 

його експорту та імпорту, виділено оціночні фактори, які впливають на основні 

показники, проаналізовано стан світового ринку продукту, систематизовано 

проблеми у функціонуванні ринку меду та надано рекомендації з їх усунення. 

Ключoвi слoва: зoвнiшньoекoнoмiчна дiяльнiсть, торгівля. світовий 

ринок,екпорт, імпорт.  

Раптовий спалах пандемії COVID-19 торкнувся різних галузей 

промисловості по всьому світу. Однак із повторним відкриттям виробничих та 

переробних підприємств у різних економіках та посиленням зусиль бджолярів та 

гравців ринку щодо відновлення порушеного ланцюжка поставок стан ринку 

натуральних підсолоджувачів покращується. 

Більшість міжнародних організацій висвітлюють проблеми  та тенденції у 

розрізі торгівлі. Так, наприклад, Всесвітня Організація Торгівлі публікує щорічні 
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збірники World Trade Report та World Trade Statistical Review , Всесвітній 

економічний форум випускає Global Value Chain Policy Series: Services. Крім 

того, ОЕСР та UNCTAD  публікують серії звітів  International Trade .  

Мета статті   розгляд сучасних тенденцій світового ринку меду та розробка  

рекомендацій  щодо  перспектив  експорту  аграрної продукції України.  

Світові продажі експорту натурального меду по країнах у 2020 році 

становили 2,3 млрд доларів США. 

Загалом вартість експорту натурального меду зросла в середньому на 2,6% для 

всіх країн -експортерів з 2016 року, коли поставки натурального меду 

оцінювалися в 2,2 млрд доларів. З року в рік світовий експорт натурального меду 

збільшився на 15,3% з 2019 по 2020 рік 

 5 найбільших експортерів натурального меду - Нова Зеландія, Китай, 

Аргентина, Німеччина та Україна. У сукупності ці постачальники натурального 

меду створили 45,3% світових продажів у 2020 році. 

Серед континентів європейські країни продали найбільший доларовий 

еквівалент натурального меду, експортованого протягом 2020 року, з поставками 

на суму 938,9 мільйонів доларів або 41% від загального обсягу міжнародних 

продажів меду. Цей відсоток порівняно з 22,5% від азіатських експортерів, 16,2% 

з Океанії (переважно Нової Зеландії та Австралії), 14,5% з Латинської Америки 

без Мексики, але включаючи Кариби. Менший відсоток припав на Північну 

Америку (5,1%) та Африку (0,6%). 

У табл. 1  наведено 15 країн, які експортували натуральний мед з 

найбільшою доларовою вартістю протягом 2020 року. 

 Таблиця 1 - ТОП 15 експортерів меду у світі за 2020 р.  

Країна  Обсяги, млн дол Зростання 

порівняно з 2019р., % 

Нова Зеландія: 328,6     14,4  

Китай: 254     11,1   
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Аргентина  $ 170,2     7,4   

Німеччина  145,9     6,4   

Україна   138,8     6,1   

Іспанія  $ 112,4     4,9   

Бразилія  98,6     4,3   

Угорщина  94,7     4,1   

Індія  83,4     3,6   

В'єтнам  75,6     3,3   

Бельгія  74,7     3,3   

Польща  61,9     2,7   

Мексика   55,6     2,4   

Румунія  49,3     2,2   

Австралія   42,5     1,9   

15 країн, перелічених у списку, відвантажили понад три чверті (78%) 

світового експорту натурального меду у 2020 році за вартістю. 

Серед найбільших експортерів найшвидше зростали експортери 

натурального меду з 2019 по 2020 роки: Бразилія (на 45,2%), Нова Зеландія (на 

43,7%), Польща (на 43,5%) та В'єтнам (на 42,8%). 

Двоє найбільших експортерів відзначили падіння обсягів продажу 

натурального меду, експортованого за межі Індії (-17,3%) та Мексики (-12,1%). 

Наступні країни розмістили найвищий позитивний чистий експорт 

натурального меду протягом 2020 року. Investopedia визначає чистий експорт як 

величину загального експорту країни мінус вартість загального імпорту. Таким 

чином, наведені нижче статистичні дані показують надлишок між вартістю 

експорту натурального меду кожної країни та його імпортними закупівлями за 

цей самий товар. 
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1.  Нова Зеландія: 328,4 млн дол. США (профіцит чистого

експорту збільшився на 44,5% з 2019 року) 

2.  Аргентина: $ 170,2 млн (зростання на 16,2%)

3.  Китай: $ 164,8 млн (зростання на 9,6%)

4.  Україна: $ 138,5 млн (зростання на 37,1%)

5.  Бразилія: 98,6 млн. Доларів (на 45,2%)

Натуральний медовий колос Нова Зеландія створила найбільший 

надлишок у міжнародній торгівлі натуральним медом. У свою чергу, цей 

позитивний грошовий потік підтверджує сильну конкурентну перевагу Островів 

Океанії щодо цієї конкретної категорії продуктів. 

Наступні країни розмістили найбільший негативний чистий експорт 

натурального меду протягом 2020 року. Investopedia визначає чистий експорт як 

величину загального експорту країни мінус вартість загального імпорту. Таким 

чином, наведені нижче статистичні дані показують дефіцит між вартістю 

закупівель натурального меду кожної країни та її експортом для цього самого 

товару. 

1.  США: 415,6 млн доларів (чистий експортний дефіцит

збільшився на 2,2% з 2019 року) 

2.  Японія: -173,4 млн доларів (зростання на 20,2%)

3.  Німеччина: -127,5 млн дол. США (зростання на 4,2%)

4.  Франція: -100,3 млн доларів (на 13,5%)

5.  Сполучене Королівство: -95 мільйонів доларів (збільшення на

16,9%) 

Сполучені Штати Америки зазнали найбільшого дефіциту у міжнародній 

торгівлі натуральним медом. У свою чергу, цей негативний грошовий потік 

підтверджує сильний конкурентний недолік Америки для цієї конкретної 

категорії продуктів, але також сигналізує про можливості для країн-

постачальників природного меду, які допомагають задовольнити потужний 

попит з боку американських споживачів. 
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Світові закупівлі імпортованого натурального меду в 2020 році склали 2,23 

млрд доларів США. 

Загалом вартість імпорту натурального меду зросла в середньому на 10,5% 

для всіх країн -імпортерів з 2016 року, коли вартість натурального меду 

оцінювалася в 2,02 млрд доларів. З 2019 по 2020 рік імпортний натуральний мед 

подорожчав на 10,1%. 

5 найбільших імпортерів (США, Німеччина, Японія, Франція, Велика 

Британія) скупили 51% усього натурального меду, імпортованого протягом 2020 

року. 

З континентальної точки зору, європейські країни імпортували 

натуральний мед з найбільшою доларовою вартістю, покупки якого коштували 

1,09 млрд доларів або 49,1 % від загального обсягу. На другому місці були 

покупці в Азії - 25,9%, тоді як 21,2% світового імпорту натурального меду було 

поставлено до Північної Америки. 

Менші відсотки були продані клієнтам в Океанії (1,8%) на чолі з 

Австралією, Африкою (1,5%) та Латинською Америкою (0,3%), за винятком 

Мексики, але включаючи Кариби. 

У табл. 2  наведено 15 країн, які витратили найбільше на імпортний 

натуральний мед протягом 2020 року. 

Таблиця 2 _  Основні імпортери меду у 2020р.  

Країни  Обсяги, трлн дол Зміна до 2019 рр 

Сполучені Штати 441,408 2,60%

Німеччина 273,393 7%

Японія 173,744 20,20%

Франція 128,968 8,90%

Об'єднане Королівство 120,153 8,10% 
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Саудівська Аравія 105,066 43,90%

Китай 89,231 5,10%

Італія 83,566 4,70%

Польща 79,039 27,90%

Іспанія 66,119 15,10%

Графічно дані представлені на рис . 1. 

Рисунок 1 – ТОП 10 імпортерів меду у 2020р. , трлн дол. 

Серед країн, що імпортують мед  найбільш швидкозростаючими ринками 

натурального меду з 2019 року були: Саудівська Аравія (на 43,9%), Польща (на 

27,9%), Об'єднані Арабські Емірати (на 26,5%) та Нідерланди (на 22,9%). 

Лише 1 з цих провідних країн, де спостерігався спад імпорту натурального меду, 

-це Бельгія завдяки падінню на -5,9%. 

За вартістю, перераховані 15 країн закупили 79,9% всього натурального меду, 

імпортованого у 2020 році. 
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 Раптовий спалах пандемії COVID-19 вплинув на діяльність кількох 

галузей промисловості по всьому світу, оскільки уряди вжили заходів 

блокування та обмежили рух людей, щоб стримати заразу. Закриття переробних 

підприємств/підрозділів істотно вплинуло на виробництво різних харчових 

продуктів у перші місяці. Більше того, у період карантину спостерігався дефіцит 

робочої сили, порушення ланцюгів поставок, торговельні обмеження, коливання 

логістики, нестача транспортування та ін. З повторним відкриттям виробничих 

потужностей у кількох економіках та постійними зусиллями пасічників щодо 

відновлення порушеного ланцюга поставок економічний стан промисловості 

натуральних підсолоджувачів , ймовірно, покращиться. Оскільки він вважається 

продуктом, що покращує здоров’я, його продажі в кількох країнах відзначаються 

неймовірним зростанням і призводять до значного збільшення квартальних 

доходів компаній.. Очікується, що попит на продукти, що підвищують імунітет, 

навіть після закінчення пандемії залишиться сильним, що може збільшити 

прибуток ринку. 
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Особливість галузі охорони здоров'я полягає в необхідності двох типів 

керівників: менеджерів та управлінців. Це пов'язано з тим, що на сьогодні 

в галузі охорони здоров'я функціонують два типи організацій. 

Перший тип - державні заклади охорони здоров'я (лікарні, поліклініки, 

клініки при медичних науково-дослідних інститутах, санітарно-

епідеміологічні станції, центри здоров'я тощо) функціонують як організації, 

які не є самостійними господарюючими суб'єктами. Такі заклади охорони 

здоров'я отримують фінансування з державного бюджету, держава чітко 

визначає і контролює всі статті витрат. Згідно з Конституцією, в Україні 

медична допомога надається населенню безкоштовно, й державні 

лікувально-профілактичні заклади не можуть установлювати за неї плату. 

Перелік медичних послуг, які можуть сплачуватися пацієнтами, не значний. 
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Тому керівника державного лікувально-профілактичного закладу можна 

назвати управлінцем, а не менеджером. 

Особливості формування професійної компетентності менеджера закладу 

охорони здоров’я та освітньої парадигми керівників різних рівнів та фахівців 

охорони здоров’я висвітлено в публікаціях вітчизняних та зарубіжних науковців: 

М. Банчука, М. Білинської, І. Бедрик, Ю. Вороненка, Т. Курило, В. Майбороди, 

В. Марценюка, В. Мегедя, Н. Мєзєнцевої, В. Москаленка, Я. Радиша, Р.Блейк, 

Д.Вэттэн, Р.Дафт, І.Демків, Ж.Крисько, О.Кузьмін, О.Овсянюк-Бердадіна, 

Л.Орбан-Лембрик, Х.Оуэн, В.Хайэм, В.Шейнов та ін.. Науковці розкривають не 

лише сутність поняття «керівництво», «стиль керівництва», а й види стилів 

керівництва, підходи щодо їх вибору в різних типах організацій. 

Друга категорія управлінців - державні службовці, працівники органів 

державної влади, керівники органів управління охороною здоров'я. Вони 

формують державну політику та стратегію в галузі охорони здоров'я, 

організовують соціальне управління охороною громадського здоров'я. 

Другий тип - заклади охорони здоров'я недержавної форми власності, що 

функціонують як самостійні господарюючі суб'єкти в умовах ринку. 

Управління такими закладами забезпечують менеджери в галузі охорони 

здоров'я. 

Першим документом, у якому зазначено, що медичний менеджмент є новою 

для України спеціальністю, була програма реорганізації медичної допомоги 

«Перс-пектива-2010». Ця програма була схвалена на Першому 

всеукраїнському з'їзді медичних працівників у 1999 р. 

У програмі зазначалось: «Медичний менеджмент» - це цілком нова 

кваліфікація. Менеджер у сфері медичної допомоги керує інфраструктурою 

з метою ефективної організації діяльності надання медичних послуг. Такий 

спеціаліст має, з одного боку, підпорядковувати організаційні структури 

медичної допомоги завданням виконання замовлення, а з іншого - 

представляти інтереси сфери професійної медичної діяльності перед 
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замовником з інших сфер, наполягаючи на таких обмеженнях параметрів 

замовлення, які продиктовані закономірностями організації охорони 

здоров'я. 

У 2002 р. указом Президента України була затверджена "Концепція 

розвитку охорони здоров'я населення України". Згідно якої реформування 

системи охорони здоров'я передбачає здійснення заходів, спрямованих на 

здійснення інноваційної і кадрової політики в галузі. 

Сутність інновації полягає в започаткуванні підготовки фахівців за новими 

спеціальностями: 

 менеджер охорони здоров'я; 

 економіст охорони здоров'я; 

 спеціаліст з інформатики охорони здоров'я. 

Фахівець з менеджменту в охороні здоров'я - це фахівець, підготовлений за 

різними освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, 

магістр), який здатний виконувати роботу з управлінської та економічної 

діяльності: 

- в різних лінійних та функціональних підрозділах лікувально-

профілактичних установ усіх форм власності; 

- на підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості, 

- у фармацевтичних фірмах, 

- на аптечних базах та складах, 

- у діагностичних центрах, 

- у санаторно-курортних закладах, 

- на санітарно-епідеміологічних станціях, 

- у закладах медико-соціального захисту 

- у структурах Товариства Червоного Хреста. 

Фахівці з менеджменту в галузі охорони здоров'я можуть бути задіяні також 

як менеджери медичних закладів недержавної форми власності та установ 

медичного страхування. 
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Організаційно-управлінська складова в діяльності сучасних керівників 

охоплює найширше коло їх інтересів. Вона включає: загальне керівництво 

організацією, здійснення стратегічного управління, забезпечення ефективності, 

управління прийняттям рішень, контроль, правові аспекти та безпеку діяльності 

організації. При цьому основними критеріями оцінки організаційно-

управлінського виду діяльності керівника є його професіональна управлінська 

компетентність, організаційні якості, діловитість, моральні якості, політична 

культура, працездатність [4].  

У той же час, соціально-психологічна складова управлінської діяльності 

сучасного керівника медичного закладу спрямована на [3]:  

— керівництво роботою апарату управління (здійснення загального 

керівництва апаратом управління, побудова і удосконалення структури апарату 

управління, розподіл повноважень всередині апарату управління, комплектація 

вищої ланки управлінського апарату і контроль комплектації середнього і 

низового рівнів управлінських працівників, координація взаємодії всіх органів 

апарату управління, контроль забезпечення раціональної організації робочих 

місць і умов праці управлінських працівників);  

— забезпечення взаємодії із зовнішнім середовищем (встановлення 

відносин між організацією і зовнішнім середовищем; здійснення 

представництва, ведення найбільш важливих переговорів і укладання угод; дії 

від імені організації; загальне керівництво зовнішньоекономічною діяльністю);  

— управління персоналом (вироблення політики в галузі управління 

персоналом і використанні людського потенціалу, розробка принципів і 

механізмів комплектування персоналу, розробка основних принципів 

внутріорганізаційної системи мотивації, здійснення заходів матеріального і 

морального впливу на працівників, розробка загальної культури організації і 

механізмів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу, 

здійснення заходів щодо соціального розвитку і виховання персоналу). 
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Сьогодні надзвичайно актуальною є думка тих дослідників, які 

стверджують, що чим вища правова культура лікарів, тим добросовісніше вони 

виконують свої професійні обов'язки, тим вищі якість і ефективність лікувально-

діагностичної допомоги населенню, тим реальніше забезпечуються права і 

законні інтереси громадян у сфері охорони здоров'я, а чим краще фахівець 

розуміється на особливостях здійснення медичної діяльності, тим 

кваліфікованішим є захист прав і законних інтересів як споживачів медичних 

послуг, робіт, товарів медичного характеру, так і медичних працівників, органів 

управління охороною здоров'я [3]. 

Наголошуючи на важливості саме цієї складової кваліфікаційної 

характеристики фахівця в галузі охорони здоров'я, доцільно окремо зупинитися 

на такій ознаці професіоналізму і загальної культури державного службовця, як 

професійна відповідальність. 

Критеріями рівня професійного потенціалу керівника слугують якісні 

характеристики віддачі його фізичних та інтелектуальних сил і творчої енергії у 

процесі управлінської діяльності. Ця віддача знаходить свій конкретний прояв у 

творчій активності керівника системи державного управління, його відношенні 

до роботи як вищої життєвої потреби.  

У процесі нашого дослідження ми дійшли висновку, що для успішної 

роботи та формування моделі успішних керівників системи охорони здоров'я 

України їм необхідно, по-перше, бути фізично і психічно здоровими; по-друге, 

наполегливо займатися само удосконаленням. Сказане вище пов'язане з тим, що 

сьогоднішні керівники змушені міняти традиційні стереотипи діяльності у 

зв'язку зі зміною моделі самого управління. Замість старої закритої системи 

управління охороною здоров'я, якій були притаманні централізований контроль 

над ресурсами, застарілі медичні технології, адміністрування та ієрархія, 

догідливість, «телефонне право» та інші складові технократичної системи, — 

приходить нова відкрита система управління. 
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Для цієї системи, провідну роль в якій відіграє людина, характерні 

співпраця, взаємодопомога, спрямовуюча регуляторна діяльність. Ефективне 

використання особистісного професійного потенціалу державного службовця, 

який лежить в основі його управлінської діяльності, реалізується за трьома 

основними напрямами [4]:  

— створення необхідних умов для всебічного розвитку особистісного 

потенціалу;  

— забезпечення умов для повної мобілізації потенціалу державних 

службовців з метою якісного виконання завдань, які стоять перед ними; 

— постійний розвиток професійних якостей керівників відповідно до 

стратегічних цілей держави. 
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Сучасний розвиток зовнішньої торгівлі України (за даними першого 

кварталу 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року) 

характеризується такими особливостями, зокрема: товарообіг України зріс на 

12,2%, а динаміка експорту та імпорту була ідентичною із зростанням на 12,2%; 

фізичні обсяги зовнішньої торгівлі України дещо дисонують з прогнозованим 

Світовою Організацією Торгівлі 8-ми відсотковим зростанням світової торгівлі 
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товарами, за даними Національного інституту стратегічних досліджень 1, за 

підсумками 2021 року. Крім того, проблема посилюється через такі проблеми, 

як: нераціональна структура зовнішньої торгівлі України, низький рівень 

розвитку продуктивних сил, слабке економічне зростання тощо. Тому в цих 

умовах назріла необхідність акцентувати увагу на проблемах зовнішньої торгівлі 

України та важливих напрямках її розвитку. 

Важливим аспектам зазначеної проблематики присвячені роботи таких 

відомих вчених, як Д. Кейнс, П. Кругман, М. Обстфельд, П. Ліндерт, М. Портер, 

М. Тодаро, С. Фішер, Р. Дорбуш, Р. Шмалензі, М. Богуславський, 

Л. Вардомський, А. Гранберг, С. Долгова, І. Кретов, О. Киреєв, Л. Максимова,

І. Носкова, Г. Шагалов, та інших. Важливі аспекти зазначеної проблеми 

висвітлюють у своїх працях українські вчені-економісти – А. Гальчинський, 

Ю. Біленко, О. Гребельник, Д. Лукʼяненко, Ю. Макогон, І. Іринчина, Е. Ковтун 

2, Ю. Пахомов, І. Поліщук 2, О. Рогач, А. Румянцев, Н. Румянцева, 

А. Сидорова, Ю. Турець 2, А. Філіпенко, С. Харічков, Т. Щепель 3 та інші. 

Так, відомі вчені України, зокрема, Е. Ковтун 2, І. Поліщук 2, Ю. Турець 

2, Т. Щепель 3 вважають, що важливим напрямом зовнішньоекономічної 

політики України є зростання обсягів експорту, збільшення експорту продукції з 

високою доданою вартістю, оптимізації нераціональної експортно/імпортної 

структури тощо. 

Метою статті є дослідження сучасного стану зовнішньоекономічної 

діяльності України, зокрема її проблем та перспектив розвитку. 

Під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють діяльність суб’єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської  

діяльності, а також діяльність державних замовників з оборонного замовлення у 

випадках, визначених законами України, побудована на взаємовідносинах між 

ними, що має місце як на території  України, так і за її межами 4.  

В широкому сенсі під поняттям зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

підприємства розуміється систему експортно-імпортних операцій суб’єктів 

господарювання з іншими країнами для забезпечення розширення обсягів їх 

бізнесової діяльності, зокрема реалізації стабільного стратегічного 
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конкурентного профілю підприємства, формування додатного грошового 

потоку, та інтенсифікація присутності на іноземних ринках. Слід уточнити, що 

ЗЕД характеризує оптимальний рівень отримання прибутку від відповідної 

діяльності, більш високий за національний рівень рентабельності діяльності та 

продукції, диверсифікацію ризиків 5.  

За даними Всесвітнього економічного форуму можна визначити такі 

проблеми з якими стикаються українські експортери, як недостатній рівень 

технологій виробництва та навичок персоналу, труднощі у визначенні 

потенційних ринків і покупців, відсутність доступу до торгового фінансування, 

невідповідність продукції міжнародним технічним вимогам і стандартам, а 

також проблеми доступу до імпортних ресурсів, необхідних для виробництва. 

Основні причини небажання експортування товарів є: несприятлива 

економічна ситуація в Україні, відсутність партнерів за кордоном, обтяжливість 

внутрішніх експортних процедур і відсутність фінансування. Дані проблеми по-

різному впливають на різні підприємства в залежності від їх розміру. Так, 

найбільшою проблемою для малих і середніх компаній є відсутність партнерів за 

кордоном. При цьому малі підприємства витрачають вдвічі більше часу на 

оформлення товару, а вартість оформлення зовнішньоторговельних операцій у 

них вище через невеликих розмірів партій.  

Незважаючи на те, що в Україні відбуваються інтенсивні інтеграційні 

процеси, передусім з ЄС, розвиток зовнішньої торгівлі стикається з низкою 

проблем, що обумовлено багатьма чинниками 6: 

• відсутність цілісної і виваженої загальнонаціональної парадигми і

стратегії розвитку міжнародної інтеграції та торгової політики на основі 

пріоритету національних інтересів України та програми реалізації пріоритетних 

завдань; 

• невизначеність напрямів спеціалізації українського експорту з позицій

розширення зовнішніх ринків збуту та проникнення у високотехнологічні ніші, 

відсутність дієвої підтримки експортерів з боку держави; 
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• низька конкурентоспроможність більшості українських експортних

товарів на світовому ринку внаслідок технологічної відсталості виробництв, 

низької інноваційної активності підприємств, невідповідності технологічних 

стандартів міжнародним нормам; 

• надмірна залежність вітчизняних товаровиробників від імпорту

енергоносіїв та технологічного обладнання, зростання цін на які знижують 

ефективність виробництва; 

• труднощі з залученням прямих іноземних інвестицій, що стримує

технологічний розвиток підприємств та можливості випускати якісні товари.  

Крім того, проблеми експорту полягають, у першу чергу, у відсутності 

концептуальних підходів в напрямку підтримки експорту та відсутності єдиної 

державної експортної стратегії. Однак Україна має безліч преференцій на 

міжнародному ринку. Тому, розумне використання можливостей ринку, а також 

сполучення робота держави і бізнес-асоціацій над коригуванням законодавства і 

розробкою моделі експорту, можуть забезпечити розвиток міжнародних 

економічних відносин України. 

В роботі проаналізуємо динаміку основних показників ЗЕД України в 

20182020 роках, які наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 ‒ Динаміка основних показників зовнішньоекономічної 

діяльності України в 2018‒2020 роках [7] 

Показники 
Роки 

2018 2019 2020

Товари та послуги 

експорт, млн. дол. 57280,9 64050,3 59367,9 

% до попереднього року 108,9 111,8 92,7

імпорт, млн. дол. 63493,7 67739,4 60045,7 

% до попереднього року 115,3 106,7 88,6

сальдо, млн. дол. –6212,8 –3689,1 –677,8
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коефіцієнт  

покриття експортом імпорту 

0,90 0,95 0,99

зокрема країни ЄС (28)

експорт, млн. дол. 23100,1 24164,7 22085,2 

% до попереднього року 114,6 104,6 91,4

імпорт, млн. дол. 26570,1 28738,4 26786,7 

% до попереднього року 113,9 108,2 93,2

сальдо, млн. дол. –3470 –4573,7 –4701,5

коефіцієнт покриття експортом 

імпорту 

0,87 0,84 0,82

питома вага  

у загальному обсязі, % 

Експорт 40,3 37,7 37,2

Імпорт 41,8 42,4 44,6

Аналізуючи дані таблиці 1 за основними показниками зовнішньої торгівлі 

України, можна відмітити наступні тенденції, зокрема: 

 в 2020 році обсяги експорту зменшились порівняно з 2019 роком на

4682,4 млн. дол. або на 7,3%, а обсяги імпорту за відповідний період зменшились 

на 11,4%; 

 сальдо зовнішньої торгівлі є від’ємним і становить «мінус» 677,8 млн. дол.

Позитивною тенденцією для України в сфері зовнішньої торгівлі є зменшення 

обсягів від’ємного сальдо з «мінус» 6212,8 млн. дол. в 2018 році до «мінус»    

677,8 млн. дол. США або в 9,2 рази. Відповідно, динаміка показника – покриття 

експортом покращилась, адже в 2018 році його значення становило 0,9, то в 2020 

році – 0,99. Тобто в 2020 році експорт покриває імпорт України на 99%; 

 експорт до країн ЄС (28) в 2020 році зменшився порівняно з 2019 роком

на 9,6%, а імпорт, відповідно, на 6,8%. Сальдо зовнішньої торгівлі становило в 

2020 році «мінус» 4701,5 млн. дол., яке зросло порівняно з 2019 роком на          
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127,8 млн. дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту для України погіршився 

із значення 0,87 в 2018 році до 0,82 в 2020 році або на 0,05 в. п. 

Проаналізуємо основні країни-партнери в експорті товарів у 2019‒2020 

роках (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 ‒ Основні країни-партнери в експорті товарів у 2019‒2020 роках 

[7] 

 

Дані рис. 1 свідчать, що в 2019‒2020 роках найбільшим партнером в 

експорті України є Китай, який займав питому вагу експорту в загальній 

структурі експорту в 2020 році – 14,4%, що вдвічі більше порівняно з 2019 роком. 

На другому місці в структурі експорту займає Польща, відповідно, 6,7% та 6,6%, 

а на третьому місці – Російська Федерація, відповідно, 5,5 та 6,6%. 

Проаналізуємо основні країни-партнери в імпорті товарів у 2019‒2020 роках 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 ‒ Основні країни-партнери в імпорті товарів у 2019‒2020 роках 

[7] 

Як свідчить інформація з рис. 2, то найбільшою країною-партнером в 

імпорті товарів у 2019‒2020 роках є Китай. Так, в 2020 році Україна імпортувала 

з Китаю продукції в загальній структурі імпорту на 15,3%, а в 2019 році – 15,1%. 

На другому місці за структурою імпорту займає така країна як Німеччина, 

відповідно, 9,8% та 9,8%. На третьому місці – Російська Федерація, з якою ми 

імпортуємо продукції в відносному виразі, відповідно, 8,4% та 11,5%. Далі 

проаналізуємо структуру експорту України у 20192020 роках (рис. 3). 

 

Рисунок 3 ‒ Структура експорту України у 2019‒2020 роках [7] 
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Аналіз даних, які наведені на рис. 3 свідчать, що найбільшу питому вагу в 

загальній структурі експорту в 2020 році займали зернові культури – 19,1%, що 

майже не відрізняється від даних 2019 року – 19,1%. Далі йдуть такі товари, 

зокрема чорні метали, відповідно, 15,6% та 17,5%; жири та олії тваринного або 

рослинного походження, відповідно, 11,7% та 9,5%; руди, шлак і зола, 

відповідно, 9% та 7,2%; електричні машини, відповідно, 5,2% та 5,5%. 

Проаналізуємо структуру імпорту України у 2019‒2020 роках (рис. 4). 

 

Рисунок 4 ‒ Структура імпорту України у 2019‒2020 роках [7] 

Виходячи із даних рис. 4 можна сказати, що в структурі імпорту найбільшу 

питому вагу в 2020 році та в 2019 році займали такі товари, зокрема: палива 

мінеральні, нафта і продукти перегонки, відповідно, 14,7% та 20%; реактори 

ядерні, котли, машини, відповідно, 11,2% та 11%; засоби наземного транспорту, 

крім залізничного, відповідно, 10,1% та 9,5%; електричні машини, відповідно, 

10,1% та 10,9%; фармацевтична продукція, відповідно, 4,6% та 3,5%; пластмаси, 

полімерні матеріали, відповідно, 4,6 та 4,3%. 

Аналіз даних наведених рис. 1‒4 свідчить, що суттєвих зрушень щодо 

структури експорту і імпорту не відбулось. При цьому варто відмітити той факт, 

що Україна досі залишається країною-експортером товарів з низькою доданою 

вартістю, а імпортером товарів із високою доданою вартістю. Тому з метою 
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виправлення, зокрема даної ситуації необхідно на макрорівні запропонувати 

рекомендації та пропозиції щодо виведення України на вищі рівні зовнішньо-

торговельних відносин, зокрема, проаналізувавши існуючий досвід ми 

пропонуємо: 

  розвивати пріоритетні галузі експортного сектору, зокрема: 

верстатобудування, літакобудування, приладобудування, суднобудування; 

сучасні напрями хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів 

тощо; 

  розвивати  агропромисловий комплекс з метою підвищення зростання 

обсягів експорту сільськогосподарської продукції із високою доданою вартістю; 

  розвивати туризм в Україні, зокрема зелений; 

  розвивати географічний потенціал України, в першу чергу це стосується 

питань транзитних перевезень із Європи до Азії, що дасть величезний поштовх 

зовнішньо-торговельних відносин в Україні;  

  розвивати сферу медичного туризму; 

  покращувати інвестиційний клімат в Україні, зокрема залучати кошти від 

міжнародних організацій (МВФ, ЄБРР, ЄС тощо); 

  сприяти розвитку спільних підприємств; 

  активізувати взаємовідносини в межах укладеної Угоди «Україна – ЄС» в 

частині збільшення експортних квот та сприяння експорту в країни ЄС тощо. 

Таким чином, в роботі акцентовано увагу на проблемах розвитку зовнішньої 

торгівлі України, де головною проблемою є нераціональна структура імпорту та 

експорту та від’ємне сальдо торговельного балансу України. Основною 

причиною цього є наявність високої питомої ваги в структурі експорту продукції 

з низькою доданою вартістю, зокрема сировини та товарів із низьким рівнем 

переробки, зокрема: зернові культури (2020 рік – 19,1%), чорні метали (2020 рік 

– 15,6%), жири та олії тваринного або рослинного походження (2020 рік – 11,7%). 

В структурі імпорту переважають товари з високою доданою вартістю, зокрема 

реактори ядерні, котли, машини (2020 рік – 11,2%), засоби наземного транспорту 

(2020 рік – 10,1%); електричні машини (2020 рік – 10,1%). Тому в роботі 
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пропонується суттєво змінити ситуацію, шляхом нарощення експортної 

продукції з високою доданою вартістю, зокрема це: розвиток перспективних 

галузей машинобудування; хімічної промисловості; туризму, зокрема зеленого і 

медичного; інвестиційного клімату в країні; спільних підприємств тощо. 

Перспективним напрямом в сфері зовнішньоторговельних відносин є 

випуск продукції з високою доданою вартістю, що потребує корінної перебудови 

економіки України. 
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ ТА 
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УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНТРАКТНОЮ СПРАВОЮ 

 

У статті розглянуто теоретичні аспекти класифікації та надано загальну 

характеристику внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на планування та 

реалізацію міжнародних контрактів. Досліджено процес стратегічного 

управління ризиками на підприємстві. 

Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність, міжнародний контракт, 

менеджмент, управління діяльністю, чинники впливу. 

Результативне господарювання на міжнародному ринку передбачає, 

налагоджену та розвинену систему дійової комунікації, як в середині 

підприємства, так і на зовнішньому ринку. Завдяки комплексному менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, відбувається управління складових сегментів 

адміністративної та господарської діяльності, з метою вивчення сильних та 

слабких сторін, задля уникнення ризиків, помилок та збитків у майбутньому.  

Неодмінно, зовнішньоекономічна діяльність є зоною підвищеного ризику 

для підприємства, оскільки на даному рівні, контракти та проекти відзначаються 

значною масштабністю та носять критичний чи катастрофічних характер. 

Теоретичний аналіз понять планування та реалізацію міжнародних 

контрактів у призмі управління міжнародною контрактною справою 

досліджували численні вітчизняні науковці, зокрема Несторишин І.В., Теслюк 

Н.П., Полякова Я.О., Юшина С.І., Машталір Я.П. 
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Метою статті є узагальнення теоретичних основ щодо класифікації 

чинників впливу на планування та реалізацію міжнародних контрактів в системі 

управління міжнародною контрактною справою. 

Управління міжнародною контрактною справою передбачає контроль та 

супровід різноманітних дій відповідальних підрозділів на підприємстві, з метою 

мінімізації ризиків пливу загалом на діяльність та конкурентоспроможність 

підприємства. Здійснення аналізу ринків, виробників, проведення переговорів 

різноманітність контрактів, їх створення та затвердження в юридичній формі, 

зміна суттєвих умов, пошук альтернативних варіантів вимагає обґрунтованих 

рішень від підприємства в цілому. Оскільки, підприємство виступає у ролі 

прозорої системи, яке піддається та повністю залежить від впливу чинників, 

важливою метою при здійсненні ефективного управління – є виявлення та 

ліквідація загрозливих та негативних чинників впливу [1]. 

На процеси планування та реалізацію міжнародних контрактів впливають 

чинники, які класифікують за ознакою середовища впливу на зовнішні та 

внутрішні (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Класифікація чинників впливу за масштабами на міжнародну 

контрактну справу 

Чинники зовнішнього середовища поділяються на фактори впливу з боку 

державних механізмів та фактори впливу з боку ринкових механізмів. 

Фактори впливу з боку державних механізмів є найбільш масштабними та 

непідконтрольними, такі характеристики проявляються у нестабільності, 

змінності, суперечності та у низькому розвитку законодавчого забезпечення. В 

Чинники впливу 

ЗОВНІШНІ
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механізмів 
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цілому такий нормативно – правовий стан держави призводить до зниження 

мотивації суб’єктів господарювання до здійснення діяльності на міжнародному 

ринку (рис.2 ). 

 

Рисунок 2 – Фактори впливу з боку державних механізмів за сферою 

впливу. 

Економічні. До цієї категорії відносяться: 

– митно-тарифні чинники (мито, пільги, податки, кредити, дотації, тощо);  

– бюджетно-податкові чинники (ВВП, платіжний баланс; зайнятість 

населення; інфляція; платоспроможність населення);  

– грошово-кредитні чинники (рівень доларизації, готівки в обігу, банківське 

кредитування,депозити, скорочення); 

– валютні чинники (коливання та стабільність валютних курсів, 

конвертованість валюти). 

Політичні. Наявність політичних реформ, державної підтримки, військових 

конфліктів, торговельних бар’єрів, зовнішнього боргу, зовнішньоекономічних 

зв’язків, а також участь держави в світових економічних угрупуваннях – основні 

чинники з складових цього класу [2]. 

Соціальні. У кожній країні присутні такі явища, як середній чи високий 

рівень бідності, голоду, розвитку сільського господарства, здоров’я та 

благополуччя нації, неякісної освіти тощо. 

Інституціонально-правові. Включають в себе недосконалу нормативно-

законодавчу базу, невідповідність законодавства до вимог законодавства ЄС, 
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механізми міжнародних торговельно-економічних відносин, стимулювання 

державою діяльності підприємств на експорт/імпорт, соціальні свідомість, 

суспільна відповідальність. 

Адміністративні. Ліцензування (необхідність ліцензування 

експорту/імпорту певних видів продукції ); квотування (обмеженість деяких 

видів товарів / операцій в межах державного кордону певної 

країни);стандартизація (наближеність рівня якості продукції до міжнародних 

стандартів); сертифікація, страхування. 

Ринковий механізм виконує функцію зрівноваження попиту та пропозиції 

на внутрішньому ринку, завдяки принципам вільного виробництва, вільної 

купівлі, вільної ціни. Внутрішній ринок характеризується саморегулюванням, 

прогресивністю, нестабільністю та рухливістю [3]. 

Фактори впливу з боку ринкових механізмів за сферою впливу поділяються 

на економічні, організаційні. 

Економічні. Підприємці при вивченні даних чинників впливу на планування 

та реалізацію міжнародних контрактів керуються такими мотивами: 

 Мотивація до забезпечення потреб на ринках 

 Мотивація до випуску якісної конкурентоспроможної продукції 

 Мотивація до зменшення дефіциту товарів 

 Мотивація до зменшення собівартості та збільшення якості 

 Мотивація до збільшення ефективності господарювання та 

конкурентоспроможності.  

До цієї категорії теж відносять економічну нестабільність на ринку, 

збільшення темпів виробництва в цілому, регресивна структура 

експорту/імпорту. 

Організаційні. Доступ до інформації, формування конкурентного 

середовища; налагодження зв’язків між учасниками, можливість переміщення 

виробництва, товарів з країни в країну,рівень технічного процесу у галузях, 

зокрема у транспортній [5]. 
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Ефективність управлінням підприємством передбачає поєднання чинників, 

напрямів та показників діяльності, з метою ідентифікації найвпливовіших 

факторів впливу на процес виробництва. Завдяки здійсненню комплексного 

управління внутрішніх чинників впливу, підприємство має змогу вчасно та 

плавно реагувати на структурні зрушення, зміни техніко-економічних 

показників у процесах виробництва (рис3). 

 

Рисунок 3 – Класифікація внутрішніх чинників впливу на управління 

міжнародною контрактною справою. 

Економічні. До цієї категорії чинників відносять розмір підприємства та 

його потужностей, приналежність до певної галузі, рівень ІТ-технологій, 

кредиторська/ дебіторська заборгованість, рівень витрат на одиницю продукції, 

рентабельність, рівень запасів, оцінка ризиків, ціноутворення, та відсоток 

інвестування тощо  

Організаційні. Формування експортно-імпортного потенціалу, маркетинг та 

менеджмент на підприємстві, процес реалізації та страхування продукції, 

розрахунки з контрагентами та споживачами, та технологія виробництва – 

основні напрямки вивчання організаційних чинників впливу. 

Соціально-психологічні. Дана категорія чинників, прямо залежна від 

вмотивованості в зовнішньоекономічній діяльності, а саме: принципи порядності 

та чесності виконання домовленостей, правил, норм та інтересів. 

Виробничі. Розвиток та стан наступних чинників, відграють першочергову 

роль у здійсненні успішної міжнародної діяльності: рівень якості виробленої 

Внутрішні чинники 

Економічні Організаційні Соціально-
психологічні Виробничі Ресурсні Інформаційні
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продукції та відповідність їх міжнародним стандартам, собівартість продукції, 

рентабельність, рівень витрат, стан виробничих підрозділів та їх оснащення. 

Ресурсні. Забезпеченість підприємства матеріальними, сировинними, 

паливними, товарними, валютними, людськими, фінансовими ресурсами. 

Інформаційні. Інформаційне забезпечення та актуальна інформація про стан 

діяльності, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, дає змогу уникнути 

ризиків та збитків, у разі здійснення певних змін. 

 У світовій практиці, управління чинниками впливу на діяльність, виступає 

процес розробки стратегій, котрі націлені на зменшення будь-яких помилок, 

збитків, загроз, що виникають. Розроблення таких стратегій є трудомістким 

процесом, оскільки зовнішньоекономічна діяльність має специфічних характер, 

зокрема процес планування, виробництва та реалізації здійснюється на 

широкому територіальному просторі, різною управлінською та економічною 

системою валютою тощо[6]. 

Стратегічне управління чинниками впливу передбачає: 

1. Підготовка плану заходів мінімізації та ліквідації чинників 

зовнішньоекономічної діяльності; 

2. Відповідно до розробленого плану, першочерговий аналіз ризиків 

зовнішньоекономічної діяльності, та ризиків від господарської діяльності. 

3. Формування плану здійснення моніторингу  прийнятих рішень щодо 

чинників; 

4. Оцінка ефективності розробленого плану мінімізації чинників впливу; 

5. Затвердження проекту стратегій ліквідації ризиків. 

Такий план повинен базуватись на трьох принципах, а саме: системності – 

комплексні заходи, щодо мінімізації ризиків; обґрунтованості – аргументовані 

заходи та дії управління факторами впливу; та гнучкості – здійснення заходів з 

врахуванням постійної зміни ризиків. 

Для зменшення появи чинників впливу на контрактну діяльність, 

підприємству необхідно розробити дієвий механізм управління, періодично 
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здійснювати контроль, впровадити систему вчасного інформування змін в 

середовищах, забезпечити підприємство новітніми технічними, програмно –

інформаційними засобами. 

Лише при виконанні вищесказаного, підприємство буде забезпечене 

сучасною  багатофункціональною системою управління чинників впливу у 

господарській діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ 

 

У статті досліджено тенденції розвитку, динаміка змін та чинники вплинули 

на сформовані зміни, у зовнішньоекономічній діяльності аграрних підприємств в 

цілому, і їх експортної діяльності і сформованих проблем імпортозаміщення в 

продовольчому секторі, окремо. Головним фактором змін розглядається 

імплементація українських аграрних підприємств в світові ринки, і перш за все, 

на ринки сільськогосподарських товарів ЄС. Визначено, що прийняття норм та 

стандартів ЄС в Україні разом із безмитною торгівлею повинно залучити 
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інвесторів, які бажають впроваджувати новітні технології в 

агропромисловому секторі країни.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, експорт, 

імпорт, стратегія.  

Аграрний сектор економіки, демонструючи ознаки стабілізації, має 

потужний потенціал зростання на внутрішньому та зовнішньому ринках і є 

провідною галуззю національної економіки України. Обсяги виробництва 

сільськогосподарської продукції в Україні закладаються у прогнози динаміки 

світових цін на продовольчі ресурси. Україна займає лідируючі позиції у світі як 

країна експортер аграрної продукції та входить в десять найбільших експортерів 

світу [1]. У 2020 році Україна увійшла до ТОП-3 країн експортерів агропродукції 

в ЄС, а за обсягами зростання експорту аграрної продукції в країни ЄС посіла 

перше місце в світі [3].  

Зовнішньоекономічна діяльність аграрного сектору України розвивається 

під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, вплив яких має, у т.ч. і негативні 

риси. Аналіз сучасних тенденцій розвитку та впливу факторів на нього дає 

підстави визначити механізми та інструменти щодо подальшого розвитку цієї 

сфери діяльності вітчизняних аграрних підприємств.  

Питання, що стосуються оцінки сучасних змін у зовнішньекономічної 

діяльності аграрних підприємств, розвитку їх експортного потенціалу та імпорту 

сільськогосподарської продукції розглянуто в працях багатьох науковців. Цим 

питанням приділяли увагу О. Амоша, В. Андрійчук, В. Бойко, П. Гайдуцький,                

В. Геєць, А. Кандиба, С. Кваша, П. Саблук, О. Шубравська, М. Козік,                

Т. Пузанова, О. Савицька, С. Р. Семіва та інші, які висвітлюють загальні питання 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів країни й проблеми 

конкурентоспроможності галузей на міжнародному рівні. Подальше 

дослідження є актуальним тому, що створення механізмів для розширення 

функціонування сільськогосподарських підприємств на світових ринках, у т.ч. 

ринках ЄС, сприятиме розвитку зазначеного виду економічної діяльності як за 

кількісними, так і за якісними показниками.  

 Метою дослідження є оцінка стану, тенденцій та чинників розвитку 
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зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств з 

урахуванням тенденцій світового ринку та євроінтеграційних процесів, що буде 

важливим у розробленні організаційно-економічних та нормативно-правових 

механізмів вирішення існуючих проблем розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності агропромислового сектору економіки України.  

Євроінтеграційний курс розвитку економіки України об’єктивно потребує 

зміни векторів зовнішньої торгівлі в напрямі країн Азії та країн ЄС та відкриття 

для аграрних підприємств нових ринків збуту. Тенденції перевищення експорту 

у зовнішньоторговельному обороті продукцією АПК останні роки мають 

позитивну динаміку: у 2019 році, з 24,6 млрд. дол. загального обсягу 

зовнішньоторговельного обороту, експорт продукції АПК склав 19,5 млрд. дол., 

імпорт – 5,1млрд.дол. (обсяги експорту практично у 4 рази були більше ніж 

обсяги імпорту). За результатами 2020 року, експорт продукції АПК України 

склав $15,6 млрд. дол., що на 22% більше ніж за аналогічний період минулого 

року, а імпорт досяг рівня $3,9 млрд. дол., що на 10% більше ніж за дев’ять 

місяців 2019 року.  

У 2019 році, у регіональній структурі товарообігу сільськогосподарської 

продукції найбільша частка припадала на країни Азії (40,9%). На країни ЄС 

припадає 31,5% вітчизняного товарообігу сільськогосподарської продукції, 

Африканські країни – 13,4%, країни СНД – 6,9%, США – 1,1%, на інші країни 

світу – 6,1% [2]. За окремими країнами найбільші частки у 

зовнішньоторговельному обороті сільськогосподарської продукції між 

Україною та країнами світу у 2019 році мають наступні країни: Індія – 8,6%, 

Єгипет – 6,7%, Китай – 5,8%, Іспанія – 4,8%, Туреччина – 4,8%, Польща – 4,5%, 

Нідерланди – 4,4%, Італія – 4%, Іран – 3,5%, Німеччина – 3,2%. При цьому, з 

усіма цими країнами (за виключенням Німеччини) Україна має позитивне 

зовнішньоторговельне сальдо, зокрема 1,5 млрд. дол. США з Індією, 1,3 млрд. 

дол. США з Єгиптом, 0,9 млрд. дол. США з Китаєм, 0,7 млрд. дол. США з 

Іспанією, 0,3 млрд. дол. США з Туреччиною, 0,1 млрд. дол. США з Польщею,         
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0,6 млрд. дол. США з Нідерландами, 0,5 млрд. дол. США з Італією, 0,7 млрд. дол. 

США з Іраном. Негативне зовнішньоторговельне сальдо з Німеччиною 

становить 0,1 млрд. дол. США [2]. 

Зовнішньоекономічна діяльність аграрного сектору України є дуже 

залежної від коливання цін на таку продукцію на світових ринках. За даними 

Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН (FAO), за 

останнє десятиліття світові ціни на продовольчі продукти зазнали значних 

коливань. Слід відмітити, що зниження цін на злакові та масла і жири є особливо 

відчутним для вітчизняних сільгоспвиробників, адже ці групи товарів є 

ключовими в експортних поставках вітчизняної сільськогосподарської продукції 

на світові ринки.  

Аналізуючи тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

агросектору економіки України не можна не враховувати вплив такого фактору 

як впровадження європейських стандартів у сфері агропромислового 

виробництва. Невідповідність української продукції європейським стандартам є 

суттєвою загрозою розвитку вітчизняного агропродовольчого сектору на період 

запровадження всіх необхідних технічних регламентів і отримання сертифікатів 

відповідності. Відповідно до глави 17 Угоди про асоціацію України з ЄС 

співробітництво між сторонами охоплюватиме, серед іншого, заохочення 

політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, 

вимог щодо виробництва та схем якості [3]. Рішення цієї проблеми лежить в 

площині імплементації українського законодавства до вимог директив та 

регламентів ЄС стосовно сільського господарства та харчової промисловості, а 

також не менше 80% до чинних європейських стандартів.  

Також негативним фактором впливу на розвиток зовнішньоекономічної 

діяльності є такий як, зосередження виробництва окремих видів 

сільськогосподарської продукції у господарствах населення, які не мають 

можливостей застосовувати сучасні технології виробництва продукції, що 

зумовлює низьку її якість та невідповідність європейським санітарним нормам 
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та стандартам. Як насідок, в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі України з 

ЄС відбувається послаблення конкурентних позицій окремих видів української 

продукції порівняно з європейською на внутрішньому ринку, а також обмеження 

її експортних можливостей [3]. 

 Станом на 2020 рік господарствами населення виробляється близько 45% 

від загального обсягу виробництва валової продукції сільського господарства, 

рослинницької продукції близько 40% від загального підсумку, тваринницької 

продукції – близько 55%, 97,8%– картоплі, 85,9% – овочів, 81,5% – плодів та ягід. 

У господарствах населення утримується 67,0% загальної чисельності ВРХ, у т.ч. 

корів – 77,0%; свиней – 47%, овець і кіз – 85,8%. Для переважної більшості 

вітчизняних малих і середніх сільгосппідприємств існують проблеми 

забезпечення відповідності власної продукції європейським стандартам, 

оскільки процеси гармонізації та адаптації законодавства у сфері технічного 

регулювання та санітарних і фітосанітарних заходів потребують не тільки 

тривалого часу, але й значних матеріальних ресурсів. Наприклад, сукупні 

витрати на адаптацію до стандартів ЄС тільки м’ясної промисловості Польщі 

становили близько 2 млрд. євро [4].  

Динаміка розвитку зовнішньоекономічної діяльності свідчить про те що 

тривалий період спостерігалося скорочення обсягів в цілому, і у тому числі 

обсягів як експорту, так і імпорту продукції АПК. Починаючи з 2016 року в 

аграрному секторі відбувається стабільна позитивна динаміка зростання усіх 

показників ЗЕД. При цьому обсяги експорту значно перевищують обсяги 

імпорту. Експорт збільшився у 2 рази, з 9,9 млрд. дол. США до 19,5 млрд. дол. 

США, а імпорт сільськогосподарської продукції за цей період зменшився з                

5,8 млрд. дол. США до 5,1 млрд. дол. Відповідно позитивне 

зовнішньоторговельне сальдо торгівлі сільськогосподарською продукцією 

зросло з 4,1 млрд. дол. США у 2016 р. до 14,4 млрд. дол. США у 2020 р., тобто 

більше, ніж у 3,5 рази [2; 4].  

Євроінтеграція в цілому має позитивний вплив на розвиток 
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агропромислового комплексу України, і у тому числі і на розвиток його 

зовнішньоекономічної діяльності. Перспективи розвитку та зацікавленість 

сторін у співпраці є великі. Позитивами зовнішньої торгівлі України є: стабільне 

додатне сальдо експорту імпорту товарів та послуг, скорочення частки торгівлі з 

країнами СНД за рахунок розширення операцій з іншими країнами: Європи, 

передусім із країнами ЄС, Азії, Африки. Україна отримала можливість збільшити 

кількість безмитного експорту до ЄС пшениці, кукурудзи, ячменю, вівсяних і 

ячмінних круп і гранул. Також ця пропозиція сприятиме безмитному експорту 

до ЄС більшої кількості томатів, натурального меду і виноградного соку. Від цих 

торгових преференцій виграють також експортери промислової продукції. 

Зокрема, це українські виробники взуття, добрив, виробів з алюмінію і побутової 

електроніки. Завдяки таким крокам прогнозується збільшення обсягів торгівлі 

України з ЄС майже на 200 млн. дол. 

Прийняття в Україні норм та стандартів ЄС разом із безмитною торгівлею 

має привабити інвесторів, бажаючих упроваджувати найсучасніші технології 

агропромисловий сектор країни. Виходячи з цього стратегічними напрямками 

розвитку зовнішньоекономічної орієнтації аграрного сектору України мають 

стати підвищення якості продукції та нарощення експортного потенціалу. Для 

чого потрібно:  

– сформувати мотиваційний механізм щодо виробництва агропродукції із 

високою доданою вартістю;  

– впровадити європейські та міжнародні стандарти безпеки та якості 

продуктів харчування (НАССР, ISO, EN, Кодексу Аліментаріус) у сфері 

агропромислового виробництва; 

– впровадити механізми розвитку рибного господарства шляхом оновлення 

та нарощення потенціалу рибогосподарських підприємств, максимально 

ефективного використання запасів внутрішніх та зовнішніх водойм, 

запровадження сучасних технологій вирощування та добування живих морських 

ресурсів, а також в системі інфраструктури зберігання та переробки 

рибопродукції;  
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– впровадити механізми розвитку дрібнотоварного сільськогосподарського 

виробництва, та механізму їх трансформування особистих селянських 

господарств населення у фермерські господарства, що призведе до поширення 

ринкових механізмів функціонування аграрного сектору;  

– поширення кооперативного руху на селі, що сприяє зменшенню витрат на 

виробництво і реалізацію сільськогосподарської продукції; 

 – впровадити механізми встановлення європейського рівня харчової 

безпеки;  

– впровадити механізми спрощення процесів реєстрації аграрних інвестицій 

та надання гарантій захисту землекористування інвесторам;  

– впровадити механізми здійснення моніторингу зовнішньоторговельних 

операцій між Україною та ЄС;  

– впровадити механізми вдосконалення системи державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва шляхом розроблення нових інструментів 

субсидування та компенсаційних доплат на виробництво рослинницької та 

тваринницької продукції в межах обсягів сукупного виміру підтримки, 

погоджених зі Світовою організацією торгівлі;  

– впровадити механізми покриття вартості заходів з оновлення видобування 

живих природних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні, 

територіальному морі та внутрішніх морських водах України.  

Отже, важливою і невід’ємною складовою стратегії агропромислового 

комплексу України є забезпечення збалансованого розвитку аграрного 

виробництва і соціального розвитку сільських громад, осучаснення соціальної та 

виробничої інфраструктури села, всебічне надання організаційної і 

інформаційної підтримки новоствореним аграрним підприємствам. Важливим 

стратегічним напрямком є посилення державної фінансової підтримки 

фермерських господарств, малих сільгоспвиробників, які орієнтовані на 

розширення локальних і зовнішніх аграрних ринків, займаються виробництвом 

тваринницької продукції, садівництвом, виноградарством, картоплярством, 

хмелярством. 
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ ЗЕД 

 

У статті досліджено проблематику та особливості прийняття управлінських 

рішень маркетингу на підприємстві при здійсненні ЗЕД. Основні завдання, що 

були поставлені – визначення змісту та сутності поняття «управління 

маркетингом», процес та особливості процесу формування управління 

маркетингом на підприємстві при ЗЕД та визначення ключових особливостей, 

що характеризують дані рішення. Досліджено поняття терміну «маркетинг» в 

цілому та сучасні підходи щодо бачення поняття «управління маркетингом» у 

сфері підприємництва при ЗЕД.  

Ключові слова: управлінські рішення; маркетинг; зовнішньоекономічна 

діяльність; міжнародний маркетинг; маркетинг-менеджмент. 

Ключовою метою будь-якої фірми на ринку є пошук задоволення потреб 

споживачів  з різним рівнем доходу. Підприємства, що виходять на світовий 

ринок, зустрічають сьогодні жорстоку конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій 
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боротьбі і досягти успіху, необхідно використовувати можливості маркетингу.  

Саме на основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних 

операцій на світовому ринку. Спеціальними дослідженнями встановлено, що 

більше 60% комерційних невдач відбувається через помилки в маркетинговій 

діяльності. Тому майбутнім спеціалістам-менеджерам ЗЕД необхідно уважно і 

творчо віднестися до вивчення теорії і практики міжнародного маркетингу, 

досвіду західних і вітчизняних фірм в цій галузі. Даний підхід щодо діяльності 

підприємства відображає маркетинг, як інструмент досягнення цілей, пов’язаних 

з виходом на нові ринки, зростанням прибутковості. З іншої сторони, маркетинг 

–  діяльність, функція менеджменту, що існує задля інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень та конкретизації дій щодо 

організації товарообігу, ціноутворення, збуту та реалізації товарів. 

На жаль, на сьогодні майже відсутнє стратегічне бачення маркетингової 

діяльності, а її роль в ефективному функціонуванні підприємстві є 

недооціненою. Проте, це не заперечує  відсутності самого маркетингу у 

діяльності вітчизняних підприємств. Як наслідок, від наявності великої  кількості 

брендів та вільного поводження з ними був сформований клас маркетологів, чиї 

методи роботи не відповідають вимогам сучасного ринку. 

Тому, важливим є чітке усвідомлення керівниками підприємств того факту, 

що маркетинг – по Ф. Котлеру: «маркетинг-менеджмент – це процес планування 

і реалізації політики ціноутворення, просування та розподілу ідей, продуктів і 

послуг, спрямованих на здійснення обміну, що задовольняє як індивідів, так і 

організацій». Саме цей підхід забезпечить вихід маркетингу на принципово 

новий рівень. 

 Процес управління маркетингом та його вплив на ефективність діяльності 

підприємства було розглянуто в багатьох працях з менеджменту та маркетингу 

такими вченими та науковцями : Айсина Р.Г., Антоненко О .М., Тревого О.І., 

Костюкевич Р.М., Багієв Г.Л., Арєнков І.А., Басовский Л.Є., Вачевський М.В., 

Долішний М.І ., Скотний В.Г., Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., 
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Голубков Е.П., Каніщенко О., Котлер Ф., Балобанова Л.В., Циганкова Т.М. та ін. 

В роботах як зарубіжних, так і вітчизняних вчених висвітлено та окреслено зміст 

та механізм формування маркетингового менеджменту на підприємстві. На 

думку деяких науковців , особливої різниці між маркетингом «внутрішнім» (під 

час діяльності на національному ринку) і експортним немає. Принципи 

маркетингової діяльності в обох випадках ідентичні. Але існує певна специфіка 

експортного маркетингу, що зумовлена особливостями функціонування 

закордонних ринків. 

По-перше, зовнішні ринки висувають значно вищі вимоги до пропонованих 

товарів, їх сервісу, реклами тощо. 

По-друге, вивчення зовнішніх ринків, їхніх можливостей, що є вихідним 

моментом експортної маркетингової діяльності, є ще більш складним і 

трудомістким процесом, ніж вивчення внутрішнього ринку. Звідси існує 

необхідність створення підприємствами-експортерами дослідних підрозділів, 

або отримання від спеціалізованих фірм-консультантів, що існують в країні, де 

пропонується експорт платної інформації про товарний ринок. 

По-третє, ефективна діяльність на зовнішньому ринку вимагає творчого 

використання маркетингових методів. 

По-четверте, відповідати вимогам світового ринку, пропонувати такі 

експортні товари, які навіть через певний період  після виходу на ринок 

відрізнятимуться високою конкурентоздатністю. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць, в даній сфері відсутній 

чіткий механізм вдосконалення маркетинг-менеджменту на підприємстві, не 

існує конкретних рекомендацій з раціонального застосування та вирішення 

важливих проблем маркетинг-менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства. 

Мета статті полягає у висвітленні теоретичних засад формування процесу 

маркетинг-менеджменту на підприємстві зовнішньоекономічної діяльності та 

вирішенні проблемних питань його застосування на практиці. 



88 
 

Маркетинг-менеджмент в ЗЕД – це управлінська діяльність, пов’язана зі 

здійсненням планування, організації, координації, контролю, аудиту й 

стимулювання заходів щодо інтенсифікації процесу формування й відтворення 

попиту на товари і послуги, збільшенню прибутку в умовах міжнародного 

бізнесу. Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу 

країни є об’єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в 

єдину органічну, успішно функціонуючу маркетингову систему. Умовами 

успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу сьогодні є: 

- зміцнення і нарощування експортного потенціалу; 

- активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва; 

- підвищення конкурентоздатності підприємств і виробничо-

господарського комплексу; 

- розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

Слід зазначити, що основна мета маркетингу – визначити величину попиту 

на конкретний товар, виражену в показниках обсягу продажів і його частки на 

ринку, і засобами маркетингу сприяти його досягненню. Інакше кажучи, завдяки 

саме маркетинговій концепції підприємство одержує заплановані доходи 

(досягає поставленої мети). В свою чергу, основною метою менеджменту є 

забезпечення стійкого розвитку підприємства в досягненні його місії і цілей, 

шляхом використання властивих менеджменту засобів впливу на людей для 

їхньої взаємодії в спільній виробничо-господарській діяльності. Варто 

зазначити, що провідне місце в системі міжнародного маркетингу займає 

дослідження іноземних ринків, під яким, як правило, розуміють процес пошуку, 

збору, обробки й аналізу даних про проблеми, пов’язані з маркетингом товарів і 

послуг. За таких умов головною метою маркетингових досліджень є зменшення 

невизначеності і ризику в ході прийняття комерційних рішень. 

Маркетингові дослідження, що проводяться на зарубіжних ринках, як 

правило, містять в собі два великих блока: дослідження ринків; дослідження 

потенціальних можливостей підприємства. 
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Існують відмінності між маркетинговими дослідженнями іноземних та 

внутрішнього ринків  і насамперед це: 

- складність одержання первинної інформації; 

- нестача (чи відсутності) вторинної інформації; 

- значні витрати  на проведення польових досліджень; 

- необхідність координації досліджень на ринках різних країн. 

Маркетингові дослідження можуть проводити підприємства самостійно, або 

на його замовлення спеціалізованими маркетинговими фірмами. Ефективність 

таких досліджень залежить від системності та кількості джерел інформації. 

Шляхи взаємного пристосування інтересів виробників і споживачів можуть 

бути знайдені за допомогою маркетингових досліджень, для чого необхідно 

вивчити економічні інтереси як споживача, так і виробника, визначити сфери 

розбіжностей цих інтересів, знайти спосіб їх мінімізації шляхом розробки 

ефективної маркетингової стратегії. 

У здійсненні маркетингових досліджень виділяють два напрями: внутрішній 

та міжнародний. У зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств 

регулювання зовнішньоекономічних зв’язків зорієнтоване на міжнародний 

маркетинг. 

З урахуванням цього, маркетинг-менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності слід визначити як теорію та практику прийняття управлінських 

рішень на основі аналізу факторів міжнародного ринкового середовища. 

Ефективна робота на зовнішньому ринку є неможливою без творчого і 

гнучкого використання комплексу маркетингових методів правильного вибору 

збутової організації, контролю над роботою торгових посередників, вибору і 

застосування різних методів стимулювання та збуту, ділової діяльності, реклами. 

Для ефективної роботи необхідно враховувати вимоги зовнішнього середовища 

маркетингу: особливості чинного законодавства, міжнародні правила, соціально-

культурне середовище, звичаї, правила валютно-фінансових розрахунків та ін. 

Дослідження особливостей управління маркетингом на підприємстві, що 
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здійснює зовнішньоекономічну діяльність, показало, що при виході на зовнішній 

ринок виникає принципово нова ситуація, більш різноманітнішим стає зовнішнє 

середовище, збільшується число факторів, що впливають на прийняття рішень. 

Це призводить до того, що: 

- підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства; 

- зростає ступінь ризику, з’являється додатковий ризик його діяльності; 

- збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства; 

- підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх 

діяльності. 

Все це і визначає специфіку міжнародного маркетингу, робить необхідним 

його використання в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Він входить 

до складу функцій, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної 

діяльності, а також являє собою самостійну галузь діяльності підприємства при 

виході на зовнішні ринки. 

Використання системи маркетингу в управлінні зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства в неповній мірі має негативні наслідки для його 

розвитку та процвітання. Очевидно, що більш активна позиція українських 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у впровадженні системи управління 

маркетингом дала б змогу значно покращити якісний рівень роботи, зміцнити 

імідж та конкурентоспроможність на світових ринках. Майбутнім спеціалістам в 

галузі ЗЕД і тим, хто займається даною діяльністю, настійно рекомендується 

глибше знайомитися з основними завданнями й перевагами використання 

маркетингу в управлінні ЗЕД, оскільки: 

1) міжнародний маркетинг озброює підприємство-суб'єкт ЗЕД чіткою 

програмою дій; 

2) маркетингове забезпечення менеджменту ЗЕД дає можливість 

підприємству максимально врахувати вимоги конкретних іноземних ринків, 

конкретних споживачів, тенденції і перспективи їх розвитку і одночасно 

впливати на ці ринки у вигідному для себе напрямку. 
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На жаль, вітчизняні підприємства ще недостатньо використовують 

міжнародний маркетинг в управлінні ЗЕД. Очевидно, що більш активну участь 

українських підприємств-суб'єктів ЗЕД в цій діяльності дозволило б значно 

підвищити якісний рівень управління ЗЕД, зміцнити позиції на іноземних 

ринках. 
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У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття конкурентної 

стратегії та міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Визначено 

основні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Проаналізовано різні підходи та основні характерні відмінності застосування 

стратегій на міжнародному рівні. Обґрунтовано актуальність дослідження та 

необхідність забезпечення конкурентної стратегії розвитку підприємства в 

сучасних умовах. 

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність підприємства, 

конкурентні стратегії, фактори застосування стратегій, 

конкурентоспроможне підприємство, глобальна конкуренція. 

Парадигма сучасного стратегічного функціонування ринкових відносин на 

міжнародному рівні спонукає вітчизняні підприємства до постійного 

підвищення конкурентоспроможності та довгострокових стратегій її розвитку. 

Конкурентоспроможність підприємств- це здатність ефективно розпоряджатися 

власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку, це результат 

його конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління 

підприємством. Конкурентоспроможність підприємств є визначним чинником 

перспективного розвитку виробничої системи країни на сучасному етапі 

функціонування ринкових відносин, що визначає ступінь залучення 
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національної економіки до міжнародних економічних відносин. Міжнародна 

конкурентоспроможність відображає адаптивність підприємства до постійних 

змін зовнішнього середовища, а також можливість ефективного використання 

наявних внутрішніх резервів. Це зумовлює актуальність проблеми опанування та 

творчого використання майбутніми фахівцями економічного та управлінського 

профілю сучасної світової теорії управління конкурентоспроможністю 

підприємства, його організаційно-методичного забезпечення та практичного 

інструментарію. 

Великий внесок у дослідження вибору конкурентної стратегії підприємства 

внесли такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як І. Ансофф, Т. Адаєва, Р. Єршова, М. 

Портер, І. Пічурін, Ф. Котлер, Р. Фатхутдінов та інші. Але не менш актуальним 

та важливим залишається сучасний аналіз усіх етапів формування міжнародної 

конкурентної стратегії підприємства в умовах глобалізації світової економіки, 

висвітлений в наукових працях вітчизняних економістів, серед яких відомими є 

наукові дослідження В. Геєця, А. Золотарьова, Ю. Іванова, Б. Пасхавераренка, Л. 

Піддубної, О. Ястремської та інших вчених.  

На сьогоднішній день в науковій думці є кілька визначень поняття 

конкурентоспроможності. Одним із найзагальніших визначень 

конкурентоспроможності є здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити 

конкурентів у заданих умовах. Розглянемо підходи до визначення сутності 

"конкурентоспроможність підприємства" від загальновідомих авторів на рис. 1. 

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства – здатність 

підприємства створювати та реалізовувати продукцію, цінові й нецінові якості 

якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів на зовнішньому 

ринку [8, с. 3–7]. Міжнародна конкурентоспроможність – це здатність 

підприємства ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, а також 

можливість досягнення ефективної фінансово-господарської, 

зовнішньоекономічної діяльності і лідируючих позицій в умовах конкурентного 

середовища [9, с. 186].  
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Отже під конкурентоспроможністю підприємства необхідно розуміти 

комплексне висвітлення процесу ефективності роботи у напрямку фінансової, 

економічної, виробничої, інвестиційної, комерційної та управлінської діяльності, 

які забезпечують здатність підприємства у довгостроковій перспективі 

відповідати вимогам ринку. При цьому необхідно враховувати особливості 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства із урахування змін у 

процесі його розвитку. Виходячи з цього при формуванні стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності доцільно опиратися на теорію циклічності розвитку 

підприємства.  

Рисунок 1. Підходи до визначення сутності "конкурентоспроможність 

підприємства" [10] 

 

 

 

Актуальність дослідження та необхідність забезпечення конкурентної 

стратегії підприємства в сучасних умовах потребує уточнення та конкретизації 

змісту поняття «конкурентна стратегія». Розглянемо поняття «конкурентна 

стратегія». 
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Т. О. Фролова 

Визначення поняття

Конкурентоспроможність одночасно є як результатом конкурентної 
боротьби, так і основою розвитку економіки окремого суб’єкта 
госпродарювання та суспільства в цілому 

Конкурентоспроможність підприємства ‐ це така позиція, яка дає 
змогу йому виграти змагання між підприємцями, яке виявляється на 
ринку товарів та послуг. 

Конкурентоспроможність підприємства ‐ це здатність певного 
об’єкта перемагати у конкурентній боротьбі. 

Конкурентоспроможність підприємства ‐ це здатність підприємства 
ефективно функціонувати на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
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І. Ансофф вважав, що стратегія – це набір правил прийняття рішення щодо 

поведінки фірми, і визначив такі правила: – встановлення відносин організації з 

навколишнім середовищем та всередині підприємства; – грамотне ведення 

щоденних справ; – постійний аналіз результатів діяльності та порівняння з 

плановими показниками  [1, c. 364]. 

Аналіз визначень поняття «конкурентна стратегія» розглянемо в наступній 

таблиці. 

Таблиця 1 - Переваги та недоліки визначень поняття «конкурентна стратегія» 

різними науковцями 

Учений, джерело Визначення Переваги Недоліки 

М. Портер [10, c. 

243] 

Розглядає 

стратегію як аналіз 

внутрішніх 

процесів і 

взаємодій між 

частинами 

підприємства 

Застосовано ідею 

ланцюга цінностей 

і визначено, як і де 

додається цінність. 

Одне з 

найточніших 

визначень поняття 

«конкурентна 

стратегія» 

Значні недоліки 

відсутні 

Т. Адаєва [1, c. 53] Конкурентна 

стратегія 

визначається як 

здатність фірми 

виготовляти 

конкурентоспромо

жні товари 

Ураховано основні 

вимоги до 

конкурентної 

стратегії 

Конкурентна 

стійкість є лише 

частиною 

конкурентної 

стратегії 

Р. Єршова [4, c. 24] Конкурентна 

стратегія – це 

Доведено 

важливість 

Ураховано не всі 

вимоги до 
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здатність 

підприємства 

виробляти 

конкурентну 

продукцію шляхом 

ефективного 

використання 

потенціалу 

підприємства 

максимально 

використовувати 

потенціал 

підприємства 

конкурентної 

стратегії 

 

Різні види і рівні конкуренції зумовлюють пошук різних способів зміцнення 

підприємствами своїх позицій на ринку і, відповідно, розробку стратегій 

адекватного реагування на мінливість ринкового середовища. Виділяють сім 

основних груп стратегій, що найчастіше використовуються підприємствами для 

підвищення своєї конкурентоспроможності [7].  

Розглянемо основні положення цих стратегій: 

1. Стратегія лідерства на основі низьких витрат - характеризується 

створенням стійких переваг у витратах перед конкурентами і прагненням стати 

постачальником на ринок найдешевших товарів, привабливості для широкого 

кола споживачів. Широкому застосуванню стратегії перешкоджають такі 

фактори, як, зокрема, інфляція, недосконалість законодавства, проблеми із 

забезпеченням сировиною. 

2. Стратегія диференціації - в основі знаходиться прагнення зробити свою 

продукцію унікальною, щоб вона вигідно відрізнялася від товарів конкурентів, а 

за рахунок цього стала більш привабливою для широкого кола покупців. Успіх 

під час реалізації цієї стратегії може бути забезпечений тільки за умови 

ретельного вивчення потреб покупців. 

3. Стратегія концентрації на ринковій ніші - відрізняється зосередженням 

уваги на вузькій ділянці ринка. Тут домінує пропозиція вузькому сегменту ринка 
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продукції, що відповідає його смакам та потребам. Цільова ніша ринка може 

визначатися регіональними особливостями, що витікають зі спеціальних вимог, 

або спеціальними властивостями товару, привабливими для учасників тільки 

цього ринкового сегменту. Завдання полягає у кращому, ніж у конкурентів, 

обслуговуванні покупців такої ринкової ніші. 

4. Стратегія найкращої вартості - полягає в тому, що в ній упор робиться на

пропозицію споживачам більшої реальної цінності товару шляхом поєднання 

низьких витрат і диференціації якості. Щоб стати виробником з найкращою 

вартістю, підприємству необхідно забезпечити високу якість продукції, а також 

надати їй необхідні якості за більш низьких, ніж у конкурентів, витрат. 

5. Стратегія фокусування - використовується, як правило, невеликими

підприємствами, які знаходять свою нішу на ринку і всі зусилля спрямовують на 

цей сегмент. Причина вибору такої стратегії полягає у відсутності або 

недостатності ресурсів, посиленні бар’єрів входу в області або на ринок. Багато 

невеликих зарубіжних підприємств намагаються дотримуватися цієї стратегії. Її 

рекомендується використовувати підприємствам, розташованим в невеликих 

населених пунктах. 

6. Стратегія інновації - може забезпечити підприємству конкурентну

перевагу в отриманні монопольного, надвисокого прибутку і досягненні 

швидкого економічного зростання. Перевага господарюючого суб’єкта, що 

реалізує цю стратегію, заснована на тому, що він є першим або в цьому бізнесі, 

або на певній території, або на новому ринку (сегменті). Основні особливості 

конкурентної переваги, пов’язаної зі стратегією інновації, полягають у 

використанні продуктових, технологічних, організаційних та інших 

нововведень. Така стратегія притаманна переважно великим компаніям. 

7. Стратегія оперативного реагування - фірми, що реалізують стратегію

негайного реагування на потреби ринку, націлені на максимально швидке 

задоволення виникаючих потреб у різних областях бізнесу. Основний принцип 

поведінки полягає у виборі та реалізації проектів, найбільш рентабельних в 
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поточних ринкових умовах. Підприємства, що ставлять на швидке реагування, 

готові до негайної переорієнтації виробництва, зміни його масштабів з метою 

отримання максимального прибутку в короткий проміжок часу, незважаючи на 

високі питомі витрати. 

Одним з аспектів вибору стратегії та обґрунтування напрямів і програми її 

реалізації є ефективне використання впливу окремих чинників на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств та забезпечення вчасної його реакції до 

несприятливих умов навколишнього середовища та здатність підприємства 

виготовляти конкурентний товар. Якщо ці правила не будуть виконуватися, то 

конкурентна стратегія не буде працювати, вона буде просто непотрібна. 

Як свідчить світовий досвід, вироблення і реалізація стратегії діяльності 

компанії забезпечують їй значні конкурентні переваги. Зарубіжні фахівці з 

питань управління розташовують ці переваги в такому порядку [11, с. 5].  

1. Розробка і вибір типу стратегії заохочує керівників постійно мислити 

перспективно.  

2. Вибір стратегії сприяє чіткій координації зусиль, що робляться компанією.  

3. Стратегія дозволяє встановити показники діяльності і надалі їх 

контролювати. 

 4. Вибрана стратегія примушує компанію чітко визначати свої завдання.  

5. Стратегічне управління сприяє готовності компанії до раптових змін і криз.  

6. Стратегія наочно демонструє взаємозв’язок обов’язків усіх посадовців.  

Класифікація стратегій покликана полегшити вибір або розробку стратегій 

конкретного підприємства. По суті, той чи інший клас стратегій передбачає 

певний алгоритм поведінки організації в ситуації, що склалася. Це дозволяє 

скоротити витрати на планування й впровадження стратегії, адаптуючи 

запропонований алгоритм до внутрішніх особливостей підприємства [11, с. 5].  
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Наведені різновиди конкурентних стратегій не виключають, а 

взаємодоповнюють один одного. Найбільш логічною видається така 

послідовність розроблення та реалізації системи конкурентних стратегій: 

1. Визначення прийнятної стратегії формування конкурентних переваг. 

2. Розроблення стратегії забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства, в якій конкретизуються довгострокові програми дій за всіма 

функціональними напрямами його діяльності. Реалізація зазначених програм дій 

має забезпечувати формування відповідних конкурентних переваг.  

3. Використання певних різновидів стратегій конкурентної поведінки 

залежно від ситуації, що складається на ринку, та з урахуванням визначених на 

попередніх етапах стратегії формування конкурентних переваг і стратегії 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 4. Реалізація системи 

конкурентних стратегій, що має супроводжуватися систематичним оцінюванням 

й аналізом результатів, визначенням відхилень від цільових орієнтирів і 

швидкою реакцією на непрогнозовані зовнішні та внутрішні зміни. Базовими 

принципами формування конкурентної стратегії є: 

- принцип ринкової орієнтації;  

- принцип цільової спрямованості;  

- принцип комплексності;  

- принцип багатоваріантності;  

- принцип інтерактивності;  

- принцип гнучкості;  

- принцип реалістичності [3]. 

Отже, технологія формування конкурентних переваг є комплексом 

принципів і способів їх виконання, призначених для кращого позиціонування 

підприємства в конкурентному середовищі. Стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства мають формуватися у лоні клієнто 
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орієнтованої парадигми інноваційного розвитку сучасного підприємства: вони 

мають бути не вузько забезпечувальними функціональними, а комплексними з 

власним стратегічним набором та базовим логічним інструментарієм сучасного 

менеджменту, що виконує роль драйвера в системі управління 

конкурентоспроможністю підприємства та забезпечує його конкурентостійкість 

й довготривалу прибутковість. 
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Визначено сутність та фактори, що впливають на формування асортиментної 

політики. Розглянуто способи розширення товарного асортименту. 
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Економічні перетворення в Україні привели до нового розуміння 

принципів підприємницької діяльності. Посилення конкуренції та розвиток 

ринкових відносин вказують на необхідність нових підходів в підприємництві, 

орієнтованих на підвищення прибутку і конкурентоспроможності підприємства. 

Забезпечення прибутковості підприємства визначається, найчастіше, здатністю 

асортименту товарів підприємства адекватно відповідати поточному 

споживчому попиту на якісному і кількісному рівнях. Таким чином, підвищення 

ефективності управління товарним асортиментом підприємства є актуальним 

завданням в сучасних умовах. 

Асортиментна політика є одним з основних об'єктів системи управління, 

так як саме ставлення споживачів до продукції визначає можливості існування і 

розвитку підприємства. Підприємство щодня стикається з необхідністю 

швидкого реагування на кожну зміну ринкової ситуації, що, в першу чергу, 

відбивається на асортименті. Для будь-якого підприємства продумана і детально 

розроблена асортиментна політика є основою його стабільності, рентабельності, 

індивідуальності, конкурентоспроможності і, в кінцевому підсумку, визначає 
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успіх підприємства на ринку. Крім того, асортиментна політика є найбільш 

важливим з усіх інструментів, за допомогою яких підприємство здійснює свою 

діяльність на ринку. 

Теоретичні аспекти та методичний інструментарій формування товарного 

асортименту торговельного підприємства розглядалися вітчизняними вченими 

А.А. Мазаракі, Н.М. Ушаковою, Л.О. Лігоненко, Л.В. Балабановою,                

А. В. Трояном, Є.О. Діденко, Д.С. Савельєвим, Н.С, Степанюком,                

З.С. Петриченко З.С., А.М. Германчук та ін. Вивченню питань формування 

системи управління товарним асортиментом, її впливу на майбутній розвиток та 

конкурентні позиції торговельного підприємства присвячені праці багатьох 

зарубіжних вчених-економістів, зокрема, Н. Каллена, Б. Бермана, Дж. Еванса,              

М. Саллівана, Д. Едкока, Л. Вейтца, В. Снегірьової,   

Метою статті є дослідження особливостей асортиментної політики 

підприємства та шляхів її вдосконалення. 

Найбільш ефективне задоволення попиту стає основним завданням 

підприємства в сучасних умовах ринкової конкуренції. Ринок визначає попит на 

певний асортимент. Тому для подібних підприємств асортимент є ключовим 

елементом в конкурентній боротьбі. Грамотне формування оптимального 

асортименту забезпечить ґрунт для продуктивної діяльності підприємства, 

сприятиме збереженню бажаного прибутку. 

Асортиментна політика - один з головних елементів конкурентної стратегії 

підприємства. В визначенні товарної номенклатури з урахуванням ряду 

принципів, можливостей і обмежень полягає суть асортиментної політики. В 

залежності від змін на ринку постає питання про коригування асортименту 

продукції. Рішення приймають продавець і постачальник індивідуально для 

кожної ситуації [1, с.111]. 

Асортиментна політика передбачає проведення маркетингових досліджень 

для виявлення товарів, що мають найбільший попит. На основі цих досліджень 

формується оптимальний набір продукції. Виділяють наступні фактори, що 

впливають на формування асортименту: 
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1) Загальні фактори: попит; рентабельність. 

2) Специфічні фактори: сфера діяльності підприємства; спеціалізація 

підприємства; можливості виробництва та імпорту; стан матеріально-технічної 

бази підприємства. 

Основою для вибору асортиментної стратегії повинна бути оцінка змін 

грошових потоків, внаслідок зміни асортименту, а також перспективи стану 

грошових потоків. Будь-яке розширення асортименту обов'язково тягне за собою 

зростання витрат. Крім того, виробник повинен прийняти певні рішення щодо 

товарного асортименту. 

Згодом підприємство зазвичай розширює свій товарний асортимент. Існує 

два способи для розширення товарного асортименту: нарощування або 

насичення [2]. 

1. Нарощування товарного асортименту. Нарощування асортименту 

відбувається тоді, коли підприємство виходить за межі того, що виробляє в даний 

час. 

2. Насичення товарного асортименту. Збільшення товарного асортименту 

за рахунок додавання нових моделей в його існуючих рамках. 

Причини, по яких вдаються до насичення асортименту: 

1) Отримання додаткового прибутку; 

3) Залучення невикористовуваних виробничих потужностей; 

4) Прагнення стати лідируючим підприємством з вичерпним 

асортиментом; 

5) Ліквідація прогалин з метою недопущення конкурентів. 

Для того щоб споживачі не були збиті з толку через перенасичення 

асортименту і підприємство не позбулося прибутку, при створенні нового товару 

необхідно переконатися, що новинка істотно відрізняється від уже наявних 

моделей, інакше це призведе до підриву збуту товарів один одним. 
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Якщо підприємство випускає кілька асортиментних груп товарів, то 

говорять про товарну номенклатуру. Товарна номенклатура – сукупність всіх 

асортиментних груп товарів, пропонованих покупцям на певних ринках. 

При незбалансованій структурі асортименту відбувається зниження рівня 

прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних ринках і, як наслідок 

цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства [3]. 

Асортиментна політика передбачає: 

- визначення реальних і перспективних потреб у товарах; 

- розрахунок основних показників асортименту і оцінку його 

раціональності; 

- виявлення джерел товарних ресурсів, необхідних для формування 

раціонального асортименту; 

- оцінку можливостей організації для освоєння виробництва окремих 

товарів; 

- вибір і обґрунтування напрямків формування асортименту [4]. 

Після оцінки якості показників товарів на кожному з ринків необхідно 

вилучити нерентабельні товари. При цьому необхідно враховувати об'єднану 

інформацію з усіх ринків, де вони реалізуються, щоб встановити реальний обсяг 

продажів і рівень економічної ефективності в динаміці, які забезпечують 

виробнику кожен з його товарів. Вилучатися можуть товари, морально застарілі 

й економічно неефективні, хоча і, можливо, ті, що користуються деяким 

попитом. Головний висновок з вище сказаного - виробник повинен організувати 

систематичний контроль за поведінкою товару на ринку, за його життєвим 

циклом. Тільки за такої умови буде отримана повна і достовірна інформація, що 

дозволяє приймати правильні рішення. 

Необхідна розробка асортиментної концепції, щоб зорієнтувати 

підприємство на випуск товарів, що найбільш повно відповідні структурі і 

різноманітності попиту. 
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Формування асортиментної політики можна вважати домінуючим 

елементом внутрішнього управління. Від правильності прийнятих рішень щодо 

формування асортиментної політики багато в чому залежить майбутнє 

функціонування і розвиток підприємства. 

Таким чином, завдання формування оптимального асортименту актуальна 

для підприємств в сучасних умовах конкуренції. Дійсно, ринок визначає 

необхідний йому асортимент, і завдання підприємства - задовольнити попит 

краще і ефективніше, ніж конкуренти. Тому на перший план виходить проблема 

пошуку оптимальних асортиментних позицій, які сприяють збереженню 

бажаного прибутку на тривалий період часу. 

Розглянемо основні методи формування асортименту продукції 

підприємства: 

1. Метод формування асортименту на основі вивчення особливостей 

товарної лінії. 

Цей метод складається з двох етапів: 

1) аналіз товарної лінії - етап, що включає в себе постійний збір інформації 

про обсяг продажів і прибутку по кожній товарній одиниці, а також визначення 

часток окремих товарних одиниць в обсязі продажів і прибутку товарної лінії. На 

даному етапі також визначається ринковий профіль товарної лінії; 

2) прийняття рішення про довжину товарної лінії, необхідності її 

оновлення, коригування або скорочення. Критерієм оптимальної довжини є 

операційний прибуток підприємства [5]. 

Позитивним моментом цього методу є те, що карта позиціонування, яка 

будується на першому етапі аналізу, відображає позиції товарної лінії 

підприємства по відношенню до продукції конкурентів. Ця карта також корисна 

для вироблення ринкової стратегії товарної лінії. Недоліком цього методу можна 

назвати те, що при наповненні товарної лінії виникає ризик витіснення одних 

товарів іншими, схожими з ними за характеристиками (товарами-субститутами). 

Крім того, для цього методу характерна недостатня формалізація пропонованого 

підходу до вирішення асортиментної задачі, відсутність кількісних оцінок. 
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Даний метод може застосовуватися при прийнятті рішення про введення в 

асортиментну матрицю нового товару, до цього можуть привести прагнення 

отримувати додатковий прибуток, бажання задіяти невикористовувані виробничі 

потужності, спроби стати провідною фірмою з широким асортиментом. 

2. Метод формування асортименту з урахуванням економічних цілей 

підприємства (тобто на основі критеріїв максимізації прибутку, збільшення 

обсягу реалізованої продукції). Виходячи з цілей підприємства, виділяються два 

напрямки оцінки товарів [5]: 

1) кількісна оцінка, заснована на облікові інформації. Даний вид оцінки 

складається: 

а) з аналізу структури збуту, який показує абсолютне і відносне значення 

окремих товарів і асортиментних груп в загальному обсязі збуту, а також 

відхилення від планових величин і показників за минулі періоди. Як інструмент 

для аналізу структури збуту використовується ABC-аналіз, заснований на законі 

Парето: 20% складових будь-якого явища на 80% обумовлюють його 

виникнення. Згідно даного аналізу продукція підрозділяється на три класи за 

обраними критеріями: збут, прибуток, покриття витрат; 

б) аналізу покриття витрат: розрахунок витрат і доходів дозволяє 

визначити, який асортимент при виконанні певних умов принесе максимальний 

дохід; 

в) аналізу товарообороту, тобто швидкості обігу товарів або часу, протягом 

якого реалізуються товарні запаси. Прискорення товарообороту є основним 

критерієм оцінки роботи торгового підприємства, так як означає скорочення часу 

перебування товарів в сфері обігу; 

2) оцінка на основі інформації про зовнішнє середовище. Даний вид оцінки 

включає дослідження ринкового сприйняття асортименту, використання оцінки 

продукту на базі суджень споживачів, застосування методів стратегічного 

аналізу продуктів. До таких методів належать: аналіз життєвого циклу продукту 

і портфоліо-аналіз [5]. 

Позитивним моментом цього методу є те, що з його допомогою можна 

перевірити структуру товарного асортименту. Однак залишаються без уваги 
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деякі фактори зовнішнього середовища, такі, як конкуренція, постачальники, 

економічна ситуація на ринку, науково-технічний прогрес. Даний метод може 

застосовуватися, коли цілю підприємства є скорочення часу перебування товарів 

у сфері обігу. 

3. Метод аналізу асортименту з використанням матриці «Маркон». Дана 

матриця являє собою аналітичну структуру, яка містить важливу для планування 

інформацію. 

Відповідно до даного методу вихідні дані поділяються на якісні (типові 

характеристики виробів) і кількісні (основні економічні дані). Усі позиції виробів 

можуть бути введені в таблицю «Маркон» для формування висновків про 

розвиток і вдосконалення продукції, виробництві окремих товарів [6]. 

Перевагою методу «Маркон» є те, що при маркетинговому дослідженні 

асортименту всі параметри, що характеризують внутрішню ситуацію (оборот, 

кількість, загальний запас прибутку, ціна), аналізуються одночасно. Даний метод 

використовує нескладні прийоми аналізу, забезпечуючи наочність результатів. 

Основний недолік методу - залежність його результатів від того, наскільки точно 

переносяться змінні витрати на продукцію підприємства. Метод «Маркон» може 

застосовуватися, коли є необхідність розробки типових пропозицій для тієї чи 

іншої асортиментної групи, при прийнятті управлінських рішень по асортименту 

підприємства в цілому з використанням стратегічного підходу. 

 Метод експертних оцінок. Найпоширеніший із способів аналізу 

асортименту, але не завжди найбільш ефективний. Перевага використання 

методу експертних оцінок полягає в тому, що він дозволяє враховувати і 

оцінювати неформалізовані фактори, наприклад перспективність товару. 

При оптимізації структури асортименту потрібно знайти рішення, яке буде 

найкращим з погляду збільшення прибутку, доступності ресурсів, росту 

продажів і завоювання нових ринків. До складу експертної комісії, на наш 

погляд, доцільно вводити наступний персонал підприємства: 
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- головного технолога або технолога асортиментного напрямку, що 

відповідає за технологічну розробку і узгодження нового продукту; 

-  менеджера по маркетингу і продажам, який оцінює попит на схожу 

продукцію, і формулює рекламну підтримку нового товару; 

- логістика або менеджера відділу постачання. Він повинен проаналізувати 

забезпеченість потрібними сировиною і матеріалами за налагодженими 

контактами, транспортними домовленостями; 

-  бухгалтера або фінансового менеджера, що оцінює перспективну 

прибутковість (рентабельність) продажів нового товару. 

Формування оптимальної структури асортименту в рамках цього методу 

зводиться до визначення набору показників, які експерти оцінюють за 

десятибальною шкалою. Як правило, у якості напрямків аналізу вибираються 

перспективність, економічна привабливість товарної позиції, доступність 

ресурсів. Рішення про набір показників для кожного напрямку приймає 

відповідний підрозділ. Після того як показники відібрані, експерти з відповідних 

підрозділів присвоюють їм бали. Потім по кожній аналізованій товарній позиції 

розраховуються сумарний бал з урахуванням її вагомості, а також питома вага в 

загальній сумі балів. За підсумками ранжирування, проведеного експертною 

комісією, на підставі виділених критеріїв (список критеріїв може бути 

розширений до кількості, необхідної для ухвалення остаточного рішення) 

необхідно вивести інтегральний коефіцієнт по кожному виду нової продукції. 

Відповідно до результату і формується структура асортименту. При 

використанні будь-якого із способів аналізу асортименту необхідно враховувати 

час присутності товару на ринку, аналіз представленості даної продукції у 

конкурентів та існуючі ринкові тенденції, наприклад, зростання популярності 

прихильників здорового способу життя диктує виробникам наявність 

спеціальних продуктів в асортименті. Провівши таку діагностику свого 

асортименту, підприємство може визначити перспективи розвитку асортименту 

на найближчий період, знайти напрями підвищення його прибутковості, 

опрацювати різні стратегії підтримки або відновлення балансу свого 

продуктового портфеля. 
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Аналіз різних методів формування товарного асортименту і їх 

особливостей дозволив виявити певну подібність між ними. Всі методи 

засновані, в цілому, на дослідженні ринкового сприйняття продукції і на оцінці 

продукції з точки зору економічної ефективності підприємства. 

На закінчення потрібно відзначити, що ефективність оптимізації 

асортименту залежить від того, наскільки регулярно вона проводиться. 

Структура асортименту повинна переглядатися приблизно раз у півроку, а при 

зміні маркетингової політики – негайно. Крім оптимізації існуючого 

асортименту необхідно брати до уваги перспективи виведення на ринок нових 

продуктів. І вже на етапі планування варто враховувати, яке вплив на діяльність 

компанії вчинить просування на ринок нового товару [7]. 

Асортиментна політика підприємства передбачає формування товарного 

асортименту, який якнайкраще підходить для роботи на обраному ринку та 

забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства. Асортиментна 

політика встановлює зв’язок між вимогами ринку, з одного боку, та намірами і 

можливостями підприємства – з другого. Для здійснення успішної діяльності на 

ринку необхідна ретельно розроблена та добре обміркована товарна політика. Це 

пов’язано з тим, що товар служить ефективним засобом впливу на ринок, 

головною турботою підприємства та джерелом отримання прибутку. 

Процес формування товарного асортименту повинен виходити з форми 

його товарної спеціалізації та розміру торгової площі та бути направленим на 

задоволення попиту контингенту покупців, а також забезпечення високої 

прибутковості його діяльності. 

Ціль організації щодо асортименту – формування реального асортименту 

або асортименту, що прогнозується, максимально наближеного до 

раціонального, для задоволення різних потреб та отримання запланованого 

прибутку. 

Формування асортименту є складним і безперервним процесом. 

Оптимальний асортимент є індивідуальним для кожного підприємства і 
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залежить від ринків збуту, попиту, фінансових та інших ресурсів. На формування 

асортименту впливають безліч факторів як загальних, так і специфічних для 

кожного підприємства. Не врахувавши ці фактори, підприємству не вдасться 

сформувати ефективний асортимент. Одним із найголовніших факторів 

формування асортименту є позиціонування товару. За допомогою правильного 

позиціонування підприємство виділяє свій товар із кола аналогічних на ринку, 

що допомагає споживачеві віддати перевагу саме йому. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»  

 Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА 

ІМПОРТУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

В науковій статті проаналізовано основні підходи до розуміння змісту понять 

експорту та імпорту. Визначено основні напрями розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Досліджено експортний 

потенціал і проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі.  Проаналізовано 

основні економічні показники, що відображають розвиток вітчизняної 

зовнішньої торгівлі в розрізі товарної структури експорту та імпорту. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, експорт, 

імпорт, експортний потенціал. 

Класиками теорій розвитку міжнародної торгівлі є А. Сміт, Д. Рікардо, В. 

Леонтьєв, В. Олін, Е. Хекшер та інші науковці. Саме їх праці стали підґрунтям 

для обговорення проблем в зовнішній торгівлі України з іншими державами 

світу та пошуку їх рішень сучасними вітчизняними вченими. 

У науковій літературі велику увагу звернено на макроекономічні та 

регіональні аспекти розвитку експортно-імпортної діяльності. У цьому напрямку 

відомими є праці: О. Кириченка, І. Дишко, О. Дерев’яненка, Г. Кушніцької тощо. 

Метою статті є визначення перспектив розвитку експортно-імпортної 

діяльності підприємств України та основні напрями їх розвитку. 

Сучасний етап розвитку суспільства можна охарактеризувати високим 

ступенем інтернаціоналізації виробництва і глобалізації світових відносин, де 

ключовим напрямом світової економіки є вивчення та аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. 
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Сьогодні Україна активізує свою зовнішньоекономічну діяльність, яка 

включає зовнішню торгівлю товарами та послугами, прямі інвестиції в державу 

та економіку інших країн. Проте Україна повинна посилити інтеграцію держави 

в міжнародний ринок задля покращення рівня життя, розвитку суспільства та 

розширення зони впливу економіки в цілому. 

Рівень зовнішньоекономічної діяльності, насамперед, впливає на 

стабільність економічних процесів, розвиток економічного потенціалу та 

забезпечує гідний рівень як окремим підприємствам, так і державі в цілому. Тому 

вона є невід’ємною складовою регулювання всіх економічних процесів на ринку. 

Здебільшого під поняттям ЗЕД, доцільно розуміти систему експортно-

імпортних операцій суб’єктів господарювання з іншими країнами для 

забезпечення розширення обсягів їх бізнесової діяльності, зокрема формування 

додатного грошового потоку, реалізації стабільного стратегічного 

конкурентного профілю підприємства, та інтенсифікація своїх присутності на 

іноземних ринках [3]. 

Базою зовнішньоекономічної діяльності країни є її зовнішня торгівля, яка 

здійснюється у двох основних формах: експорт та імпорт. Саме завдяки їх 

раціональному співвідношенню зможе формуватися позитивне сальдо 

платіжного балансу держави. 

Експорт товарів – це реалізація вітчизняної продукції на умовах зовнішньої 

торгівлі іншим країнам. Найвищий рівень експортних поставок належить 

високорозвиненим країнам зі стабільною економікою та високою 

конкурентоспроможністю на ринку праці. Імпорт – це купівля такої продукції чи 

товарів, якої потребує країна для збільшення рівня розвитку та активного 

насичення свого внутрішнього ринку необхідними ресурсами [4]. 

Саме вони характеризують ефективність розвитку економіки чи її занепад, 

показують рівень конкурентоспроможності на ринку та відтворюють 

рентабельність підприємств, які мають вагомий вплив на економічний стан 

країни. 
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На підставі Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

регулюється продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності через митний кордон 

України, включаючи реекспорт товарів [1]. 

Ключові важелі впливу експорту на зовнішньоекономічну діяльність 

держави в межах міжнародного поділу праці проявляються через: просування 

конкурентоспроможної продукції, робіт і послуг на зовнішні ринки; отримання 

країною виручки в іноземній валюті тощо. Основний пріоритет потрібно надати 

інтеграції України до світової економіки, за рахунок чого відбудеться розвиток 

експортного потенціалу країни [5]. 

В Україні на тлі останніх політичних та економічних змін відбувається 

переформування структури взаємного товарообміну із світовою спільнотою, 

оновлення економічної політики як внутрішніх, так і зовнішніх сфер, пов’язаних 

з удосконаленням механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємствами 

сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності на світових ринках, 

формуванню раціональної структури експорту й імпорту, а також залученню 

іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах. 

Експортний потенціал України можна представити як складноорганiзовану 

систему з трьох основних елементів: внутрiшнього потенціалу нацiональної 

економіки, потенціалу зарубіжних ринків та системи бар’єрів і стимулів для 

експортної продукції. 

Сторона пропозиції товарів взаємодіє зі стороною зовнішнього попиту на 

експортну продукцію через систему існуючих стимулів і обмежень на експорт 

(рис. 1). 

Потенційні можливості України є безмежними, але структура зовнішньої 

торгівлі є нераціональною. Експортний потенціал наочно характеризує 

виробничий потенціал країни, який свідчить про його недосконалість (табл. 1). 

Таблиця 1 – Структура зовнішньої торгівлі України [6] 
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Рік Експорт, тис. дол. США Імпорт, тис. дол. США Сальдо, тис. дол. США 

2016 36361711,2 39249797,2 –2888086,0

2017 43264736,0 49607173,9 –6342437,9

2018 47334987,0 57187578,0 –9852591,0

2019 50060335,5 60783662,3 –10723326,8

Структура зовнішньої торгівлі товарами України за 2016–2019 рр. включає 

в себе як експорт, так і імпорт. На жаль, частка імпортної продукції переважає 

над експортом країни. 

Рисунок 1 - Структурні елементи експортного потенціалу [5] 

Експортний 
потенціал 

Пропозиція  
(внутрішній потенціал) 

Система експортних 
стимулів і бар’єрів 

Попит (потенціал 
іноземних ринків) 

- сировинний; 
- виробничий; 
- людський; 
- інвестиційний; 
- фінансовий; 
- інноваційний; 
- інфраструктурний; 
- інституційний;  
- маркетинговий 

- внутрішні стимули та 
обмеження експорту; 

- цілеспрямоване 
стимулювання попиту 
та пропозиції; 

- внутрішні бар’єри 
- тарифні та нетарифні 
обмеження 

- існує на ринку; 
- потенціал зростання 
попиту;  

- ключові фактори 
успіху;  

- обмеження: 
зовнішньополітичний 
клімат 
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У високорозвинутих країн експорт завжди перевищує імпорт, що свідчить 

про самостійне виробництво більшості товарів, необхідних для забезпечення 

потреб населення. В Україні ж за останні роки імпорт в більшості випадків 

переважає експорт, при цьому негативне сальдо зовнішньоторговельного 

балансу збільшується, що за світовою практикою вважається досить поганою 

тенденцією, адже надмірний імпорт сприяє насиченню вітчизняного ринку 

імпортними товарами та ущемляє інтереси вітчизняних виробників. Це говорить 

про те, що українці продовжують купувати більше за кордоном, ніж продавати, 

користуючись переважно кредитними коштами, що призводить до накопичення 

боргів та погіршення фінансового стану.  

У зв'язку з прагненням України стати повноправним гравцем на ринку, 

деяким вітчизняним підприємствам вдалось розширити масштаби своєї 

діяльності, вийти на нові рівні, в тому числі захопили частки іноземних ринків. 

Відповідний прогрес вітчизняних підприємств позитивно вплинув на 

стабілізацію економіки країни, що зумовило зростання національного доходу, 

підвищило імідж України на міжнародному ринку, але відповідна позитивна 

тенденція значно пошатнулась у зв’язку з введенням карантинних обмежень [3]. 

За умов ефективного вирішення проблем пов’язаних із ЗЕД можна 

окреслити перспективні напрями розвитку експорту та імпорту в Україні 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 - Основні перспективні напрями розвитку експорту та імпорту в 

Україні 

Уряду необхідно підвищити ефективність міждержавних та міжурядових 

заходів для збереження і розширення ринків збуту продукції підприємств 

України, а також підтримувати заходи вітчизняних промисловців щодо захисту 

внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту. Україна в умовах 

економічної кризи повинна зосередитися на підтримці вітчизняного виробника, 

а також експорті своєї продукції з одночасним обмеженням імпорту [3]. 

Наша держава приймає пасивну участь у зовнішньоекономічних операціях, 

вона лише встановлює правові норми, в яких врегульовує правильність і 

законність міжнародного співробітництва. Левова частка зовнішньоекономічних 

операцій припадає на приватний сектор, що дозволяє накопичувати грошові 

кошти, але не підвищувати рівень значущості держави, у геополітичному сенсі.  

Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні вітчизняна економіка 

характеризується відсутністю вагомих здобутків у сфері зовнішньої торгівлі. 

Тому Україні в якості основи підвищення її конкурентоспроможності потрібно в 

1
Завдяки збільшенню якості та кількості товарів на підприємствах, відбудеться 
зростання торговельного обороту до зарубіжних країн.

2

3

Покращення рівня технічного прогресу, збільшення автоматизованих та 
модернізованих засобів виробництва, покращить виробничий потенціал 
підприємства та попит на зарубіжних ринках. 

4

Наявність чітко сформованої законодавчої бази встановить чіткі та загальні 
вимоги для зовнішньої торгівлі, а прийнятті закони будуть відповідати 
законодавству ЄС. 

5

Збільшення частки залучених інвестицій, рівня конкуренції, введення 
ефективних способів та методів управління торгівлею, покращить 
економічний потенціал, рентабельність підприємств та попит на вітчизняну 
продукцію. 

Досягнення стабільності політичного стану, зменшення воєнних конфліктів 
на сході, зміцнить існуючі позиції та направить всі зусилля на досягнення 
конкурентного рівня на ринку. 
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першу чергу приділити увагу найвпливовішим чинникам, які, в свою чергу 

визначають перспективи розвитку зовнішньої торгівлі. Адже, їх покращення 

призведе до досягнення гідного рівня конкурентоспроможності та зміцнить 

експортно – імпортні позиції на ринку товарів з зарубіжними країнами. 

Для продовження нарощування темпів росту економічної співпраці з 

партнерами з ЄС та іншими сильними державами світу Україні необхідно 

якомога скоріше закінчити розпочаті реформи усередині країни, зокрема 

поліпшити діловий клімат, зменшити рівень корупції, зміцнити демократію та 

посилити самоврядування, а дії в сфері зовнішньої торгівлі України, повинні 

бути направлені на зміцнення економіки країни. 
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ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ  

У статті розглянуто базові поняття механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, а також проаналізовано функції та методи, 

що зумовлюють особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності. На 

основі дослідження теоретичних і практичних засад реалізації 

зовнішньоекономічної діяльності за умов сучасної конкуренції розроблено 

структуру механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю для 

підприємства.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, механізм управління, 

підприємство, розвиток, ефективність.  

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства повинен 

здійснюватися таким чином, щоб його продукція зберігала високі конкурентні 

якості та технічну новизну протягом довгого часу. Такі підприємства зберігають 

лідерство у світовому виробництві. Успішне функціонування підприємства, яке 

здійснює зовнішньоекономічні операції неможливе без ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності. Організація зовнішньоекономічної діяльності 

– складна і клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань

як кон‘юнктура ринку, потенційні покупці та продавці, встановлення ділових 

контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод тощо. Тому, для 

ефективного керівництва зовнішньоекономічною діяльністю на рівні 

підприємства, необхідна адекватна до умов його роботи структура управління, 

яка відображає побудову системи управління в даній сфері, тобто органи, 
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служби, апарат, що здійснює управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Серед багатьох публікацій, в яких розглядаються питання сутності, різновидів, 

стану значення та характеристик механізму управління, можна виділити роботи 

таких російських та українських дослідників, як Г.В.Атаманчук, В.Г.Афанасьєв, 

Д.І.Правдін, А.М.Омаров, Н.Р.Нижник, А.Г.Гладишев, А.Л.Гапоненко, а також 

багато інших. Але всі вони розглядали механізм управління в загальному 

суспільному значені, а питання механізму стосовно зовнішньоекономічної 

діяльності майже не досліджено, тому до цього часу так і не вдалося створити 

прийнятну дефініцію даної категорії.  

Аналіз теорії здійснення ЗЕД та практики функціонування вітчизняних 

підприємств довели, що проблема розробки дієвого механізму управління 

зовнішньоекономічною діяльністю актуальна й досі, так як вимагає глибокого 

аналізу, вдосконалення та впровадження накопиченого досвіду в умовах 

сучасних економічних перетворень. Аналізу передумов та формуванню етапів 

створення такого механізму присвячена велика кількість теоретичних 

досліджень і практичних рекомендацій, однак вони носять місцевий чи 

регіональний характер, що не гарантує його комплексної дії. Для виконання 

поставленого перед нами завдання, необхідно визначити суть поняття «механізм 

управління» як економічної категорії. Сконцентрування проблем розвитку 

підприємства на забезпеченні його дієздатності та ефективному функціонуванні 

й розвитку спонукає науковців і практиків до розробки та вдосконалення 

сутності, структури та моделі механізмів управління.  

Слово "механізм" запозичене із грецької мови, з якої може бути перекладене 

як "зброя", "машина". Філософське осмислення даної категорії розглядає 

механізм як сукупність станів і процесів, з яких формується будь-яке явище, 

пристрій чи система, в тому числі і система управління. В широкому розумінні 

механізм являє собою внутрішній устрій, систему елементів і їх різноманітних 

варіантів взаємозв’язку, сукупність яких визначає стан і зміст процесів, що 

відбуваються. Однак, це визначення не можна назвати повністю прийнятним для 
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характеристики поняття "механізм управління". В сучасній науці зустрічається 

досить велика кількість визначень категорії "механізм управління", але багато з 

них або мають ті чи інші недоліки, або повністю не відображають специфічні 

риси промислового підприємства.  

Отже, можна зробити висновок, що механізм управління підприємством 

являє собою сукупність і логічний взаємозв'язок управлінських засобів, способів 

та важелів, за допомогою яких керівники досягають реалізації цілей власного 

існування та розвитку в межах своїх потреб та інтересів. Важливими 

характеристиками будь-якого механізму управління, що дозволяють оцінити 

його життєздатність, є ефективність та дієвість. Ефективність характеризується 

як здатність механізму покращувати показники управлінської діяльності з 

одночасною фіксацією або навіть зменшенням витрат на неї. Дієвість механізму 

управління визначається як здатність забезпечувати активний та раціональний 

вплив на об'єкт управління з метою отримання результатів, необхідних суб'єкту 

управління [1].   

Таким чином, механізм управління є найважливішим і ключовим фактором 

існування й функціонування підприємства на сучасному етапі розвитку 

економіки і являє собою комплексну, багатоаспектну категорію, тлумачення якої 

важливе як для прогресу управлінської науки, так і для практичної діяльності 

сучасних вітчизняних промислових підприємств.  

У даний час управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств не 

має чіткої структури як на стратегічному, так і на оперативному та тактичних 

рівнях. Управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності передбачає 

наступні етапи механізму управління. 

1 етап. Формування цільових установок розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності. Зовнішньоекономічні цілі формулюються і встановлюються 

відповідно до місії підприємства, а також у рамках загально фірмових цінностей. 

Крім того, зовнішньоекономічна мета будь-якого підприємства повинна 

відповідати нормам і характеристикам, які висуваються сучасним менеджментом 
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до цілей. Підприємство може розвивати власний зовнішньоекономічний 

потенціал за двома напрямками: – товарним (підвищення 

конкурентоспроможності вже наявних у виробництві товарів, або створення 

нових і розширення асортименту експорту); – географічним (збільшення 

охоплення ринків або збільшення збуту продукції на вже освоєних ринках) [2]. 

У зв‘язку з цим, можна виділити два фактори (товар і ринок), що впливають на 

рівень зовнішньоекономічної діяльності.  

2 етап. Оцінка зовнішньоекономічної діяльності. Комплексна оцінка 

зовнішньоекономічного потенціалу підприємства передбачає аналіз не тільки 

експортної діяльності, а й аналіз усіх сторін підприємства, так чи інакше 

пов‘язаних з експортом. Аналіз кожного елемента зовнішньоекономічного 

потенціалу окремо один від одного не дасть точного уявлення про резерви 

підприємства на зовнішніх ринках. З метою всебічного обґрунтування та аналізу 

економічної ефективності експортної діяльності і виявлення конкретних резервів 

її підвищення необхідно застосовувати комплексний аналіз, заснований на 

системі взаємопов‘язаних показників. Як узагальнюючий в цій системі 

приймається показник рівня зовнішньоекономічної діяльності.  

3 етап. Вибір стратегії управління зовнішньоекономічним потенціалом. 

Даний етап управління передбачає вибір альтернативних варіантів розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

4 етап. Розробка алгоритму реалізації стратегічного плану. З даного етапу 

управління зовнішньоекономічною діяльністю починається застосування 

інструментів впливу. Хоча механізмів впливу інструментів і методів управління 

досить багато, необхідно чітко позиціонувати їх з цілями зовнішньоекономічної 

діяльності і погоджувати з іншими показниками діяльності підприємства. 

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це комплекс 

управлінських рішень, які звужують всю множину можливих 

зовнішньоекономічних дій підприємства до сукупності найбільш ефективних з 

точки зору довгострокових цілей сформульованих у загальній стратегії. 

Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності відбувається під 



122 

впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які в свою чергу формують 

експортний потенціал підприємства, що є основою для формування стратегії. До 

внутрішніх чинників відносять: організацію управління підприємством, 

інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, планування 

експортного виробництва, облік та аналіз експортних поставок, кадровий 

менеджмент [3].  

Серед зовнішніх чинників формування стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності можна виділити: економічні (рівень та темпи інфляції, зростання та 

спад виробництва, коливання курсу національної та іноземної валюти, 

оподаткування, умови одержання кредиту і процентна ставка, рівень цін, попит, 

платоспроможність контрагентів тощо); демографічні (кількість населення, його 

вік, стать, сімейний стан тощо); політико-правові; соціокультурні (відмінності у 

ставленні людей до самих себе і до інших, ставлення до суспільних інститутів, 

природи, основних культурних цінностей, відмінності у потребах тощо); 

науково-технічні (рівень розвитку науки і техніки у країні, рівень впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, доступність новітніх 

технологій тощо); природні (особливості кліматичних умов, можливість 

виникнення природних надзвичайних ситуацій тощо) [4].  

Сукупність усіх вищезазначених чинників формують 

зовнішньоекономічний потенціал підприємства на основі якого здійснюється 

розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності. На сучасному етапі багато 

українських підприємств активно беруть участь у зовнішньоекономічній 

діяльності. Проте ефективність зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств ще доволі низька. Це свідчить про відсутність чіткої 

зовнішньоторгової політики, слабкі канали збуту, недостатній досвід роботи на 

зовнішньому ринку, прагнення до швидкої віддачі шляхом продажу продукції, 

яка не потребує особливих зусиль для її просування. Окреслене коло проблем 

вимагає від керівників вітчизняних підприємств відповідних дій щодо 

удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності.  

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність є рушійним важелем 

забезпечення підприємств міжнародними замовленнями та клієнтами, що 
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здатний задовільнити постійно зростаючу потребу у збільшенні прибутку. 

Основним завданням зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення відносин 

між учасниками міжнародного договору, щодо забезпечення інтересів кожної з 

сторін та вилучення вигоди у процесі співпраці. Задля ефективного 

функціонування підприємства, що займається міжнародними контрактами, 

доречно використовувати комплексну систему управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. 
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З метою забезпечення стабільного функціонування і розвитку будь-якого 

підприємства, досягнення високих показників економічної ефективності та 

результативності, підвищення рівня конкурентоспроможності як самого 

підприємства, так і його товарів, а також підвищення його іміджу на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, невід’ємним елементом у системі 

менеджменту підприємств є витрати. В сучасних умовах жорсткої конкуренції та 

переоцінених валютних курсів через ефективне управління можна оптимізувати 

структуру витрат та уникнути їх необґрунтованих складових.  

Особливо актуальною дана проблема є для зовнішньоекономічної 

діяльності, де кожна необґрунтована одиниця витрат спричинює зниження 

попиту на продукцію підприємства, що призначена на експорт. 

Перед кожним суб’єктом господарювання, залученим у операції зовнішньої 

торгівлі, незалежно від сфери та профілю діяльності, важливим в процесі 

управління постає питання визначення витрат на імпортну та  експортну 

діяльність та витрат на дослідження ринку, закупівлю обладнання, проведення 

рекламної кампанії, страхування, модифікацію та модернізацію товарів 

відповідно до потреб реальних та потенційних зовнішніх та внутрішніх ринків, 

витрат на обслуговування зовнішньоекономічних операцій тощо.  
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Основною метою будь-якого підприємства, незалежно від сфери та профілю 

діяльності, є отримання максимального прибутку, що супроводжується не лише 

організацією виробництва та реалізацією продукції, а й ретельним плануванням 

витрат та розробленням їх структури. Витрати є одним із важливих та необхідних 

елементів для дослідження об’єктів у всій сукупності виробничо-господарських 

процесів підприємства.  

Оскільки витрати на експортну та імпортну діяльність не є поняттям, що 

піддавалось ретельному дослідженню з боку вітчизняних науковців, то у процесі 

ідентифікації його сутності слід виділити декілька послідовних кроків: огляд 

основних вітчизняних та міжнародних підходів до визнання витрат 

(аналізування яких відбувалось у іншій праці); дослідження сутності понять 

«витрати», «витрати виробництва» та «собівартість»; огляд економічної 

категорії «експорт» та існуючих означень поняття «витрати на експортну 

діяльність» тощо. 

У широкому розумінні витрати на експортну діяльність - це сукупність 

витрат вітчизняних суб’єктів господарювання у грошовому вираженні, 

пов’язаних із реалізацією продукції з метою її передачі у власність іноземним 

суб’єктам господарської діяльності за умови врахування міжнародних правил 

здійснення експорту. Класифікацій витрат на експортну діяльність наведена у 

таблиці 1. 

Окрім виокремлення витрат на експортну діяльність слід розрізняти 

витрати, пов’язані з експортною діяльністю, що включатимуть витрати у 

грошовій формі на розробку та виробництво нової продукції, що підлягатиме 

експортуванню, чи адаптацію або модифікацію уже наявного товару 

підприємства відповідно до вимог реальних чи потенційних споживачів 

зовнішнього ринку. Дані витрати виникатимуть після проведення комплексного 

дослідження експортного ринку на підставі аналізування купівельної 

спроможності, смаків та базових потреб цільових сегментів, а також на підставі 

прогнозування ринкової кон’юнктури, і передуватимуть виникненню інших 

складових витрат на експортну діяльність. 
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Таблиця 1 – Класифікація витрат на експортну діяльність 

№ 

з/п 

Назва витрат 

на експорт 
Склад витрат на експорт 

1 Витрати на

дослідження 

експортного 

ринку 

- витрати на аналізування ринкової, споживчої, товарної структури ринку; вимог до

товару, місткості ринку, складу конкуренції, стратегічних рішень, методів роботи;  

- витрати на дослідження поведінки та виявлення потреб у реальних та потенційних

споживачів;  

- витрати на аналізування і оцінювання маркетингових, фінансових та виробничих

можливостей суб’єкта господарювання;  

- витрати на проведення сегментування експортного ринку та вибір цільових сегментів; -

витрати на позиціювання продукції підприємства, призначеної на експорт. 

2 Витрати на

розробку 

експортного 

плану 

- витрати на аналізування та пророблення конкурентних матеріалів, оформлення

конкурентного листа, розрахунок експортних цін;  

- витрати на складання бюджету експортних операцій, запровадження системи

бюджетування експортної діяльності на підприємстві. 

3 Витрати на

підготовку, 

оформлення та

укладання 

зовнішньоторгове

льного контракту 

- витрати на проробку базисних умов постачання, валютно-фінансових умов та техніко-

економічне обґрунтування експортної операції;  

- витрати на підготовку проєкту контракту;  

- витрати на проведення попередніх переговорів, складання та підписання

зовнішньоекономічної угоди. 

4 Витрати на

транспортування 

експортної 

продукції 

- витрати на оплату послуг з навантаження експортного товару на транспортний засіб

внутрішнього перевізника;  

- витрати на оплату перевезення експортної продукції внутрішнім та міжнародним

видами транспорту;  

- витрати на оплату послуг з перевантаження експортного товару на транспортний засіб

покупця;  

- витрати на розвантаження продукції, призначеної на експорт; - витрати на страхування;

- витрати на зберігання експортної продукції у порту; - витрати на оплату праці

перевізників;  

- витрати на митне очищення експортного вантажу. 

5 Витрати на

підготовку 

експортного 

товару до

відвантаження 

- витрати на пакування;  

- витрати на маркування;  

- витрати на перевірку якості та кількості експортної продукції;  

- витрати на одержання експортних ліцензій, сертифікатів походження товарів. 

6 Витрати на

утримання 

експортного 

відділу, торгових

- витрати на оплату праці та комісійну винагороду фахівців з експортних операцій,

продавцям, торговим посередникам, включаючи соціальне страхування;  

- витрати на оплату службових відряджень спеціалістів з експорту. 
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представників, 

філій, дочірніх

компаній 

7 Витрати на

розрахунково-

касове 

обслуговування 

- витрати на відкриття рахунків у банках, відкриття акредитиву, інкасо, надання

банківських гарантій;  

- витрати на оплату банківських послуг. 

8 Складські 

витрати 

- витрати на утримання складів готової продукції, призначеної на експорт. 

9 Податки і платежі - витрати на сплату єдиного збору, податку з реклами, податку на землю тощо. 

Характеристика складу витрат, пов’язаних із експортною діяльністю, 

наведена у таблиці 2. 

Таблиця 2 - Характеристика витрат, пов’язаних із експортною діяльністю 

№ 

з/п 

Назва витрат, пов’язаних із 

експортною діяльністю 
Склад витрат, пов’язаних із експортною діяльністю 

1 Витрати на виготовлення експортної 

продукції 

- витрати на сировину, основні та додаткові матеріали, 

напівфабрикати, запасні частини, необхідні для виготовлення 

експортної продукції;  

- витрати на адаптацію/модифікацію продукції, що підлягає 

експортуванню;  

- витрати на розроблення нової продукції відповідно до вимог 

зовнішніх споживачів. 

2 Витрати на оплату праці - витрати на оплату праці виробничого персоналу, зайнятих у 

процесі виробництва експортної продукції, включаючи 

відрахування на соціальне страхування. 

3 Витрати на утримання, ремонт та 

експлуатацію основних засобів, 

інших необоротних матеріальних 

активів та нематеріальних активів, 

пов’язаних з експортом продукції 

- витрати на обслуговування та технічний огляд основних 

засобів;  

- витрати на оплату праці працівників, зайнятих у 

обслуговуванні, включаючи відрахування на соціальне 

страхування;  

- вартість спожитої електроенергії;  

- виплата орендної плати за користування основними засобами. 

Підходи щодо класифікації витрат ЗЕД визначаються саме специфікою цієї 

діяльності. Так, наприклад, зовнішньоекономічна діяльність пов’язана із 
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значним ступенем політичного та економічного ризику, за необхідністю 

врахувати норми і вимоги міжнародного законодавства під час переходу прав 

власності, здійснювати митні оформлення товарів, проводити операції з 

іноземною валютою, враховувати особливості та переваги смаків зовнішніх 

споживачів, тенденції розвитку ринків тощо. А це, звичайно, пов’язано з появою 

низки додаткових видів витрат та необхідністю їх упорядкування, аналізу і 

контролю. 

Класифікацій витрат на імпортну діяльність: 

- за кількістю посередників, що беруть участь у процесі постачання товарів 

(послуг, капіталу) до кінцевого споживача, імпортну діяльність можна 

класифікувати на пряму та непряму. Прямий імпорт відбувається шляхом 

передавання товарів, робіт чи послуг у безпосереднє використання споживачу, 

на відміну від нього, непрямий передбачає наявність одного або більше 

посередників, що беруть участь у процесі реалізації продукції; 

- за цільовим призначенням: одно цільова та багатоцільова. Одно цільова 

імпортна діяльність допомагає в досягненні однієї конкретно поставленої цілі, 

наприклад, реалізації товарів, що не виготовляються на території країни 

імпортера. Багатоцільовий імпорт має на меті забезпечити виконання кількох 

цілей: підвищення рентабельності та збільшення обсягів продажу, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та залучення нових покупців, 

розширення номенклатурної бази товарів тощо; 

- за об’єктом імпортованого продукту: імпорт товарів, послуг, робіт, 

капіталу, трудових ресурсів, інтелекту, інвестицій тощо.  

- за витратністю поставки: безвитратна (умова поставки, що передбачає 

витрати на постачання лише продавця (витрати на поставки входять до 

первинної ціни продукції, а також відповідальність за збереження цілісності 

товару під час поставки перекладається повністю на партнера-продавця через 

кордону)), частково витратна (умови, що передбачають витрати продавця і 

споживача продукції), повністю витратна імпортна діяльність (витрати на 

поставку та відповідальність за продукцію переносяться на імпортера); 
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- за прибутковістю (пріоритетністю) імпортної діяльності: основна 

(найбільша частина прибутків), другорядна (незначні прибутки у порівнянні з 

іншими продуктами, що імпортує підприємство). Цю класифікацію 

застосовують до підприємств, що імпортують понад одне найменування 

продукції; 

- за регулярністю: нерегулярний (імпортні операції на підприємстві 

проводяться через нерегулярні проміжки часу) та регулярний (характеризується 

відносно стабільними часовими лагами між імпортними операціями); 

-  за масштабністю: імпорт невеликих партій товару (партії товару, що за 

своєю сукупною вартістю та кількістю не підлягають сплаті мита: імпорт взірців 

товару та великих партій;  

- за характером попиту на товари: сезонного попиту, домашнього 

використання тощо; 

-  за кінцевою метою імпорту: кінцевого використання в країні імпортера; 

імпорт з метою продажу в інші країни; 

- за передовою характеристикою: імпорт, орієнтований на якісні 

характеристики товару; імпорт, орієнтований на кількості продажів тощо; 

-  за кількістю імпортних операцій: одноразовий (складається з однієї 

імпортної операції, тобто імпорт є одноразовим) та багаторазовий (постійний 

імпорт: підприємство здійснює багато імпортних операцій). 

Загалом, витрати на зовнішньоекономічною діяльність є надзвичайно 

важливим об’єктом у системі управління підприємства та потребують створення 

окремої системи обліку з метою одержання достовірних результатів за 

експортними та імпортними операціями, розрахунку основних показників та 

прийняття оптимальних рішень стосовно доцільності проведення таких операцій 

тощо. Щодо подальших досліджень проблеми, окресленої у темі статті, то 

доцільним є розгляд стадій залучення до ринку та аналізування моменту 

виникнення витрат на експортну та імпортну діяльність залежно від даних 

стадій. 
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НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ ІСПАНІЇ 

Щоб поїхати до Іспанії, спеціальних причин шукати не потрібно. Барвиста 

історія, всесвітньо відомі твори мистецтва, найяскравіша культура, прекрасні 

чарівні пляжі - хіба цього недостатньо? І саме, мабуть, головне - фантастична 

місцева кухня.  

Ключові слова: Іспанія,  кухня, паелья, гаспачо, дорнільо, хамон, тапас. 

Іспанська кухня - це синтез гастрономічних традицій відразу 17 різних 

регіонів країни. Кожен з яких має свої улюблені продукти, рецепти і варіанти їх 

приготування. Основні інгредієнти іспанської кухні - це цибуля, часник, 

оливкова олія, вино і трави. Також дуже популярні боби, сочевиця, квасоля, овочі 

і фрукти. Іспанці люблять готувати страви у вині, на грилі і запікати з овечим 

сиром. Іспаньска кухня далека від дієтичної. Переважають саме м’ясні страви, а 

не з морепродуктів, як вважає більшість. Один тільки хамон (сиров’ялена 

свиняча нога) чого вартий - гордість іспанців. Оливкова олія в Іспанії є в 

кожному будинку. Однак так було не завжди. Традиція використовувати в 

приготуванні страв прийшла лише в XX ст. До цього в іспанській кухні 

використовувався простий тваринний жир, найчастіше свинячий. Саме тому, ми 

вважаєм доцільним проводити дослідження даного питання [1]. 
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Питаннями дослідження ососбливостей іспанської кухні займались:                

В.А. Челембієнко, І.В. Зигуля, Г.І. Шумило, В.В. Абрамов, Ю.В. Безлепкина. 

Метою статті є дослідження багатогранності іспанської кухні. 

Сучасну величезну гастрономічну «пропозицію» іспанської кухні було 

сформовано завдяки фінікійцям, грекам, римлянам, карфагенянам і арабам. 

Найвідоміші з них – баскська, каталонська, валенсійська, естремадурська та 

кухні обох Кастилій. Країну кориди та фламенко, сонця та піщаних пляжів, 

запахів оливи і шафрану, апельсинів і вина, заселяють 17 національностей. 

Іноземців більше за все дивує різниця між регіонами - мовна, культурна, різниця 

мистецьких традицій, пейзажів і політики [2]. 

Кулінарні традиції Іспанії зазвичай відрізняються залежно від регіону. 

Країну можна розділити на 8 “гастрономічних” зон, кожна з яких славиться 

своїми неповторними кулінарними шедеврами. Отже, на півночі країни, у 

регіоні, який зветься «Країна басків», прекрасно готують рибу, особливо 

славиться «фірмове» блюдо з тріски – “пиль-пиль”. Риба та інші дари моря, а 

також солодощі північної Іспанії настільки гарні, що навіть французи їздять 

сюди за цими смаколиками. У дорогих ресторанах часто пропонують спробувати 

делікатесне блюдо під назвою “Вієра” – це гребінець у власній раковині, 

перемелений із грибами та цибулею і запечений у соусі. На десерт часто подають 

сир, а з напоїв – сидр і “чакколі” – молоде рожеве вино. А от з м’ясними стравами 

обережніше – м’ясо готують із кров’ю і без прянощів, а на стіл воно подають у 

напівсирому вигляді. 

У Каталонії є свої рекомендовані страви: ніжна печеня “касуела”, копчені 

ковбаси “фует” і апетитний соус “аліолі”. Популярною народною закускою 

каталонців є хліб, натертий часником і помідорами і политий маслом. 

Найпопулярнішими напоями в цьому регіоні Іспанії вважається схоже на 

шампанське шипуче вино-кава – і червоні вина [3,6]. 

У центральній частині країни не слід відмовлятися від запеченого м’яса і 

ковбаси, яких тут пропонують удосталь. На додаток до м’ясних делікатесів 
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пропонують холодний суп гаспачо, який подають із м’якими коржиками, 

спеченими на вугіллі. Гаспачо вважається однією з національних страв, а до 

складу його входять бульйон, томатний соус, тушкована печінка, шинка, 

шматочки м’яса (або риби і морепродуктів). 

Щодо напоїв, то Андалусія славиться своїм яблучним вином (херес), яке 

представлене в 5 видах. У Валенсії варто спробувати Horchata - безалкогольний 

напій із горіхів, який чудово освіжає в літню спеку. 

На Канарських островах варто попробувати салморехо - страву із зайчатини в 

спеціальному соусі, а заодно оцінити смак відомого на весь світ вина Ріоха. 

Традиційна іспанська кухня - це проста в приготуванні їжа. При цьому 

кулінарія в кожному регіоні Іспанії своя. Виною всьому гори, що проходять через 

всю країну і які виступали до останньої половини ХХ століття в якості 

природнього бар'єру для спілкування і транспортування, в тому числі продуктів. 

Іншою причиною гастрономічного різноманітності є той факт, що Іспанія була 

створена шляхом об'єднання багатьох маленьких королівств, кожне з яких мало 

свої традиції [4]. 

Багато іспанських страв готуються сьогодні з використанням тих же 

методів приготування та інгредієнтів, що і двісті і триста років тому. 

Неймовірний внесок в місцеву кухню внесли араби, які жили в Іспанії 

протягом 800 років. Інші страви виникли через європейський і навіть 

американський вплив і згодом були адаптовані відповідно до іспанських 

уподобань. Одне можна сказати напевно, їжа в Іспанії свіжа і дуже смачна. 

Двома основними інгредієнтами всієї іспанської кухні є оливкова олія і 

часник. Незважаючи на відмінності різних регіонів країни ці два компоненти 

змогли подолати всі бар'єри і отримали повсюдне поширення. Серед інших 

типових інгредієнтів та продуктів: риба та морепродукти, сири, ковбаси, м'ясо 

трьох видів (яловичина, баранина і свинина), яйця, фрукти та овочі, а також 

бобові. У число популярних іспанських трав і спецій, крім часнику, входять 

цибуля, орегано, розмарин і чебрець [5]. 
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Мабуть, найвідоміша іспанська  страва - паелья. Це тушковане м'ясо або 

морепродукти з рисом. Його батьківщиною є Валенсія. На сьогодні існує 

величезна кількість варіацій паельї, але зазвичай виділяють два види. Перший 

варіант готується з м'яса кролика і курки з додаванням довгого рису, свинячої 

ковбаси чорізо, овочів, часнику, солодкого червоного перцю піменто і шафрану. 

Другий варіант готують з різних морепродуктів: креветок, молюсків, крабів і 

омарів. Родом з Андалусії на півдні Іспанії інша фірмова страва - холодний 

томатний суп гаспачо. Всі його інгредієнти раніше вручну розтиралися з 

використанням спеціальної миски, так званої дорнільо. Сьогодні сучасні 

іспанські кухарі використовують замість цього блендер. Крім червоних стиглих 

помідорів в гаспачо входять оливкова олія, часник, хліб, перець і огірок. Перед 

вживанням страву охолоджують. 

Хамон є ще одним відомим іспанським продуктом. Це сировялений 

свинячий окіст. Щоб приготувати делікатес, свинячу ногу спочатку солять, а 

потім підвішують для сушіння в спеціальних погребах на 9-12 місяців. 

Найпоширенішим вважається хамон Серрано. Його готують з певного виду 

свиней, вирощуваних з дотриманням особливої дієти. Традиційно хамон 

подають тонкими скибочками з невеликою кількістю хліба перед початком 

вечері. Не забудьте під час поїздки в Іспанію спробувати тортилью - скромний 

іспанський омлет. Щоб приготувати цю страву, місцеві кухарі повільно 

обсмажують на оливковій олії картоплю і цибулю, потім змішують їх зі збитими 

яйцями. У цю суміш також додаються чоризо, шинка, шпинат і кабачки. 

На особливу увагу заслуговує традиційна іспанська закуска, відома як 

тапас. Вона може бути абсолютно різного виду: від канапе до нарізаних скибочок 

на тарілці, а також холодною та гарячою. Тапас може включати в себе будь-які 

продукти: філе тунця, коктейльні оливки, чіпси, ковбасу чорізо, шматочок 

тортильї, приготовані на повільному вогні яловичі щоки і багато іншого. Тапас 

щодня подають в барах і кафе по всій Іспанії, і в кожному місці своя 

інтерпретація цієї страви і різні ціни. Це, звичайно ж, не всі страви іспанської 
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кухні. Можна нескінченно розповідати про пататас бравас (картопля з гострим 

соусом), гамбас аль-Аджілло (креветки в часнику), фабада (тушкована квасоля), 

флан (найвідоміший десерт із заварним кремом), пісто (іспанська версія рататуя), 

кочінілло (смажене порося ), чуррос (закуска з смаженого тіста) і багато іншого. 

Виділити кілька ресторанів з сотні тисяч закладів по всій Іспанії - завдання 

досить складне. Але все-таки згадаємо деякі з них. Ті, які дійсно заслуговують на 

увагу і при цьому не вдарять сильно по гаманцю середньостатистичного туриста. 

Одна з гастрономічних перлин Мадрида - тапас-бар La Manduca. Заклад не тільки 

може похвалитися традиційною закускою, а й одним з кращих в місті пататас 

бравас. Спробуйте шинку або один з гігантських багетів зі свіжого хліба з 

лососем, брі або карамелізовану цибулю. Відкрита тераса без надмірностей, але 

це найкраще місце в ресторані під час літньої спеки. Співвідношення ціни та 

якості тут просто неймовірне. 

У Мадриді -це ресторан Lateral. Таких закладів кілька в місті, і на це є 

вагомі причини. Їх різноманітність тостів і тапас відрізняється демократичними 

цінами і приголомшливим смаком. Незважаючи на те, що в Lateral не бронюють 

столики, обслуговування швидке, тому просто зайдіть і випийте який-небудь 

напій у барі, поки очікуєте вільний столик. Козячий сир з червоним перцем і філе 

з карамелізованою цибулею на скибочках злегка підсмаженого багета вартують 

очікування. Ще одна модне і доступне місце для вечері в Мадриді - ресторан Dray 

Martina, в якому пропонують іспанську кухню в стилі ф'южн для гурманів за 

розумною ціною. Пляшка вина і обід з трьох страв обійдуться вам в суму 25 євро 

на людину, а шикарна обстановка зі старовинними дерев'яними столами і 

модним декором відмінно підійде для вечері з коханою чи коханим, ну і, 

зрозуміло, для вечора в компанії друзів.  

У Барселоні рекомендуємо відвідати автентичний іспанська бар Can 

Paixano в районі Барселонета. З 1969 року цей заклад спеціалізується на закусках 

і ігристому вині Кава. Місць в барі не багато, а говірких відвідувачів завжди 

предостатньо. Тут можна купити гарячі бутерброди і гамбургери за 3 євро, а 
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цілий ряд місцевих м'ясних продуктів, сирів і тапас - за 3-4 євро. За келих 

чудового домашнього вина ви заплатите всього 1,10 євро. Барселонський заклад 

100 Montaditos вважається одним з найпопулярніших іспанських фастфудів. Це 

мережа ресторанів, в яких подають понад 100 сортів міні-сендвічів (montaditos), 

дешеве пиво і солодкий вишуканий коктейль тинто де Віра. За кожен бутерброд 

і алкогольний напій ви заплатите від 1 до 1,5 євро. La Surena - ще один 

популярний ресторан в Барселоні, що спеціалізується на іспанських тапас і 

стравах з морепродуктів за розумними цінами. Тут можна спробувати креветки, 

восьминога, паелью, м'ясні страви та інші гарячі закуски. Відмінне місце для 

великих компаній. 

Опинившись в Валенсії, слід відвідати ресторан L'Estimat. Він пропонує 

широкий вибір страв, включаючи фірмову паелью. З тераси ресторану 

відкривається чудовий вид на відкрите море. У неділю тут збирається велика 

кількість місцевих жителів.  Незалежно від того, приїжджаєте ви в Барселону, 

Мадрид або місто на узбережжі, іспанська кухня в будь-якому місці сповна 

порадує своїм смаком і стане відмінним приводом для чергової поїздки в цю 

країну.  

Отже, у роботі досліджено основну кухню Іспанії. Проаналізовано 

рецептурні інгредієнти страв. Описано основні технологічні прийоми. 

Перспективою подальших досліджень вважаєм дослідження місцевих 

делікатесів. 
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ІСПАНСЬКА ТАВЕРНА 

 

Таверна - продуктові магазини в античному Римі, в яких дозволялося 

вживати їжу та напої, а в окремих випадках — пропонувалася ночівля. У 

Стародавньому Римі невеликі, збиті з дощок, будки і будиночки 

називали Taberna. Пізніше, цим словом стали позначати різні крамниці, 

майстерні, магазини і кабачки. У період розвитку кам'яного будівництва, 

нижні поверхи зазвичай віддавали під таверни. 

Ключові слова: таверна, Іспанія, індустрія харчування, кафе, меню, тапас. 

 Слово таверна є не досить часто вживаним в українському мовленні. 

Формування цього поняття сягає корінням в давнину,  і яскраво 
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висвітюється в гастрономічній культурі Іспанії. Саме тому дослідження 

даного питання є актуальним. 

 Питаннями організації обслуговування населення на підприємствах 

ресторанного сервісу займався Я.М. Сало, вивчення технології 

приготування їжі досліджував Г.І.Шумило, також відповідними питаннями 

займались Ощипок І.М., Пономарьов П.Х., Філь М.І. 

Метою статті є дослідження історії виникнення таверен та особливостей 

Іспанської кухні. 

Виникнення перших закладів харчування своїм корінням сягає у глибину 

сторіч. Вже у Стародавній Греції та Стародавньому Римі (приблизно 50-й 

рік до н.е.) таверни відігравали важливу роль у соціальному і релігійному 

житті. Їх постійними відвідувачами були чоловіки (жінкам дозволялось 

розважати гостей піснями і танцями). Більшість таверн у Греції будували, 

як правило, недалеко від храмів. Жертвопринесення мало ритуальний 

характер і було складовою бенкетів, тому що туші тварин, принесених у 

жертву, переносили у сусідні таверни для подальшого приготування страв. 

Початок розвитку індустрії харчування також значною мірою і пов'язаний 

із Стародавнім Римом. Римська Імперія була досить великою і багато 

римських чиновників та купців часто виїжджали у справах. У результаті 

цього почала формуватися розгалужена мережа гостиних дворів і таверн. 

Із занепадом Римської Імперії (І ст. н.е.) постоялі двори і таверни, що 

втратили постійну клієнтуру, поступово розорялися. Лише майже через 

чотири сторіччя, із настанням періоду пізнього Середньовіччя (500-1300 

рр.), торгівля і подорожі почали відроджуватись, а з ними - і заклади 

харчування. 

На американську індустрію харчування значно вплинули процеси, що 

відбувалися у середньовічній Англії. Період історії, що змінив 

Середньовіччя, відомий як епоха Відродження. У той час європейська 

економіка бурхливо розвивалася, з'являлися нові ремесла, поліпшилася 
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торгівля між країнами. Це помітно вплинуло й на таверни та гостині двори 

[1]. 

Король Генріх VIII також сприяв розвиткові постоялих дворів. Він видав, а 

парламент затвердив наказ про розпуск монастирів. Люди вже не могли 

розраховувати на постої у монастирях, і змушені були зупинятися на 

постоялих дворах. 

У XVII столітті два екзотичні продукти експорту - кава і чай почали 

впливати на застільні традиції мешканців Західної Європи. Чай 

утверджувався як звичайний напій ще повільніше, ніж кава і отримав 

справжнє визнання лише в Англії у середині XIX сторіччя. Хоча прийнято 

вважати, що слово "кава" походить від "Каффа" (назва місцевості), його 

"прародич". - арабське gahwa, тобто вино, сік або інший напій, має рослинну 

основу. Згідно з однією із версій європейці вперше скуштували каву 1683 

року, коли турецькі війська були розбиті під м. Віднем. При відступі турки 

залишили багато трофеїв, у тому числі й мішки з кавою. Австрійці швидко 

навчилися смажити і варити духмяний напій. Приблизно тоді, у XVII ст., 

загадковий напій gahwa і "розлився" по Європі "арабським вином". Втім, 

за іншою версією, кава вперше була завезена до Європи венеціанськими 

купцями на початку XVII ст. (1615 р.). З тих пір її споживали вдома, у колі 

близьких, або у громадських місцях - кав'ярнях. Появу у м. Констан-

тинополі перших кав'ярень зафіксовано ще 1554 р. Причому, успіх цього 

закладу перевершив усі сподівання і через декілька років у місті вже 

існувало десятки кав'ярень. У народі їх називали "школами мудрості" що 

не дивно, оскільки відомі мудреці та освічені люди вважали 

хорошою; манерою поведінки обговорювати всі проблеми буття прилюдно і 

за чашкою кави. Константинопольські кав'ярні – попередниці 

європейських кафе, які почали поширюватись у XVII-XVIII ст., 

"тонізували" культурне, політичне, соціальне та економічне життя міста 

[2]. 
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Перше кафе Європи, подібне до кав'ярень м. Константинополя, було 

створене сторіччя потому. Власники цих закладів намагалися зробити їх 

популярними серед середньої та нижчої верств суспільства. На жаль, їхні 

старання зазнали фіаско, і поступово кафе стали улюбленим місцем 

дозвілля аристократів. 

Поширення напою з нечуваними пахощами започаткувала Англійська 

буржуазна революція, а продовжила - Велика Французька. Період цього 

молодого віяння у Європі збігався з епохою Відродження. 

Французька революція сприяла зміні напряму розвитку кулінарних смаків 

людства. Щороку Франція, затаївши подих, чекає оголошення результатів 

Мишленівського конкурсу, в якому беруть участь ресторани, що 

обслуговують широкі верстви населення. Трохи більше двохсот років тому 

лише один ресторан цієї категорії існував у Франції, м. Парижі. Тур д'Аржан 

було відкрито 1533 р. і впродовж двох сторіч він залишався унікальним 

закладом. Звичайно, у гостиних дворах теж подавали їжу, але де не була їхня 

єдина функція, як в Tour d'Argent. Відповідно до закону, тільки члени гільдії 

постачальників провізії (traiteus) мали право продавати м'ясні страви, та й 

не лише під час бенкетів [3] . 

В іспанській кухні є безліч страв, які широко відомі за межами країни і 

давно полюбилися в Україні. Паелью, хамон і десерт «крему каталана» подають 

у багатьох ресторанах, а маленькі тапас присутні на святкових домашніх 

застіллях. Остання назва у багатьох на слуху, але не кожен в курсі, що ж це таке. 

Дізнайтеся, з чим їдять іспанська тапас і як їх готують. 

У меню іспанських закладів будь-які види закусок віднесені до категорії 

тапас. Під цим терміном розуміють страву, яка відповідає двом основним 

критеріям: має невеликий розмір і підходить до випивки. По суті, тапас – це 

крихітна закуска, щось таке, що можна з’їсти за один укус і не забруднитися. Для 

вина або сангрії офіціант принесе кілька видів сиру, нанизаних на шпажку. До 
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пива подають ковбаски, креветок, восьминогів та інші ласощі. Херес п’ють 

вприкуску з копченостями [4]. 

Інші популярні закуски в іспанських ресторанах: 

 Pan con tomate – шматочок піджаристого білого хліба, натертого 

часником і прикрашеного скибочкою томата; 

 Gambas al ajillo – креветки, запечені в часниковому соусі; 

 Patatas bravas – крупно нарізану картоплю з гострим томатним 

соусом; 

 Boquerone fritos – смажені в клярі анчоуси; 

 Pimientos de Padron – обсмажені на маслі перці сорти Падрон з сіллю. 

 Pulpo a la gallega – восьминіг по-галісійскі з печеною картоплею; 

 Navajas – смажені морські живці; 

 Caracoles — равлики в сирному соусі; 

 Tapa de jamon con aceitunas – поєднання оливок і хамона; 

 Jamon serrano або iberico – тонкі слайсы сиров’яленого копченого 

окосту. 

За багато років існування закуски історія її походження обросла тисячами 

міфів, кожен з яких має право на існування: 

 Одна з легенд свідчить, що тапас вперше стали подавати в тавернах 

на початку 13 століття, коли трон належав короля Альфонса Х Мудрого. У 

монарха було слабке здоров’я, і лікарі прописали йому для підняття сил 

щогодини випивати келих червоного вина. Щоб його величність не п’янів  від 

такого лікування, йому подавали разом з напоєм невеликі порції їжі. Знайшовши 

цей прийом досить розсудливим, король велів подавати так закуски у всіх 

тавернах. 

 Інша легенда бере свої корені з назви. Дослівно tapa з іспанської 

перекладається як кришка. Якось раз король Каталонії Фернандо II відправився 

в Кадіс, а по дорозі зробив зупинку в таверні. Заклад був небагатим, і кількість 

мух в ньому перевищувала кількість гостей. Тоді монарх наказав господареві 
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таверни накрити чим-небудь його склянку з випивкою. Власник підкорявся, 

прикривши келих шматочком хамона і подавши напій його величності зі словами 

«Ось ваша тапа, мій король». 

 В Кастилії-Ла-Манча (провінції Іспанії) існує переказ про одного 

господаря таверни, який одного разу невдало купив вино. Щоб замаскувати смак 

поганого напою, він пропонував своїм відвідувачам поласувати шматочком 

безкоштовного сиру. 

Іспанці дуже багато часу проводять в різних барах, ресторанах, тавернах 

або невеликих затишних кафе. Приходять вони туди не стільки заради смачної 

їжі, адже перекусити можна і вдома, скільки заради спілкування – це свого роду 

традиція, яка називається Tapear. Ранок багатьох іспанців починається з 

відвідування найближчого бару, щоб грунтовно поснідати і обговорити з 

барменом останні новини району та всього світу. 

Традиційний іспанський сніданок складається з кількох страв. Серед них 

чурросы - солодкі палички з заварного тіста, обсмаженого в клярі. Подають їх з 

чашкою гарячого шоколаду, який потрібно вмочати ласощі, перш ніж відправити 

його в рот. Інше улюблене блюдо - тортилья еспаньола - смачний омлет з 

картоплею. Дуже популярна тостада з хамоном - білий хрусткий хліб з 

шматочком копченого свинячого окосту. Обід і більша частина дня проходить 

без нічого, а от вечеряють іспанці щільно годині о дев’ятій-десятій вечора [5]. 

Вечорами на вулицях Мадрида, Барселони, Севільї та інших міст, де 

розташувалося безліч різних «кафешок», панує ажіотаж - це люди вийшли 

перекусити і поспілкуватися. Їсти закуски прийнято стоячи, щоб довго не 

затримуватися на одному місці. Весь вечір невеликі групи людей кочують з 

одного закладу в інший. Пивний тапас-бар радує відвідувачів смаженими 

кальмарами, в іншому ресторанчику компанія покуштує оливки з восьминогом і 

хамоном, а після продегустирует ковбаски чорізо. Протягом усього вечері 

іспанці активно спілкуються між собою. 
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Нами було досліджено історію походження таверен. Описано основні 

моменти її становлення. В розріза перспектив подальших досліджень 

бачимо аналіз сучасних і найбільш відомих закладів ресторанного 

господарства в Іспанії. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 

М’ЯКОГО СИРУ МОЦАРЕЛЛА 

 

У статті обґрунтовано технологію виробництва сиру Моцарела з метою 

розширення асортименту м’яких сирів на ринку Україні та розроблення сиру з 

підвищеною біологічною та харчовою цінністю. Доведена доцільність 
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використання в технології суміші  італійських трав: базилік, майоран, орегано, 

чебрець та тімян. 

Ключові слова:  моцарела, нутрієнти, м’які сири,  харчова цінність, 

органолептичні показники, італійські трави. 

Сироробна галузь є однією з найдинамічніших споживчих сегментів зі 

стійким зростанням обсягів виробництва і споживання.  

У більшості країн з розвиненою молочною промисловістю сироваріння є одним 

з напрямків, що динамічно розвиваються. Попит на сири постійно зростає, 

збільшуються обсяги їх виробництва, удосконалюється асортимент. У таких 

країнах, як Франція, Німеччина, Італія, Данія, США та ін. на виробництво сирів 

витрачається від 20 до 40% молока 

Проте аналіз вітчизняного ринку м’яких сирів показав тенденцію до 

підвищення споживання, в основному, за рахунок сирів імпортного виробництва, 

через обмежений вітчизняний асортимент сирів цього виду. Серед м’яких сирів 

італійського виробництва популярністю у споживачів користується Моцарелла 

[1, с.10]. 

Метою статті є обґрунтування  розробки технології виробництва сиру 

Моцарела  з  використання  суміші італійських трав: базилік, майоран, орегано, 

чебрець та тімян. 

Теоретичні і практичні основи виробництва сирів були закладені в 

класичних роботах З.Х. Діланян, С.А. Корольова, А.І. Чеботарьова,                

H.H. Ліпатова, І.І. Климовського, Н.Г. Алексєєва, В.М. Богданова та багато 

інших. Надалі вони були продовжені і розвинені Р.В. Саакяном, P.A. Бегларяном, 

A.A. Остроумовою, A.B. Гудковим, A.A. Агабабяном, A.M. Шалигіною,                

В.В. Бобиліним і багатьма іншими дослідниками.  

Одним з перспективних напрямків розвитку сироробної галузі з метою 

забезпечення населення високопоживними, біологічно повноцінними і 

легкозасвоюваними продуктами є збільшення обсягів виробництва м’яких сирів 

без дозрівання. Виробництво сирів даної групи не вимагає створення дорогих 

потужностей і дозволяє знизити витрату молока на їх виготовлення приблизно в 
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1,5 рази. За останні 90 років тільки в США обсяги виробництва Моцарели і її 

аналогів виросли більш ніж в 50 разів. 

Моцарелла (іт. Mozzarella) – молодий сир італійського походження, родом 

з регіону Кампанія. Класична моцарелла (Mozzarella di bufala campana) 

виготовляється з молока чорних буйволиць, однак у продажі практично завжди 

присутня моцарелла з коров’ячого молока. Цей сир продають у вигляді білих 

кульок, які зберігають у розсолі, оскільки термін його зберігання невеликий. 

Також моцарелла буває твердою, як звичайний сир, який використовують для 

гарячих страв. Виготовляється і копчена моцарелла (Mozzarella affumicata)                

[2, с.74]. 

У Моцарели, яка є одним з ідеальних продуктів для кожної людини, 

практично немає протипоказань. На відміну від гострих сирів, вона не містить 

багато солі, тому невелика її кількість не зашкодить гіпертонікам і людям із 

захворюваннями крові та органів травлення. У Моцарелі також є бактерія, що діє 

як пробіотик, включаючи штами Lactobacillus casei і Lactobacillus fermentum. 

Дослідження показують, що пробіотики покращують здоров’я кишківника  та 

підвищують імунітет людини. 

Завдяки специфіці виробництва і відсутності термічної обробки основних 

інгредієнтів в Моцареллі присутня вся користь молочної основи, яка зберігається 

практично в первісному вигляді. Корисні компоненти молока (коров'ячого, 

овечого, козячого) майже незмінно входять до складу і самого сиру. Моцарелла  

багата на вітаміни і мікроелементи. У ній міститься велика кількість фолієвої 

кислоти і органічних амінокислот, вітаміни А, В, С, Е, РР, а також мінерали: 

кальцій, калій, магній тощо. Сир корисний як для дорослих, так і для дітей. 

Рекомендується вживати його вагітним жінкам і мамам, що годують (через 

високий вміст фолієвої кислоти). Моцарелла нормалізує роботу внутрішніх 

органів шлунково-кишкового тракту, сприяє нормалізації обміну речовин, 

зміцненню кісток, волосся і нігтів завдяки вмісту в ній великої кількості кальцію 

[3, с.10]. Нутрієнтний склад класичної моцарели представлено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Вміст нутрієнтів в 100 г моцарели  

(за даними USDA NUTRIENT DATABASE) 

Нутрієнти Вміст Нутрієнти Вміст 

Вода 50.01 г Макроелементи:  

Білки 22.17 г Калій 76 мг 

Жири 22.35 г Кальцій 505 мг 

Вуглеводи 2.19 г Магній 20 мг 

Зола 3.28 г Натрій 627 мг 

Вітаміни:  Фосфор 354 мг 

Вітамін А (ретинол) 174 мкг Мікроелементи:  

Вітамин В1 (тіамін) 0.03 мг Залізо 0.44 мг 

Вітамін В2 (рибофлавін) 0.283 мг Марганець 30 мкг 

Вітамін В3 або РР (ніацин) 0.104 мг Мідь 11 мкг 

Вітамін В5 (пантотенова 

кислота) 0.141 мг Цинк 2.92 мг 

Вітамін В6 (пиридоксін) 0.037 мг Селен 17 мкг 

Вітамін В9 (фоліева 

кислота) 7 мкг 

  

Вітамін В12 

(ціанокобаламин) 2.28 мкг 

  

Вітамін Д (кальциферол) 0.4 мкг   

Вітамін Е (альфа-

токоферол) 0.19 мг 

  

Вітамін К (філохінон) 2.3 мкг   

Вітамін В4 (холін) 15.4 мг   

Калорійність 300 ккал 

 

Висока харчова цінність сиру зумовлена не лише великою кількістю білка, 

молочного жиру, мінеральних солей, вітамінів, а й тим, що засвоюваність білків 

і жиру, що містяться в сирі, Чебрець – це ефіроолійна рослина, що допомагає при 

відкашлюванні, є, зокрема, дезінфекційним засобом. Чебрець трава заспокійливо 

діє на центральну нервову систему стимулює виділення шлункового соку. 
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Чебрець містить ефірну олію, флавоноїди, дубильні та гіркі речовини, камідь, 

мінеральні солі. досягає 95-97%. Виробництво сиру починається з того, що 

молоко заквашують термофільною молочнокислою культурою і згортають 

сичужним ферментом (іноді з додаванням хлориду кальцію; також при 

прискореному способі допускається замість молочнокислих культур 

використовувати розчин лимонної кислоти). Здійснюють розрізання згустку з 

отриманням зерна розміром 20–30 мм. Усувають частину сироватки, частину з 

якої підігрівають до температури 46 ºС і знову додають до сирного зерна до тих 

пір, поки його температура не досягне 36 ºС. Цей процес – чедеризація при якому 

знижується активна кислотність до 4,9 од рН, змінюється сольова рівновага – 

утворюється лактат кальцію, який на відміну від колоїдного фосфату кальцію є 

розчинною сіллю. Це забезпечує надання пластичності  і  еластичності  сирному  

тісту.  Після визрівання зерна до сиру додають суміш італійських трав та  його 

розтягують у киплячій воді. Процес  вважається  закінченим,  коли  сир  набуває 

гомогенної консистенції, а поверхня стає блискучою Після цього відрізають чи 

відривають шматки, формують сир різної форми (кульки, косички) і поміщають 

в холодний насичений розчин кухонної солі. Процес формування називається 

mozzatura (відрізати) – звідси і назва сиру. Сироватка при виробництві сиру 

моцарелла використовується для приготування сиру рікотта. Після формування, 

кульки занурюють в холодну воду, а після охолодження – солять, найчастіше у 

розсолі [4, с.9]. 

Чисельні дослідження хімічного складу та властивостей прянощів та 

приправ показали, що значну кількість  інгредієнтів, що зумовлюють оздоровчі 

властивості продукту, має суміш п’яти  італійських трав у складі: базиліку, 

майорану, орегано, чебрецю та тим’яну. 

Базилік - містить вітамін С, В2, РР, провітамін А, цукор, каротин, 

фітонциди, Р-рутин. 

Базилік сприятливо діє на шлунково-кишковий тракт, він стимулює імунну 

систему, захищає всіх інфекцій. Базилік є потогінним та жарознижувальним 
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засобом при грипі, більшості простудних і легеневих захворювань. Він видаляє 

зайвий слиз з легень і носових проходів, загострюючи чуттєве сприйняття, 

видаляє надлишок газів з товстої кишки, поліпшує всмоктування поживних 

речовин, зміцнює нервову тканину, покращує пам'ять. Так як базилік виявляє 

протибактеріальну дію, він легко справляється з проблемами порожнини рота: 

знищує бактерії, що викликають карієс, зубний камінь, наліт, неприємний запах 

з рота, виразки.  

Майоран цінується завдяки ефірному маслу, рутину, каротину, вітаміну С, 

пектиновим і дубильним речовинам. Рослина має антибактеріальні, седативні, 

знеболюючі, відхаркувальні властивості. Майоран сприяє травленню, усуває 

кишкові спазми, кольки, збуджує апетит, допомагає роботі жовчного міхура і 

печінки. Трава застосовується в якості шлункового і протицингового засобу, для 

лікування головного болю, астми, безсоння, депресії, хвороб органів дихання. 

Орегано – володіє потогінною, спазмолітичною, відхаркувальною і 

протизапальною  дією. Лікувальні властивості трави полягають у 

стимулюванні діяльності травної системи, лікуванні виразки 

дванадцятипалої кишки.  

Тим’ян  корисний при лікуванні коклюшу, бронхіту, астми та ГРЗ. Трава 

ефективна при захворюваннях органів дихальної системи. Її включають до 

складу грудних зборів при застуді і запальних станах. Допомагає при 

спазматичних болях в шлунку, розладі нервів, безсонні, атеросклерозі. 

Чебрець  стає засобом для лікування безсоння, застосовується для 

відновлення пам`яті, концентрації уваги і активізація розумових процесів. 

Чебрець фактично тонізує кожну клітину організму. Чебрець стимулює імунітет 

і природним чином підвищує опірність організму до вірусних і простудних 

захворювань. Чебрець скорочує кількість нападів у хворих на бронхіальну астму, 

покращує відходження мокроти при запаленні легенів, бронхіті і трахеїті [5, 

с.11]. 
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Порівняльні органолептичні  та фізико-хімічні показники якості сиру 

Моцарела представлені в таблиці 2-4. 

Таблиця 2  - Порівняльні органолептичні показники якості сиру Моцарела  

 

Найменування 

показників 

Зразок Дослід 

Зовнішній 

вигляд  

 

 

Сир повністю занурений 

в рідину. 

Сир кірочки не має, 

поверхня сиру гладенька, 

блискуча, зволожена 

Сир повністю занурений в 

рідину. 

Сир кірочки немає, поверхня 

сиру гладенька, блискуча, 

зволожена. На поверхні 

шматочки сушених трав. 

Смак і запах  Слабкий кисломолочний, 

в міру солоний  

Слабкий кисломолочний, в міру 

солоний, приємний з запахом 

використаних трав 

Консистенція  Шарувата, ніжна. 

Допускається виділення 

крапель сироватки при 

розрізанні 

Шарувата, ніжна. 

Допускається виділення крапель 

сироватки при розрізанні 

Колір  Від білого до світло-

жовтого, однорідний по 

всій масі 

Від білого до світло-жовтого, 

однорідний по всій масі з 

нотками зеленого 

Форма сиру  Куляста з горбком Куляста з горбком 

Діаметр  Від 2 до 12 Від 2 до 12 

Маса, кг Не більше 0,30 Не більше 0,30 

Таблиця 3  Фізико-- хімічні показники розробленого сиру моцарела  

Масова частка в процентах 

Жиру в перерахунок на сухі 

речовини 

Вологи не більше Хлористого натрію 

(кухарської солі) 
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45,0±1,6 60,0  0,5-1,0  

 

Таблиця 4 - Мікробіологічні показники  розробленого сир Моцарела 

Найменування показників Значення показників 

Маса продукту, г в якій не допускаються БГКП (коліформи) 0,1 

Стафілококи S. Aureus 0.01 

Лістерії L. Monocytogenes 25 

Патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели 25 

Дріжджі. КУО / r. не більше 50 

Пліснява, КУО / г. не більше 50 

На основі узагальнення теоретичного матеріалу та експериментальних 

досліджень розроблено  технологію виробництва м’якого сиру Моцарелла з 

використанням коров’ячого молока, із застосуванням суміш 5 італійських трав у 

складі: базиліку, майорану, орегано, чебрецю та тим’яну. Додавання сушених 

трав у кількості 2% від сирної маси надає продукту функціональної 

спрямованості, оскільки збагачує організм корисними вітамінами, мінеральними 

речовинами та іншими біологічно активними компонентами [6].  

Таким чином, виробництво м’яких  сирів – перспективний напрямок в 

молочній промисловості України, здатне істотно вплинути на економіку 

підприємств, а також поліпшити забезпечення населення вітчизняними 

біологічно повноцінними харчовими продуктами, що володіють 

функціональними властивостями. 

Отже, зважаючи на вище викладене, є безсумнівні підстави для впровадження 

суміші італійських трав як функціонального інгредієнту, що має ряд лікувальних 

властивостей, у технологічний процес виготовлення м’яких сирів, зокрема 

Моцарели. 
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У харчових раціонах населення України останнім часом спостерігається 

збільшення кількості жирів тваринного походження і простих вуглеводів, що 

призводить до різкого зростання чисельності хронічних захворювань, в той час 

як дефіцитним є споживання білків, макро- і мікро-елементів, харчових волокон, 

вітамінів та інших біологічно активних речовин.  Тому проблема харчування 

повинна вирішуватися закладами ресторанного господарства шляхом створення 

продуктів підвищеної біологічної цінності. Як свідчать дослідження вчених та 

досвід роботи закладів харчування, стійким попитом в Україні користується 

національна італійська кухня і відповідний етнічний стиль ресторанів [1]. 

Піца – це один із символів італійської кухні, що являє собою круглий 

коржик з тіста з незакритим верхом, покритий начинкою з різними інгредієнтами 

(помідори, ковбаса, курка, сир, анчоуси, морепродукти, маслини і ін.). Крім того, 

випікання піци робить її корисною і легкозасвоюваною стравою без канцерогенів 

та оксидів важких металів. Проте, для адаптації невластивої для української 

кухні піци до харчового раціону пересічного українця та покращення її харчових 

властивостей існує потреба включати у рецептуру функціональні інгредієнти. 

Ця проблема на даний час є недостатньо вивченою та потребує подальших 

пошуків, спробу яких представлено у даному дослідженні. 

Проблемою використання моркви у кулінарних виробах, підвищенням їх 

харчової цінності та надання функціональних властивостей займається ряд 

вчених, зокрема теоретичні і практичні основи використання моркви при 

виробництві кулінарних та борошняних кондитерських виробів 

прослідковуються в наукових роботах М.І. Пересічного, С.М. Пересічної,  М.Ф. 

Кравченко, І.В. Сирохмана, В.І. Оболкіної. Роботу над даною проблемою 

продовжено і розвинено у працях О.В. Завадської, І.М. Бобось, Л.Ф. Скалецької, 

Г.І. Шумило, О.С. Павлюченко,  В.С. Доцяк та інших вітчизняних і зарубіжних 

науковців.  
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Так, О.В. Завадська та І.М. Бобось, представляючи свої дослідження, 

вважають очевидною  можливість використання продуктів переробки моркви, 

сушених зокрема, в технології кулінарних виробів з метою створення нових 

страв із заданими властивостями, що дозволить використовувати їх для 

профілактики аліментарно-залежних захворювань, нормалізації роботи 

організму людини [2]. 

Метою дослідження є розробка нетрадиційних рецептур борошняних страв 

італійської кухні на прикладі піци із використанням моркви як джерела важливих 

дефіцитних нутрієнтів, визначення їх функціональних властивостей та якості.  

До  функціональних  харчових продуктів  відносяться  такі продукти,  які  

роблять  позитивну  дію  на здоров'я людини при їх регулярному вживанні в 

ефективних дозах. Крім поживних інгредієнтів вони містять функціональні 

інгредієнти, які позитивно впливають на організм людини, що допомагає  

адаптуватися  до  впливу  зовнішнього  середовища,  запобігати  виникненню 

захворювань і попереджати передчасне старіння [3].  

Функціональні продукти відрізняються від традиційних продуктів у першу 

чергу відсутністю антинутрієнтів і збалансованою кількістю макро і 

мікронутрієнтів.   

При внесенні добавок необхідно враховувати не тільки корисність для 

індивідууму, але й вплив на здоровий організм, технологію, споживчі 

властивості виробів. Овочі постачають організму вуглеводи, клітковину, 

мінеральні речовини, вітаміни, органічні кислоти, ефірні масла й інші незамінні 

нутрієнти. Ефективність овочів у харчуванні залежить також від сполучення з 

іншими харчовими речовинами. Важливим достоїнством овочів є те, що вони 

при додаванні в інші страви не заглушують смаку й запаху основних характерних 

інгредієнтів [4].  

Перспективним напрямком при створенні збагачених харчових продуктів є 

використання нетрадиційної місцевої сировини, яка є адаптованою до харчового 
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раціону пересічного українця. Такою сировиною дворічна рослина – морква. 

Морква є високопоживним коренеплодом. Як лікувальна рослина 

використовується вже близько 4 тис. років. Її широко використовують в 

гастрономії як найпопулярнішу приправу, вона може бути також і основним 

продуктом [5]. Морква – дуже корисний овоч для організму. Корисні і лікувальні 

властивості моркви пояснюються її багатим складом. Морква містить вітаміни 

групи В, РР, С, Е, К, в ній присутній каротин – речовина, яка в організмі людини 

перетворюється на вітамін А. Морква містить 1,3 % білків, 7 % вуглеводів. 

Немало в моркві мінеральних речовин, необхідних для організму людини: калію, 

заліза, фосфору, магнію, кобальту, міді, йоду, цинку, хрому, нікелю, фтору і ін. 

[1].  

У моркві містяться ефірні олії, які обумовлюють її своєрідний запах. Морква 

містить бета-каротин, який покращує роботу легеневої системи. Бета-каротин є 

попередником вітаміну А. Потрапляючи в організм людини, каротин 

перетворюється на вітамін А, який найбільш корисний для молодих жінок. Також 

цілющі властивості моркви пов`язані із зміцненням сітківки ока. Людям, 

страждаючим короткозорістю, кон’юнктивітами,  нічною сліпотою і швидкою 

стомлюваністю вживання цього продукту в їжу вельми бажаним. Корисно 

погризти сиру моркву, оскільки це укріплює ясна. Оскільки вітамін А сприяє 

росту, то морква особливо корисна дітям [6]. Цей вітамін необхідний для 

нормального зору, він підтримує у хорошому стані шкіру і слизисті оболонки. 

Морква, страви з моркви і особливо морквяний сік використовуються в 

лікувальному харчуванні при гіпо- і авітамінозі А, захворюваннях печінки, 

серцево-судинної системи, нирок, шлунку, недокрів`ї, поліартриті. 

Традиційно морква є надзвичайно популярним продуктом харчування в 

Україні. Це обумовлено як її цілющими властивостями, так і можливістю її 

вирощування по всій території України. 
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Низький вміст калорій дозволяє додавати страви з моркви  до складу дієт 

для схуднення, зміцнює стінки судин, знижує рівень холестерину в крові. 

Моркву  використовують в рецептурах м’ясних, овочевих, макаронних, 

круп’яних страв, пюре, супів, соусів, тортів. ЇЇ можна смажити, відварювати і 

запікати, а також тушкувати [7].  

При виробництві піци можливо використовувати пюре морквяне за певними 

показниками якості. До пюре за органолептичними показниками висувають 

наступні вимоги:  

- зовнішній вигляд – однорідна, рівномірно протерта маса без волокон й 

шкірочки; 

- смак і запах близький до натурального, властивий моркві; 

- колір жовтогарячий, властивий моркві.  

Нутрієнтний склад морквяного пюре наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Нутрієнтний склад морквяного пюре [7] 

Характеристика пюре моркви Показники на 100 г Добова потреба 

Макронутрієнти  

Білки, г 

1,3 80 

Жири, г 0,1 81 

Вуглеводи, г 6,9 350 

Калорійність, ккал 33,7  

Харчові волокна, г 2,4 35 

Вітаміни:  

В-каротин, мг 

9 6 

Токоферол (Е), мг 0,63 15 

Ніацин (В3 або РР), мг 1 22 

Фолієва кислота (В9), мг 0,09 400 
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Біотин (Н), мг 0,006 50 

Аскорбінова кислота (С), мг 5 80 

Мінеральні речовини: 

Na, мг 

21,00 1300 

K, мг 200,00 2500 

Ca, мг 27,00 1200 

Mg, мг 38 400 

P, мг 55 1200 

Fe, мг 0,70 15 

 

Як базову основу для розробки інноваційного продукту взято технологію 

приготування піци неаполітанської за класичною рецептурою.  

Як і багато інших італійських делікатесів, від вина і оливкової олії до сиру, піца 

з Неаполя, де ця страва народилася, захищена знаком контролю походження 

(Denominazione di Origine Controllata), а традиція її приготування визнана 

нематеріальним об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО [8]. 

Центром приготування піци «Неаполітани», звичайно, є Неаполь, де цілі 

родини піцайол (майстрів піци) поколіннями відточували мистецтво її 

створення. І кожна родина оберігає секрет свого рецепту, готуючи піцу з 

пристрастю, яку можна порівняти лише з любов'ю неаполітанців до футболу.  

Неаполітанська піца має три основних різновиди: 

 «Маргарита» - з томатним соусом, моцарелою і свіжим базиліком; 

 «Маринара» - немає сиру, замість базиліку в неї додають орегано і часник; 

 «DOC», приготована з моцарелою буффало замість сиру з коров'ячого 

молока [9]. 

Згідно історичних досліджень, піца виникла у 1700-х роках, коли 

мандрівники привезли з Перу один з найважливіших інгредієнтів – помідор. Але 
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неаполітанці і раніше їли її різновид – піту, круглий плаский хліб, привезений до 

Італії арабськими іммігрантами, який згодом на місцевому діалекті став «піцою». 

Створення славетної «Маргарити» приписують пекарю Раффаелю Еспозіто. Як 

твердить історія, він приготував страву на честь візиту королеви Маргарити 

Савойської, дружини короля Умберто I, незабаром після об'єднання Італії у 1889 

році. Інгредієнти страви відбивають кольори італійського прапора: червоні 

помідори, білий сир і зелений базилік. Так і народилася легендарна страва [9]. 

Сьогодні в Неаполі працює понад 500 піцерій, але лише кожна п'ята з них 

сертифікована Асоціацією справжньої неаполітанської піци. Ця організація 

створена 1984 року щоби захистити національну страву від підробок. 

Сьогодні в Неаполі працює понад 500 піцерій, але лише кожна п'ята з них 

сертифікована Асоціацією справжньої неаполітанської піци. Ця організація 

створена 1984 року щоби захистити національну страву від підробок. 

Важливими є не лише інгредієнти, які входять до піци, як-от тип борошна 

чи походження сиру, але й процес приготування, від бродіння тіста до 

температури випікання. По-перше, потрібно зробити правильне тісто. Для цього 

використовують пшеничне борошно найдрібнішого помелу (в Італії його 

позначають «00» або «0»), свіжі пивні дріжджі (не сухі), воду і сіль [8]. 

Тісто замішують вручну або міксером на повільній швидкості. Для 

розкачування ніколи не використовують качалку. Професійні піцайоли 

розкручують тісто у повітрі, щоби наситити його киснем. Кіро Сальво, один із 

знаних місцевих майстрів, радить залишати тісто бродити і підійматися не менше 

10-12 годин. Іншим необхідним інгредієнтом піци є свіжі розім'яті помідори, 

бажано сорту Сан-Марцано, найкращого в Італії, який росте на вулканічних 

рівнинах на південь від Везувію. Саме цей сорт використовують в оригінальному 

рецепті, що має позначку контролю походження [8]. 
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Для неаполітанської піци використовують лише два види моцарели: fior di 

latte – з коров'ячого молока або моцарелу буфало – з молока водного буйвола, 

який мешкає лише в Кампанії і Лаціо. 

Товщина тіста має бути не більше 3 мм, випікають його від 60 до 90 секунд 

за дуже високої температури (485°С) всередині печі на дровах. У результаті піца 

стає хрусткою, але не пригорає [9]. 

Нижче представлено технологічну карту на розроблену піцу «Маргарита-

морквяна» з використанням пюре моркви у процесі приготування тіста, що 

класичною рецептурою не передбачається. З метою формування функціональних 

властивостей піци у рецептуру включено 100 г морквяного пюре, яким замінено 

25% води для збереження правильної структури тіста.  

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА  

Назва страви: Піца «Маргарита-морквяна» 

№ 

з/п 

Найменування 

сировини 

Маса сировини, г 
Технологічні вимоги до якості сировини 

Брутто, г Нетто, г 

1 
Борошно вищого

гатунку 
453 450 

Світло-кремового кольору, без сторонніх 

домішок і запахів 

2 Вода холодна 220 220 Без сторонніх запахів та смаку 

3 Морквяне пюре 100 100 
Смак і запах властивий моркві; колір 

жовтогарячий,  консистенція однорідна 

4 Пивні дріжджі  3 3 Смак і запах властивий дріждам 

5 Сіль 9 9 Без сторонніх запахів та смаку 

6 Олія оливкова 20 20 Однорідна, без осаду, сторонніх смаків і запахів 

7 Помідори 103 100 Свіжі, без ушкоджень та ознак псування 

8 Моцарела 85 85 
Свіжа, смак і запах властивий моцарелі, без 

сторонніх запахів 

9 Базилік 5 4 Зеленого кольору, свіжий, без ознак гнилі 

 Вихід  982 / 785*  

*20% від маси напівфабрикату втрачається на упіканні виробу 
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Технологія приготування 

У великій мисці розводять дріжджі в холодній воді, засипають дві третини 

борошна і розмішують столовою ложкою. Додають сіль, а потім решту борошна. 

Продовжують перемішувати, поки борошно не стане однорідним. 

Енергійно замішують тісто, згортаючи його всередину. Коли тісто стане 

гладким, без грудочок, дають йому відпочити 10-15 хвилин. 

Злегка присипають тісто борошном, кладуть на стіл і згортають кілька разів, 

надаючи йому круглу форму, поки тісто не стане твердим і еластичним. 

Розміщують тісто на змащену олією форму для випічки і накривають його, 

залишають підійматися протягом 7-8 годин за кімнатної температури. 

Після цього кладуть тісто на пласку сковороду, змащену оливковою олією, 

і злегка натискають на тісто кінчиками пальців. Товщина тіста повинна не 

перевищувати 3 мм. Накривають тісто кришкою і дають відпочити ще 3 години. 

Потім викладають на тісто помідори (або томатне пюре) і випікають внизу 

духовки за 250-280°С протягом 5-6 хвилин. 

Переміщують піцу у верхню частину духовки і випікають ще 6-8 хвилин. 

Моцарелу додають в останні 3-4 хвилини. Інші інгредієнти, а саме оливкову олію 

і базилік, слід додати в кінці. 

Характеристика готової страви. 

Зовнішній вигляд: тісто тонке, м’яке, бортики хрумкі, але не тверді.  

Колір: поверхні тіста – золотистий, на розрізі тіста – оранжевий, начинки – 

червоний, зелений, білий. 

Консистенція: соковита, м’яка. 

Запах і смак: приємний, притаманний інгредієнтам.    
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  Як видно з технологічної карти, процес приготування нової страви 

значних змін не зазнав, проте із додаванням пюре моркви дещо змінився її 

якісний склад, отримавши функціональні властивості, притаманні моркві. 

 Розрахунок харчової цінності розробленої піци представлено у таблиці 2. 

 Таблиця 2 – Харчова цінність розробленої піци «Маргарита-морквяна» 

Назва сировини Витрата на 1 

порцію 

Білки, г Жири, г Вуглеводи, 

г 

Калорійність, 

ккал 

Борошно вищого 

гатунку 
450 

45 5 311 1503 

Вода  220 0 0 0 0 

Морквяне пюре 100 1 0 6 29 

Пивні дріжджі  3 0,6 0,06 0,24 7,8 

Сіль 9 0 0 0 0 

Олія оливкова 20 0 20 0 180 

Помідори 100 1 0 4 23 

Моцарела 85 20 26 0 322 

Базилік 4 0 0 0 2 

Всього  67 51 321 2059 

 

Нижче представлено порівняльну характеристику органолептичних 

показників якості розробленої піци «Маргарита-морквяна» та базової піци 

«Маргарита» (таблиця 3). 
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Таблиця 3 – Порівняльна характеристика органолептичних показників 

якості розробленої піци «Маргарита-морквяна» з базовою піцою «Маргарита» 

Назва страви Зовнішній вигляд Консистенція Запах Смак 

Піца 

«Маргарита» 

Колір поверхні 

тіста золотистий, 

на розрізі тіста – 

кремовий, начинки 

– червоний, 

зелений, білий.  

Тісто тонке, 

м’яке, бортики 

хрумкі, але не 

тверді. Начинка 

соковита, м’яка. 

Приємний, 

притаманний 

інгредієнтам.    

Приємний, 

притаманний 

інгредієнтам. 

Піца 

«Маргарита-

морквяна» 

Колір поверхні 

тіста золотистий, 

на розрізі тіста – 

оранжевий, 

начинки – 

червоний, зелений, 

білий.  

 

Тісто тонке, 

м’яке, бортики 

хрумкі, але не 

тверді. Начинка 

соковита, м’яка. 

Приємний, 

притаманний 

інгредієнтам.    

Приємний, 

притаманний 

інгредієнтам, з 

присмаком 

моркви 

 

Виходячи з даних таблиці, можна зробити висновок, що не усі показники 

змінили свої значення, але з’явилися нові ознаки, що мають позитивний вплив 

на якість виробу. Разом з тим, ми взяли за основу традиційну технологію і 

рецептуру, зберігши основні властивості італійської національної 

неаполітанської піци. Це дає підстави включати піцу «Маргарита-морквяна» у 

меню італійських ресторанів України. 

   Встановлено, що розроблена нова рецептура піци «Маргарита-морквяна» 

характеризуються покращеним мінеральним складом, підвищеною харчовою 

цінністю, кращими якісними показниками та володіє вираженими 

функціональними властивостями в порівнянні з класичною неаполітанською 

піцою за рахунок суттєво підвищеного вмісту каротину. 
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Отже,  розроблену піцу «Маргарита-морквяна» можна пропонувати до 

впровадження у закладах ресторанного господарства італійської кухні з метою 

розширення асортименту, підвищення конкурентоспроможності національних 

борошняних страв та активізації попиту на них у різних контингентів 

споживачів.  
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Досвід розвинених країн доводить, що в багатьох регіонах, що володіють 

значним еколого-рекреаційним і соціально-культурним потенціалом, розвиток 

агротуризму в сільській місцевості може бути найбільш ефективним 

інструментом соціально-економічного розвитку. В останні роки Україна 

демонструє динамічний розвиток туризму, і пропонує унікальні туристичні 

продукти. Велика частина туристичних ресурсів регіону розташована в 

сільській місцевості. У статті проаналізовано характеристику умов для 

розвитку агротуризму в регіоні. Показані перспективи розвитку даного виду 

туризму на прикладі гостьових будинків. 
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Незважаючи на те, що туризм дуже швидко розвивається в глобальному 

аспекті, сільський туризм все ще перебуває в зародковому стані в порівнянні з 

іншими видами туризму. 

Сьогодні сільський туризм - це найважливіша частина аграрної політики 

Євросоюзу. Серйозний вплив на розвиток цього напрямку туріндустрії надає 

Європейська федерація сільського туризму, яка об'єднує практично всі держави 

Старого світу. 

В даний час в Європі налічується понад 500 тисяч сільських гостьових 

будинків приблизно на 6 млн. місць. Близько 80% цих будинків – з 

самообслуговуванням. Багато гостьові будинки спеціалізовані та зареєстровані в 

Інтернеті на сайті Booking [2]. 

Специфіку функціонування об’єктів екологічного туризму висвітлюють 

Гетьман В.І.; маркетинг у туризмі вивчають Белявский И.К., Гаврилю С.П., 

Голубков Е.Л., Дурович А.П., Кифяк В.Ф. та інші. Але питанню впливу розвитку 

гостьових будинків на сільський туризм приділено недостиатньо. 

Надання послуг гостьового будинку для туристів для сільських жителів 

може стати додатковим або основним видом доходу. Поняття «гостьовий 

будинок» досить нове, воно увійшло в побут у кінці ХХ століття. Але, не 

дивлячись на свою новизну, це явище міцно входить в підприємницьке 

середовище, стаючи однією з популярних форм розміщення подорожуючих. 

Метою даної статті є дослідження питання створення мережевих гостьових 

будинків і їх значення для розвитку сільського, аграрного, екологічного туризму. 

Сільський туризм не є початковим варіантом вибору для відпочинку у 

більшій частини туристів, так як є ряд проблем, які ряд авторів висувають на 

перше місце: 

-рівень і якість життя сільського населення в цілому значно відстають від 

рівня життя в містах; 

-якість туристського продукту; 

-рівень обслуговування місцевого населення в сільській місцевості; 
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-розвиток інфраструктури; 

-інформаційний і інноваційний розрив між містом і селом; 

-зацікавленість інвесторів у розвитку даної галузі туризму [1]. 

Гостьовий будинок є засобом розміщення туристів, як правило, в сільській 

місцевості, і, на відміну від готелю, має набір параметрів, які роблять умови 

проживання в ньому наближеними до домашніх. Він орієнтований на 

обслуговування транзитних туристів і бізнесменів, охочих отримати 

обслуговування з досить високою якістю за помірну ціну. Як правило, міські 

гостьові будинки розташовані поблизу транспортних вузлів, залізниці, 

аеровокзалів і річкових портів. Це основна їх перевага в конкурентній боротьбі 

за клієнтів.  

Переваги гостьового будинку перед готелем: 

1. Більш затишна, домашня атмосфера. 

2. Власники гостьових будинків, діючи, як вважають за потрібне, не 

перебувають, на відміну від готелів, під жорстким контролем державних органів. 

На них не поширюються правила і норми, обов'язкові для готелів. 

3. Кількість поверхів, номерів або кімнат в гостьовому будинку не 

регламентуються. 

4. Податкові ставки для власників гостьових будинків набагато менші, в 

порівнянні з готелями [3]. 

Послугами гостьових будинків користуються ті люди, які приїжджають на 

відпочинок в сільську місцевість, але не мають власних будинків або можливості 

розміститися у родичів, вважають за краще подорожувати по різних місцях. Як 

правило, гостьовий будинок на базі приватного будинку дешевше, ніж готель. Це 

пояснюється відсутністю розвиненої інфраструктури, що вимагає значних 

коштів для підтримки її в належному стані (комунальні, охоронні системи, 

ремонт, обслуговуючий персонал тощо). 

Наповнюваність готелів, що виражається «відсотком завантаження», сильно 

коливається в залежності від сезонів, зміни економічних, політичних і інших 
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факторів. Така нерівномірність роботи підвищує ціни на розміщення, так як 

навіть вільні від клієнтів номера вимагають фінансового забезпечення для їх 

нормального функціонування (опалення, забруднення і знос обладнання). На 

відміну від готелів приватні будинки, включені в систему гостьових будинків, в 

періоди відсутності туристів виконують свою основну функцію - житла для 

конкретної сім'ї. 

Гостьові будинки забезпечують зайнятість населення, що в умовах сільської 

місцевості має велике соціальне значення. Залучення іноземних туристів дає 

додаткове джерело доходу для вчителів шкіл, які знають іноземну мову. 

Привабливість гостьових будинків для туристів пояснюється можливістю 

відвідати баню, відчути особливості сільського способу життя, пити парне 

молоко, спати на сіннику, в стогу, рибалити на річці до ранку, зустрічати 

світанки в полях, спілкуватися. 

В Україні послуги гостьових будинків можуть надавати громадяни, які 

мають у своєму володінні житлові площі, придатні для короткочасного 

розміщення і харчування гостей. Через сезонний попит на послуги розміщення 

доцільно здійснювати цей вид діяльності за сумісництвом з основною роботою. 

Участь громадян у системі послуг гостьових будинків приносить додатковий 

дохід. Така діяльність особливо ефективна для громадян, що мають дачні 

ділянки, коли вони повністю можуть надати свою житлову площу для гостей, 

проживаючи при цьому на дачі. Надання вільних житлових приміщень гостям 

практично не перешкоджає основним видам діяльності господарів, так як для 

клієнта важливо лише отримати кімнату і сніданок [4]. 

Для багатьох гостей важливо та обставина, що розклад сніданку не 

фіксоване як в звичайних готелях і може бути перенесено навіть на обідній час. 

За додаткову плату можна домовитися з господарем про обід і вечерю, а також 

отримати деякі інші послуги (наприклад, частування ягодами малини 

безпосередньо з куща, придбання виробів місцевих народних промислів і т. д.). 

Спектр додаткових платних послуг залежить від поточного попиту з боку 
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клієнтів і від конкуренції в цьому сегменті туристично-готельного ринку. 

Наприклад, один з членів сім'ї (який володіє або вивчає іноземну мову) за 

помірну плату може стати перекладачем або гідом для іноземних туристів. 

Для заняття господарством гостьового будинку доцільно отримати статус 

індивідуального підприємця без утворення юридичної особи, так як немає 

необхідності мати окремий баланс, розрахунковий рахунок, головного 

бухгалтера, касира. Створення товариства з обмеженою відповідальністю, 

акціонерного товариства і т.п. для зайняття підприємницькою діяльністю по 

гостьовим будинкам неефективно через малі обсяги доходу, сезонності прибуття 

клієнтів, необхідності вести податкову звітність. 

Україна, володіючи величезним туристичним потенціалом, вираженим в 

значній кількості пам'яток історії та культури, в унікальній природі, самобутніх 

ремеслах і промислах, можливістю риболовлі та полювання, має всі шанси стати 

центром агротуризму. Регіональні особливості природи, історії і культури 

залучають туристів саме в невеликі села, на береги річок та озер, наявних в 

достатній кількості на території області. Тому гостьові будинки знайдуть свого 

споживача і будуть розвиватися і далі [4]. 

Такий вид підприємництва має істотну соціальну значимість. В даний час 

спостерігається диспропорція кількісного співвідношення сільського і міського 

населення. Причини відтоку молоді та людей середнього віку з села очевидні. Це 

і відсутність роботи, і низькі заробітки, і не обтяжений комфортом побут, і 

нерозвинена інфраструктура, що виявляється у віддаленому розташуванні або 

повній відсутності лікарень, дитячих садків, будинків культури тощо. 

Пошук кращих умов життя і більш високооплачуваної роботи штовхає їх 

покидати рідні місця. Попри це далеко не всі влаштовуються в місті, оскільки 

ринок праці в більш великих населених пунктах висококонкурентний. Все це 

тягне за собою інші негативні явища, що виражаються в моральній 

незадоволеності людей, зростанні злочинності тощо. 
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Заняття традиційними видами діяльності такими як тваринництво і 

рослинництво, має певний ризик. Розвиток гостьових будинків в Україні 

забезпечить цілорічний попит з боку міських жителів, іноземних туристів. 

Значення діяльності гостьових будинків для економіки і соціальної сфери 

регіону велике. Власники гостьових будинків можуть вибрати організаційно-

правові форми в залежності від декількох факторів: наявності фінансових 

ресурсів, матеріальної бази, обсягу підприємницького проекту, власних 

організаційних здібностей, ринкових умов. Але, незалежно від організаційно-

правової форми, підприємці сплачують всі належні податки, заробітну плату 

своїм співробітникам. 

Безсумнівно, як і в будь-якому іншому бізнесі тут є свої нюанси і труднощі. 

Для того щоб уникнути більшості проблем, необхідно грамотно підходити до 

організації власного бізнесу. Починати треба з формулювання концепції своєї 

ідеї, розробки бізнес-плану, грамотних розрахунків. Гостьові будинки - це 

вигідна і доступна форма економічної діяльності сільського населення.  

Отже, на ранніх стадіях планування бізнесу необхідний розрахунок 

окупності витрат на комплектування гостьового будинку. Крім того, майбутній 

власник гостьового будинку повинен мати знання з основ маркетингу, 

бухгалтерського обліку, ведення грошових розрахунків, системі оподаткування, 

вивчити досвід і рекомендації по прийому гостей, їх харчування та 

обслуговування. Тому доцільно створити консультаційні центри для роботи з 

сільськими жителями, де вони зможуть дізнатися переваги, сильні та слабкі 

сторони бізнесу, отримати всю необхідну інформацію. Ще одним виходом із 

ситуації може бути створення асоціації власників сільських гостьових будинків. 

Заходи, що вживаються державою з популяризації сільського туризму в 

Україні, недостатньо ефективні. Їх необхідно переглянути і розробити більш 

досконалі механізми залучення іноземних туристів в Україну. Висока вартість в 

об'єктах розміщення не сприяє розвитку внутрішнього туризму. В таких умовах 

перспективною представляється державна підтримка розвитку сільського 
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туризму. Сільський туризм може розвиватися однаково успішно в будь-якому 

регіоні України, а для регіонів-донорів сільський туризм може стати однією зі 

статей стабільного доходу. Соціально-економічна значимість сільського туризму 

очевидна. Розвиток сільського туризму буде одним з основних чинників 

підтримки сільських жителів. 
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Дана стаття містить дослідження туристичної атрактивності міста Київ 

та Київської області. Особливу увагу приділено вивченню програми стратегії 

розвитку міста з позицій туристичної привабливості. В статті проведено 

аналіз туристичних потоків в розрізі іноземних та внутрішніх туристів. 
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Визначено головні фактори та передумови розвитку туристичної галузі міста, 

запропоновано загальні напрямки щодо підвищення туристичної привабливості 

міста. 

Ключові слова: туристична привабливість, туристична атрактивність, 

туристичні потоки, стратегія розвитку міста. 

В сучасних умовах туризм – це галузь, яка має величезний потенціал та 

відіграє важливе значення в економічному зростанні міста, регіону, країни. За 

даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей WTTC, внесок галузі у світовий 

ВВП наближається до 10%. Кожне 11-е робоче місце на планеті належить 

працівнику галузі туризму. Не можна недооцінювати вплив туризму на 

формування іміджу та налагодження міжнародних зв’язків, що є вагомим 

чинником зміцнення авторитету держави та міста на міжнародній арені. Кожне 

місто намагається пропагувати, популяризувати та просувати свою туристичну 

привабливість. І саме місто Київ як столиця України є найбільш популярною 

туристичною дестинацією країни.  

 Проблемами туристичної привабливості займалися такі вчені, як: Г. Бак,    

Ю. Бараш, Л. Богуш, В. Данильчук, О.А. Самойленко, В.В. Кобржицький,                

К. К. Софійчук, В.І. Чернікова. Щодо вивчення туристичної привабливості 

туристичного ринку міста Києва, то слід відмітити таких провідних українських 

науковців, як О.М. Невелєв, Б.М. Данилишин, Т.І. Ткаченко. Особливий внесок 

у вивчення проблем та перспектив розвитку туристичного ринку міста 

здійснюють також Департамент туризму Київської міської державної 

адміністрації та Асоціація індустрії гостинності України. 

Метою написання даного дослідження є вивчення туристичної 

привабливості міста Київ в контексті розробки та реалізації туристичних 

стратегій як України в цілому, так і інших українських міст. 

 Київ – столиця України та найбільше місто країни, що географічно 

розташоване у Східній Європі, важливий діловий, культурний та туристичний 

центр, з наявним станом на 1 березня 2018 року населенням 2 935 239 чол. [3]. 
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Враховуючи, що Київ являє собою логістичний вузол (hub) всієї країни, то 

динаміка розвитку в’їзних туристичних потоків до Києва можуть з одного боку 

бути індикатором індустрії гостинності всієї країни, а з іншого боку – 

потенційними можливостями для інших українських дестинацій в залученні 

додаткових іноземних туристичних потоків зі столиці. 

Місто Київ продовжує займати особливе місце серед міст України у 

туристичній галузі, враховуючи його значний туристичний потенціал та статус 

столиці. Сучасна столиця України, де сьогодні мешкає понад 2,9 млн осіб, 

входить до числа десяти найбільших міст Європи і є політичним, культурним, 

соціально-економічним та освітньо-науковим центром країни. Незважаючи на 

кризову ситуацію в Україні та світі, місто Київ зайняло у 2020 році друге місце в 

світовому рейтингу від Big 7 Travel серед 50 кращих куточків планети, які варто 

відвідати туристам у 2020 році, та отримав знак відповідності «Безпечні 

подорожі» (SafeTravelsStamp) від Всесвітньої ради з туризму та подорожей 

(WTTC), який визнає міжнародні протоколи безпеки, розроблені для просування 

соціально відповідального бізнесу в індустрії туризму та гостинності. 

Іноземними відвідувачами міста Київ протягом 2018–2020 років переважно                

(за кількістю відвідувачів) були громадяни Республіки Білорусь, Держави 

Ізраїлю, Німеччини, Турецької Республіки, Сполучених Штатів Америки, 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Республіки 

Польща, Французької Республіки, Італійської Республіки, Азербайджанської 

Республіки, Республіки Індія та Литовської Республіки (60% загального потоку 

іноземців, які відвідали місто Київ). Переважно ці особи подорожують з діловою 

метою, для лікування, відпочинку, дозвілля та ознайомлення з місцевою 

культурою [4]. 

Внутрішні туристи найчастіше відвідують місто Київ із службовими, 

діловими цілями, з метою навчання, для відпочинку чи проведення дозвілля, а 

також лікування. 
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Відповідно до соціологічних досліджень туристичних потоків до міста 

Києва у 2019 році, вікова структура відвідувачів столиці включає: особи молодші 

за 18 років – 4% іноземних та 9% внутрішніх туристів; від 18 до 34 років – 57% 

іноземних та 56% внутрішніх туристів; від 35 до 55 років – 34% іноземних та 3% 

внутрішніх туристів; старше за 56 років – по 5% іноземних та внутрішніх 

туристів [2]. 

Водночас, встановлення окремими країнами світу ряду обмежень у період 

березня-червня 2020 року щодо внутрішнього і зовнішнього пересування та 

безпосередньої взаємодії між людьми практично призвело до відсутності 

туристичних потоків через непередбачуваність загрози та не прогнозованість 

подальшої ситуації поширення пандемії COVID-19. 

За даними Державної прикордонної служби України, місто Київ у 2020 році 

відвідали 2143 тис. іноземних туристів, що на 9,9% більше, ніж за аналогічний 

період минулого року (1949 тис. осіб) (рис. 1). Кількість внутрішніх туристів у 

2020 році також зросла на 10% порівняно з попереднім роком (близько 3000 тис. 

осіб).  

 
Рисунок 1 – Динаміка туристичних потоків до м. Києва за 2015 – 2021 рр., 

тис. осіб [2] 
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За даними незалежних експертів кожен іноземний турист витрачає під час 

перебування в м. Києві в середньому 100 євро. На сьогодні при тривалості 

перебування 1,9 доби іноземні туристи витрачають 306 млн. євро. Також за 

експертними оцінками внутрішній турист витрачає у Києві в середньому 700 грн. 

на добу. Такі позитивні тенденції щодо збільшення туристичних потоків 

належним чином відобразились на надходженнях в місцевий бюджет. Саме 

туристичний збір є важливим джерелом наповнення місцевого бюджету. 

Дослідження показали, що впродовж 2015 – 2021 року маємо суттєве зростання: 

в 2015 році – 12 млн. грн., в 2020 – 30,6 млн. грн., а в 2021 – 33,0 млн. грн. [2, 4]. 

У м. Київ розвинутий: культурно-пізнавальний, релігійний, дитячий та 

сімейний, молодіжний, діловий, медичний, спортивний тощо. Більше 50% як 

внутрішніх, так і іноземних туристів надають перевагу відвідуванню в місті 

Києві театрів, релігійних об’єктів, пам’яток архітектури тощо, що свідчить про 

перспективність подальшого розвитку культурно-пізнавального та релігійного 

туризму. Ресурсний потенціал столиці для даних видів туризму становить 39 

пам’яток міжнародного та понад 2000 – національного і місцевого значення, 

понад 100 музеїв, 21 театр, 139 бібліотек, 9 концертних закладів, цирк, а також 

велика кількість релігійних об’єктів, серед яких особливе місце займають Собор 

святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерська 

Лавра, що внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Андріївська 

церква, Церква Успіння Богородиці Пирогощі, Михайлівський Золотоверхий 

собор, Свято-Іллінська церква, Кирилівська церква, які є одними із найдавніших 

православних храмів Європи, Храм Святителя Миколи Чудотворця – перший та 

єдиний храм у Європі, розташований безпосередньо в акваторії Дніпра. В цілому, 

місто Київ є релігійно толерантним містом, де діють 27 конфесій, найбільші з 

яких – православ’я, католицизм та протестантизм [3]. 

Для розвитку дитячого та сімейного відпочинку місто Київ має такі ресурси, 

як національний природний парк «Голосіївський», Київський зоологічний парк 

загальнодержавного значення (Київський Зоопарк) (понад 600 тис. відвідувачів 
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на рік), екскурсійні та прогулянкові рейси по Дніпру від Державного Київського 

річкового порту Українського міжгалузевого державного об’єднання річкового 

флоту «УКРРІЧФЛОТ» (Київського річкового порту), різноманітні музеї та інші 

заклади міста з інтерактивними розвагами: науково-освітній заклад «Київський 

планетарій» з дитячою астростудією та астрошколою; благодійна організація 

«Благодійний фонд «Музей «Історія становлення української нації» з 

мультимедійними програмами; Національний музей Тараса Шевченка з центром 

дитячої творчості; товариство з обмеженою відповідальністю «Музей науки і 

техніки «Експериментаріум»; «Державний музей іграшки»; «Національний 

науково-природничий музей Національної академії наук України» з міні-

зоопарком та багато інших  [4]. 

Cеред іноземних (57%) та внутрішніх (56%) туристів переважають особи 

віком від 18 до 34 років, що враховано при формуванні заходів, спрямованих на 

розвиток молодіжного туризму. Для молоді місто цікаве численними арт-

об’єктами сучасної  урбаністики – муралами, скульптурами, фонтанами-

атракціонами, численними молодіжними тематичними закладами, фестивалями. 

Серед останніх варто звернути увагу на міжнародні музичні (KyivMusicFest, 

AtlasWeekend, UPARK та ін.) та кінофестивалі (Молодість, Київський 

міжнародний фестиваль короткометражних фільмів та ін.). Широкий вибір 

тематичних клубів та інших закладів для молодіжного дозвілля. Для 

комфортного огляду міста доступний сервіс «bikesharing» від NextBike, який 

дозволяє взяти в оренду велосипед, користуючись мобільним додатком. Також, 

у місті Києві існує можливість довгострокової та короткострокової (carsharing) 

оренди автомобіля [4]. 

Місто Київ має значний потенціал для розвитку ділового туризму. 

Потенційними споживачами послуг в рамках розвитку ділового туризму на 

міжнародному рівні є іноземні туристи віком від 35 до 55 років, які складають 

34% потоку іноземних туристів. Щороку в місті проходить більше 1500 бізнес-

івентів, що свідчить про зацікавленість бізнесу в українській столиці. Для 

проведення ділових заходів у місті нараховується більше 500 конференц-холів, 
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працюють 4 експоцентри: Національний комплекс «Експоцентр України», 

Національний центр «Український Дім», «Міжнародний виставковий центр» та 

«КиївЕкспоПлаза», діє понад 30 бізнес-центрів, 25 великих готелів, до 

інфраструктури яких входять бізнес центри і конференц-зали [4]. 

. На основі проведеного дослідження встановлено, що привабливість міста 

Києва як об’єкта туризму, визначається такими основними факторами: 

 величезна історична і культурна спадщина міста, що нерозривно 

пов’язана з історією і культурою як українців, так і інших слов’янських народів; 

 наявність бази для проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, 

семінарів, виставок, ярмарків, фестивалів; 

 великий потенціал для розвитку пізнавального та подієвого туризму; 

 наявність передумов для розвитку релігійного туризму; 

 наявність туристичних об’єктів, внесених до списку об’єктів світової 

спадщини ЮНЕСКО; 

 наявність бази для проведення міжнародних змагань з різних видів 

спорту, що є передумовою для розвитку спортивно-оздоровчого туризму; 

 має передумови для розвитку водних видів туризму. 

Таким чином, з метою підвищення туристичної атрактивності міста Києва 

як конкурентоспроможного міста доцільно продовжувати впроваджувати заходи 

щодо покращення іміджу та популяризації міста як унікальної дестинації, де 

поєднуються стародавнє місто з багато тисячолітньою історією та мегаполіс з 

швидким темпом життя.  
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ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЯРЕМЧАНЩИНИ 

 

У статті було досліджено вплив туризму на розвиток Яремчанщини, визначено 

його місце і роль у розвитку району. Визначено туристичний потенціал 

території, запропоновані заходи щодо її брендування.  

Ключові слова: туризм, міжнародний туризм, туристичний потенціал, 

брендинг.. 

 Яремчанщина є відомою як туристично-рекреаційна і лікувально-оздоровча 

територія Гуцульщини з чудовим кліматом, багатою історичною спадщиною, 

унікальними природними багатствами та глибокими народними традиціями. До 

неї належить місто Яремче — низькогірний кліматичний курорт (535 м над 

рівнем моря) у долині р. Прут з включеними у межі міста мікрорайонами Дора і 

Ямна, смт. Ворохта, селами Микуличин, Татарів Яблуниця, Вороненка, 

Поляниця, курорт Буковель.  
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Із вдосконаленням туристичної інфраструктури в останнє десятиріччя тут 

помітно збільшилася кількість відпочивальників і туристів. Задля подальшого 

розвитку туризму на цій території з'явилась потреба збору, систематизації, та 

вивчення туристичних потоків. 

Туристичний потенціал та перспективи розвитку Яремчанщини вивчали               

А. Королько, Т. Маланюк, І. Чмелик. 

Метою статті є визначення туристичного потенціалу Яремчанщини. 

Основою економіки Яремчанщини є і залишається туристично-рекреаційна 

галузь, що і зумовлює майже повну відсутність великих промислових 

підприємств.  

Сьогодні на території Яремчанської міської ради функціонує 95 готелів та 

604 садиби на 14235 місць. В регіоні функціонує 232 крамниці, 130 закладів 

громадського харчування, 9 ринків, 7 аптек, 9 аптечних кіосків, 4 автозаправні 

станції [ 3].  

Виробництво сувенірів в Яремче належить до туристичного бізнесу. 

Яремчанщина традиційно пристосована для продажу виробів народно-

прикладного мистецтва. Тут представлені не окремі його види, а практично всі. 

З умілих і працьовитих рук майстрів сусідніх районів виходять твори ужиткового 

мистецтва та реалізовуються на сувенірних ринках Яремчанщини [5].  

Рівень присутності Яремчанщини на ринку України слід визначати за 

рівнем наповненості готелів у різні сезони: зима – гірськолижний відпочинок, 

літо – оздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок.  

З опитування готельєрів слід зазначити, що у високий сезон готелі, зелені 

садиби території заповнені на 76-65%. Українські туристи в літній період 

складають 96,4%, а в зимовий період – 88,5%. Основним споживачем послуг 

Яремчанщини, у т. ч. курорту Буковель, є українці. Лише 10-12%  це 

представники інших держав, переважають Білорусь, Польща та Молдова [ 7]. 

Влітку 2021 р. чоловіки в куфіях та жінки в хіджабах стали звичним явищем 

для Буковелю. Курорт приймає рекордну кількість гостей із Саудівської Аравії, 

ОАЕ, Кувейту та інших держав Перської затоки. Це справжній джекпот для 

туристичної галузі, яка відновлюється після року карантинних обмежень [ 4]. 
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За рік пандемії жителі арабських країн скучили за поїздками в Європу. 

Однак країни Євросоюзу як улюблене місце відпочинку та шопінгу були закриті 

через пандемію і відкрилися наразі не всі, тому жителі Аравійського півострова 

почали шукати інші напрямки для сімейних подорожей. 

Україна виявилася цікавою альтернативою. Усе почалося з того, що 

подорожі відомих арабських блогерів українськими стежками стали "вірусними" 

і почали збирати десятки мільйонів переглядів. 

Є кілька причин підвищеного інтересу арабських туристів до України. 

Перша – відсутність візового режиму, який Київ скасував у 2020 році для 

низки країн Перської затоки. 

Друга – відкриття нових авіаційних маршрутів. Так, лоукостер Flynas 

відкрив чартерні рейси із Саудівської Аравії. Пряме сполучення із саудівською 

столицею Ер-Ріядом тепер мають Київ та Львів, на черзі – Одеса. За чотирма 

напрямками відкрила чартерні рейси із Саудівської Аравії українська SkyUp. 

З 13 липня діє авіасполучення з Кувейтом, яке відновила компанія Jazeera 

Airways. З грудня 2020 року відновлене сполучення зі столицею Катара Дохою. 

Третя причина зацікавленості в тому, що Україна – це доступна європейська 

країна. Тут приємний помірний клімат, особливо в Карпатах, який дає змогу 

відпочити від аномальної аравійської спеки, великі міста з потенціалом для 

шопінгу, вражаюча природа, смачна їжа і доступні ціни. 

За даними громадської спілки Visit Ukraine, з червня до середини липня в 

Україну прилетіли 10 тис туристів лише із Саудівської Аравії. Для порівняння: у 

2019 році Україна прийняла лише 3,6 тис гостей з цієї країни. Завдяки цьому 

туристична галузь з червня заробила 25 млн дол. Більша частина туристів 

відвідала Яремчанщину. 

Такий шанс зарекомендувати себе найбільш затребуваним у Європі 

туристам випадає не кожній країні та регіону. Тепер від рівня сервісу та 

гостинності українців залежатиме, яку репутацію матиме країна серед арабських 

туристів та чи захочуть вони повернутися наступного року. 
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Можна зробити висновок, що на сьогодні, саме іноземні туристи 

поповнюють бюджет регіону та сприяють поширенню інформації про 

Яремчанщину за кордоном. Для цього необхідно покращувати брендинг 

території, проводити більше фестивалів та масштабувати їх, активніше 

займатись PR маркетингом на міжнародному рівні.  

Традиція фестивального руху на Яремчанщині триває протягом останніх 10 

років, у тому числі зимових, однак наразі жоден із них не набув міжнародного 

масштабу[ 6].  

Найбільш відомими фестивалями  є:  

 Різдвяний фестиваль автентичної коляди (січень, м. Яремче);   

 День села Поляниця; 

 Фестиваль «Гуцули, єднаймося!» (с. Поляниця);  

 Фестиваль «Татарівська ватра» (червень, с. Татарів);  

 Фестиваль «Віадук – арка, яка об’єднує покоління» (смт. Ворохта);  

 День міста Яремче (остання неділя липня);  

 Фестиваль духовної пісні (с. Дора);  

 Фестиваль «Діамант Карпат» (м. Яремче);  

 День прапора та незалежності – вихід на г. Говерла (23-24 серпня).  

Територія Яремчанщини вимагає складання єдиного календаря подій, дати 

та вірогідність проведення фестивалів мають бути сталими, адже турист має 

розуміти, на які події він може очікувати, щоб завчасно спланувати свій 

відпочинок. 

Також майже відсутні великі заклади розміщеннчя, готові прийняти гостей 

які приїздять на конференції, культурні заходи.  

Підтримка ідей здорового способу життя та спорту ґрунтується на 

переконанні що саме тут в горах людина оздоровлюється, набуває впевненості 

та сили. «Bukovel Kids Cup» – найпопулярніші в Україні дитячі змагання з 

гірськолижного спорту міжнародного рівня. Кожен сезон проводиться кілька 

етапів змагань, кожен з яких збирає понад 300 молодих спортсменів з України та 
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з-за кордону. Це команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, 

громадських організацій та учасники, які виступають індивідуально. Траси та 

інфраструктура Буковеля дозволяють проводити спортивні змагання достатньо 

високого рівня, але тільки одним Буковелем весь регіон зробити туристичним 

неможливо [ 1].  

Культурні програми Яремчанського краю як спосіб промоції території є 

досить обмеженими, їх потрібно розширювати та доповнювати, введенням нових 

атракцій.  

Для брендування території потрібно розробити систему її цінностей. 

Основою цієї системи має бути закоханість місцевих мешканців у свій край та їх 

бажання передати цю закоханість гостям. Майже кожен місцевий житель 

готовий розповідати про свій край та знайомити із ним[ 6].  

Таблиця 1. -  Категорії цінностей бренду території  

Категорія Ціннісні ознаки бренду 

Функціональні 

цінності 

Здоров’я. Омолодження. Енергія. Активність. Креативність. 

Поетичне сприйняття світу. Стійкість. Твердість духу. Сила. 

Підприємницький дух. Унікальний ритм. Тиша. Насиченість 

життя. Надсучасні рішення в побуті та спорті. Компактність. 

Соціальні 

цінності 

Гостинність. Теплота. Затишок. Комфорт. Сімейні традиції. 

Здоровий спосіб життя. Дбайливе ставлення до природи. 

Толерантність. Комунікабельність. Людяність. 

Емоційні 

цінності 

Піднесення. Насолода. Захоплення. Відчуття польоту. Радість. 

Романтизм. Спокій. Насиченість враженнями. 

Візуальні атрибути, які можуть бути відтворені в дизайні бренду:  

 Обриси гір, сонячне проміння на вершинах гір. Говерла, Петрос, 

водоспад на Говерлі.  

 Джерельно чисте повітря.  

 Архітектура (Віадук, Церква у Ворохті).  

 Гостинність.  
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 Колорит, автентика. 

 Флора: смерека, конюшина, арніка, первоцвіт полонинський, 

журавлина.  

 Фауна: вивірка, рись, саламандра плямиста, птахи. 

Також для збільшення іноземних туристів, потрібно збільшити кількість 

рекламно інформаційної продукції англійською та польскою мовами. Гості 

мають розуміти, що їх чекають та готові створити зручні умови для 

відвідування. Різноманітні карти, брошурки, сувеніри, перекдадені на їх рідну 

мову полегшить розуміння ними Яремчанського колориту. 

Для розвитку іноземного туризму переймаючи європейский досвід також 

необхідно введення єдиної туристичної картки «Yaremche Trevel Card», яка 

буде об’єднувати, музеї, готелі, ресторани, перевізників регіону, купуватись на 

тиждень, та надавати знижки по всім позиціям вказаним в умовах 

використання цієї картки.  

 Це дозволить збільшити прибуток регіону та покращувати його 

інфраструктуру, адже доходи зможе утримувати місцева громада. Також це 

дозволить затримати туриста на Яремчанщині більше ніж на 2-3 стандартних 

дні. 

Для збільшення впізнаваності бренду, цю картку потрібно виконувати з 

логотипом та картою краю на зворотній стороні. Це зробить з неї не просто 

шматок пластику, а ще один чудовий сувенір, який захочеться привезти 

додому та залишити на память. 

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

Яремчанщина має потужний потенціал для розвитку туризму у Прикарпатті. 

Для зміцнення своїх позицій як туристичного центру та подальшого розвитку 

району необхідно розвивати бренд території. Це дозволить популяризувати 

Яремчанщину на міжнародному ринку, збільшити кількість іноземних та 

внутрішніх туристів, покращити інфраструктуру району.  
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

У статті розглянуто можливості використання сучасних інформаційних 

технологій в менеджменті підприємства та концептуальні засади формування 

інформаційного суспільства. Доведено, що поняття «інформаційний 

менеджмент» визначає широкий спектр видів діяльності, пов’язаних з 

інформаційними ресурсами підприємства, управлінням інформаційними 

потоками, технологіями і управлінською діяльністю загалом. 

Ключові слова: інформаційний менеджмент, підприємство інформаційне 

суспільство, інформаційна економіка, глобальна економіка, цифрова економіка, 

інформація. 

В сучасних умовах соціально-економічного розвитку особливого значення 

набуло інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі та 

обробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень.  

Прийняття будь-якого рішення вимагає оперативної обробки великої 

кількості інформації; компетентність менеджера вже залежить не стільки від 

досвіду, накопиченого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю 

відповідної інформації для ситуації та вмінням робити певні висновки.  

Якісно новий вид економічної діяльності - це перехід світового суспільства 

до нових форм господарської діяльності, насамперед, до цифрової 

економіки. Однією з її різновидів є інформаційна економіка, яка в останні 

десятиліття розвивається надзвичайно швидкими темпами, охоплює всі сфери 
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економічної діяльності, визначає напрямок глобальних процесів у 

світі. Інформаційна економіка формується на основі нової інформаційної 

політики сучасного періоду розвитку, одним із наукових напрямів якої є 

інформаційний менеджмент.  

Багато зарубіжних та вітчизняних науковців досліджували дану 

проблематику, зокрема Д. Белл, М. Порат, Дж. Масуда, Дж. Герґет, В. М. Геєц, 

М. Кастелс, Дж. Жаліло, В. П. Андрущенко, І. П. Малік та інші.  

Мета статті - дослідити місце інформаційного менеджменту підприємства в 

інформаційній економіці та взаємозв’язок цих категорій.  

За останні 40-50 років світ вступив у новий етап свого економічного 

розвитку, який, насамперед, характеризується як нова інформаційна доба. Цей 

перехід відбувся внаслідок революції інформаційних технологій, яка в 70-х роках 

ХХ ст. стала основою для нових технологічних змін у системі світового 

господарства. Водночас розвивається ще один новий етап в економіці - 

глобалізація.  

Вчені-теоретики вносять у перелік факторів виробництва, крім існуючих 

класичних - землю, працю, капітал - нові, відповідні тодішньому розвитку 

економіки, - підприємницькі навички та інформацію (сьогодні додано ще один 

фактор - науку). Відповідно до визначення - інформація, як фактор виробництва, 

забезпечує систематизацію знань, матеріалізованих у системі механізмів, машин, 

обладнання, моделей управління та маркетингу [4, с. 63].  

Розвиток теорії та практики управління інформацією вимагає звернення до 

проблем розвитку наук інформаційно-комунікаційного циклу, і насамперед це 

пов'язано з розвитком інформатики. 

Термін "інформаційний менеджмент" можна поширити на проблему 

управління будь-якою структурою, тобто підприємством, організацією, 

державою, регіоном.  

Інформаційний менеджмент пройшов декілька етапів свого розвитку                

[5, c. 43]: 
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1. Перший етап розвитку інформаційного менеджменту розпочався у 1960-х 

рр. На цьому етапі відбулося становлення інформаційного менеджменту. Поява 

перших теоретичних і практичних основ традиційного менеджменту та перших 

формалізованих систем корпоративного управління. Формування менеджменту 

організації стало неможливим без визначення стабільних каналів та режимів 

управлінської інформації, що вимагало використання нових методів 

регулювання інформаційних ресурсів, доступу до них, зберігання та обробки.  

2. Другий етап розвитку (1970-1980 рр.) характеризується появою 

теоретико-методологічних основ управління інформацією, її 

інституціоналізацією в результаті розвитку інформаційно-комунікаційного 

циклу, інформатики як фундаментальної основи інформатизації та 

інформаційно-комунікаційної діяльності.  

Протягом кількох десятиліть основні напрямки інформаційного 

менеджменту стосуються технологічних інновацій, які формують інформаційну 

інфраструктуру. Поступово комп’ютери, програмне забезпечення різних 

функціональних орієнтацій та бази даних почали «вбудовувати» у діяльність 

організації.  

Відбулося інтенсивне впровадження комп'ютерних технологій у виробничу 

та управлінську діяльність із застосуванням методів аналізу, прогнозування, 

моделювання на основі програмних продуктів. 

3. Наступний етап (кінець 1980-х років) був пов'язаний із формуванням 

автоматизованих робочих місць як функціональних комплексів, що включають 

необхідне апаратне забезпечення та інформаційні технології для виконання 

конкретних обов'язків. 

4. Сучасний етап розвитку інформаційного менеджменту пов'язаний з 

Концепцією інтегрованого управління інформацією. Цей етап характеризується 

такими особливостями, як [8, c. 99]:  

- стратегічна та тактична спрямованість управлінських зусиль щодо всіх 

інформаційних явищ, що формують внутрішнє інформаційне середовище 

організації (методи, технології, персонал, ресурси, процеси тощо), розуміння 

їхньої комплексності та системності; 
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- формування нових внутрішніх каналів управління інформацією - 

локальних корпоративних мереж як інформаційних моделей організаційної 

структури, як внутрішнього віртуального середовища організації; 

- розмежування в організаційній структурі організації спеціальних 

підрозділів та працівників, яким делеговані функції управління інформаційними 

процесами та інформаційно-технологічного забезпечення бізнес-процесів (зміна 

ролі ІТ-менеджерів у загальній системі управління компаніями, зокрема, 

збільшує їх участь у прийнятті стратегічних рішень); 

 - включення рівня корпоративної інформатизації до сфери аналізу витрат 

організації.  

Таким чином, інформаційний менеджмент - це окрема, відносно незалежна 

сфера управління підприємством, яка має базуватися на нових парадигмах та 

концепціях управління, тобто повинна враховувати наступні елементи [13, 

c. 140]: 

 - висока швидкість зміни предметної області; 

 - переважання мережевих відносин і структур; 

- зосередженість на просуванні у конкуренції; 

 - орієнтація на клієнта організації; 

 - високий вплив політичних, психологічних та соціологічних процесів [6]. 

Поєднання інформатизації та глобалізації в одному часовому просторі 

свідчить про появу нового етапу економічного розвитку світу, який сьогодні 

характеризується як інформаційна економіка. 

Інформаційна економіка (з урахуванням ролі глобалізації та інформатизації 

комерційної діяльності) - це інноваційний вид економічної діяльності, де 

основними ресурсами є інформація та знання, які забезпечують функціонування 

державою електронного бізнесу та електронних послуг при мінімізації 

інформації витрати на пошук [14, c. 89]. 

У разі, коли інформація стає одним із найважливіших ресурсів людської 

діяльності, валютою, продуктом, виникає необхідність визначити новий 
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напрямок інформаційної політики сучасного періоду економічного розвитку. 

Цей напрямок – інформаційний менеджмент як складова інформаційної 

економіки.  

Українські розробки в галузі інформаційних технологій, а отже, і 

інформаційного менеджменту відомі та використовуються у всьому 

цивілізованому світі та приносять великі прибутки. Можна заперечити авторам 

у тому сенсі, що наймасовіший відтік IT-фахівців відбувається з України, 

Білорусі, Польщі та Росії з 80-х років ХХ століття досі не припиняється. Тому 

можна з упевненістю сказати, що завдяки налагодженому інформаційного 

менеджменту у сфері підготовки таких спеціалістів у вищих навчальних закладах 

України світ отримує висококваліфікованих спеціалістів у сфері ІТ. У цьому 

безперечно є позитивні моменти [8, c. 101]:  

- через умови, що склалися в Україні протягом останніх 25-30 років, таким 

спеціалістам важко знайти роботу в країні, і вони, працюючи в інших країнах, 

підвищують свою кваліфікацію; велика сума зароблених грошей надсилається в 

Україну у вигляді безповоротних інвестицій;  

- наше суспільство може бути кваліфіковане як «розумне», якщо воно 

продовжить готувати висококваліфікованих фахівців, затребуваних в інших 

країнах (переважно високорозвинених - США, Канаді, країнах ЄС);  

- за сприятливих для них умов деякі повернуться (саме цей процес 

розпочався в останні роки) з великим досвідом роботи в економічно розвинених 

країнах та успішними фірмами;  

- сьогодні багато з цих фахівців працюють у іноземних компаніях, живуть в 

Україні, заробляючи таким чином гроші в інших країнах, витрачаючи гроші у 

своїй країні;  

- у останні 5-10 років все більше висококваліфікованих фахівців працює в 

Україні, створюючи продукт у власній країні та розвиваючи свій ІТ-бізнес.  
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Розвиток інформатизації суспільства, включаючи освіту, випереджає темпи 

розвитку звичайної економіки в країні, тому виникла необхідність 

використовувати знання, як засіб виробництва, в інших країнах.  

Одне з визначень інформаційного менеджменту трактується як інноваційна 

діяльність, яка орієнтована на постійний пошук нових шляхів організації 

інформаційної діяльності, створення матеріальних та соціальних передумов для 

ефективного доступу до інформації та інформаційно-комунікаційних процесів, 

активізації та розвитку існуючих інформаційних ресурсів та їх раціонального 

використання. 

Виходячи з цього, можна визначити поняття інформаційного менеджменту: 

на думку В. В. Мельника, воно поєднує в собі такі підходи [12, c. 129]:  

- економічний, який розглядає залучення нової інформації, спираючись на 

ідеї корисності та фінансових витрат;  

 - аналітичний, заснований на аналізі потреб користувачів інформації та 

комунікацій;  

- організаційний, що розглядає інформаційні технології в контексті їх 

впливу на організаційні аспекти;  

- системний, що розглядає обробку інформації, засновану на цілісному, 

системно орієнтованому, всебічному процесі обробки інформації в організації та 

надає особливого значення оптимізації каналів зв'язку, інформації, матеріальних 

ресурсів, методів роботи, витрат.  

Інформаційний менеджмент - один із видів класичного менеджменту. Він 

являє сукупність визначальних ідей, концептуальних положень та висновків 

класичного, кількісного, ситуаційного, стратегічного менеджменту, а також 

теоретичні принципи, пов'язані з менеджментом галузей наук [10, c. 184]: 

- кібернетика (ідея нерозривної єдності процесів управління, інформації та 

ентропії, висновок вчених про антиентропну спрямованість процесу управління 

будь-якою системою, синергія та оптимізація процесів які мають на меті 

досягнення якісно нового стану та розвитку, а не системного спаду - ентропії); 
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- соціальна інформатика (поняття тезаурусної інформації, поняття значення 

знаку, атрибутивної та функціональної концепції інформації); 

- інформаціологія (ідея інформаційного суспільства на основі використання 

ІКТ, теорії інформаційної моделі Всесвіту для всіх процесів у мікро - та 

макросвітах, інформаційних та комунікаційних відносин, що відтворюють життя 

особистості та суспільства) та практики використання ІС, інформаційні процеси 

в управлінні соціальною сферою, зокрема у сфері освіти.  

Автор також стверджує, що інформаційний менеджмент як тип загального 

менеджменту став формуватися як галузь наукових знань у розвитку 

інформаційної цивілізації, тобто можна з упевненістю сказати, що він є 

структурним компонентом інформаційної економіки.  

Таким чином, створення системи управління інформацією тягне за собою 

збільшення обміну інформацією, випуск інформаційних продуктів, розширення 

ІКТ. Для цього потрібно [14, c. 91]:  

- сформувати систему нормативно-технічного забезпечення міжвідомчої 

інформаційної взаємодії, яка включає, зокрема, технічні вимоги, а також 

методичні рекомендації щодо розвитку електронних сервісів, застосування 

технології електронного підпису тощо; 

- створити програму співпраці суб’єктів інформаційної діяльності на 

державному та регіональному рівнях. Державне регулювання інформаційної 

діяльності має враховувати особливості соціально-економічного розвитку 

регіонів. Це можна зробити шляхом делегування повноважень регіональним 

органам влади.  

Підбиваючи підсумки, можна сказати що, перехід до сталого розвитку 

національної економіки загалом можливий лише за умови забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку.  

Провівши дослідження місця інформаційного менеджменту в 

інформаційній економіці, можна сказати, що за останні 30-40 років розвиток 

знань як складової економічних знань призвів до швидкого впровадження 
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інформаційного менеджменту в економіку. Розвиваючись як складова 

управління в процесі управління виробництвом, інформаційний менеджмент 

зайняв своє місце в умовах глобалізації та інформатизації економіки, 

суспільства, освіти. 

В Україні та світі спостерігається бурхливий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій та інформаційної економіки. Однак, розглядаючи 

складові інформаційної економіки з точки зору глобалізаційних процесів, можна 

побачити низку невирішених питань, зокрема в галузі інформаційного 

менеджменту, ці фактори сприяють більш глибокому вивченню інформаційного 

менеджменту в інформаційній економіці: тенденції, наукові принципи, засади та 

ін. Впровадження заходів для подальшого вивчення теоретичних питань 

дозволить мінімізувати негативні наслідки сучасних тенденцій у світовій 

економіці.  
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Стаття розкриває питання необхідності і перспектив розвитку сільського 

туризму на українських територіях як альтернативного виду діяльності для 

сільського населення. У ній розглянуті види сільського туризму та зарубіжний 

досвід його розвитку, а також перспективи розвитку агроекологічного туризму 

і його вплив на стійкість соціально-економічного функціонування регіону.  
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економічний розвиток. 

В силу сезонності сільськогосподарської праці неможливо забезпечити 

інтенсивну цілорічну зайнятість сільського населення в аграрному виробництві. 

У зв'язку з цим значення альтернативних видів діяльності, таких як сільський 

туризм, в даний час особливо зростає. У майбутньому роль 

несільськогосподарського бізнесу може суттєво зрости в разі скорочення 

питомої ваги сільськогосподарського виробництва в економіці регіону [1]. 

Сільський туризм, як один з численних видів туризму, відокремився 

порівняно недавно, проте, згідно з даними Всесвітньої туристської організації, в 

розвинених країнах він вже займає друге місце після пляжного. У Європі в даний 

час сільському туризму віддають перевагу більше 35% містян (в Голландії цей 

показник досягає 49%) [4]. 
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Агротуризм – туризм для відпочинку, який передбачає використання 

сільського (фермерського) господарства [3]. Він відіграє найважливішу роль в 

розвитку сільського туризму на території України. Його позитивна складова 

пов'язана, перш за все, із забезпеченням зайнятості населення в сільській 

місцевості; розвитком сільськогосподарського виробництва в дрібнотоварному 

секторі; екологічністю виробленої продукції в особистому підсобному 

господарстві; реалізацією сільськогосподарської продукції в рамках туристичної 

діяльності; розвитком інфраструктури села; створенням місць відпочинку для 

городян за демократичними цінами. 

Питання розвитку сільського зеленого туризму розкрито в роботах 

Бирковича В., Васильєвої Н., Прокопи І., Рутинського М.Й. та ін. С. Медлік в 

словнику про подорожі, туризм та гостинність дає наступне визначення даного 

виду туризму: «Сільський туризм – вид туризму для відпочинку, 

сконцентрований на сільських територіях. Він передбачає розвиток туристичних 

шляхів, місць для відпочинку, сільськогосподарських і народних музеїв, а також 

центрів з обслуговування туристів з провідниками і екскурсоводами» [3]. 

Такі вчені, які займаються проблемами розвитку сільського туризму, як      С. 

Балашова, В. Кундіус, В., Санталова і виділяють наступні види сільського 

туризму: оздоровчий, дитячий, етнографічний, освітній, сільськогосподарський 

(агротуризм), кулінарний (гастрономічний), промисловий, спортивний, 

пригодницький, пізнавальний, екзотичний, комбінований і ін. [4]. 

Визначити перспективи розвитку агроекологічного туризму і його вплив на 

стійкість соціально-економічного функціонування регіону. 

В Україні сільський туризм найбільш активно розвивається в 

Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-

Франківській та Чернівецькій області. 

Накопичений позитивний світовий і вітчизняний досвід його розвитку 

безцінний для Вінницької області, де сільський туризм розвинений не надто 

впевнено, хоча туристичний потенціал регіону великий. Для оцінки умов 

розвитку сільського туризму на Вінничині проведемо SWОТ – аналіз.  
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Сильні сторони: 

1. Стратегічне географічне положення Вінницької області (регіон 

розташований в центральній частині України, відстань до Києва – 266 км, межує 

з Республікою Молдовою). 

2. Сприятливі кліматичні умови. 

3. Різноманітний природно-ресурсний потенціал. 

4. Культурні та історичні пам’ятки (старовинні дворянські садиби, церкви, 

монастирі, святі джерела, пам'ятники, археологічні пам'ятники). 

5. Санаторно-курортні установи, оздоровчі табори відпочинку для дітей. 

6. Подієві заходи, пов'язані з культурою та історією області. 

7. Розвинута мережа транспортного сполучення (залізничні лінії, 

автомобільні дороги всеукраїнського значення); 

8. Значна питома вага сільського населення в регіоні – 30,5%; 

9. Досить високий рівень освіти жителів сільської місцевості. 

10. Багатогалузева спрямованість фермерських господарств та особистих 

підсобних господарств сільського населення. 

11. Значна частка особистих підсобних господарств та фермерських 

господарств в забезпечені продовольством жителів регіону. 

12. Виробництво екологічно чистої продукції в особистих підсобних 

господарствах населення. 

Слабкі сторони: погана обізнаність населення області про такий вид 

туризму як сільський; необхідність реконструкції деяких об'єктів сільського 

туризму; недостатність маркетингових досліджень в галузі сільського туризму; 

відсутність реклами туристичного продукту області; недолік турфірм, які 

займаються продажем турів для екскурсій і відпочинку в сільській місцевості; 

незначна кількість гостьових будинків та інших місць розміщення туристів; 

недолік кваліфікованих фахівців в галузі сільського туризму; відсутність курсів 

підготовки менеджерів гостьових будинків; відсутність концепції розвитку 

сільського туризму в Вінницькій області; скорочення кількості фермерських 

господарств; скорочення поголів'я сільськогосподарських тварин і птиці в 
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господарствах населення; забруднення водних ресурсів стоками промислових 

підприємств і побутовими відходами; карантинні обмеження у зв’язку з 

пандемією COVID-19. 

Можливості: розвиток інфраструктури села; сприятливі умови для розвитку 

сільського господарства; сприятливий інвестиційний клімат; зростання доходів 

населення регіону; збільшення тривалості життя; підтримка молодих сімей та 

материнства; використання інтернет-технологій у системах бронювання; 

розвиток Інтернету та мобільного зв'язку; розвиток малого підприємництва на 

селі. 

Загрози: конкуренція з боку більш розвинених в туристичному плані 

регіонів України, а також ближнього і далекого зарубіжжя; нестабільний 

валютний курс; зниження чисельності населення; нестабільні політичні умови в 

Україні; недосконалість нормативно-правової бази в галузі сільського туризму; 

висока вартість проживання, харчування та іншого туристичного 

обслуговування; міграція сільського населення в місто. 

У багатьох районах Вінницької області є всі умови для розвитку сільського 

туризму. Так, наприклад, в Барському районі велика кількість історичних 

пам'яток, цікаве минуле міста, прекрасна природа, близькість від обласного 

центру дозволяють розвивати історичний, паломницький та інші види туризму. 

У старовинному місті можливе відродження давніх традицій, формування 

середовища для відпочинку і ділового спілкування сучасних підприємців і 

середнього класу, створення гідного середовища проживання для жителів міста 

і району. В Вінницькому районі доцільно розвивати паломницький туризм, 

поєднуючи його з агротуризмом. Велика кількість туристських атракцій 

приваблює туристів не тільки з багатьох міст України, а й з-за кордону, а красива 

природа в поєднанні з близькістю від обласного центру роблять цей район дуже 

привабливим для розвитку агротуризму. Можливий також розвиток сільського 

туризму в Жмеринському районі. Залучити туристів в Жмеринку може наявність 

великої вузлової залізничної станції з давньою історією [7]. 

Для сталого розвитку регіону важливі умови життя для людей (зокрема, з 
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точки зору сприятливості клімату), наявність пам'яток і потенційних об'єктів для 

туризму, наявні ресурси і умови для альтернативної (по відношенню до 

сільського господарства) зайнятості сільських жителів [8 , 9, 10, 11]. 

Для центральної частини України представляється перспективним 

агроекологічний туризм, оскільки жителі великих українських міст не вважають 

свою малу історичну батьківщину чимось привабливим на стільки, щоб це саме 

по собі стало приводом для її відвідування. Швидше за все, містянин прихильно 

сприйме послугу з організації відпочинку його сім'ї в екологічно привабливому 

природному середовищі, що поєднує невинність природи з комфортабельністю 

проживання, яку можна зрівняти з комфортом і облаштованістю традиційних 

курортів [11, 10]. 

Найбільш оптимістичний прогноз передбачає, що до 10% українців, які 

відпочивають за кордоном, при створенні певних умов, оберуть сільський 

відпочинок на батьківщині [8]. Невеликі фермерські господарства, розташовані 

в лісовій зоні або поблизу інших ландшафтних або водних об'єктів, потенційно 

привабливих для туристів, можуть істотно збільшити свої доходи, 

підключившись до цього перспективного бізнесу. 

Варто відзначити, що безпосередня сільськогосподарська діяльність, 

виконання соціальних функцій держави та участь в обслуговуванні туризму 

добре поєднуються один з одним і дозволяють отримати синергетичний ефект. В 

цьому випадку невеликі фермерські господарства, які не володіють 

конкурентними перевагами, необхідними для успішної конкуренції на ринку 

сільськогосподарської продукції, стають життєздатними і можуть забезпечити їх 

власникам достатній рівень особистих доходів. 

Природний, історичний і культурний потенціал країни здатний залучити 

мільйони туристів. У сучасних економічних умовах сільський туризм служить 

стабілізуючим фактором, який сприятиме не тільки підтримці нормального 

життєвого рівня сільських жителів, а й розвитку інфраструктури сервісу, 

побутового обслуговування, соціальної сфери. Ця обставина дозволяє 

розглядати національні особливості і традиції населення як важливий ресурс 

туристичної діяльності, а для цього слід об'єктивно оцінити ремесла, промисли і 

в цілому національну майстерність українців. Історичні факти свідчать про те, 
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що кожен народ характеризується своєю самобутньою майстерністю, яка по мірі 

розвитку культури знаходить оригінальні і неповторні форми та методи 

відображення й осмислення об'єктивної дійсності. 

Наукова підтримка сільського та інших видів туризму полягатиме в 

розробці маршрутів для відвідування територій, заснованих на використанні 

історичних, ландшафтних, археологічних та інших пам'яток, створенні 

маршрутів наукового, історичного та іншого цільового туризму. Важливим є 

дослідження видів сільського зеленого туризму в регіонах України, що може 

стати об'єктом подальших наукових досліджень. 
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                 ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

У статті розглянуто інновації в готельному бізнесі, зокрема відмінності між 

інноваціями різних унікальних готелів. На прикладі доведено важливість 

унікальної складової кожного готелю для сприятливої роботи підприємства з 

метою збільшення постійних клієнтів в готелі. 

Ключові слова: готель, інновація, сервісні технології, готельний бізнес. 

Інновації покликані не лише задовольняти потреби споживачів, але і 

приносити радість в життя людей. А. Ф. Ніксон вважає, що інновації - це 

сукупність технічних, виробничих та комерційних видів діяльності, що 

створюють нові і досконаліші виробничі процеси і обладнання на ринку. Сервісні 

технології - це технології, які допоможуть поліпшити сервіс.  



199 
 

Як відомо, інновація в готельному бізнесі - це поліпшення поточного стану 

і ступеня відновлення готельного підприємства. Тому інновації повинні бути 

новими, відповідати ринковому попиту, приносити користь виробнику і сприяти 

якісному обслуговуванню споживачів. Різноманітність сучасних готельних 

номерів дозволяє за порівняно невеликі гроші зупинитися в дуже 

комфортабельних готелях, мотелях, пансіонатах і т.д.  

Обслуговування - запорука успіху в будь-якому готельному бізнесі. 

Незалежно від того, скільки зірок є в готелі, гості можуть зупинитися і 

закохатися в обслуговування. Туристи знають, як нудні речі псують відпочинок 

в готелі: іноді доводиться дзвонити в готель співробітникам з різних причин: 

ремонт телефону, швидке прибирання.  Всі ці помилки можуть швидко піти в 

минуле, тому що високотехнологічні готелі вже на порозі. 

Виходячи зі статистичних даних, потенційні клієнти готелів все частіше 

залишаються на довгий період [1, с. 693]. Звідси випливає питання: чому це 

відбувається? Це не тільки зручно, а й безпечно, тому що людина, віддавши суму 

за проживання, звільняється від всієї відповідальності за стан свого житла. 

Готель - це місце, де гостя завжди зустрічають з посмішкою, готові завжди 

допомогти і задовольнити всі потреби, з турботою і добродушністю. 

Дослідження розвитку інновацыйних технологій та впровадження їх на 

підприємствах готельного господарства відображено в наукових працях 

вітчизняних і закордонних науковців. Серед них можна зазначити роботи таких 

вітчизняних вчених: Мельниченко С.В., Миронов Ю.Б., Папирян Г.А., Пащута 

М.Т., Роглєв Х.Й., Скопень М.М. Важливі аспекти застосування інформаційних 

технології в галузях готельної сфери також відображено в працях європейських 

дослідників: Д. Бухаліса, У. Гретцель, М.Фукса. Однак питання застосування 

інформаційних технологій в практичній діяльності підприємств гостинності 

потребує додаткових досліджень. 



200 
 

 Іноваційні технології в готельному бізнесі є досить актуальними і метою 

даної статті є дослідження та поліпшення поточного стану і ступеня відновлення 

готельного підприємства. 

Інноваційні сервісні технології використовуються в усіх приміщеннях 

готелю і на його території. Значна різниця між сучасним готелем і звичайним 

готелем в основному пов'язана з якістю обслуговування. Новітні пристрої 

передачі даних часто встановлюються в центрах готельної індустрії та в 

конференц-залах. Експлуатація готелю дуже специфічна: ресторан, лобі і номера 

мають різні комплексні джерела живлення, світла і температури, забезпечуючи 

комфортні умови для гостей [2]. 

Ця система дозволяє підвищити авторитет і статус готелю. Наприклад, 

добре розвинений готель «Swissotels Hotels & Resorts» по формуванню 

фірмового стилю звернулись до модної тенденції в сфері готельних інновацій - 

арома-маркетингу. Наноароматизація є однією з найсучасніших розробок даної 

сфери і широко використовується в цьому готелі. Техніка її роботи проста: 

вбудована вентиляція з унікальною системою, яка перетворює ароматичні масла 

в мікрочастинки, які в свою чергу наповнюють все приміщення ароматом. За 

допомогою такої інновації в лобі готелю і в номерах відчувається легкий аромат 

цитруса, а в ресторані – аромат ванілі і кави. Безумовно, в питанні забезпечення 

безпеки гостей готелю і персоналу використовуються новітні технології. Всі 

номери та двері в службові приміщення обладнані електронними замками 

Vingcard, які відкриваються за допомогою ключа-карти. У будь-який момент з 

будь-якого замка можна отримати докладні свідчення про усі дії, які 

проводились.  

Швейцарські готелі відомі своїм високим рівнем сервісу і особливою 

увагою до конфіденційності та безпеки перебування [3, с. 72]. Наприклад, Гранд-

Готель «Le Richemond», розташований в Женеві, і деякі інші готелі пропонують 

своїм гостям особистих охоронців. Ця тенденція закріплена не тільки в Європі, 

але і в найвіддаленіших куточках світу. У тому числі охоронців тепер забезпечує 

і «Cordova Reef Village Resort 4 *», який є курортним готелем на південному 

острові Мактан (Філіппіни). 
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У кожному номері готелю першочергово варто запровадити такі технічні 

нововведення, як установка єдиної панелі роз'ємів для різноманітних аудіо та 

відеопристроїв. Це зручно в експлуатації і дозволить гостю підключати своє 

обладнання. Система інтерактивного телебачення є однією з найбільш 

популярних нововведень, сьогодні вона використовуються багатьма готелями. 

Установка даної системи є дорогим процесом, але виправдовує свою ціну. 

Найчастіше дана система представляє собою інформаційний і відео - контент: 

фільми, музика, супутникове телебачення. Подібна послуга в номері однозначно 

стане для гостя приємним бонусом. Для отримання додаткового джерела доходу 

до основних послуг цього нововведення можна додати платні функції.  

Вважається що технології в готельному бізнесі спрямовані на поліпшення 

комфорту виключно клієнтам, але це не так. Нововведення також допомагають 

службовому персоналу: спеціалізована техніка може спрощувати процес 

прибирання, вона ж здатна створювати оптимальний мікроклімат і значно 

скорочувати витрати праці на прибирання номерів [4, c. 175]. 

У найближчому майбутньому ці системи отримають подальший розвиток за 

рахунок поширення і модернізації сервісних систем і технологій. Є системи, які 

можна отримати за передплатою (технологія SAAS). Існує великий попит серед 

сезонних готелів (лижних і курортних). За допомогою цих технологій власникові 

не доведеться витрачати великі суми грошей на купівлю дорогого програмного 

забезпечення, а також оплачувати невелику суму операційних витрат на 

реалізацію підписки. За допомогою цієї системи можна дістатися до будь-якого 

готелю, в тому числі і до міні-готелів. Для того щоб готелі відчували себе 

конкурентоспроможними  необхідно шукати нові шляхи підвищення 

привабливості та доступності послуг, що надаються.  

Одним з найважливіших завдань готелю є доступ до широкого спектру 

каналів продаж. На яких каналах і як робити продаж - це питання політики 

просування, яка залежить від навантаження готелю, поточного сезону та інших 

чинників. 
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Сьогодні всі намагаються конкурувати і демонструвати свої переваги і це, 

безумовно, призводить до створення інноваційних технологій, необхідних для 

демонстрації лідерства на ринку. Вони роблять життя більш різноманітним, 

цікавим і легким, максимізують час і зусилля, приносять додатковий прибуток. 

Інноваційні рішення відіграють важливу роль у розвитку бізнесу і займають 

особливе місце в індустрії гостинності.  

Сьогодні більшість готелів автоматизовані, тому що переваги використання 

цих систем явно не тільки для працюючих в індустрії гостинності, але й для 

клієнтів. Є багато заохочень для гостей готелю, і це не тільки знижки та 

спеціальні пропозиції, а й інноваційні рішення, які  є вирішальними факторами у 

виборі готеля для сучасних гостей [5, с. 331].  

Аналіз існуючих готельних технологій виявив наявність технологічних 

недоліків, необхідність технологічних змін в напрямку комплексної 

автоматизації та необхідність впровадження технологічних інновацій шляхом 

розробки технологічного стандарту для різних об'єктів розміщення. Передача 

технології визначається наявністю фізичних, юридичних та людських 

компонентів. Найбільший вплив на впровадження інноваційних технології має 

людський фактор – психологія сприйняття і рівень кваліфікації персоналу. 

Правова складова визначає створення соціальних і технологічних стандартів для 

впровадження сучасних готельних технологій. Матеріальна складова 

визначається технічним оснащенням, типом і комфортом житла.  

Interactive TV Systems (Системи інтерактивного телебачення) - сьогодні 

існує величезна різноманітність моделей на будь-який, навіть самий 

невибагливий смак, наприклад, компанія Hoist Technology пропонує кілька видів 

інтерактивних систем: - easy TV спеціально розроблених для дешевих готелів, 

які не можуть дозволити собі повністю замінити телевізійний парк на телевізійну 

систему готельного TV, так як ця система не вимагає класичної інтерактивної 

системи зі стандартним набором інтерактивних функцій. У більшості випадків 

система включає в себе контент, який може тільки порадувати гостя: фільми, 
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супутникові канали та музику. В доповнення до контенту системи включають в 

себе послуги, які не тільки допомагають клієнту бути в курсі готельних угод, але 

і персонал готелю, щоб знати переваги клієнта, наприклад, який фільм замовив 

клієнт, яким продуктам харчування та напоям він віддає перевагу. Клієнт може 

замовити їх через обслуговування номерів. Зараз Wi-Fi повинен бути в кожному 

номері готелю. Для багатьох гостей, а особливо для ділових людей, бездротовий 

інтернет з можливістю підключення до ноутбука тепер є повноцінним сервісом 

в готелі. Найскладнішим завданням завжди є забезпечення клієнтів якісним, 

швидким і надійним доступом в Інтернет. В результаті провайдери систем 

бездротового доступу в Інтернет готелю надають готелям можливість 

контролювати налаштування для забезпечення швидкості доступу-з'єднання, 

обсягу трафіку і / або передплаченого часу [6, с. 215]. 

Готель може знизити споживання енергії приблизно на 30% завдяки системі 

управління електроенергією. За допомогою центрального комп'ютера 

контролюється і змінюється температура в кожному номері готелю. Таким чином 

можна зменшити ціни на електроенергію і допомогти зберегти навколишнє 

середовище. Сучасний готель дуже специфічний у своїй роботі: лобі, бар, 

ресторан, унікальні фітнес-зали та торгові конференції – всі вони повинні мати 

різне живлення. Наявність системи, яка може автоматично контролювати 

випромінювання світла, змінювати температуру в номері або активувати 

кондиціонер, є беззаперечною перевагою власника готелю. Дверний замок з 

радіочастотної ідентифікацією, при наявності якого гість входить в номер і інші 

відділи готелю без ключа. Цей інноваційний механізм стає все більш популярним 

в готелях по всьому світу, тому що для цього не потрібен ключ. Для доступу в 

номер клієнт може скористатися мобільним телефоном будь-якої марки і не 

витрачати час на пошуки загубленого ключа. Робототехніка не оминула готельну 

індустрію стороною і вже починає вводити свої інновації в повсякденне життя 

гостей, привчаючи їх до майбутнього. 
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Так, наприклад, в 2019 році в Японії утворився інноваційний готель з 

кумедною назвою «Дивний готель» (переклад з японської від «Henn-na»), в 

якому більшість функцій персоналу виконували справжні роботи. У цьому готелі 

працював тільки персонал по забезпеченню безпеки в разі збоїв цих же роботів. 

Однак наразі, цей готель тільки завів тренд на роботизацію персоналу в готелі і 

автоматизацію реєстрації та бронювання гостя в готелі. Гість виконує всі функції 

сам, що з одного боку добре, а з іншого втрачається та сама доброзичливість 

служби, що так подобається сучасному гостю. Світ не стоїть на місці і незабаром 

суспільство навчиться виконувати більшість завдань (таких як бронювання, 

оплата і заселення) без додаткової допомоги персоналу [6]. Деякі ідеї 

інноваційних готельєрів нарешті змогли стати досить поширеним сервісом, а 

також ініціювати останні тенденції в готельному бізнесі. Наприклад, інновація 

міжнародної мережі «Starwood luxury Collection», яка сьогодні дозволяє своїм 

клієнтам подорожувати без багажу, а саме: їх речі будуть доставлені прямо з 

дому і в готель, в повній цілості й збереженості. Такий незвичайний, але дуже 

практичний сервіс організований цією мережею готелів спільно з компанією 

«Luxury Forward», яка надає послуги з вантажних перевезень по всьому світу. До 

прибуття в готель гостя, його речі вже будуть знаходитись у номері. При виїзді з 

готелю цю процедуру можна повторити в зворотному порядку: прибиральниця 

збирає речі, упаковує їх, а транспортна компанія гарантовано доставляє їх 

додому [7, с. 202]. 

Таким чином, хочеться відзначити, що інноваційні процеси є невід'ємною 

частиною сучасного бізнесу. Їх реалізація завдяки розвитку і вдосконаленню 

готелів завжди знаходиться в мінливих умовах. Конкуренція в готельному 

бізнесі неухильно зростає, тому навіть найбездоганіша репутація та якісний 

сервіс не є гарантією успіху. Сьогодні кожен готель повинен проявити свою 

індивідуальність. На сучасному ринку вітаються нові, незвичні і оригінальні ідеї, 

а також унікальні інноваційні рішення. 
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У статті було обґрунтовано переваги вступу малих готелів до мереж. 

Розглянуто чинники, що впливають на прагнення власників готелів до об'єднання 

у мережі. Розглянуто типи готельних мереж. 
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організаційні інновації. 

Сукупність чинників впливу внутрішнього середовища на організаційно-

економічне забезпечення функціонування малих готелів доцільно поділити на 

такі: 

− групи чинників впливу державних механізмів: економічні (бюджетно-

податкові, митно-податкові, кредитно-грошові, цінорегулювальні, тарифні, 

валютні); адміністративні (ліцензування, квотування, стандартизація та 

сертифікація, стимулювання конкуренції, страхування, контроль ринку); 

інституційно-правові (нормативно-законодавча база); соціальні (формування 

ринкової поведінки, підготовка фахівців); 

− групи чинників впливу з боку ринкових механізмів: економічні 

(умотивованість у задоволенні потреб на ринку готельних послуг, надання 

якісних конкурентоспроможних послуг, підвищення ефективності 

господарювання); організаційні (доступ до інформації, формування 

конкурентного середовища, встановлення взаємозв’язків, вільний вибір 

партнерів). 

Значно впливають на розвиток готельного господарства організаційні 

(управлінські) інновації, до яких належить оптимізація функціонально-
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ієрархічної та територіальної структури підприємств. Отже, удосконалити 

діяльність готельного підприємства можна завдяки створенню міжгалузевих 

управлінських структур, туристично-рекреаційних кластерів, купівлі готельної 

франшизи, а також формування готельної мережі. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Розвитку малих готелів в Україні присвячені праці Волкова Ю. Ф., . 

Гусєвої О. В., Галасюк С. С., Галасюк К.  

Метою статті є обґрунтування переваг вступу малих готелів до мережі. 

 На сьогоднішній день у засобах розміщення готельного типу в світі 70-90 % 

складають підприємства, розвиток яких значною мірою визначається діяльністю 

великих міжнародних і національних об'єднань, так званих готельних ланцюгів і 

мереж. Перевагою подібних структур є провадження централізованого 

управління. Цей досвід має глибоке коріння у світовій історії розвитку 

готельного бізнесу. 

Перші законодавчі акти з готельного господарства з'явилися ще в далекій 

давнині. У середньовічний період отримав поширення такий прогресивний 

напрямок у діяльності підприємств гостинності, як створення перших 

професійних асоціацій. Наприклад, ще у 1282 р. власники постоялих дворів 

італійського міста Флоренція об'єдналися й заснували свою гільдію, що 

займалася контролем готельного бізнесу за допомогою міських чиновників, які 

проводили опитування мандрівників безпосередньо у міських воріт, з їхнім 

наступним розподілом по певних готелях [1, с. 13]. 

Період нової історії людства збігається з розвитком спеціалізованих 

підприємств із надання готельних послуг. Крім того, на рубежі XIX-XX ст. 

будівництвом готелів, підготовкою кадрів, питаннями цінової політики у різних 

державах почали займатися спеціально створені готельні об'єднання, синдикати, 

акціонерні товариства. У 1906 р. було організовано Міжнародний союз власників 

готелів, що об'єднав господарів 1700 готелів із багатьох країн світу. 

Проте, незважаючи на суттєвий вік існування готельних мереж, як показує 

практика, великі міжнародні готельні об'єднання у даний час ще недостатньо 

зацікавлені у виході на український ринок для ведення своєї діяльності в 

середовищі малих готелів [2]. 
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Варто зазначити, що у цей час існують два основні сегменти в структурі 

світового готельного бізнесу – незалежні підприємства, які знаходяться в 

розпорядженні та володінні їх власників, та готельні мережі – група готелів, які 

мають єдиний торговельний бренд, спільну концепцію просування продукту та 

керівництво. Саме готельні мережі впливають на підвищення рівня організації 

виробництва й обслуговування туристів, а також мають можливості створювати 

певні норми та стандарти готельного обслуговування. 

Малим готелям найчастіше складно працювати самостійно. Вони 

потребують більш високої управлінської майстерності, ніж великі. Керівники 

самостійних готелів мають слабкі місця (найчастіше це маркетинг та фінанси); 

крім того, вони змушені виконувати функції не тільки лінійного, але й 

функціонального управління. 

Керівництво незалежних готелів, якщо воно хоче зберегти прибутковість, 

повинно впроваджувати більш сучасні управлінські системи та технології, 

використовувати гнучку систему розстановки кадрів, за якою службовці у разі 

виробничої необхідності можуть сполучати декілька посад та замінювати один 

одного, тобто бути фахівцями широкого профілю [3]. 

Чинниками, що впливають на прагнення власників готелів до об'єднання у 

мережі, є такі: 

− необхідність підвищення рівня завантаження готелю; 

− забезпечення відповідності матеріально-технічної бази та послуг вимогам 

певних стандартів по засобах розміщення; 

− наявність значної кількості конкурентів у даному сегменті ринку 

готельних послуг; 

− можливість створення спільних фондів для інвестування діяльності в 

малому готельному бізнесі тощо [4]. 

Тому власники незалежних готелів вступають у мережі для поєднання своїх 

зусиль з метою створення спільного готельного продукту, системи 

обслуговування інформаційних і управлінських систем, корпоративних систем 

бронювання, закупівель за оптовими цінами тощо, щоб швидше реагувати на ті 

процеси, якими вони не можуть управляти самостійно. 
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Серед переваг вступу малих готелів до мережі варто виділити такі: 

− організація участі у професійних виставках, туристичних салонах на 

території України, СНД і за кордоном; 

− організація участі в конференціях, семінарах і круглих столах із 

представниками державної влади, туристичних фірм і засобів масової 

інформації; 

− видання єдиного каталогу та довідників про членів і партнерів мережі; 

− організація єдиної рекламної кампанії бренду; 

− організація єдиного Internet-сайту і центру on-line бронювання послуг 

малих готелів України, які є членами мережі; 

− проведення комплексного аудиту малих готелів або їх окремих служб із 

розробкою пропозицій для поліпшення їх роботи; 

− надання консультацій з практичних питань провадження сертифікації і 

категоризації послуг малих готелів; 

− підбір, навчання і підвищення кваліфікації персоналу малих готелів; 

− пошук ділових партнерів; 

− встановлення пільгових умов у договорах з постачальниками товарів і 

послуг для малих готелів-членів мережі; 

− сприяння залученню інвестицій на території України та з-за кордону під 

реконструкцію, розвиток та будівництво малих готелів-членів мережі; 

− робота з турфірмами щодо залучення гостей у малі готелі-члени мережі; 

− пошук і підбір керівничої компанії; 

− допомога в організації збуту послуг на готельному ринку. 

Упровадження організаційно-управлінських інновацій, завдяки яким 

відбувається формування мережі малих готелів, дозволило б успішно вирішити 

значну частину їх повсякденних господарських проблем, наприклад: 

− отримання економії на оптових закупівлях; 

− пошук і набір персоналу для роботи в малих готелях; 

− аутсорсинг непрофільних послуг; 
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− підвищення впізнаваності кожного з готелів для потенційних клієнтів; 

− розширення взаємодії з туроператорами та потужними корпоративними 

клієнтами тощо. 

За експертними висновками, спільне ведення справ у готельному бізнесі 

економічно є більш ефективним, ніж управління незалежними готелями. Єдине 

керівництво групою готелів звичайно приносить більшу вигоду як власникам 

засобів розміщення, так і їх операторам. Головною перевагою приєднання 

готелю до ланцюга є, насамперед, зменшення загальних витрат, що в свою чергу 

допомагає мережам легше проникати на світовий ринок. Комерційний успіх 

ланцюгових готелів складається з багатьох чинників, починаючи з єдиної 

системи бронювання та закінчуючи централізованим постачанням витратних 

матеріалів [5]. 

Отже, на розвиток сучасної готельної індустрії впливають організаційні 

інновації, які передбачають об’єднання готелів у мережі. 

Міжнародна готельна асоціація поділяє готельні мережі на три категорії: 

− корпоративні мережі – готельні корпорації, що володіють численними 

підприємствами; 

− мережі незалежних підприємств, що об’єднуються для використання 

загальної системи бронювання, концепції маркетингу, реклами та ін.; 

− мережі, що надають управлінські послуги. 

Однією з найпоширених у світі і прийнятних для українських малих готелів 

форм управління є компанії з управління готелями й асоціації (союзи), які 

об'єднують незалежні готелі. 

Об'єднання малих готелів у єдину асоціацію дозволило б при збереженні їх 

господарської незалежності успішно вирішити значну частину гострих 

господарських питань, таких, як: економія на закупівлі малоцінних предметів і 

швидкозношуваних матеріалів, пошук і набір персоналу, аутсорсинг 

непрофільних послуг та ін. У той же час, централізоване просування послуг 

готелів, що входять до асоціації, підвищить впізнаваність кожного з них для 

потенційних клієнтів, розширить взаємодію з туроператорами й великими 

корпоративними клієнтами, забезпечивши тим самим додатковий приплив 

гостей у готелі-члени асоціації. 
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У статті розглянуто сутність туристичної інфраструктури, її функції та 

значення у формуванні туристичного бренду Полтавського регіону. 

Проаналізовано сучасні тенденції функціонування туристичної 

інфраструктури території, визначені напрями розвитку туристичної галузі та 

підтримки бренду. 
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Зростання конкурентних відносин між вітчизняними регіонами на 

внутрішньому та зовнішньому ринку зумовило необхідність досліджень проблем 

просування територій і створення територіальних брендів. Нині все більше 

вітчизняних міст і регіонів вирішують скористатися технологіями брендингу. 

При цьому успішний брендинг, як показує світова практика, може залучити в 

місто, регіон або країну помітну кількість нових відвідувачів, мешканців, 

інвестиції підвищити попит на вироблені територією товари. 

Розвиток соціальної інфраструктури є невід’ємною складовою успішного 

функціонування регіону та впливає не тільки на економічні показники, а і на 

загальний імідж території зокрема. Питанням розвитку соціальної 

інфраструктури регіону присвячено роботи О. М. Алимова, Б. М. Данилишина, 

А. А. Мазаракі, Л.Л. Ковальської, С.О. Тульчинської, Я.В. Остафійчука,                

Д.М. Стеченка. Формування туристичного бренду регіону досліджувати у свої 

працях такі провідні вітчизняні науковці як С.В. Мельниченко, Т.І. Ткаченко, 

В.Ф. Кифяк, Т. Жданова, І.М. Школа та інші. Проте представлена проблематика 

потребує подальшого розвитку та вдосконалення. 

Метою статті є аналіз розвитку туристичної інфраструктури регіону та її 

роль у формуванні та просуванні туристичного бренду Полтавщини. 

Динамічні процеси розвитку світових туристичних дестинацій зумовлюють 

необхідність державних та місцевих органів влади використовувати наявні 

можливості та інструментарій для популяризації та створення іміджу територій. 

Особливого значення ці питання набувають в умовах децентралізації влади, коли 

місцеві громади отримують повноваження, фінансові ресурси для реалізації 

проектів та, відповідно, несуть відповідальність за добробут громади. 

Дієвим механізмом поліпшення якості життя мешканців регіону є 

диверсифікація місцевої економіки та створення бренду території відповідно до 

її спеціалізації. На думку австралійського дослідника С. Пітерса бренд території 
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– це сукупність привабливих і відмінних рис території країни, зокрема й 

природних, історичних, соціально-культурних об’єктів, національних традицій, 

подій та інших особливостей, які створюють позитивне сприйняття держави з 

боку потенційних туристів та інвесторів [4, с. 131]. 

Особливого значення у формуванні туристичного бренду регіону набуває 

туристична інфраструктура, під якою розуміють сукупність підприємств, 

установ і закладів, діяльність яких спрямована на задоволення потреб населення, 

що задіяні в оздоровленні або відпочинку, а також шляхи сполучення і 

транспорту, об’єкти розміщення туристів, тощо. Туристична інфраструктура 

розглядається як цілісна система, до якої належать дві підсистеми: соціальна і 

виробнича, які взаємопов’язані і взаємозумовлені спільною обслуговуючою 

функцією. Так, інфраструктура певною мірою формує туристичні регіони, 

сприяє туристичній спеціалізації та профілю господарювання, адже завдяки 

наявності інфраструктурних зв’язків між окремими об’єктами визначають якість 

обслуговування на тій чи іншій території. 

Сутність туристичної інфраструктури найбільш повно розкривається через 

характеристику її функціональних особливостей і властивостей: 

• Забезпечення функціонування сфери туризму: забезпечення стабільної 

діяльності підприємств туристичної індустрії та виробництва туристичних 

послуг; 

• Обслуговування туристів: забезпечення життєдіяльності туристів, їх 

пересування (доступ до туристичних ресурсів, проживання, харчування, 

задоволення культурних, комунальних, комунікаційних та інших потреб); 

• Інтеграційна і регулююча функції: інтеграційна функція полягає в 

організації та підтримці зв’язків між підприємствами галузі, формуванні 

територіальних туристично-рекреаційних комплексів. Регулююча функція 

проявляється через вплив туристичної інфраструктури на економіку регіону, 

залучення коштів від послуг у туристичні підприємства, матеріальне 

забезпечення працівників сфери туризму і створення нових робочих місць, 
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зростання податкових надходжень до бюджетів різних рівнів; непрямий вплив 

полягає у мультиплікаційному ефекті міжгалузевої взаємодії. 

Отже, туристичну інфраструктуру розглядають як систему, що включає 

готельне обслуговування (сукупність усіх засобів розміщення для тимчасового 

перебування туристів), транспортне обслуговування (рухливі транспортні 

засоби, стаціонарні пристрої усіх видів транспорту, правові умови перевезень 

пасажирів), сферу громадського харчування, розважальну сферу та спортивно-

оздоровчий сервіс, екскурсійне обслуговування, фінансове обслуговування, 

засоби і системи зв’язку, виробництво сувенірної продукції і виробів народних 

промислів, виробництво туристичної і спортивної продукції, роздрібна 

торгівля,сфера побутових послуг тощо. 

Об’єктом дослідження не випадково обрано Полтавський регіон, оскільки 

територія має вигідне економіко-географічне положення, розгалужену 

транспортну мережу, знаходиться на перетині важливих транспортних 

магістралей. Крім цього, Полтавщина є одним з лідерів розвитку пізнавального, 

оздоровчого, подієвого та сільського туризму. Цьому сприяє не лише наявність 

унікальних природних ресурсів (родючі чорноземи, значні поклади газу та 

нафти, залізної руди), високий сільськогосподарський потенціал, але і багата 

культурно-історична спадщина (Національний музей заповідник українського 

гончарства в селі Опішному Зіньківського району, Музей українського весілля в 

с. Великі Будища Диканського району, музей-садиба М.В. Гоголя в с. Великі 

Сорочинці Миргородського району, Державний історико-культурний заповідник 

«Поле Полтавської битви» та ін.), що дає можливість туристам відчути органічне 

поєднання відпочинку з народними традиціями, а також допомагає формувати 

матеріальну базу для усіх видів туризму. 

Регіон характеризується потужним рекреаційним потенціалом про що 

свідчить розгалужена мережа санаторно-курортних та оздоровчих закладів. 

Проведений аналіз виявив, що негативна динаміка спостерігається у 

функціонуванні санаторіїв та пансіонатів з лікуванням і санаторіїв-
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профілакторіїв, загальна кількість яких скоротилася на 6 одиниць. Причинами 

скорочення оздоровчих закладів є зношеність матеріально-технічної бази, 

недостатнє фінансування та висока цінова політика на відповідні послуги. Проте 

кількість будинків і пансіонатів відпочинку, баз та інших закладів відпочинку 

стабільно зростає, що пояснюється споживчим попитом на послуги цих закладів 

за рахунок доступної ціни в умовах низького рівня платоспроможності 

населення [2, с. 38-40]. 

З метою створення сприятливих умов для розвитку та просування туризму 

у Полтавській області, задоволення потреб жителів регіону в активному та 

повноцінному відпочинку, підвищення зайнятості населення, а також залучення 

інвестицій на створення інфраструктури туристичної галузі керівництвом 

області була затверджена довгострокова обласна програма розвитку туризму і 

курортів на 2016–2020 роки. 

Напрацьовані стратегії розвитку у сфері туризму, спрямовані на розв’язання 

соціально-економічних, екологічних та культурних проблем регіону. Вони 

вимагають чіткого планування на рівні районів та територіальних громад. 

Важливою частиною планування є ефективна реалізації пілотних проектів, які 

здійснюють регіональні альянси сприяння розвитку туризму. 

Пріоритетним напрямом розвитку галузі та регіону в цілому повинен стати 

успішний бренд Полтавської області, сформований за рахунок підвищення 

інтересу до усіх видів туризму та участі у них. Створення успішного бренду 

дасть можливість сприяти підвищенню престижу і ділової 

конкурентоспроможності регіону; ідентифікувати регіон серед інших 

рівнозначних суб'єктів територій; підвищувати довіру з боку органів державної 

влади; збільшувати обсяги державних і комерційних замовлень; сприяти 

успішній участі в різних міжнародних та регіональних цільових програмах; 

підвищувати інвестиційну привабливість; отримувати додаткові ресурси для 

розвитку економіки. 
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З метою створення образу Полтавщини як привабливої туристичної 

території, необхідно створити регіональний бренд та сформувати ефективний 

конкурентоспроможний туристичний продукт, який відповідає міжнародним 

стандартам. Основними напрямами розвитку туристичної галузі та підтримки 

бренду у Полтавській області з використанням потенціалу туризму повинні 

стати: 

• Реалізація обласної програми розвитку туризму і курортів на 2021–2025 

роки у сфері просування туристичних ресурсів регіону на вітчизняному та 

міжнародному ринках, підготовці кадрів, підтримки соціального туризму, 

залучення інвесторів у розвиток туристичної інфраструктури. 

• Підтримка функціонування інтернет-порталу «Полтавщина туристична», 

на якому розміщена інформація про послуги, які може запропонувати регіон.  

Розробка регіональних туристичних стандартів, оскільки без цього 

неможливий подальший розвиток сільського і внутрішнього туризму. 

• Об'єднання музейних центрів та туристичних комплексів з метою 

формування єдиної системи туристичних маршрутів на території області, а також 

сприяння у розробці і реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму та 

інфраструктури. 

• Підтримка з боку Регіонального фонду підтримки підприємництва по 

Полтавській області суб’єктів малого бізнесу, які здійснюють діяльність у сфері 

сільського туризму. 

• Розробка фахівцями Департаменту культури і туризму Полтавської 

обласної державної адміністрації «Методичних рекомендацій щодо 

облаштування сільської садиби» з метою інформаційної підтримки суб’єктів 

сільського туризму. 

• Проведення освітніх заходів серед випускників шкіл та молоді з основ 

підприємницької діяльності у сільській місцевості та сфері сільського туризму. 

Протягом останніх декількох років у Полтавській області ведеться посилена 

робота з розробки єдиного іміджевого бренду регіону з метою зміцнення 
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міжнародного іміджу області, позиціонування її як конкурентоздатного та 

інвестиційно-привабливого регіону України. У ході роботи завершений 

аналітичний етап, основний зміст якого зводився до збору інформації за сферами 

наявності унікальних ознак території, однією з яких є сільський туризм. 

Наступним кроком повинен стати перехід до стратегічного етапу, а саме 

розробка платформи бренду, вибір інструментів брендингу, обґрунтування 

основних напрямів і заходів стратегії розвитку Полтавської області як об’єкту 

туризму. 

Отже, результати дослідження свідчать, що особливе значення туристичної 

інфраструктури полягає у накопиченні нематеріальних активів (людських, 

організаційних, управлінських), які доповнюючи інвестиції в капітал, відіграють 

роль стратегічного ресурсу соціально-економічного прогресу та 

конкурентоспроможності регіону. Функціонування туристичної інфраструктури 

сприяє активізації людського фактору та підвищенню ефективності суспільного 

виробництва на території, формуючи її позитивний імідж. Практика свідчить, що 

в населених пунктах з розвиненою інфраструктурою, плинність кадрів, як 

правило, нижче, ніж в тих поселеннях, де вона відсутня. Можливості 

інфраструктури у формуванні туристичного бренду Полтавщини залежать від 

потужності її економічного потенціалу, який визначається сучасним станом 

об’єктів, динамічністю розвитку, наявними обсягами резервів і ресурсів. 
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Готельна та ресторанна справа є однією із найприбутковіших ланок. За 

статистичними даними кошти вкладені у ресторан чи готель відбиваються у 

п’ять – шість разів швидше, ніж в інших сферах. Одеська область має вигідне 

причорноморське й прикордонне розташування, що особливо важливо для 

розвитку торговельно-економічних зв’язків з різними країнами світу, але через 

поширений вірус COVID-19 у 2020 році, ми спостерігали занепад туристичних 

послуг [2]. Але Одеська область є центром ділового туризму, тому є перспективи 

розвитку як курортних готелів, так і бізнес-готелів. Одеська область має 

найбільші можливості для стимулювання розвитку готельного та ресторанного 

бізнесу поміж інших областей України. 

Метою написання даного дослідження є оцінка стану та перспектив 

розвитку індустрії гостинності у місті Одесі. 

Питанням розвитку готельного та ресторанного бізнесу на рівні країни та її 

регіонів присвячені праці багатьох науковців і практиків. Серед них: О. Азарян, 

С. Байлик, Н. Бунтова, Я. Остапенко, О. Погоріляк, П. Подлепіна, В. Семенов, І. 

Чорна та ін. 

Туристична галузь має вагомий економічний вплив на розвиток Одеси і 

Одеської області. Вона сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої 

інфраструктури, формування доходів місцевих бюджетів. Ринок готелів Одеси в 

першу чергу відчуває вплив зміни тенденцій туризму і курортної 

інфраструктури. Після анексії Криму в 2014 році, Одеса зайняла першість серед 

морських курортів України. 

За підсумками 2018 року, туристичний потік в Одеську область виріс на 

10,5%, а в 2017 році туристів складало 1 млн. – це стало рекордним показником 

для міста [6]. 

Місцеві бюджети за цей період отримали 9 млн. грн. туристичного збору - в 

порівнянні з 2016 роком надходження зросли майже на 2 млн. грн. Найбільші 

суми туристичного збору отримав бюджет Одеси – 5,6 млн. грн., або 62% від 

загальної суми надходжень. 
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Рисунок 1 – Регіональне розподілення готелів в Україні за кількістю в 2018 

році [1] 

 

За підсумками всього 2018 року, Одеса прийняла 3,2 млн. Туристів, але 

справжня цифра перевищує офіційну, так як важко підрахувати тих туристів, хто 

зупинявся в приватному секторі.  

Крім готелів, туристи часто зупиняються в приватних квартирах, будинках 

або знімають кімнати в невеликих сімейних готелях [7]. 

У літній період в 2019-2020 рр. заповнюваність номерів в курортних готелях 

досягала 100%. І це при тому, що в цьому році відпочинок на українських 

курортах обходився туристам дорожче, ніж в 2019 (ціни на проживання в Одесі 

в 2019-2020 рр. зросли на 10% в порівнянні з 2018). Найбільша кількість засобів 

розміщення припала на бюджетні об'єкти [5]. 

Найбільш численною в Україні є категорія готелів 3 зірки - близько 47% 

всього номерного фонду. Однак варто звернути увагу, що менше половини 

готелів середнього цінового сегмента дійсно є якісними готелями, відповідними 

європейської класифікації готелів середнього цінового сегмента [8]. 

Київ Львівська Одеська Дніпровська Київська

Івано‐Франківська Закарпатська Харківська Полтавська Інші
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Активний розвиток туристичної сфери вплинув на позитивні зрушення, що 

відбулися з готельним господарством більшості регіонів України. Загальні 

тенденції кількості осіб, що проживали в колективних засобах розміщення в 

Одеській області, мають нестабільні показники. Так, у певні періоди (2014 та 

2018 роки) кількість розміщених осіб була значно меншою від попереднього 

року. У 2014 році зниження завантаження закладів тимчасового розміщення 

пов’язане із зовнішньополітичною нестабільністю (агресія Росії в АР Крим та 

Донбасі), падінням економіки, падінням національної валюти та доходів 

населення. У 2019–2020 роках враховано лише заклади, що належать юридичним 

особам, та виокремлено підрозділи юридичних осіб, яким належать колективні 

засоби розміщування [3]. Відповідно, показники значно нижчі: у 2017 році 

нараховувалось 529 закладів, у 2019 році – 177 закладів, у 2020 році – 187 

закладів, що належали юридичним особам. Однак позиції Одеської області за 

більшістю показників залишаються високими, оскільки регіон має високу 

атрактивність для внутрішніх туристів, зростає зацікавленість іноземних 

туристів. Темпи зростання готельних підприємств на півдні України є 

найвищими для Одеської та Херсонської областей. Наприклад, серед готельних 

підприємств України темпи зростання складали за 2011–2020 роки 65–85% 

відносно 2011 року, тоді як для Одеського регіону перевищували показники 

попередніх років, склавши за деякими роками зростання 112–115% відносно 

2011 року, для Херсонської області вони досягали рівня 135–150% відносно 2011 

року. За кількістю обслуговуваних приїжджих, обслуговуваних засобами 

розміщення у 2018–2020 роках, Одеська область посідає 4–5 місця, а частка 

готелів та аналогічних засобів розміщування зросла з 54,9% у 2018 році до 69,4% 

у 2019 році, 71,6% закладів у 2020 році.  

Останнім часом стають популярними гастрономічні тури, найбільше 

ресторанів з різноманітними кухнями (понад 800) знаходяться у місті Одеса. 

Найбільшу частку в загальній структурі займають кафе та закусочні, розраховані 

на цільову аудиторію з середнім і нижче середнього прибутком (кондитерські, 
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піцерії, суші-бари, кав’ярні та інші), але більшість закладів все ж таки 

пропонують змішані кухні. Найпопулярніші кухні на Одещині: українська, 

італійська та японська. В той же час, ніша концептуальних закладів української 

кухні в Одесі залишається незаповненою в достатній мірі. За ініціативою 

Асоціації шеф-кухарів Півдня України вперше оголошено проект «Дні 

української кухні», який пройшов у період з 19 по 28 лютого 2018 року. Місією 

проекту є популяризація української кухні, локальних продуктів і їх виробників 

[9]. Проводження різних гастрономічних проектів та фестивалів в місті мають 

великі соціально-економічні перспективи для того, щоб залучати, окрім 

місцевого населення, туристів із інших регіонів України, розвиваючи таким 

чином внутрішній туризм, так і туристів із інших країн. Тим самим 

пришвидшується розвиток ресторанних закладів та їх чисельність.  

Отже, Одеська область посідає одне з важливих місць серед регіонів 

України на ринку готельних та ресторанних послуг. Тенденції зростання 

кількості закладів розміщення та харчування на фоні зниження темпів зростання 

кількості підприємств є аргументом щодо активної розбудови готельної 

інфраструктури та зростання кількості закладів харчування. Зміна туристичних 

потоків останніми роками пов’язана зі збільшенням кількості відвідувачів 

південних регіонів, особливо Херсонської та Одеської областей. Проте 

тривалості перебування у готелях та аналогічних засобах розміщення, наводить 

на думку про те, що готельні заклади Одеси переважно використовуються для 

транзиту або для туристів, що мають ділову, пізнавальну мету й короткий термін 

перебування. Інша картина спостерігається щодо спеціалізованих закладів 

розміщення, де значною є частка туристичних баз та баз відпочинку, а тривалість 

перебування коливається в межах 7–9 днів. Саме цей сегмент готельного 

господарства найбільш активно розвивається в регіоні. Область посідає 3 місце 

за кількістю готелів та аналогічних засобів розміщення, проте за 2018–2020 роки 

спостерігається їх скорочення (90% до 2018 року). Низьким залишається 

коефіцієнт використання місткості готелів та аналогічних засобів розміщення, 
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становлячи 0,28, що є дуже низьким показником і свідчить про проблеми з 

наповнюваністю закладів розміщення, а область посідає 12–14 місця. Низька 

завантаженість призводить до низьких прибутків закладів, а також відсутні дієві 

механізми для зменшення сезонних коливань. Частина готелів та аналогічних 

засобів розміщення, особливо в приморській зоні, консервується на зимовий 

період. Це негативно впливає на експлуатаційні можливості закладів, 

скорочується персонал та зростає плинність кадрів [4]. У розвитку готельного 

господарства Одеської області існує декілька проблем, а саме нестабільність 

середовища ведення бізнесу, бюрократія й корупція, правова незахищеність 

підприємців, відсутність стимулів до добровільної категоризації приватних 

засобів розміщення готельного типу. Концептуальні ресторани користуються 

попитом та мають перспективи до включення до гастрономічних турів. Також 

відзначимо, що відсутність бренду Одеси як гастрономічної столиці України та 

комплексної маркетингової стратегії просування цього бренду стримують 

розвиток гастрономічного туризмі в регіоні. 
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У статті охарактеризовано туристичну привабливість села Коблево 

Миколаївської області. Встановлено що територія району придатна для 
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Коблево (укр - Коблеве) - Березанський район Миколаївська область 

Україна. Бази відпочинку Коблево знаходиться на межі Миколаївської та 

Одеської областей, приблизно в 50 кілометрах від міста Одеса, в 120 кілометрах 

від селища Затока і 80 кілометрах від міста Миколаїв. Село Коблево оточене 

виноградниками. На території села розташований винний завод ВАТ «Koblevo». 

У 4 кілометрах від траси Одеса-Миколаїв перебуває курортна зона села, де 

розміщені пансіонати і бази відпочинку Коблево. Привабливість регіону дає 

Причорноморське узбережжя, Тилігульский лиман, та відповідний помірно-

континентальний клімат. 

Комфортні погодні умови з урахуванням тривалості їхніх проявів, 

фітонцидний фон, морські бризи сприяють проведенню аеротерапії, геліотерапії, 

таласотерапії (лікування морем), водних процедур. Загострення екологічної 

ситуації, зростання популярності ідей охорони навколишнього середовища та 

підвищення якості життя населення зумовлюють актуальність дослідження 

проблеми такого багатостороннього явища, як рекреація. 

Проблематика понять «рекреаційні ресурси» та «рекреаційний потенціал» 

досить детально але неоднозначно висвітлена науковій літературі та працях 

таких науковців як: Л.А. Багрової, М.В. Багрова, О.О. Бейдика, І.В. Зоріна,                

В.А. Квартальнова, П.О. Масляк, М.С. Мироненко, Т.Н. Ніколаєнко,                 

В.С. Преображенського, Н.В. Фоменко. Проблемам формування та використання 

рекреаційного потенціалу територій присвячені праці: В.В. Величко,                

Ю.Є. Дащук, О.В. Кифяка, В.І. Мацоли, І.В. Смаль, Д.М. Стеченка, Н.П. Стецько, 

А.М. Третяка, Ю.В. Шабардіна та інших. 

Метою статті є аналіз рекреаційних ресурсів та рекреаційного потенціалу с. 

Коблево. 

Гарантом позитивного ефекту в розглянутому районі служать його природні 

ресурси, у першу чергу, лікувальні грязі Тилігульского лиману. Запаси 

лікувальних грязей оцінюються фахівцями Одеського НДІ курортології 

Мінздраву України в обсязі 11,3 млн.м3  чи 14095 тис. тонн. Ці дані свідчать про 
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те, що Тилігульске родовище є найбільшим не тільки на Україні, але й у СНД. 

По основних фізико-хімічних властивостях грязі Тилігульского лиману 

відносяться до слабо-сульфідних, низько та середньо-мінералізованих, 

хлоридних, магнієво-натрієвих лікувальних йодових грязей. Ці грязі можуть 

широко використовуватися в курортно-оздоровчій практиці при лікуванні 

захворювань опорно-рухового апарату, нервової і сечостатевої систем, шкірних 

захворювань та ін [1]. 

 НДІ курортології в районі Тилігульского лиману проведені комплексні 

дослідження мінеральних вод різної мінералізації і хімічного складу, що 

показали можливість їх застосування при шлунково-кишковій патології, 

захворюваннях печінки, нирок та ін. 

В цьому районі також розташований унікальний орнітологічний заказник 

місцевого значення «Тилігульський пересип». У його склад входять водно-

болотні угіддя міжнародного значення з безліччю видів птахів, що гніздяться (з 

них 10 видів є рідкісними і зникаючими), а також рідкісні співтовариства 

степової рослинності.  

В районі «Тилігульского пересипу» археологами Польщі та України 

зроблено важливе археологічне відкриття - знайдено античне городище 

"Одеcос", вік якого близько 6000 років. Матеріали розкопок представлені в 

археологічному музеї міста Одеса. 

Сусідство з «Тилігульским пересипом» сприяє організації екологічного 

туризму, екскурсій і туристичних прогулянок по цих місцях з метою дозованих 

лікувальних навантажень, отримання позитивних емоцій, в ході ознайомлення з 

унікальними природними ландшафтами. Можливо також проведення 

аматорського рибного лову, збір ягід, лікарських трав, фото і відео зйомка 

місцевих визначних пам'яток. 

Сам Тилігульський лиман знаходиться на межі Миколаївської та Одеської 

областей і вважається одним з найчистіших лиманів Північно-Західного 

Причорномор'я. В межах РЛП «Тилігульський» апробовано три екотуристичні 
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маршрути (екологічні стежки), а саме – «Тилігульський пересип», «Атаманська 

коса»  і  «Ташинський». Вони користуються найбільшою популярністю серед 

відвідувачів. 

Коблево є одним з найбільших курортів на Чорноморському узбережжі, де 

можуть розташовуватися одночасно близько 20 тисяч відпочиваючих. Одна з 

переваг курорту Коблево - це відсутність промислової зони і приватного сектора.  

Виноробня KOBLEVO також не залишається в стороні. Названа вона в честь 

англійця, графа Томаса Кобле, який у часи Олександра 1 був очільником Одеси. 

За перемоги у боях з нападниками Кобле отримав землі поблизу Тигулійського 

лиману де і посадив свої перші виноградники, де і почалась історія відомого 

бренду в 1792 році.   

У 2015 році починає процвітати дім коньяків KOBLEVO. Працює він на базі 

Миколаївського коньячного заводу. Сьогодні це сучасне коньячне підприємство, 

що володіє повним циклом виробництва [2].  

Аквапарк в Коблево - один з найбільших і найвідоміших в Україні. Щороку 

на відпочинок під Одесою, в Коблево, з'їжджаються гості з різних куточків не 

тільки України, а й багатьох країн - наших сусідів. Відгуки про Коблево, готелях 

і базах відпочинку досить позитивні. На курорт приїжджають відпочити з різних 

куточків України і навіть, з інших країн. Поряд з курортами Затока, Залізний 

Порт на Чорному морі і Кирилівка на Азовському морі він став популярним 

місцем відпочинку в Україні. 

А тому є актуальним дослідження можливості проектування нового 

гостьового підприємства в Коблево.  

Село впритул примикає до Тилигульского лиману, відомому своїми 

лікувальними грязями. Місце унікальне за своїми кліматичними умовами. 

Відпочинок в Коблево відрізняється від інших місць відпочинку на 

Чорноморському узбережжі наявністю соснового бору на території зони 

відпочинку. 
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Готелі та пансіонати, бази відпочинку Коблево знаходяться прямо на 

береговій смузі, оточені зеленими насадженнями. Так що, в Коблево можна 

поєднувати відпочинок на узбережжі Чорного моря і відпочинок в сосновому 

лісі. Клімат Коблево сприятливий для відпочинку під Одесою з дітьми. Морське 

дно досить пологе, море швидко прогрівається, температура води в Коблево в 

липні-серпні становить 21-27 градусів за Цельсієм [3]. 

Пляжі в Коблево широкі, з дрібним піском, протяжністю до 6 км. 

Відпочиваючим пропонуються всі види звичайного пляжного сервісу: шезлонги, 

парасольки, душ і т.д. Мілководне узбережжі створює сприятливі умови для 

дитячого відпочинку. Пляжі обладнані рятувальними станціями. 

Приватний сектор в Коблево відсутній, так як зона відпочинку винесена за 

межі селища. Курорт Коблево - це суцільна зона відпочинку, що розтягнулася 

приблизно на сім кілометрів. Прямо на узбережжі знаходяться бази відпочинку 

та пансіонати Коблево. Ціни і умови проживання в селі різноманітні, розраховані 

на заможних відпочивальників і на людей, які не сильно хочуть витратитися на 

відпочинок на море.  

Відпочити з дітьми в Коблево досить зручно, курорт повністю до цього 

підготовлений. На цьому побудована вже ціла індустрія розваг в Коблево: водні 

гірки, прогулянки на катерах, прогулянки на яхтах, дитячі атракціони, луна-парк, 

водні мотоцикли, численні бари і кафе, молодіжні дискотеки, а також численні 

екскурсії до Миколаєва, Одеси, у Миколаївський зоопарк, Херсон, Ольвію, 

біосферний заповідник Асканія-Нова.       

Вартість проживання в Коблево - від 200-600 грн. за номер зі зручностями 

або без, до 1000-3000 грн. за номер люкс без харчування. У розпал сезону 

(липень, серпень) ціни на проживання в Коблево піднімаються в середньому в 

півтора - два рази табл. 1. 
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Таблиця 1. - Мінімальні ціни на житло в Коблево у 2021р. в низький і високий 

сезон 

Категорія номеру Низький сезон Високий сезон 

Номер з частковими зручностями 250 грн 400 грн 

Номер "Стандарт" 400 грн 700 грн 

Номер "Стандарт" перша лінія 700 грн 1000 грн 

Номер "Стандарт" з басейном 600 грн 1100 грн 

Номер "Полулюкс" з басейном, All Inclusive 950 грн 1300 грн 

Номер "Люкс" з басейном 1300 грн 2000 грн 

Коттедж "З кухнею" на 3-4 чол 1300 грн 1800 грн 

 

Відпочинок та проживання в Коблево доступне як з харчуванням так і без. 

Для де-котрих зручніше оплатити вартість проживання відразу, іншим до 

вподоби вільний графік пересування та більш різноманітне харчування. 

Вартість харчування в Коблево 2020 в середньому коливається від 150 до 

250 грн. з людини. Багато пансіонатів та баз відпочинку встановлюють прийнятні 

ціни в 2021 на комплексні обіди, часто пропонують на вибір тільки обід, або 

дворазове харчування. Численні кафе і ресторани Коблево, магазини і 

продуктовий ринок задовольняють найвишуканіші смаки відпочиваючих. Крім 

того, більшість кафе і ресторанів запропонують живу музику, караоке, нічні 

шоу[4]. 

У Коблево влітку дають концерти багато відомих співаків. Тут проходять 

фестивалі «Національні алкогольні традиції», «Кобле-Во!», «Зірки відпочивають 

в Коблево», «Острів май» і т.д. 
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Висновки. Отже, на основі отриманих даних можемо зробити висновок, що 

в районі наявна жорстка конкуренція серед закладів розміщення та харчування. 

На ринку гостьових послуг дуже мало готелів найвищого класу. 

Тому на основі проведеного аналізу, можемо зробити висновок, що 

проектування нового готельного закладу в Коблево, яке буде відповідати 

міжнародним стандартам, може запропонувати гостям широкий спектр послуг та 

комфортну інфраструктуру, є актуальним і необхідним.  

Розглянутий район села Коблево має позитивний туристично-рекреаційний 

імідж, як розвинутої туристичної дестинації Миколаївщини, та забезпечує 

створення конкурентоздатних туристичних продуктів на основі високої якості, 

унікальної та різноманітної пропозиції, завдяки багатству природної та історико-

культурної спадщини, що в свою чергу забезпечує зростання надходжень у 

бюджети всіх рівнів.  

Коблівська громада вирізняється диференційованою пропозицією 

туристичних продуктів на екологічно чистих територіях, серед яких 

переважають водний, спортивно-оздоровчий, сільський зелений та культурно-

пізнавальний туризм. 

Розвиток туризму в громаді базується на раціональному використанні 

територіального поєднання природних умов, ресурсів та історичних, 

архітектурних пам’яток краю.  
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У статті розглянуто вплив чинників на розвиток індустрії гостинності, 

економічні дослідженнях потенційних можливостей цієї галузі в межах 

загальної стратегії соціально-економічного розвитку світу в цілому та України 

зокрема. 

Ключові слова: тенденції розвитку, показники розвитку, індустрія 

гостинності, туристичний бізнес, COVID-19. 

Карантинні обмеження на пересування туристів та їх відпочинок викликані 

COVID-19, негативно вплинули на розвиток туристичної, готельної, ресторанної 

індустрії України та всіх країн світу. Саме тому розвиток готельно-ресторанного 

бізнесу, основою якого є ефективний менеджмент,  на сучасному етапі є 

актуальним питанням сьогодення. 

Питання менеджменту в готельно-ресторанному бізнесі України вивчали 

такі вітчизняні вчені та науковці, як: Андрушкін Б.М., Кирич Н.Б, Мельник І., 

Нечаюк Л.І., Телеш Н.О., Топольник В., Химич Т., Щипанова Я.І. та інші. 

Метою статті є визначення основних завдань та сфер управління в галузі 

готельно-ресторанної справи, в кризових умовах. 

Ринок готельно-ресторанних  послуг з кожним днем змінюється. Тому в наш 

час є дуже актуальною проблематика впровадження інноваційних ідей у 

готельний бізнес. Сьогодні споживачі мають широкий вибір послуг, зважаючи 

від дизайну закінчуючи унікальними додатковими послугами.  
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Отже, менеджмент готельно-ресторанного бізнесу має завжди стежити як за 

сучасними технологіями, нововведеннями так і за бажаннями та потребами 

споживачів. Також є обов’язковим стеження за мінімальними міжнародними 

стандартами. Систематичний розвиток дає змогу українським готелям стати 

більш привабливими та успішними для гостей. Це позитивно впливає і на 

розвиток туризму [1].  

Аналізуючи тенденцію розвитку готельно-ресторанного бізнесу України, 

можна відзначити, що конкурентоздатність підприємств знижується з року в рік 

порівняно з європейськими та азійськими підприємствами туристичних та 

рекреаційних зон. Число туристів , яке не особливо радує готельний бізнес, з 

кожним роком падає. Але останнім часом ситуація покращилась. Звичайно, 

причиною того стала епідемія COVID-19, а саме нескінченні карантини, що 

обмежували рух українців за кордон. Тим самим, українські пляжні відпочинки, 

стали єдиним доступним варіантом для громадян нашої країни. Але і це не може 

позитивно вплинути на готельно-ресторанний бізнес[2]. 

Туристична сфера особливо відчутно постраждала через жорсткі карантинні 

обмеження, спричинені протидією пандемії COVID-19. Операційна діяльність 

туроператорів практично зупинилася. Готелі були повністю зачинені впродовж 

двох місяців (із середини березня до середини травня 2020 р.). Готельний бізнес 

зазнав суттєвих збитків через необхідність повернення коштів за відмінені 

бронювання (для мережевих готелів суми становили мільйони гривень). 

Прибуток від доступного номеру (RevPAR — один з основних показників 

готельного бізнесу) під час кризи у квітні 2020 р. впав до 89% з позначкою 

«мінус», тоді як рівень «виживання готелів» становив –25%. Ця ситуація для всіх 

готелів стала абсолютно новою, такої кризи ще не було. У період адаптивного 

карантину (з червня 2020 р.) туризм поступово почав відновлюватись. Замість 

скорочених стратегічних туристичних напрямків (Греція, Іспанія, Таїланд, 

Домінікана і т.  п.), зріс попит на внутрішній туризм, що сприяло певному 

завантаженню українських готелів, зокрема після відновлення залізничного 
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сполучення у червні 2020 р. З 1 липня 2020 року туристичні оператори відновили 

діяльність у повному обсязі. Фінансові показники готельного сектору суттєво 

знизилися. Готельна мережа сьогодні завантажена на 75%, переважно за рахунок 

корпоративних угод. У поквартальному вимірі прибуток готелів за другий 

квартал 2020 р., порівняно з першим, знизився на 80–90% [3]. 

Важливим фактором успішного функціонування підприємств в складних 

ринкових умовах є стратегічне управління, але на жаль в діяльності підприємств 

готельного бізнесу часто можна спостерігати відсутність стратегічності, що і 

призводить до поразок в конкурентній боротьбі. Пріоритетним напрямком 

вирішення цієї проблеми є застосування сучасних механізмів стратегічного 

управління. Значною перешкодою для розвитку готельного бізнесу в Україні є 

низька частка закладів високої категорії. Вирішенням такої проблеми є додаткові 

інвестиції в сферу гостинності. Дослідження сучасного стану готельної сфери в 

Україні свідчить, що саме від підвищення інвестування в значній мірі залежить 

реальний стан туристичної інфраструктури в державі.  

Наразі у всьому світі спостерігається стійка тенденція: охорона 

навколишнього середовища і здоров’я людей та інших живих істот. Тому для 

розвитку готельно-ресторанного бізнесу дуже важливими є нові ідеї та 

впровадження у сфері екології. Таким чином, готельна індустрія може 

поповнитися новими еко-готелями, рекреаційними та оздоровчими готелями. Це 

привабить як нових споживачів (у тому числі з-за кордону), так і інвестиції, що 

є необхідними для розвитку туризму в Україні. Також варто звернути увагу на 

широкий асортимент додаткових послуг, що можуть надаватися у готелях. З 

першого погляду незначні додатки можуть бути до вподоби гостям, стати 

популярними і навіть зарекомендувати готель як відомий бренд [4].  

Карантин істотно вплинув на цифрову трансформацію готельного бізнесу за 

рахунок впровадження електронного документообігу та збільшення до 50% 

кількості онлайн бронювань через зовнішні сервіси (Booking.com).  
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Туристичний бізнес не отримав від держави ані цільової допомоги, ані 

податкових пільг.  Хоча Державне агентство розвитку туризму в червні 2020 р. 

запустило проєкт «Мандруй Україною», відбувається просування внутрішнього 

туризму на національному рівні, що сприяло зростанню продажів туроператорів. 

Готелі, що мали статус акціонерних товариств, на час дії жорсткого карантину 

були частково звільнені від податкових стягнень та сплати податку на нерухоме 

майно. Загалом держава не виконує своєї функції щодо визначення правил гри 

та їх дотримання на період карантину. Окремі готелі та мережі не дотримувалися 

карантинних обмежень, проте держава не вживала заходів впливу щодо таких 

порушників. Разом з тим зросла кількість компетентних органів, що проводять 

перевірки, збільшилася й кількість перевірок готелів. 

Для мінімального забезпечення операційної діяльності готелю потрібно 

20% завантаженості щомісяця. Більшість готелів не досягає зазначеного порогу, 

відповідно, накопичують операційну заборгованість, одночасно витрачаючи 

кошти на посилені санітарні норми. Така ситуація загрожує масовим закриттям 

готелів за відсутності уваги держави до проблеми. Держава має визначити план 

подальших дій щодо можливих обмежень для країни у випадку погіршення 

ситуації з пандемією, розробити комплексний підхід до антикризових заходів 

для підприємців, оскільки робота готелів залежить від багатьох інших галузей. 

Корисним було б пільгове зниження ставок в оплаті праці, скасування точкових 

регіональних зборів тощо. Вивчення та впровадження кращих світових практик 

антикризового менеджменту також є необхідним [5]. 

Фінансової уваги з боку держави потребує розвиток туристичної 

інфраструктури, охорона пам’яток, безпека туристів, розвиток рекламно-

інформаційного забезпечення. Саме за таких умов туризм може стати джерелом 

величезних прибутків та основою розвитку економіки. Основними проблемами, 

котрі сповільнюють розвиток готельно-ресторанного бізнесу, є: недостатність 

готельних підприємств, їх недосконала структура, низький рівень популяризації 

нашої країни як місця туристичної дестинації, обмеженість спектру послуг та 

переважно низький рівень якості послуг. Крім того, нестабільна 

загальноекономічна та соціально-політична ситуація в Україні зменшують 

потоки інвестиційного капіталу, що стримує стрімкий розвиток готельного 

господарства.  
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Серед основних причин гальмування розвитку галузі слід відзначити:  

– недосконалість системи державного регулювання туристичної діяльності;  

– високий рівень податків;  

– низький рівень інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму; 

 – невідповідність туристичних закладів міжнародним стандартам;  

– недостатнє забезпечення туристичної галузі кваліфікованими 

спеціалістами; 

 – вкрай незадовільний стан транспортної інфраструктури;  

– низьку поінформованість потенційних споживачів туристичного 

продукту.  

Для забезпечення ефективності функціонування туристичної галузі 

необхідно здійснити низку заходів, таких як :  

– розвиток та впровадження фінансово-економічних механізмів для 

стимулювання туристичної діяльності;  

– залучення інвестицій; 

– підготовка кваліфікованих спеціалістів;  

– розвиток інфраструктури, в тому числі транспортного забезпечення;  

– створення та реалізація програм із захисту довкілля та культурної 

спадщини;  

– рекламно-інформаційна підтримка [7]. 

Економіко-політична та фінансова нестабільність країни, спричинені 

кризою пандемії, призвели до значного сповільнення темпів розвитку індустрії 

гостинності. Розвинена індустрія гостинності є візитною карточкою будь-якої 

країни та показником її соціально-культурного та економічного розвитку. Тому 

її розвиток є важливим елементом інтеграції українського туристичного ринку в 

європейський бізнес і культурне середовище. Це вимагає від підприємств 

готельної та туристичної індустрії застосовувати ефективний антикризовий 

менеджмент. 
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Дана стаття містить дослідження сутності та системи управління якістю 

послуг готельно-ресторанного господарства. Проаналізовано способи 

контролю та методи підвищення якості послуг, які використовуються у 

практиці вітчизняних та зарубіжних підприємств. Науково обґрунтовано 

створення нормативно-правового і методичного базису якості та 

організаційно-економічного забезпечення ефективності управління якістю у 

готельно-ресторанному бізнесі. Сформовано пропозиції щодо активізації 

розвитку готельного-ресторанного бізнесу і підвищення якості обслуговування 

в умовах глобалізації і прискореного розвитку туристичного бізнесу. 

Ключові слова: готель, послуги, ресторан, бізнес, якість. 
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Готельно-ресторанний бізнес України в умовах глибоких соціально-

економічних трансформацій стає однією з найбільш динамічних і пріоритетних 

сфер економічної діяльності. За останні роки громадське харчування та засоби 

розміщення відчули на собі тиск економічних реформ, приватизації та криз, але, 

не зважаючи на усі економічні переш коди, сфера ресторанної та готельної 

індустрії має стійку тенденцію до зростання. Ресторанний та готельний бізнес, з 

одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з 

іншого – середовищем із високим ступенем конкурентності. 

Готелі вважаються основним і найбільш розповсюдженим видом 

тимчасового житла, а ресторани - місцями для харчування. Проте, на жаль, якість 

надання послуг у них бажає бути кращою. Порівнюючи рівень обслуговування в 

інших країнах світу, Україна знаходиться далеко від лідируючих позицій. 

Дослідженню проблем функціонування та розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу України були присвячені роботи вітчизняних фахівців: А. Дубодєдова, 

Й. Голик, О. Ремеслова, І. Щоголєва, В. Окрепилов, А. Вакуленко,                

Д. Чернявський, Л. Мінкевич, Д. Рудаков, Д. Боуен, Л. Агафонова, Л. Чорненька, 

М. Мальська, М. Кабушкін, Г. Бондаренко, О. Кусков, Л. Лук’янова та інших. 

Незважаючи на те, що різним аспектам розвитку та управління у сфері готельно-

ресторанного господарства присвячено немало наукових праць, разом з тим, у 

теорії та практиці управління, особливо в Україні, залишається багато 

проблемних і малодосліджених питань. 

Мета статті обумовлена тим, що у всьому цивілізованому світі готельно-

ресторанна сфера є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, 

тому заклади та підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за 

сегментацію ринку; за пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої 

продукції та послуг, а основним фактором конкурентоспроможності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу є якість їх продукції або послуг. 

Метою є дослідження та виокремлення методів покращення якості послуг 

готельно-ресторанного господарства відповідно до міжнародних вимог і 
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стандартів. Адже забезпечити позитивний імідж та високий конкурентний статус 

вітчизняних підприємств можна лише за умови оптимального співвідношення 

«ціна-якість» продуктів праці. Це є визначальним у сучасних умовах 

функціонування та розвитку готельно-ресторанного господарства. 

Основною складовою туристичної галузі нашої держави є готельно-

ресторанний бізнес. Досягнення практично всіх наукових шкіл управлінського 

спрямування покладені в основу розвитку сучасного менеджменту готельно-

ресторанної сфери. Дослідження логіки розвитку менеджменту як невід'ємного 

атрибуту розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах постійної 

нестабільності середовища є необхідною умовою для підтримання 

конкурентоздатності підприємств. При цьому визначальні передумови успіху 

створюються за межами підприємства – у зовнішньому середовищі, саме тому 

сучасний менеджмент необхідний насамперед для економічно самостійних 

господарюючих суб'єктів, для оперативного реагування на постійну мінливість 

кон'юнктури ринку, позицій конкурентів і коригування власних позицій з 

врахуванням вимог зовнішнього середовища. 

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, 

основними умовами ефективного функціонування якої є максимальне 

задоволення потреб споживачів, забезпечення високого рівня комфорту, 

задоволення найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів 

гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Висока культура 

та якість обслуговування відвідувачів покращують імідж готелю й ресторану та, 

у свою чергу, приваблюють клієнтів. Дослідження показують, що для багатьох 

компаній підвищення якості сервісу стає більш ефективним інструментом 

збільшення обсягу продажів і прибутку, ніж маркетинг, просування чи реклама 

[1]. 

Управління якістю продукції та послуг відіграє все більш помітну роль у 

сучасних системах управління підприємствами ресторанного та готельного 

типів, оскільки якість є найбільш вагомим інструментом 
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конкурентоспроможності послуг. До того ж, якість продукції і послуг повинна 

гарантувати їх безпеку і екологічність, забезпечувати можливість їх обов’язкової 

сертифікації. 

Якість продукції, послуг посідає центральне місце у розв’язанні проблеми 

підвищення конкурентоспроможності закладів готельного і ресторанного 

господарства. Підприємство може бути конкурентоспроможним за умови, якщо 

його продукція, послуги користуються попитом, що можливо лише за умов 

високої якості та відповідності вимогам споживачів, стандартам й іншим 

нормативним документам. 

Вимоги до якості постійно змінюються, підвищуються з розвитком науково-

технічного прогресу, підвищенням рівня життя та, відповідно, попиту на 

продукцію, послуги. 

Кожне підприємство готельно-ресторанної сфери повинно гарантувати 

клієнтам чистоту, гігієну, чітке обслуговування, особисту безпеку та безпеку 

майна клієнтів. На рисунку 1 зображено цикл управління взаємовідносинами 

якісного агентства зі споживачами. 

 

Рисунок 1 – Цикл управління взаємовідносинами зі споживачами 
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Аналізуючи дані рисунку бачимо, що очікувана якість споживачів повинна 

бути рівна сприйнятій: якість наданих послуг повинна відповідати внутрішнім та 

зовнішнім стандартам та вимогам клієнтів, що різко посилюється в умовах 

високої конкурентності. За для отримання максимального прибутку керівництву 

слід контролювати якість надання послуг. Способами контролю якості можуть 

бути: 

- обзвін клієнтів – проводиться оцінка якості, швидкості обслуговування, 

інтер’єру і атмосфери шляхом оцінювання клієнтами по телефону; 

- анкетування; 

- таємний клієнт – проводиться перевірка кваліфікованим працівником 

якості продукції та дотримання норм обслуговування та стандартів; 

- телефон гарячої лінії; 

- інтернет оцінка. 

У всіх цих способів є недоліки: деякі способи вимагають багато часу на 

обробку, оцінка не завжди може бути об’єктивною, а не всі конфлікти можуть 

бути вирішені по телефону, про те при впровадженні потрібної комбінації даних 

способів , можна отримати відповіді на запитання, що виникли з приводу якості. 

Навчання персоналу контактної зони потребує значної уваги. Для того, щоб 

підвищивши професійну та особистісну самооцінку тих, хто займається в закладі 

обслуговуванням, потрібно навчити персонал як ефективніше вступати в 

контакт, брати замовлення та розвинути у них вміння переконання, 

інформування та впевненості у собі. Персоналу та адміністраторам слід 

пояснювати, що вони повинні робити для покращення якості сервісу та 

максимального задоволення клієнтів. Варто проводити спеціальні тренінги та 

моделювати різноманітні ситуації, щоб з’ясувати як найкраще слід зреагувати у 

тій чи іншій ситуації. Щоб програма обслуговування гостей не дала збій, 

необхідно регулярно навчати і перевіряти весь персонал контактної зони. А 

також заохочувати та винагороджувати працівників, що надають бездоганний 

сервіс [3]. 
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Успішність роботи будь-якої компанії як механізму є не стільки вміння 

передбачити побажання одного окремо взятого гостя на одній зі змін персоналу, 

а сталість якості, яке забезпечують готелі з добре налагодженими бізнес-

процесами. До простих методів організації бізнес-процесів належать поділ 

процесів, що існують в готелі чи ресторані, які повинні бути нескладними до 

розуміння іншими співробітниками; аналіз діяльності, що дозволить виділити 

типові ланцюги процесів, що відбуваються на підприємстві; категоризація 

процесів та опис самих процесів, що включає в себе детальну схему того, як 

відбувається процес; удосконалення процесів: описані процеси опрацьовуються 

на предмет наявності порожніх, критичних і точок бездіяльності. Після 

виявлення цих точок процеси удосконалюються і впроваджуються в практику за 

допомогою внутрішніх тренінгів та стандартів роботи. 

Окрім запропонованих методів, існують інші способи покращення 

управлінням якістю послуг в готельно-ресторанному бізнесі. Так, японські 

фахівці вважають, що: 

- якість готельного та ресторанного обслуговування визначається технічним 

обслуговуванням обладнання, роботи окремих підрозділів; 

- матеріальна якість, що втілюється в дизайні приміщень, меблів тощо; 

- нематеріальна якість, представлена у вигляді загального рівня комфорту, 

вірогідності реклами, музичного оформлення, тобто атмосфери обслуговування 

та естетичного задоволення; 

- психологічна якість, що характеризується виявом гостинності, ввічливості, 

доброзичливості персоналу; 

- тривалість обслуговування, тобто час очікування, оперативність і 

швидкість обслуговування. 

За системним підходом американських фахівців повна якість послуг у сфері 

готельного та ресторанного обслуговування розглядається як сукупність 

властивостей і характеристик, що викликають задоволення клієнтів, технічної, 

функціональної та етичної (соціальної) якості. Технічна якість готельних та 
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ресторанних послуг визначається рішеннями у матеріальному забезпеченні 

гостинності, використовуваними «ноу-хау» в обслуговуванні клієнтів, 

машинною озброєністю праці, наявністю інформаційних технологій в управлінні 

готельно-ресторанним господарством. Функціональна якість оцінюється як 

здатність персоналу якісно виконувати свої обов’язки відповідно до стандартів 

обслуговування і втілює корисні властивості готельних та ресторанних послуг і 

характерні особливості процесу їх надання. Етична (соціальна) якість 

визначається конкретними показниками, враховуючи досвід функціонування 

підприємства, результати соціологічних і маркетингових досліджень, 

громадську думку, що стає підставою привабливості підприємства і його послуг 

серед споживачів. Повна якість послуг створює сприятливий імідж готелю та 

ресторану у наявних і потенційних клієнтів, що відображається в сприйнятті 

реальної технології обслуговування через порівняння з очікуваною. 

У сучасному менеджменті якості сформувалися універсальні моделі, що 

визначають основні елементи системи управління якістю послуг, які можна 

адаптувати до специфічних особливостей готельного господарства. Серед них 

розповсюджені моделі «П’ять М» Ф. Котлера і «Петля якості» Е. Демінга. 

Модель управління «П’ять М» передбачає, що якість послуг досягається 

через ефективне управління усіма складовими обслуговування в готелі: 

персоналом (МЕN); обладнанням (MACHINE); матеріалами (MATERIAL); 

методами (METHOD); навколишнім середовищем, мікрокліматом (MILIEU). 

«Петля якості» прийнята за основу в міжнародних стандартах ISO 9000-9004 

характеризує етапи життєвого циклу послуги, серед яких: маркетинг, 

проектування послуги; матеріально-технічне забезпечення; підготовка 

розроблення технологічного процесу обслуговування; контроль якості; 

реконструкція та експлуатація готельно-ресторанного фонду; інфраструктура 

готелю та ресторану; технічна допомога в обслуговуванні; підвищення 

кваліфікації персоналу[4]. 
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Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчать, що управління якістю послуг – 

складний процес, який охоплює організаційний, економічний, соціальний 

напрями діяльності готельно-ресторанного підприємства. За системним 

підходом управління якістю готельно-ресторанних послуг – це сукупність 

взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, принципів, методів і функцій управління, 

орієнтованих на розроблення та задоволення вимог до якості та зниження витрат 

на нього. В такий спосіб управління якістю готельно-ресторанних послуг означає 

забезпечення оптимального співвідношення його складових. При цьому зусилля 

спрямовуються на досягнення пріоритетних цілей, серед яких – підвищення 

рівня якості, зниження операційних витрат, забезпечення оперативності 

обслуговування, отримання оптимального прибутку. З урахуванням останнього 

готелі починають розглядати питання прибутковості діяльності з позицій якості, 

конкурентоспроможності, ціни, тобто реального стану ринку послуг готельно-

ресторанного господарства. 

Конкретні вимоги до забезпечення якості готельних та ресторанних послуг 

відображені в документах ВТО і глобальній концепції законодавчого 

забезпечення якості послуг на європейському ринку, що спирається на три 

фундаментальні положення, а саме: систему управління якістю в готелі та 

ресторані, контроль якості готельно-ресторанних послуг, єдину оцінку 

відповідності якості (сертифікацію) послуг. 

 Оскільки Україна перебуває на шляху до перетворення на туристичну 

країну, то до відповідності європейським стандартам необхідно подолати 

нелегкий шлях. Після проведення «Євро 2012», а в подальшому «Євробачення 

2017» її було відмічено як країну з великим потенціалом. Саме тому необхідно 

розширювати інфраструктуру готельно-ресторанного бізнесу, створювати 

заклади для навчання персоналу та підвищення його кваліфікації. Крім хостелів, 

велику популярність, можливо, отримає сектор сервісних апартаментів під 

управлінням міжнародних і локальних операторів. 
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Першочерговим постає питання розроблення власної нормативно-правової 

бази, яка б регулювала якість надання послуг у цій сфері. Система управління 

якістю послуг готельно-ресторанного господарства повинна гарантувати 

клієнтові задоволення його запитів під час обслуговування в готелі та ресторані, 

на усіх його етапах і у всіх ланках. Тому особливого значення набуває проблема 

розроблення та практичного застосування внутрішніх стандартів підприємств, 

які визначають загальні складові якості надання готельно-ресторанних послуг. 
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УКРАЇНІ  

 

У статті досліджені актуальні питання розвитку ресторанної справи в 

Україні. Акцентовано увагу на динаміці створення нових ресторанних 

підприємств за роки незалежності. Аналітична складова викладена за окремими 

напрямками ресторанної справи. У статті проаналізовано віртуальний ринок 

ресторанів із 20-ти країн, цінова політика, форми розрахунків та системи 

управління.  

Ключові слова: ресторанна справа; ресторани; розвиток; тенденції; послуги; 

структура; діяльність; розрахунки; асортимент; бренд. 

Ресторанна діяльність – одна  із найбільш прибуткових напрямів розвитку 

національної економіки. Одним із головних завдань нині залишається аналіз 

ринку ресторанних послуг та визначення основних тенденцій його розвитку, які 

дають змогу відкрити підприємцям нові можливості для заснування бізнесу в 

найбільш затребуваних та перспективних сегментних нішах, що, можливо, 

зможе призвести до подальшого розвитку ресторанного бізнесу в Україні.  

Питання розвитку ресторанного бізнесу активно вивчаються й 

обговорюються у науковому середовищі. Йому  присвячені праці наукових 

дослідників цієї тематики, таких як: Корнева Д. А. [1], Кравчук Г. О. [2], Носенко 

В. О. [3], Горіна В. О. [4], Писарівський І. М. [5]. У роботах науковців досліджено 

різні сегменти ресторанного бізнесу, але залишається досить багато 

малодосліджених питань, які виникають зі зміною економічного стану країни, а 

також смаків та вподобань споживачів. 
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 Із початком економічних трансформацій прибутковість закладів ресторанного 

господарства, функціонуючих на обмеженому сегменті продовольчого ринку, 

при низькому рівні життя українців стала доволі нестабільною. Порівняно 

невеликі капітальні витрати на створення ресторану можуть окупитися за кілька 

років. В останнє десятиліття в Україні триває не лише прискорене зростання 

суб’єктів ресторанного бізнесу, а й сталися суттєві зміни, що стосуються 

різноманітності типів і класів обслуговування. У 2019 р. продовжувалися 

тенденції 2018 р., вони можуть проявлятися й у 2020 р. Відкриваються заклади в 

середньому і нижньому сегментах, що відповідає ціновим очікуванням 

ресторанної аудиторії. Для Києва нижній сегмент - це заклади із середнім чеком 

до 100 грн., майже завжди із самообслуговуванням. Середньоцінові - 100-400 

грн., які діляться на три підгрупи: «середній», «середній -» і «середній +». Із 

великим відривом іде елітний сегмент із середнім чеком 800-1200 грн. на одну 

особу. У роботі ресторанного господарства за переміщенням послуг можна 

виділити три основні групи класифікації:  

1) національну;  

2) послуги з предметною спеціалізацією;   

3) послуги без чіткого спрямування. Поглиблення спеціалізації закладів 

ресторанного господарства пов'язане зі створенням міжнародних ланцюгів, які 

відіграють важливу роль у розробці і просуванні високих стандартів 

обслуговування. Однією з перших на український ринок у 90-х роках XX ст. 

прийшла міжнародна мережа фаст фуд "McDonalds". Іноземні системи дали 

поштовх для розвитку національних систем на основі франчайзингу. Одним з 

перших таких проектів стало створення мереж національних ресторанів 

швидкого харчування "Швидко", "Мак Смак", "Домашня кухня", "Пузата хата". 

Перша з них була відкрита 1999 р. у Києві. 

На рівень цін ресторанних послуг напряму впливають собівартість і склад 

продуктів, з яких готуються фірмові страви. Окремо слід виділити зміни форм 
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розрахунків за ресторанні послуги, зокрема кредитні картки. Загалом у 

ресторанному бізнесі можна виділити такі основні тенденції розвитку, а саме:  

1. Забезпечення відпочинку громадян та сприяння поліпшенню їх здоров’я;  

2. Модернізація технологічних процесів при обслуговуванні клієнтів;  

3. Підвищення рівня технічного забезпечення ресторанних закладів;  

4. Вдосконалення асортименту продовольчої продукції та ресторанних послуг;  

5. Розвиток системи управління ресторанним бізнесом як на рівні самих 

ресторанів, так і держави в цілому.   

За останні роки в ресторанному бізнесі сформувався новий напрям - 

демократичні ресторани, що поєднують в собі "швидкі" технології фаст фуду і 

якість національно. "Фрі фло", або free flow, означає "вільний рух". Стосовно 

підприємств ресторанного господарства - це вільний рух як відвідувачів, так і 

їжі. Ознаки таких підприємств - приготування страв у присутності гостей, 

відсутність офіціантів, відкрита кухня, багатий асортимент.  

Крім того, у ресторанному бізнесі протягом останніх років спостерігається 

тенденція до зміщення акценту відомих рестораторів із сегмента елітних на 

сегмент демократичних ресторанів. Ресторани середньоцінового сегмента 

превалюють на ринку. Переваги за типом кухні дуже неоднозначні, особливо в 

регіонах України. Характерна прихильність до певного продукту, а не до типу 

кухні як такого, наприклад переваги м'яса, часто певного вигляду (свинина, 

куряче м'ясо), у виконанні різних кухонь або риби і морепродуктів. Переважно в 

Україні у певних кухонь є групи шанувальників, іноді споживачі віддають 

перевагу улюбленому продукту в улюбленому виконанні, при цьому абсолютно 

не важливо, до якої кухні належить та або інша страва [7]. Напрямом розвитку 

ресторанної справи є надання реклами як послуги та складової гостинності й 

сервісу. У віртуальному ринку ресторанних послуг надаються, наприклад, on-line 

замовлення для клієнтів у мережі Інтернет або самостійно. При цьому ресторани 

можуть надати європейську кухню (5% замовників) від банку даних; 

американську - 4,3%; японську - 3,9%; китайську, італійську та мексиканську - 

по 3,09%; грузинську - 2,1%; арабську та німецьку - до 1,7%. Послуги ресторанів 
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при замовленні через Інтернет суттєво різняться за показником вартості. У 

розрахунку на одного відвідувача це має такий вигляд: до 10 доларів США - 28% 

відвідувачів; від 10 до 20 - 42%; від 20 до 30 - 13%; від 30 до 50 - 15%; від 50 і 

вище - 2% [7.]. 

В Україні чимало ресторанів і кафе, які радують відвідувачів не лише 

гарною кухнею, а й цікавими інтер'єрами. Але безумовним лідером за кількістю 

та, мабуть, і за якістю концептуальних закладів ресторанного господарства є 

Львів. 

У Львові є багато нових ресторанів незвичних форматів, запорукою успіху 

яких є проривна ідея з чітким бізнес-планом. Підприємства вже через місяць 

після відкриття повинні давати прибуток. Прикладом таких закладів є "Криївка", 

"Мазох-кафе", "Старий трамвай". Для останнього спеціально викупили 

призначену для брухту колісну базу старого трамвая, за старими світлинами 

відновили і збудували вагончик. Ідейно "Криївка" пов'язана з історією УПА, а 

"Мазох-кафе" - з еротичною тематикою. У сюжеті СNN "Мазох-кафе" назвали 

одним з найбільш незвичних закладів світу. 

Цей напрям розвитку ресторанної справи є перспективним для всіх великих 

міст України, історія яких сповнена цікавих фактів і легенд про місцевих героїв. 

Позитивні наслідки розвитку ресторанного господарства в Україні: 

- дає істотну економію суспільної праці завдяки раціональнішому 

використанню техніки, сировини, матеріалів; 

- надає відвідувачам протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх 

працездатність, зміцнює здоров'я; 

- дає можливість організації збалансованого раціонального харчування в 

дитячих і навчальних закладах. 

Отже, аналізуючи формати ресторанів, зрозуміло що нині процвітає 

загальносвітова тенденція до здорового способу життя і харчування. У 

ресторанному бізнесі це також проявляється дуже активно, зокрема в розвитку 

фаст-фудів, що пропагують здорову їжу. Прикладами можуть бути мережеві 

заклади Fresh Line, Salateira, Salatnik, які готують їжу, що вважається корисною.  
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РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ КАРАНТИНУ  

 

У статті розглянуто ключові проблеми, зміни та обмеження в розвитку 

підприємств ресторанного бізнесу в період пандемії коронавірусу. 

Охарактеризовано основні види інновацій для захисту бізнесу. Сфокусовано 

увагу на інтернет-технологіях та альтернативних оnline-сервісах для 

реінжинірингу основних бізнес-процесів та перепрофілювання звичного режиму 

роботи закладів ресторанного бізнесу на формат адресної доставки замовлень. 

 Ключові слова: ресторанний бізнес, підприємство, період пандемії 

коронавірусу, розвиток, інновації, соціальний медіа-маркетинг, концептуальний 

базис. 

За останні роки ресторанний бізнес розвивався досить динамічно та 

зростав випереджаючими темпами. Один за іншим відкривались нові ресторани, 

паралельно ще більш швидкими темпами колишні ринки перетворювались на 

модні гастропростори, з’являлись нові формати підприємств ресторанного 

бізнесу. Сучасні реалії функціонування підприємств різних галузей економіки 

характеризуються досить складною ситуацією. Поширення загрози COVID-19 у 

всьому світі змінило діяльність усіх суб’єктів господарювання. 

 Дослідженню різних аспектів розвитку підприємств ресторанного бізнесу 

присвячені праці таких учених, як О.Ф. Гріценко, А.Д. Нєшева [1],                

О.Ю. Давидова [2], Н.В. Полстян [3], М.В. Клапчук, В.І. Біян [4], Т.Є. Лебедєва 

[5], Л.М. Яцун, Дж. Берноф.  
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Метою статті є дослідження проблем та обґрунтування можливих напрямів 

розвитку підприємств ресторанного бізнесу України в умовах пандемії 

коронавірусу. 

Рецесія коронавірусу не залишила жодної індустрії недоторканою, серед 

яких ресторанний бізнес є найбільш помітним та емблематичним. Сьогодні 

ресторанний бізнес, як ніколи раніше, веде активну боротьбу за збереження 

власної життєздатності. У зв’язку з пандемією коронавірусу закритися більшість 

підприємств ресторанного бізнесу були вимушені у всьому світі. Ресторанний 

бізнес зіштовхнувся з безпрецедентною кризою, яка, безумовно, трансформує в 

перспективі діяльність підприємств цієї сфери. Ресторатори усього світу, для 

яких ресторанний бізнес має цінність, сьогодні вимушені задіяти всі ключові 

ресурси. В таких умовах на перший план виносяться питання гнучкості та 

швидкості реакції підприємств ресторанного бізнесу, що передбачає адекватну 

трансформацію бізнес-моделі їх діяльності відповідно до змін умов ведення 

бізнесу. Новий індустріальний ландшафт, створений COVID-19, змушує 

підприємства ресторанного бізнесу розробляти нові креативні механізми не 

тільки збереження життєздатності, але й розвитку, які б дали змогу адаптуватись 

до нових реалій зовнішнього середовища. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Сучасний світ стикнувся з викликами, з якими ніколи не зустрічався. 

Наслідки та втрати поширення пандемії колосальні. Найбільш чуттєвими 

сферами бізнесу, на діяльність яких були введені безпосередні обмеження у 

зв’язку зі вжиттям карантинних заходів, є:  

1) розважально-культурні заклади (театри, кінотеатри, виставки, 

різноманітні розважальні заходи, фітнес-клуби тощо), що мають від повної 

зупинки до спаду виручки на 50–80%;  

2) готельно-ресторанний бізнес, де ситуація майже аналогічна, оскільки 

вводиться обмеження на скупчення людей; згідно з рішенням уряду 

допускаються лише приготування їжі й доставка замовнику; 
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 3) туристичні послуги, що мають абсолютне падіння у період карантину у 

зв’язку із закриттям кордонів та міжобласного сполучення в межах України;        

4) сфера надання косметологічних послуг, де вже відчули спад відвідувачів 

більш ніж на 50%. Формування та реалізація стратегії розвитку підприємства 

ресторанного бізнесу зазвичай здійснювалися під впливом широкого спектру 

груп чинників, зокрема науково-технічних, соціальних, культурно-історичних, 

економічних, політико-правових, міжнародних, природно-кліматичних, 

демографічних [2, с. 460]. 

 Епідемія COVID-19 та вжиття санітарних заходів для його стримування 

розширили перелік чинників, дія яких внесла значні зміни та обмеження в 

розвиток підприємств ресторанного бізнесу у всьому світі. Введення державами 

обмежень на діяльність підприємств ресторанного бізнесу викликало хвильовий 

ефект у суміжних галузях, таких як виробництво продуктів харчування, лікеро-

горілчаних виробів, виробництво вина та пива, постачання продуктів харчування 

та напоїв, рибальство, сільське господарство. Це здебільшого обумовлено тим, 

що ресторанний бізнес є ключовою складовою частиною сфери харчування, за 

своєю сутністю та призначенням є природно-соціально-економічною системою 

та входить до міжгалузевого регіонального кластеру, активно впливає на 

розвиток усіх секторів продовольчого комплексу держави. Серед широкого 

спектру джерел, що впливають як на сам розвиток підприємств ресторанного 

бізнесу, так і на мінливість якості й асортименту ресторанних послуг, важливе 

місце посідає сам споживач послуг. У зв’язку з цим соціальна, біологічна та 

психологічна унікальність, інтелектуальна здатність, а також інформаційна база, 

імідж та образ життя споживача є головними ціннісними орієнтаціями. Все це 

фактично пояснює високу ступінь індивідуалізації ресторанних послуг. 

Ресторани, кафе, пекарні та інші підприємства цієї сфери в умовах боротьби з 

пандемією вимушені змінювати формат роботи з клієнтами. Для збереження 

свого іміджу, утримання постійних клієнтів та загалом присутності у сфері 

ресторанного бізнесу значна частина підприємств здійснила реінжиніринг 
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основних бізнес-процесів з акцентом на формат адресної доставки. З огляду на 

це сьогодні для збереження бізнесу на перший план виносяться питання 

здійснення трансформацій у діяльності підприємств ресторанного бізнесу та 

розроблення інноваційних рішень. Безумовно, інновації несуть великі 

перетворення, інколи такі, що змінюють спосіб життя або навіть світогляд цілого 

суспільства. Інновації в ресторанному бізнесі мають бути не менш 

прогресивними, ніж в інших сферах господарювання людини, а також бути 

спрямованими на вирішення наявних проблем.  

Сьогодні підприємства ресторанного бізнесу переосмислюють свій бізнес 

з точки зору Інтернету та його нової культури й можливостей. Зростаючий ритм 

сучасного життя стає більш мобільним (користувачі мобільних пристроїв мають 

широкі можливості придбання ресторанної продукції через зручні додатки). 

Перспективне домінування інформаційно-комунікаційних технологій створює 

не тільки можливість збереження життєздатності в період всесвітньої боротьби з 

пандемією, але й нові перспективи розвитку підприємств ресторанного бізнесу 

шляхом впровадження альтернативних інноваційних рішень. Мобільні додатки 

у віртуальних об’єктах привели до появи креативних напрямів розвитку 

підприємств ресторанного бізнесу та їх наближення до споживачів. Сьогодні 

споживач може замовити кулінарні страви, не виходячи з дому, роботи або в 

інших різних ситуаціях, які обмежують відповідний час на відвідування 

підприємств ресторанного бізнесу. Інтерактивні технології створюють 

можливість споживачу спостерігати за тим, як готуються кулінарні страви, через 

веб-камеру на кухні. Так, Мішленівський шеф Массімо Боттура (Massimo 

Bottura) залишився вдома на час карантину й запустив в «Instagram» кулінарне 

шоу «Кухня карантину». Декілька разів на тиждень він разом із сім’єю готує 

вечерю та ділиться кулінарним досвідом [7]. Багатьом людям, які змушені 

залишатись вдома, цікаво побачити досвід Мішленівського шефа. У цьому сенсі 

заслуговує на увагу позиція зарубіжних учених, які в ході дослідження питань 

соціального маркетингу наголошують на важливості мобільних додатків у 
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розвитку підприємств ресторанного бізнесу. Вчені зазначають, що «зростання 

мобільних додатків у віртуальних об’єктах обумовлено безліччю переваг, серед 

яких домінуючими є легкість проникнення на ринок, охоплення більшої 

кількості людей, безпосередність у взаємодії між клієнтом і підприємством 

ресторанного бізнесу, усунення посередників, а також географічних бар’єрів і 

можливість оптимізації витрат як споживача, так і підприємства ресторанного 

бізнесу». Інформація, отримана під час використання RFID-міток, може мати 

переваги щодо відстеження запасів, аналізу популярності ресторанної продукції, 

створюючи можливість покращення меню. Відстеження обслуговування таблиць 

може допомогти під час розроблення більш ефективних способів прийому 

замовлень, обслуговування клієнтів та підвищення ступеня їх задоволеності. 

Відстеження співробітників, з іншого боку, може допомогти зменшити проблеми 

пунктуальності та підвищити продуктивність. Рестораторам також слід 

сфокусувати увагу на інструменті інтернет-маркетингу, що передбачає 

просування ресторанного продукту, самого підприємства ресторанного бізнесу 

та його бренду за рахунок використання соціальних медіа, контент яких 

створюється чи оновлюється за рахунок зусиль власників і відвідувачів, а саме 

на соціальному медіа-маркетингу (Social Media Marketing, SMM).  

Серед популярних платформ, які використовують споживачі, слід назвати 

не тільки популярні «Facebook», «Instagram» і «Twitter», але й соціальний 

інтернет-сервіс і фотохостинг «Pinterest», ділову соціальну мережу «LinkedIn», 

сервіси мікроблогів «Tumblr» і «Flickr», відеохостінги «YouTube» та «Vimeo», 

нові формати для розміщення відеофайлів «Coub», «Vine», а також індивідуальні 

мессенджери «WhatsApp», «Viber» і «Telegram» [6, с. 114]. Завдяки великій 

кількості користувачів соціальних мереж і вільному доступу до їх даних 

відкритою є значна кількість інформації, яку маркетологи підприємств 

ресторанного бізнесу можуть використати для стратегічного аналізу й цифрового 

маркетингу. Слід відзначити, що SMM має свою специфіку, яка суттєво 

відрізняється від звичайного маркетингу своєю стратегією та термінологією, 
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проте є повноцінним маркетингом. побудованим на цифрових технологіях, який 

має свої переваги, такі як миттєвий відгук аудиторії та її швидкий аналіз, 

конкурентна інформаційна розвідка та онлайн-моніторинг цін та дій 

конкурентів, інформаційний аналіз та аналіз реакції аудиторії, види реклами та 

способи просування контенту. 

Ресторанна індустрія зараз стикнулася з найбільшим випробуванням за 

останній час. Щоб вистояти у складних умовах, власники ресторанного бізнесу 

трансформують звичні формати діяльності та активізують всі можливі резерви 

та ключові ресурси. З огляду на те, що на сучасному етапі розвитку сфера 

ресторанної індустрії є глобальним комп’ютеризованим бізнесом, який базується 

на інтернет-технологіях та альтернативних оnline-сервісах, у сучасних умовах 

вони мають бути максимально задіяні в діяльності підприємств ресторанного 

бізнесу. Інформаційні технології сьогодні, як ніколи раніше, стають все більш 

цінним ресурсом у підприємствах ресторанного бізнесу, допомагаючи 

рестораторам не тільки зберегти життєздатність, але й розкрити нові 

перспективні напрями розвитку. Для збереження бізнесу та забезпечення 

ефективного перепрофілювання звичного режиму роботи закладів ресторанного 

бізнесу на формат адресної доставки замовлень запропоновано концептуальний 

базис соціального медіа-маркетингу для підприємств ресторанного бізнесу, який 

інтегрує ключові акценти утримання цінності в умовах пандемії.  
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Ринок ресторанних послуг в України розвивається стрімкими темпами і 

характеризується високою адаптованістю до викликів з боку смаків та вподобань 

споживачів. Щороку кількість підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

зростає. Динамічний розвиток цієї галузі обумовлює появу підприємств 

громадського харчування різних типів та цінових категорій, що дає можливість 

споживачам обирати таке підприємство ресторанної сфери, яке найбільше 

підходить для них за всіма критеріями.  

Постановка проблеми.Останнім часом усе більшою популярністю у 

відвідувачів користуються страви етнічних кухонь світу, зокрема грузинської, 

що призвело до масового відкриття закладів даного спрямування, і обумовлює 

актуальність нашого аналізу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане питання опосередковано 

розглядалось в літературних джерелах, пов'язаних з вивченням стану та розвитку 

ресторанного господарства, а саме в працях А. О. Аветисової, В. А. Антонової, 

Н. О. П'ятницької [1, 2, 5]. 

Метою даної статті є проведення аналізу сучасного стану та перспективи 

розвитку ринку закладів грузинської кухні. 

Виклад основного матеріалу. Останні декілька років на Поділлі усе частіше 

відкриваються нові заклади громадського харчування, особливо це помітно у 

порівнянні з після кризовим періодом. Розвиток міста вплинув і на пропозиції 

ресторанних закладів щодо вибору кухонь, таких як: традиційної української, 

польської, грузинської, східної, класичної європейської та американської кухонь. 

Більшість закладів використовують певне поєднання цих кухонь для залучення 

більшої кількості відвідувачів та збільшення прибутковості закладів.  

Особливим попитом у вінничан (смт Якушинці)  сьогодні користуються 

заклади грузинської кухні, що помітно по великій кількості відгуків та оцінок від 

клієнтів на різноманітних інтернет платформах. І власники цих закладів  

неодмінно прагнуть вразити своїх відвідувачів не лише смачною кухнею, 

інтер’єром та обслуговуванням, але й додатковими послугами, аби підняти 
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престиж закладу в інтернет просторі і зацікавити нових відвідувачів.  В Вінниці 

є велике різноманіття підприємств громадського харчування, які спеціалізуються 

виключно на грузинській кухні, так і багато тих, де є поєднання різних кухонь, 

звісно їх не так багато, як до прикладу у Львові чи Києві, проте є з чого обирати. 

Страви грузинської кухні подають в таких закладах харчування міста, як  

кафе «Фекторі», кафе «Грузія», ресторан всеукраїнської мережі «Гамарджоба»,   

кафе «Орхідея». Усіх їх об’єднує колорит кавказького регіону та надзвичайна 

кухня. 

«Фекторі» - це смак культури крізь століття. Саме цю фразу вибрало своїм 

девізом міський ресторан в самому серці Вінниці. Назва закладу походить від 

імені античного міста , яке заснували стародавні греки на чорноморському 

узбережжі Грузії в VI ст. до н.е., а в I-VI ст. римляни побудували місто, 

обмінювалися культурами і смаками кухонь. В закладі представлений широкий 

асортимент грузинських закусок, хачапурі, шашликів та грузинських вин [8]. 

Любителі хінкалі можуть завітати в «Грузію». Меню кафе «Грузія» 

прекрасно передає колорит Грузії: неймовірно смачний грузинський шашлик і 

соковиті хінкалі з м'ясом і сиром, запашні хачапурі по-аджарський, кубдарі, 

чихиртма, а на десерт - пахлава, горіховий торт. У продажу є різні сири, які 

можна в ресторані, так і взяти з собою. Витриманий інтер'єр, народна грузинська 

музика на фоні - справжній затишний куточок Грузії в центрі Хмельницького [7]. 

Хінкальня™ — всеукраїнська мережа гостинних ресторанів із лаконічним меню 

хітів грузинської кухні, головною стравою якого є хінкалі — приправлені 

спеціями соковиті м’ясні мішечки з тугого тіста. 

Хінкальня – це унікальний формат гостинного ресторану грузинської кухні, 

головна складова успіху якого – по-справжньому смачна та недорога їжа. 

Меню ресторану просте та зрозуміле: хінкалі, хачапурі трьох видів, страви з 

мангалу, харчо, багато овочів та зелені, домашнє вино. 

В основі фірмового стилю Хінкальні — старовинний візерунок грузинської 

вишивки, його елементи використані у дизайні меню та приміщення. Меблі-
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трансформери і зістарені ширми дозволяють швидко адаптувати місце під великі 

застільні компанії ввечері та обідній варіант вдень [10]. 

Ресторан «ДЕБІ» - місце де готують дивовижні страви грузинської кухні. Кожна 

позиція в меню - справжнє задоволення, свято смаку, яскраві фарби і неймовірні 

аромати. Тут можна покуштувати: 

- страви з м'яса - справжній грузинський соковитий шашлик, абхазура, 

стейк, люля кебаб; 

- салати і закуски з овочів, зелені, морепродуктів, сиру; 

- гарячі хачапурі з тягучим сиром сулугуні та іншими начинками; 

- хінкалі з бараниною, яловичиною, сиром; 

- перші страви, серед яких пальму першості міцно витримує харчо з 

телятини з рисом, томатами і кінзою. 

У будь-який день і в будь-яку погоду в ресторані «ДЕБІ» панує невимушена 

атмосфера, приправлена відомою грузинською гостинністю і привітністю [9]. 

В ресторані «Лізгінка» гостям представлений широкий асортимент популярних 

європейських, грузинських, східних і українських страв. Основний акцент 

зроблений на м'ясних і рибних стравах, приготованих на грилі. Фірмові 

частування – хачапурі з сиром сулугуні, суп харчо, чихиртма, люля-кебаб, 

оджахурі, чанахі. В алкогольній карті є фірмові напої – чача і Хванчкара. 

Регулярно в закладі звучить жива музика і проходять шоу-програми. 

Також останнім часом в містах Поділля все більшу популярність набирають 

пекарні з грузинською випічкою, де випікають вироби за старовинними 

національними рецептами – пекарня «Кетілі пурі», «Гарячий грузинський хліб», 

«Смак Грузії». 

У наш час свої враження та побажання для власників відвідувачі закладів 

Вінницького регіону залишають на порталі місцевого інтернет-ресурсу «Каталог 

20.ua», «list.in.ua»,  або ж на найбільшому в світі сайті для любителів подорожей 

TripAdvisor. 
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Проаналізувавши відгуки про згадані вище підприємства громадського 

харчування, можна дійти до висновку, що є два основних недоліки в роботі 

закладів, які їх об’єднують: 

1. Використання неякісної чи недостатньо свіжої сировини під час 

приготування страв; 

2. Погане обслуговування офіціантами відвідувачів закладу, 

ігнорування зауважень щодо обслуговування з боку адміністрації 

закладів. 

Якщо рецептура складена невдало, технологія не відпрацьована, то навіть за 

належної якості сировини й високої кваліфікації працівників видати якісну 

продукцію при масовому виробництві практично неможливо. 

Забезпечення якості продукції включає в себе взаємопов'язані і 

взаємопідлеглі стадії та операції — від приймання сировини до зберігання і 

реалізації готової продукції. Навіть тільки одна незадовільно виконана операція 

в технологічному процесі виробництва продукції може зіпсувати решту 

високоякісної роботи і не дозволить одержати продукцію належної якості. А 

тому необхідно чітко дотримуватися технологічної дисципліни, запропонованої 

нормативно-технічною документацією, контролювати якість виконання не 

тільки всього технологічного процесу, але й якість виконання проміжних 

операцій. 

Для стабільного випуску продукції високої якості необхідно також 

підвищувати технічну оснащеність підприємств, автоматизувати технологічні 

процеси, удосконалювати господарський механізм управління якістю продукції 

[3]. 

Зважаючи на високу залежність якості харчової продукції від продовольчої 

сировини, необхідно активізувати пошуки, апробацію і масове використання 

достовірних методів проведення її експрес-аналізів на вміст шкідливих залишків 

(агрохімікатів, важких металів, мікроелементів, радіонуклідів, патогенної 

флори), провести уточнення їх граничних концентрацій згідно з результатами 

останніх наукових досліджень тощо [6, с. 43]. 
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Вирішення другої проблеми повністю залежить від професіоналізму 

працівників закладу харчування. Від підготовки до обслуговування офіціанта і 

його професійності в процесі роботи залежить настрій людей, які прийшли до 

ресторану, і враження від підприємства. 

Офіціант повинен добре знати меню і характеристику страв, склад 

продуктів, з яких їх готують, гарніри і соуси до них, напої, уміти запропонувати 

правильне поєднання окремих страв і напоїв. Також він має знати специфіку 

роботи підприємства ресторанного господарства, форму і документацію 

розрахунку зі споживачами, правильно організовувати своє робоче місце, 

дотримуватися правил етикету [4]. 

Власники підприємства мають бути зацікавлені в етичному і професійному 

виконанні обов’язків своїми працівниками, заохочувати та мотивувати хорошу 

роботу преміями та надбавками, при цьому відслідковувати їхні порушення та 

проводити заходити для підвищення якості обслуговування. 

Культура обслуговування - один із основних критеріїв в оцінці діяльності 

працівників закладів ресторанного господарства. До основних чинників, що 

визначають культуру обслуговування, належать: 

- наявність сучасної матеріально-технічної бази; 

- види і характер послуг, що надаються; 

- асортимент і якість продукції, що випускається; 

- впровадження прогресивних форм обслуговування;  

- рівень рекламно-інформаційної роботи; 

- професійна майстерність працівників закладів ресторанного господарства. 

Культура обслуговування на високому рівні підвищує 

конкурентоспроможність підприємства, що дуже важливі в умовах ринкових 

відносин [4]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз підприємств 

харчування грузинської  кухні в місті Вінниці (смтЯкушинці) показує, що існує 

шлях до відкриття все більшої кількості закладів та великий попит на продукцію 
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цієї національної кухні. Проте, на основі оцінок відвідувачів в глобальній мережі 

інтернет, нами був зроблений аналіз негативних відгуків і запропоновано методи 

їх вирішення для покращення роботи даних закладів. 
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МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ДЕСЕРТІВ 

 

Тенденції створення десертів на даний час досить різноманітні і ринок  дуже 

вибагливий - популярні як домашні, добре знайомі десерти, так і більш складні 

авторські. Кондитерське мистецтво має багато граней, і всі ці аспекти мають 

місце бути і, безумовно, знаходять відгук серед покупців. Сьогодні одними з 

головних фаворитів мистецтва приготування їжі стали так звані молекулярна 

і органічна кухні. Симбіоз цих напрямків дуже цікавий, перспективний і 

методами емоційного впливу на людей десь перевершує такі види мистецтв як 

живопис, скульптуру та музику. 

Ключові слова: молекулярна кухня, молекулярні технології, еспума, 

сферифікація, желефікація, емульсифікаціі, вакуумна технологія Sous-Vide, 

низькотемпературний метод. 

Молекулярна кулінарія - це високі технології на кухні. Здавалося б, все, що 

можна, вже приготовано і випробувано, але кулінарія, як високе мистецтво 

продовжує розвиватися, змінюючи консистенцію і форму продуктів до 

невпізнання, радуючи творчістю гурманів і викликаючи подив недосвідченого 

споживача. Це кухня, яка стоїть на кордоні науки і кулінарії, хоча сама назва з 

точки зору хімії не зовсім відповідає дійсності - кухар працює не з молекулами. 

Молекулярна кухня - це підхід до приготування їжі на основі знань, які дають 

фізика і хімія, узагальнюючи різноманітні кулінарні феномени, відмічені 

протягом всієї історії гастрономічного мистецтва, і сучасні інноваційні 

технології [1, с. 64]. 
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Зарубіжні науковці вже давно досліджують застосування молекулярних 

технологій у закладах ресторанного господарства. Над вивченням теми 

молекулярної кухні працюють такі науковці, як Х. Блюменталь, П. Бархам та ін. 

Серед українських дослідників привернули увагу до застосування елементів 

молекулярної кухні П.П. Пивоваров, А.Б. Горальчук, Н.Г. Гринченко,                

М.І. Пересічний, О.В. Арпуль, Г.Ф. Коршунова, О.Л. Лисенко, А.М. Дорохович. 

Люди з давніх часів використовували науку на кухні, щоб домогтися 

потрібного їм результату, просто процес приготування їжі не розглядалося з 

наукової точки зору. Паризький гастроном-фізик Ерве Тис почав свої фізико-

хімічні експерименти над їжею ще в 80-х роках ХХ століття. За допомогою 

різних харчових добавок, технік і інструментів він надавав типовим стравам 

нетиповий смак, вигляд і текстуру. У всіх цих досліджень і народилася 

молекулярна гастрономія, яка отримала своє розвитку і досі залишається на 

озброєнні кращих ресторанів в світі [1, с. 58]. 

Новий і модний напрямок в кулінарії цікавий тим, що страви повинні бути 

не тільки незвичайними і смачними, але і красивими, як і в звичайній кулінарії, 

повинні радувати смак, але і бути візуально привабливими. Тут увага 

акцентується не на запровадження в повсякденну практику незвичайних і 

екзотичних продуктів, а на кулінарні техніки. Причому, якщо в сучасній кухні 

прийнято готувати при пікових температурних значеннях, тут дуже багато 

робиться при мінімально можливій температурі, це спосіб збереження корисних 

речовин в їжі. 

Якщо заглянути на кухню молекулярного ресторану, то вона зможе нагадати 

щось середнє між кухнею і лабораторій. Використання спеціальних апаратів і 

різних інгредієнтів, крім продуктів харчування можуть викликати сум'яття навіть 

у професійного кухаря. Так як, за допомогою молекулярної кухні страви 

приготовані з м’яса чи риби, можуть, сміливо перетворитись на смачний десерт. 

Серед способів приготування можна виділити основні: еспума, сферифікація, 

желефікація, емульсифікаціі, вакуумна технологія Sous-Vide, 

низькотемпературний метод. 



265 
 

Щоб краще зрозуміти всі процеси, які відбуваються на молекулярної кухні, 

варто розглянути ряд основних технік, які використовуються повсюдно, а також 

і для приготування десертів: 

1) Желефікація - використання желюючих харчових добавок (агар, желатин, 

гелланова камедь і т.д.), щоб додати будь-якій рідкій і нерідкій страві текстуру 

желе, щоб використовувати його в подальшій побудові гастрономічної 

композиції [6, с. 200]; 

2) Сферифікація - одна з найбільш незвичайних і захоплюючих технік 

молекулярної кухні, коли страва подається у вигляді сфери, в якій укладено весь 

смак цієї страви (просте з'єднання альгінату натрію і лактату кальцію); 

3) Емульсифікація - техніка, яка дозволяє за допомогою додавання 

емульгаторів (соєвого лецитину) збити будь-яку рідину в піну, якою можна 

прикрасити десерти, страви, коктейлі; 

4) Різке охолодження - техніка, де використовується рідкий азот (або сухий 

лід), яка дозволяє моментально заморожувати продукти, щоб їх текстура була 

набагато ніжніше, ніж у звичних для нас. Наприклад, моментальна заморозка 

морозива в рідкому азоті, щоб уникнути утворення великих кристалів і, як 

наслідок, жорсткої текстури [2, с.184]. 

Варто розвіяти міфи, що молекулярна кухня будується тільки на 

застосуванні харчових добавок або рідкого азоту. Молекулярна кухня - це кухня, 

побудована на застосуванні точних наукових фактів (будь то температура 

смаження, час варіння і т.д.), які дозволяють домогтися результату, спираючись 

на наукові відкриття в галузі фізики і хімії кулінарії. Простіше кажучи, 

молекулярна кухня - це науковий підхід до приготування їжі. Це "надбудова" над 

базовою та класичною кулінарією.  

Молекулярна кухня розглядає продукти як поєднання молекул з певними 

фізичними і хімічними властивостями. Кухарі ділять продукти на молекули і 

змінюють їх властивості, в результаті чого з'являються абсолютно нові за 

формою і консистенції страви з незвичайними смаками.  
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Варто продовжити список технік, які застосовуються у приготуванні 

десертів: 

1) Су-від (Sous-Vide) - ця техніка, яка вважається проривом в кулінарії кінця 

ХХ і початку XXI століть. Суть цього методу полягає в тому, щоб упакувати 

бажаний продукт в вакуумний пакет, відкачати повітря і помістити в ванну з 

водою температурою від 30 °С до 90 °С, щоб готувати тривалий час при строго 

встановленій фіксованій температурі, що не знижується / збільшується хоча б на 

1 °С. При готуванні в вакуумі всі корисні властивості продукту зберігаються, а 

також продукт готується дуже повільно при невисокій температурі, не 

відчуваючи «шокуючих» перепадів температур. Завдяки цьому він набуває 

ніжну текстуру і зберігає свій смак. Для приготування використовуються апарати 

Су-Від і вакуумні пакувальники, щоб підтримувати строго точну задану 

температуру; 

2) Сифони для газованої води і вершків (кремер) використовуються, щоб 

наситити будь-яку рідину бульбашками або зробити найніжніші креми з 

незвичайних інгредієнтів. Також за допомогою сифонів готують еспуму (піну); 

3) Використання низьких температур для смаження і запікання на увазі 

підготовку (наприклад, запікання в духовці) тривалий час при температурі нижче 

звичної в 3 і більше разів. Цей спосіб дозволяє досягти неймовірно ніжної 

текстури; 

4) Поверхнева карамелізация - це стандартний прийом, який дозволяє за 

допомогою газового пальника зробити красиву скориночку, якщо страва 

готувалася при низькій температурі [3, с. 248]. 

Молекулярна кухня використовує тільки натуральні добавки і продукти, 

проте через її незвичайності і наукової назви багато людей думають, що техніки 

молекулярної кухні погано впливають на здоров'я споживача. Насправді сама 

суть цього підходу виключає використання шкідливих інгредієнтів.  

Інструменти, що допомагають у приготуванні молекулярних десертів: 

1) Рідкий азот для флеш-заморожування, без утворення великих кристалів 

льоду; 
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2) Анти-сковорідка, для охолодження і заморожування; 

3) Контрольовані водяні ванни для низькотемпературного варіння; 

4) Харчовий дегідратор; 

5) Центрифуга; 

6) Шприц для наповнення різноманітними начинками; 

7) Ультразвук; 

8) Вакуумна машина; 

9) Скороварки; 

10) рН-метр; 

11) Настільні дистилятори; 

Основними інгредієнтами молекулярних страв та десертів є: 

1) Гелеутворюючі агенти, такі як метилцелюлоза; 

2) Замінники цукру; 

3) Емульгатори, такі як соєвий лецитин і ксантанова камедь; 

4) Антипригарні засоби; 

5) Ферменти, наприклад, трансглутамінази - білкове сполучення, також 

зване м'ясним клеєм. 

6) Двоокис вуглецю, для додавання бульбашок і спінювання; 

7) Гідроколлоїди, такі як крохмаль, желатин, пектин і натуральні смоли, 

використовуються як загусники, гелеутворюючих агентів, емульгаторів і 

стабілізаторів, іноді необхідних для спінювання [5, с. 61]. 

Інгредієнти, які використовуються в молекулярної кухні, часто ще 

називають текстурами. Вони допомагають змінити зовнішній вигляд страви, що 

готується, не змінюючи його смак і аромат. 

Серед найбільш популярних текстур можна виділити наступні: 

1) Альгінат натрію - при наявності кальцію, альгінат натрію утворює гель 

без необхідності нагрівання. Використовується для створення сфер з рідким 

наповненням і ніжною гель-мембраною; 
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2) Кальцік - використовується для зворотного сферування. Збільшує вміст 

кальцію в головному інгредієнті без зміни смаку або консистенції. 

3) Хлорид кальцію - додає кальцій до водяної бані, легко розчиняється у 

воді, в присутності альгінату натрію, хлорид кальцію утворює гель без 

необхідності нагрівання; 

4) Ксантанова камедь - використовується для загущення. Незамінна для 

приготування соусів; 

5) Цитрат натрію - використовується для сферифікації і регулювання рівня 

кислотності; 

6) Агар агар - ідеально підходить для приготування гарячих гелів, гелевою 

локшини, піни, гелів для коктейлів, як вегетаріанської альтернативи желатину і 

іншого. 

7) Тапіока - використовується для перетворення жирів в порошок, для 

загущення і в якості наповнювача; 

8) Гліцеринові пластівці - неймовірний емульгатор для води і масел. 

Використовуються для виробництва олійної піни; 

9) Соєвий лецитин - відмінний емульгатор для соусів, ідеально підходить 

для перетворення соків і рідких рідин в піну. Легкі піни, вироблені за допомогою 

соєвого лецитину, також можуть бути заморожені, для створення щільної 

повітряної піни; 

10) Гелан - вегетаріанський гелеутворюючий агент, що ідеально підходить 

для виготовлення твердих і покривають гелів, гарячих і рідких гелів. Він також 

використовується в якості емульгатора і стабілізатора піни. Він легко ріжеться і 

витримує високі температури. 

11) Гідропроксипропіл метилцелюлоза F50 - гелеутворюючий агент. У 

гарячому вигляді представлений у вигляді гелю і при охолодженні 

перетворюється в рідину. Метилцелюлоза також діє як загущувач при холоді; 

12) Йота-карагенан - відмінний згущується і желюючий агент, який в 

основному використовується з фруктами і молочними продуктами, для 
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утворення м'якого гелю. Ідеально підходить для приготування заморожених 

десертів, для стабілізації морозива і додання багатих смакових відчуттів, навіть 

з низьким вмістом жиру [4, с. 49; 6, с. 200]. 

Молекулярна кухня - воістину досягнення 21 століття. Розібрати їжу на 

молекули, а потім зібрати всі воєдино - це, напевно, девіз шеф-кухарів таких 

ресторанів. Саме тому і порції настільки мініатюрні, часто навіть вміщаються в 

чайній ложці. Адже шеф-кухарі ставлять своєю задачею не нагодувати 

відвідувача, а дати можливість продегустувати незвичайну їжу, спробувати 

непоєднувані поєднання смаку і текстур. 

Отже, поступово нові ідеї, технології і методи проникають в кулінарні 

книги, рецепти адаптуються і беруться на озброєння харчовою промисловістю - 

і, нарешті, нові страви з'являються на полицях продуктових магазинів, як це 

сталося зі стравами «нової кулінарії» або стилю ф'южн. І можливо, що через 

десять років застосовуються технології, які використовуються в науковій 

гастрономії, на кшталт швидкої заморозки в рідкому азоті, знайдуть 

застосування і в домашній кухні. 
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Постановка проблеми. Останнім часом в м. Житомир відкрилось багато 

нових закладів ресторанного господарства, багато з них – заклади, що 

спеціалізуються на японській кухні.  

Аналіз останніх досліджень. Дослідження різноманітних аспектів розвитку 

ресторанного господарства висвітлені у працях   багатьох науковців:                

Н. П’ятницької, В.   Дорошенко, В.   Архіпова,  К. Дмитрієвої , О. Тімченко,               

О. Ткаченко та ін. Однак, незважаючи на існування великого наукового доробку 

з цієї проблематики, окремі її аспекти, зокрема дослідження сучасного стану та 

напрямів розвитку ресторанного господарства України та її регіонів, потребують 

подальшого наукового вивчення. 
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Метою статті є вивчення сучасного стану закладів ресторанного 

господарства в місті Житомир, зокрема, суші-барів. 

Виклад основного матеріалу. Ресторанний бізнес є одним з найбільш 

перспективних та значущих галузей індустрії гостинності. Одним із головних 

завдань в сучасних умовах є аналіз ринку ресторанних послуг та визначення 

основних тенденцій його розвитку, які дають змогу відкрити підприємцям нові 

можливості для заснування бізнесу в найбільш затребуваних та перспективних  

сегментах, що, призводить до подальшого розвитку ресторанного бізнесу в м. 

Житомир. Конкуренція за споживачів у цій сфері дуже жорстка. Саме для 

утримання конкурентних переваг підприємства ресторанного бізнесу повинні 

дуже активно застосовувати і запроваджувати сучасні технології [5]. В Житомирі 

функціонує більше 200 закладів ресторанного господарства, з яких 25 

спеціалізується виключно на японській кухні, ще 10 закладів мають в меню деякі 

страви японської кухні. Хоча конкуренція в цьому сегменті досить жорстка, ніша 

цього напрямку ще незаповнена. Щороку в Житомирі з’являється щонайменше 

3 нових суші-бари. Вибагливі споживачі прагнуть чогось новогояк в меню, так і 

в сервісі, тому суші-бари залишаються популярними в житомирян. На основі 

аналізу ринку ресторанного бізнесу в Житомирі (рис. 1) можна зазначити, що в 

місті функціонує найбільше закладів української і європейської кухонь 33% і 

27% відповідно, 15% - кафе і ресторани японської кухні, 11% закладів 

ресторанного бізнесу віддають перевагу грузинській кухні і  

7% позиціонують себе як заклади італійської кухні. 
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Рисунок 1- Відсоткове співвідношення ресторанів з різними кухнями у м. 

Житомир 

 

В Житомирі можна відвідати заклади з японською, чеською, турецькою та 

індійською кухнями. Для кожного закладу притаманні національні страви, 

менеджерський стиль управління процесом, традиції у технології приготування 

їжі, надання сервісних послуг під час обслуговування. 

Останнім часом все більш поширеним став безготівковий розрахунок 

(кредитна карта або PayPas). У ході дослідження було виявлено, що 

розрахуватися кредитною картою MasterCard можна у 85% закладів, Visa у 80% 

[2]. 

Моніторинг соціальних мереж виявив, що більше 70% закладів 

ресторанного господарства ведуть у них свої сторінки, через які можна 

відслідковувати актуальну інформації, новинки меню, акційні пропозиції. 20% 

закладів мають власний сайт, 18% мають мобільний додаток, через який можна 

ознайомитись з меню і замовити доставку їжі. 

Аналіз закладів ресторанного господарства з японською кухнею, виявив, що 

в Житомирі немає жодного ресторану японської кухні, натомість є 20 суші-барів, 

5 з яких працюють лише онлайн, тобто не мають приміщення для 

обслуговування споживачів, працюють лише на доставку (табл. 1). 

 

33%

15%
7%

27%

11%

7%

Європейська Японська Італійська Українська Грузинська Інші
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Таблиця 1 – Аналіз суші-барів м. Житомир 

Назва закладу Адреса Кількість 

посадочних місць 

Середній 

чек 

Оцінка 

Google 

Черепаха вулиця Велика 

Бердичівська, 10/12 

3 0  

 

4 0  

 

3 0  

3 5 0  4 . 5  

Вулиця Київська 77 

Вулиця Покровська 

121 

Papa Joe Вулиця Київська 77 3 2  2 9 0  4 . 2  

Sushi Master Вулиця 

Домбровського 3 

2 8  2 5 0  3 . 5  

Sakura Sushi Вулиця Перемоги 54 42 3 0 4  4 , 5  

KILOGRAMM. 

Sushi Project. 

Вулиця Київська 102 Онлайн-заклад 3 2 7  4 , 6  

Satori Вулиця Перемоги 46 48 3 6 0  4 , 6  

SU&BU Вулиця Велика 

Бердичівська 67 

32 2 9 5  4 , 8  

 

Суші-бар – кафе, яке спеціалізується на японській кухні. У ньому панує особлива 

атмосфера за рахунок оформлення інтер’єру і одягу співробітників в 

національному стилі, створюється східний колорит [3]. 

Суші-бари почали активно відкриватися ще 20 років тому. І хоча за останні 

роки ринок громадського харчування суттєво змінився, заклади японської кухні 

популярні досі. Сьогодні на зміну одиничним кафе і ресторанах все частіше 

приходять великі мережі. В Житомирі є лише один мережевий суші-бар 

«Черепаха». В місці працює три заклади. 
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Аналіз суші-барів показав (табл. 1), що 60% всіх закладів розташовані в 

центрі міста, 20% в торгівельних центрах і 20% в спальних районах міста. Однак, 

ці заклади працюють лише на доставку. 

Із впровадженням карантинних обмежень багато ресторанів і кафе перебудували 

свою роботу з акцентом на послуги «їжа на виніс» і «доставка додому». Це 

допомогло «вижити» в період кризи. Тенденції ресторанного бізнесу такі, що 

популярність даних послуг збережеться і надалі. Сервіси онлайн-замовлень 

стануть основою діяльності ресторанів. Вони не тільки підвищують 

затребуваність послуг, але і дозволяють оперативно відслідковувати ланцюжок 

продажів, контролювати попит на конкретні товарні позиції [1]. 

Згідно із статистикою, за період карантину попит на доставку виріс на 30-80% за 

різними оцінками. 40-50% жителів міст України повідомили про те, що хоча б 

раз користувалися даною послугою. Близько 35% громадян різних країн світу             

(в тому числі України) планують користуватися сервісом доставки в найближчі 

два роки, навіть після скасування карантинних обмежень. 

Впровадження послуги – ефективний спосіб підвищення обсягу продажів, 

виходу на нові ринки.  Однак, деякі заклади харчування, опанували доставку 

значно раніше пандемії , до них відносяться суші-бари, фаст-фуди. Тому цей 

сигмент ресторанного бізнесу не зазнав суттєвих втрат [1]. 

Відкриття суші-бару доволі прибуткова справа, особливо в крупних містах. 

Суші-бар є різновидом фаст-фуду на основі японської кухні. Цільова аудиторія 

доволі широка. Основна категорія споживачів – молодь у віці 18-30 років. 

Ціновий сегмент – нижче середнього. Для реалізації проекту «суші - бар» 

необхідна площа 10м2 на території торговельного центру. Обсяг початкових 

капіталовкладень невеликий. Витрати спрямовані на купівлю обладнання, 

сировини, рекламу, формування оборотних засобів за рахунок яких будуть 

покриватися збитки початкового періоду. Основна частина інвестиційних 

ресурсів припадає на купівлю обладнання – близько 65%. Асортимент суші-бару, 

як правило, включає широкий вибір суші та ролів, декілька варіантів супів та 

лапші, а також напої [4]. 
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Висновки: В останні роки в Житомирі стрімко розвивається ресторанний 

бізнес, що впливає на розвиток економіки міста. Встановлено, що ресторанний 

бізнес є однією з найбільш значущих складових індустрії гостинності. Місту 

потрібно відкривати        більше закладів, які розповідатимуть туристам про його 

історію, традиції. Аналіз закладів японської кухні показав, що місті вкрай бракує 

ресторану японської кухні. Оскільки ця ніша є вільною, бажаючі ресторатори 

можуть її заповнити і скласти конкуренцію вже існуючим суші-барам міста. 
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особливості територіального розміщення досліджуваного селища. Розглянуто 

перспективи та основні переваги розвитку готельного бізнесу у рекреаційних 

місцинах Славська. 

Ключові слова: готель, готельний бізнес, рекреація, туризм, курорт, Славське.  

Львівська область є одним з провідних та найбільш перспективних 

туристичних регіонів України. Завдяки вдалому географічному розташуванню та 

потужному рекреаційному потенціалу, відпочинок на просторах Українських 

Карпат користується великою популярність не тільки серед українців, а і серед 

громадян інших країн. Так, курорт Славське має великий туристичний потенціал 

значно завдяки розташуванню в Карпатських горах. Туристи з різних куточків 

України та зарубіжних країн їдуть відпочити серед мальовничої краси Західної 

України, подихати цілющим гірським повітрям. Та аби відпочинок склався, крім 

гір, потрібною також є відповідна туристична інфраструктура та сервіс. Так, 

дуже важливо надавати якісні послуги, приваблюючи в такий спосіб нових 

туристів, та заохочувати усіх інших, хто хоча б раз вже тут побував, повертатися 

знову і знову.  

На сьогодні готельний бізнес відіграє в економіці України доволі помітну 

роль, і з кожним роком його місце в народному господарстві країни стає все 

більш важливим. Одним із наслідків такої ситуації є посилення конкурентної 

боротьби на ринку галузі. Задля підтримки конкурентоспроможності, 
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керівництво готелів постійно стикається з проблемою пошуку нових ідей, 

формуванням нових додаткових послуг,  які здатні приваблювати більшу 

кількість споживачів та забезпечити отримання прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що українські й 

закордонні науковці систематично проводять наукові дослідження з найбільш 

актуальних проблем функціонування індустрії гостинності. Аспекти проблеми 

функціонування готельного господарства України зазнали відображення у 

працях таких вчених, як Косій Т. [3], Овчаренко Л. [6], Волошина І. [2], 

Остапенко Я. [7], Байлик С., Писаревський І. [1] та інші.  

Мета даної статті – дослідити та проаналізувати актуальний стан розвитку 

готельних послуг селища Славське Львівської області. 

В Україні, подібно більшості країн світу, готельний бізнес є дуже 

перспективною галуззю. Разом з тим, він є доволі чутливим до економічної та 

політичної ситуації в країні, коливань курсу валют,  пандемії та інших факторів. 

У зв’язку з загостренням військових дій на Сході та анексією Криму впродовж 

кількох останніх років все більше туристів почали проявляти підвищений інтерес 

до відпочинку в рекреаційній зоні Карпат.  

Львівщина з давніх часів відома багатством природних ресурсів, вигідним 

географічним розташуванням та користується внаслідок цього великим попитом 

серед туристів. Так, Львівська область входить до п’ятірки найбільш 

привабливих та популярних туристично-рекреаційних регіонів України. З огляду 

на це, на порядку денному перебуває проблема спроможності області 

забезпечувати невпинно зростаючий попит на послуги розміщення, підвищення 

їх якості та диференціації асортименту. 

На сьогодні у Львівській області функціонують наступні види готелів та 

аналогічних засобів розміщування: агроготель, апартготель, курортний готель, 

мотель, хостел, кемпінг, туристичний притулок, будинок відпочинку, пансіонат, 

туристична база. При цьому половину всіх типів закладів розміщення становлять 

готелі, а більшість місць зосереджуються у великих готелях. Це породжує 

проблему недостатньої кількості інших видів закладів розміщування, зокрема 

таких, як мотелі, хостели, кемпінги, молодіжні бази, пансіонати.  
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Вирішити дану проблему, безперечно, можна шляхом розширення мережі 

альтернативних засобів розміщування. У такому випадку попит на місця 

розміщування задовольнятимуть малі готелі, апартаменти та хостели. Як 

свідчить міжнародний досвід, саме невеликі готельні підприємства сьогодні 

формують основу розвитку сфери гостинності, структурують ринок готельних 

послуг згідно попиту споживачів, створюють додаткові робочі місця та 

формують конкурентне середовище. Тобто розвиток таких засобів розміщування 

дозволяє більш раціонально збалансувати сектор гостинності у регіоні [1]. 

Курортне містечко Славське користується великою популярністю серед 

туристів та налічує близько 80 готелів, більше 600 приватних садиб та 

різноманітних котеджів, які готові зустрічати відпочиваючих круглий рік. 

Більшість готелів мають власні ресторани та бари і пропонують різноманітний 

асортимент послуг. Так, усім охочим пропонують піші та велосипедні 

прогулянки, катання на квадроциклах і конях, риболовлю. Підйомники, які 

взимку перевозять лижників, влітку доставляють курортників до грибних і 

ягідних галявин. Для тих, хто не уявляє літнього відпочинку без купання, є озеро, 

а також відкриті басейни – ними обладнані 80% садиб [10]. 

Ціни на проживання в Славську – на будь-який смак. Так, найскромніші 

апартаменти в готелі можна орендувати за 250-300 гривень за ніч, розкішні – від 

2000 грн і дорожче (у деяких закладах ціни захмарні – від 6000 грн за номер «все 

враховано»). Середня вартість двомісного номеру становить 778 грн за добу. 

Найвигідніші ціни в Славському пропонують: приватна садиба «Підніжжя 

Тростяну», садиба «Зелені сосни», приватна садиба «Біля Кріселки». 

Розглянемо найбільш популярні готелі, садиби та пансіонати Славська і 

послуги, які вони пропонують. 

- приватна садиба «Підніжжя Тростяну», розташована 1,5 км від центру 

Славська. Усім охочим пропонується розміщення в номерах класу «економ» в 

двоповерховому будинку на 17 місць. До послуг гостей літня альтанка, мангал 

(але дрова за окрему плату), гойдалки і парковка. За додаткову плату можна 
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скористатися послугами сауни. Власного кафе при садибі немає, але 

відвідувачам пропонується повністю обладнана кухня де можна готувати 

самостійно; 

- садиба «Зелені сосни», знаходиться за 1,5 км від центру. Представляє 

собою двоповерховий котедж та триповерховий будинок. У дворі розташований 

басейн, альтанка, сауна. У котеджі можна розміститися у двомісних номерах; в 

будинку пропонуються 9 номерів класу «економ» та «стандарт». У садибі 

пропонується дворазове харчування за додаткову плату, або можливість 

самостійно готувати; 

- садиба «Біля Кріселки» розташована майже у самому центрі Славська та 

являє собою двоповерховий будинок на 10 місць. Для гостей обладнано 

альтанку, мангал, гойдалку, басейн, паркінг; у готелі доступне супутникове 

телебачення та інтернет. Також можна вільно користуватися кухнею, а до 

найближчого кафе чи магазину 50 м; 

- готель «Бюргер Тростян» знаходиться поблизу відомого підйомника 

Тростян.  Готель має власну велику територію, на якій розмістилися котедж, два 

корпуси із номерами, кафе, карпатська лазня, конференц-зал із театральною 

сценою, басейн, колиба та альтанки. Для проживання пропонуються номери 

різної цінової категорії, слід зауважити те, що при готелі функціонує кафе і 

комплексний сніданок уже включений у вартість проживання. Отож, усі охочі 

знайдуть найбільш відповідний варіант для себе.  

Готельно-відпочинковий комплекс «Смерічка», розташований поряд з 

гірськолижними спусками, бугерним підйомником. Для гостей пропонується 

різноманітний спектр послуг: прокат лижного спорядження, прокат велосипедів 

та квадроциклів, відкритий літній басейн, боулінг, більярд, послуги 

екскурсовода. При готелі спроектоване затишне кафе з неймовірними пейзажами 

та видами на молоді Карпати; 

- готель «Лагуна» розташований у самому серці мальовничого курорту, 

поряд в радіусі 1-2 км від підйомників «Погар», «Політех» та гори «Тростян». 
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Територія готелю оснащена альтанками, мангалами, зоною барбекю, дитячими 

майданчиками. Усі відпочиваючі, які хочуть провести час з користю для 

здоров’я, можуть скористатися послугами сауни чи бані та басейну. Також, при 

готелі функціонує кафе, у якому всі охочі можуть скуштувати страви української 

та європейської кухні.  

Найпопулярнішими готелями, розміщеними в центрі, є: 

- приватна садиба «У Дем'яна», яка розташована у центрі селища пропонує 

проживання у триповерховому будинку, або ж у невеликому дерев’яному 

котеджі. На території садиби обладнана колиба з залом, сауна, мангал та 

альтанка; 

- туристичний комплекс «Карпатська Казка» – до послуг гостей 

пропонуються сауна, парова баня, басейн, джакузі, солярій, послуги трансферу, 

прокат гірськолижного спорядження, спортивні розваги; 

- приватна садиба «Там, де Тростян» яка пропонує зручний двоповерховий 

будинок для проживання, та харчування за домовленістю від господарів; 

- приватна садиба «Сакурая», яка представлена двома затишними  

котеджами із власним рестораном та пропонує різноманітний спектр послуг для 

гостей – сауна, басейн, альтанки та багато іншого. 

Більшість розглянутих готелів та приватних садиб характеризуються 

зручним місцем розташування, адже майже усі знаходяться в центрі та поряд з 

гірськолижними трасами, і в більшості випадків – пропонують однаковий спектр 

послуг. Але різняться рівнем умов проживання, що в свою чергу  впливає на 

ціновий сегмент номерів. 

Як відомо, протягом останніх двох років індустрія гостинності та туризму 

зазнали негативного впливу пандемії коронавірусу. Жорсткий період 

карантинних обмежень, заборона в’їзду на територію України іноземним 

громадянам, обмеження на пересування територією країни для самих українців 

різко негативно вплинули на відвідуваність курорту, а заразом спричинили до 

скорочення попиту на послуги закладів розміщення. Як наслідок, готелі змушені 

були змінювати графік роботи, зменшувати штат працівників, збільшувати 

витрати на дезінфекцію та санітарію закладів. І при цьому всьому ще й 

зменшувати завантаженість готелів. Усе зазначене спричинило до значних 

збитків для багатьох готелів, водночас деякі інші заклади взагалі були змушені 
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припинити роботу. Наразі індустрія гостинності курорту Славське, аналогічно 

іншим курортам та містам, переживає період відродження і наявна статистика не 

може не тішити.  

Після тривалих карантинних обмежень Карпатські гори стали ще 

привабливими для українських туристів, а саме містечко Славське користується 

дедалі більшою популярністю у відпочиваючих. Зі збільшенням кількості 

подорожуючих постає потреба у розбудові нових та розвитку діючих закладів 

розміщування. Славське має великий рекреаційний потенціал, тож вдалою є ідея 

застосовувати систему рекреаційного обслуговування при готелях, розробляти 

додаткові послуги, які будуть сприяти оздоровленню, - так би мовити поєднувати 

лікування, відпочинок та туризм. У теперішній час, досить доречними стануть 

додаткові рекреаційні послуги, які є важливими у формуванні ринкової 

привабливості готельного підприємства. 
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інфраструктури досліджуваної території, а також особливості відпочинку у 

с. Лебедівка для туристів. 

Ключові слова: заклади готельно-ресторанного господарства, спеціалізовані 

засоби розміщення, бальнеологічні ресурси, санаторно-курортні заклади, 

мінеральні води, лікувальні грязі. 
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Важливою складовою сфери послуг в Україні є готельно-ресторанне 

господарство, що протягом останнього десятиліття бурхливо розвивається в 

кількісних параметрах. Якісний рівень, на жаль, є недостатнім для 

конкурентоспроможносі підприємств та країни в цілому на європейському та 

світовому ринку [1]. Розвиток вітчизняного та міжнародного готельного та 

ресторанного господарства значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-

технічної бази, розгалуженістю та кількісними параметрами мережевих 

підприємств, якістю обслуговування в готельних та ресторанних закладах [2]. 

Саме дані підприємства забезпечують основні потреби туристів та 

відпочиваючих і створюють сприятливі умови для їх переміщення. 

Питання функціонування існуючих лікувально-оздоровчих закладів та 

створення якісно нових в Україні, а також аналіз діяльності закладів курортного 

призначення в своїх працях розглядали такі автори, як Ю. М. Воробйов, В. Я. 

Гавран, В. Ф. Семенов, Ю. Мигалина, Т. П. Москвіна, О. В. Демиденко, С. В. 

Шешукова, Б. Є. Грабовецький та інші.  

Проаналізувати ринок готельно-ресторанних послуг с.Лебедівка Одеської обл., 

визначити основні проблеми та перспективи розвитку даної галузі в 

досліджуваному курортному селищі. 

Лебедівка – курортне село в Одеській області України, яке розташоване поблизу 

природного парку «Тузлівський лимани». Населення становить 26 осіб. Це 

екологічно чистий куточок буджацьких степів радує туристів лікувальними 

лиманами, хвойним лісом, Чорним морем та піщаною косою [3]. 

Відпочинок у Лебедівці дуже популярний не тільки серед українців. Унікальні 

природні ресурси цієї місцевості у поєднанні з демократичною ціновою 

політикою роблять це місце привабливим для туристів. Лебедівка має чудові 

можливості для якісного відпочинку та оздоровлення всієї родини. 

Відпочинок у Лебедівці – це віддаленість від великих міст, практично 

первозданна унікальна природа, м'який клімат, цілюще повітря хвойного лісу та 

моря, що насичене іонами брому та йоду, смолами й ефірними маслами. Курорт 

також відомий унікальними властивостями солоного лиману Бурнас, багатого на 

ропу, грязі, блакитну глину. 
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Природні та кліматичні умови дозволяють з упевненістю рекомендувати 

відпочинок у Лебедівці для родин із дітьми. Широкий чистий пляж, дуже мілке 

та чисте, добре прогріте влітку море, багато квітів та зелені, затишні альтанки в 

тіні вікових дерев, велика кількість місцевих продуктів харчування, гарні умови 

розміщення – все сприяє приємному та спокійному відпочинку в Лебедівці 

Одеської області [4]. 

Житло у Лебедівці представлено декількома базами відпочинку, пансіонатами, 

котеджами. Цю місцевість можна охарактеризувати як недорогий курорт на 

Чорному морі. Ціни на відпочинок у Лебедівці варіюються залежно від якості та 

умов розміщення: від кімнат класу економ до комфортабельних апартаментів. 

Недорого відпочити у Лебедівці пропонує приватний сектор. Любителі 

наметового відпочинку в Одеській області можуть розміститися в мальовничому 

місці: на Тузловській косі завширшки 400 м, яка примикає до курорту. 

Всі засоби розміщення, включаючи і приватні садиби, наведені на карті (рис.1). 

 

Рисунок 1. Засоби розміщення на карті с. Лебедівка Одеської обл. [5] 

 

Бази відпочинку в Лебедівці представлені різними за рівнем цін і комфорту 

закладами.  

Умовно, їх можна розділити на дві групи: 
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1) бюджетні варіанти. Тут є будиночки або один великий котедж з 

номерами, що відрізняються скромним ремонтом і невеликим набором меблів. 

Кухня і душ з туалетом – загальні, у дворі необхідний мінімум –навіс, лавочки, 

барбекю і парковка; 

2) бази відпочинку в селищі Лебедівці Одеської області з усіма 

зручностями представлені комфортабельними номерами з кондиціонером, 

індивідуальною кухнею, дитячим майданчиком і басейном у дворі, а також 

іншими благами. 

Кращі заклади надають гостям послуги пральні, няні для дитини, трансфер. 

Організоване харчування, як правило, можна замовити скрізь. 

Деякі туристичні комплекси мають вихід до моря і обладнану ділянку пляжу, яку 

регулярно очищають – відпочивати тут по-справжньому приємно, оскільки 

громадську територію прибирають вкрай рідко. 

Щодо покращених закладів розміщення, то їх у Лебедівці всього 4. Їх 

характеристика наведена в табл. 1. 

Таблиця 1. Характеристика закладів готельно-ресторанного господарства 

с. Лебедівка [6] 

Назв

а 
Тип 

Адреса

Заклад

у 

Діапазо

н 

цін за 

номер 

Наявніст

ь додаткових 

платних послуг 

Кількіст

ь 

місць 

 

Готел

ь «Shato 

Shafran» 

 

Курортни

й 

Вул. 

Дачна, 147 

900-

1900 

Салон 

краси, прокат, 

теніс, екскурсії, 

Wi-Fi, тераса, 

ресторан, 

послуги 

пральні, няня 

для дитини, 

трансфер 

77 
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Готел

ь «Парус» 

 

Курортни

й 

Вул. 

Центральна, 

16А 

600-

1200 

Wi-Fi, 

прокат лежаків, 

ресторан 

80 

База 

відпочинку 

«Одіссея» 

Курортни

й 

Вул. 

Центральна, 

45 

750-

1500 

Бесідки, 

дитячий 

ігровий 

майданчик, Wi-

Fi, ресторан 

50 

База 

відпочинку 

«Бессарабія-

море» 

Курортни

й 

Вул. 

Дачна,40 

700-

1800 

Сауна, 

екскурсії 

тенісний корт, 

Wi-Fi, тераса, 

ресторан 

40 

 

Лебедівка має розвинену інфраструктуру. Є супермаркет, магазини, ринок, 

торгові лавки та намети, їдальні, кафе, бари та дискотеки з живою музикою. 

Всі, хто приїжджає у Лебедівку на відпочинок влітку, засмагають на просторих 

малолюдних пляжах, із високого берега спостерігають за дельфінами та птахами. 

Корисні та приємні купання в теплих та неглибоких водах лиману. Чудові умови 

для розваг та відпочинку у Лебедівці пропонують пансіонати: басейни, дитячі 

ігрові майданчики, масажні кабінети тощо. Для більш активного дозвілля є 

спортмайданчики, більярдні. На пляжі на гостей курорту чекають катамарани, 

катери, байдарки, водні гірки. Любителі порибалити залишаться задоволені 

уловом. А ще можна покататися на теплоході, з екскурсією відвідати Одесу, 

Вилкове, Білгород-Дністровську фортецю, винзавод. 

Курорт Лебедівка славиться своєю унікальністю та неповторністю. У порівнянні 

зі звичайними південними курортами, це місце незвичайне, бо оточене не тільки 

морем, але й хвойним та листяним лісом. Деякі туристи люблять ідеальну тишу 

й обирають бази відпочинку, розташовані безпосередньо в лісі. 

Цей курорт має 2 чистих пляжі на Чорному морі. Саме в Лебедівці є головний 

лиман Бурнас, лікувальні грязі якого можна прирівняти до грязей Мертвого моря 
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Ізраїлю. Якщо туристи полюбляють шикарні краєвиди, висоту та екстрим – 

необхідно піднятися на мис Бурнас і отримати неймовірну палітру емоцій та 

нових вражень. 

Лебедівка для тих, кому для повноцінного відпочинку достатньо моря, пляжу, 

природної краси. Тут можна спостерігати за дельфінами, вивчати підводний світ, 

насолоджуватись крабами та молюсками. Берег заливу Бурнас та Тузловський 

залив – улюблене місце фотографів. У цьому місці часто влаштовують фотосесії, 

адже тут гніздяться 60 різних видів птахів. 

Гарний відпочинок має бути якісним. Курорт Лебедівка нараховує біля 15-и баз 

відпочинку та готелів, майже 100 приватних будинків та котеджів. Усі вони 

забезпечені необхідними умовами для того, щоби відпочинок пройшов 

максимально комфортно. У залежності від бюджету кожен турист зможе обрати 

житло на свій смак і вподобання. 

Аналізуючи потік туристів, то найбільше людей у Лебедів ці відпочиває з 15.07 

по 25.08, тому варто бронювати місця для проживання хоча б за 2–3 тижні. Якщо 

відпустка планується в травні або вересні, то на цей період будуть великі знижки. 

Курорт Лебедівка має піщану морську косу. Це місце – непоганий відпочинок 

для любителів побути «дикарями». Там туристи розміщуються як їм завгодно: 

трейлери, палатки, авто. 

Варто обов’язково відвідати курорт Лебедівка тим, хто має наступні 

захворювання: 

  нервової системи, невралгія, неврити, остеохондроз, головні болі, 

артрози, поліартрит, радикуліт, ревматизм; 

  серцево-судинної системи; 

  органів шлунково-кишкового тракту, хронічні гастрити й коліти, 

дискінезія жовчовивідних шляхів, холецистит, синдром «роздратованого 

шлунка», виразки шлунка й дванадцятипалої кишки; 

 захворювання дихальної системи: хронічний бронхіт, риніт, 

бронхоспазм і бронхіальної астми; 
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 гінекологічні захворювання, безплідність; 

 розумова й фізична втома, безсоння; 

 хвороба передміхурової залози; 

 варикозне розширення вен; 

 дископатія; 

 алергія. 

Інфраструктура у Лебедівці наступна: 

 продуктові магазини (5–6 шт.); 

 аптека; 

 сувенірні лавки; 

 базар, куди місцеві жителі привозять свою продукцію; 

 кафе, ресторани, столові; 

 магазин місцевих домашніх вин; 

 на великому пляжі водна гірка. 

На курорті Лебедівка повітря насичене морською сіллю, озоном, йодом, які 

знищують усі мікроби та заспокоюють нервову систему. Лебедівка повністю 

забезпечує природну базу для грязелікування та глинотерапії. Більшість 

туристів, які страждають постійним головним болем, астмою, мають хронічне 

запалення легенів, приїжджають сюди й забувають, що мали якусь хворобу. 

Адже прекрасне поєднання хвойного лісу та морського берегу – ідеальний 

варіант оздоровлення для людського організму. 

Відпочинок і лікування в Лебедівці – поняття ідентичні. Солоні ванни в лимані 

на основі морських солей і грязей діють відразу в декількох напрямках. По-

перше, інгредієнти морської солі позитивно впливають на шкіру, 

"підкріплюючи" її мінеральними речовинами, при цьому відбувається 

нормалізація обмінних процесів в шкірному покриві, позбавлення її від шлаків. 

По-друге, активні компоненти морської солі впливають на периферійні нервові 

закінчення, завдяки цьому організм «запускає» виділення особливих речовин, які 

допомагають поліпшити обмінні процеси. По-третє, елементи морської солі 
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проникають в організм, завдяки чому є можливість заповнити дефіцит тих чи 

інших мікроелементів. По-четверте, прийняття природних ванн на лимані 

курорту Лебедівка просто добре впливає на загальне самопочуття. Чисте море, 

морське повітря, теплий лиман з прозорою солоною водою, відсутність 

цивілізації – всі ці фактори зроблять відпочинок на морі в Лебедівці особливо 

приємним та незабутнім. 

На сьогоднішній день в Лебедівці склалися сприятливі передумови для 

активного зростання кількості готелів та підвищення якості готельних послуг. Це 

спричинене низкою передумов: 

1) зростання популярності українських курортів серед співвітчизників та 

іноземців-відпочивальників; 

2) зниження платоспроможності українських громадян внаслідок 

економічної кризи; 

3) активна популяризація України та українського серед іноземців; 

4) постійне підвищення якості транспортних сполучень всередині країни 

тощо. 
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Для багатьох українських підприємств пандемія COVID-19 перетворилася з 

тимчасової перерви в «нормальному» режимі роботи в тривалу боротьбу за 

економічне виживання. І ніяка галузь не схильна до більшого впливу, ніж дозвілля 

і гостинність - місця проведення заходів, готелі, ресторани і туристичні заходи, 

які залежать від групової соціальної середовища і особистого взаємодії. 

Ключові слова: туристичний бізнес; готельно-ресторанна сфера; інновації; 

цифрові технології; 

Індустрія гостинності чи не найбільше постраждала від пандемії COVID-19. 

Багато готелів та закладів харчування зачинились вперше за десятиліття. 

Виручка від реалізації номерів, продуктів харчування, напоїв, банкетів, весіль і 

роздрібних продажів різко знизилася. Готелі та ресторани приступили до важкої 

задачі визначення того, як діяти в новій реальності, створеної пандемією.  

COVID-19 поставив серйозні завдання, пов'язані з усіма цими аспектами: як 

сформувати довіру клієнтів і співробітників до епідеміологічної безпеки будівлі 

і послуг (особливо з великим об'ємом щоденного трафіку), як підтримувати 

мотивацію співробітників в умовах економічного хаосу і як підтримувати 

операційні стандарти готельного і ресторанного бізнесу при збереженні вимог 

соціального дистанціювання [1]. 
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Мета статті – проаналізувати, яким чином пандемія коронавірусу та 

спричинені нею карантинні обмеження вплинули на діяльність закладів індустрії 

гостинності. 

Проблемами управління готельно-ресторанного бізнесу займалися 

науковці: О.Я. Домінська, Л.О. Гончар, І.О. Єфіменко, Х.Й. Роглєв, М.В. Гакова, 

Т.В. Капліна, В.М. Столярчук. Однак в умовах кризи пандемії потрібно 

змінювати роботу цього бізнесу, адаптуватися до змін, удосконалити управління 

цією галуззю – на зазначену тематику наукових публікацій наразі написано 

небагато, що і зумовило вибір предмету дослідження. 

Пандемія завдала серйозної шкоди  ресторанного бізнесу і змусила людей 

переглянути формати, оскільки карантинні заходи привели до обмеження числа 

відвідувачів, а потім і до повного закриття більшості закладів. Винятком 

залишився тільки формат to-go (їжа на винос) і доставка. 2020 рік підштовхнув 

власників ресторанів і кафе перевернути бізнес з ніг на голову.  

Безумовним трендом стала доставка. Карантин зробив її однією з 

центральних фігур в сфері громадського харчування. Багато стали активно 

співпрацювати з Glovo, Raketa та іншими службами доставки, які допомагали 

залишатися на плаву, не втрачати клієнтів і прибуток [2]. 

Від тотального закриття всіх місць громадського харчування збитків не 

злічити. Після жорсткого карантину на Олімпі залишилися лише найстійкіші і 

активні гравці, які вклали всі сили в трансформацію бізнесу. 

У міру згасання обмежень, деякі заклади знову стали відкривати свої двері 

клієнтам. Звичайно, робота громадського харчування допускалася тільки при 

дотриманні всіх запобіжних заходів.  

Навіть у подібних умовах є місце впровадження нових або вдосконалення 

старих форматів. Власники ресторанного бізнесу, хоч і вимушено йшли «у 

відставку», все ж зуміли знайти шляхи вирішення ситуації, визначити, що буде 

актуально в подальшому. 
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У нових умовах роботи підприємцям вдалося визначити, які ж формати 

найбільш затребувані і безпечні в новому світі: 

1. Маленькі точки. Невеликі бари, стріт-фуди, дрібні кафе. По-перше, так 

вдається економити на оренду майданчика, зменшувати витрати на оплату 

заробітної плати великій кількості співробітників. По-друге, тому що в умовах 

швидкоплинності ринку популярні монопродукти - бургери, чебуреки. Таку 

просту і недорогу їжу легко представляти людям за допомогою дрібноформатних 

закладів. 

2. Фуд-холи. Точки продажу готової їжі, де на одному майданчику 

об'єднується кілька монопродуктових закладів. Після ослаблення карантину 

багато відзначали, що скучили за трапезою поза домом. Навіть світова пандемія 

не вплинула на бажання людини бути у соціумі. Фуд-холи стали відмінним 

варіантом для об'єднання різних дрібних закладів «під одним дахом», де людині 

легко вибрати відповідну їжу. Фуд-холи - актуальний формат, який може бути як 

стаціонарним, так і тимчасовим. 

3. Магазини-кафе. Купив, поїв, пішов. Або просто купив і пішов []. Як 

показала пандемія, подібний формат є не лише зручним для клієнтів, але і 

вигідним для власника бізнесу. Адже якщо кафе необхідно буде закрити, то 

магазин продовжить працювати. Відповідно, збитків виявиться менше. Пандемія 

підштовхнула багатьох переглянути концепцію розвитку, зробити рестайлінг 

закладів. Для когось криза стала пікової точкою, а для когось періодом 

оновлення. Як не крути, ресторанна сфера продовжує свій активний розвиток, 

тестує нові формати і вводить тренди, які будуть актуальними і після скасування 

всіх карантинних заходів. 

Однією з перших галузей, яка також серйозно постраждав від COVID-19, 

став готельний бізнес. Після того, як Україна закрила свої кордони, власникам 

готельного бізнесу залишалося сподіватися на внутрішній туризм, а слідом за 

введенням режиму самоізоляції довелося зачаїтися і чекати. Одні готелі не 

витримали умов і зачинились, інші - продовжили боротьбу.  
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Не зважаючи на спад, галузь швидко розробила альтернативні заходи що до 

бронювання і проживання в готелях на період пандемії. Хоча багато з цих змін 

носять тимчасовий характер, немає ніяких сумнівів в тому, що деякі з 

новаторських оновлень в сфері готельного бізнесу нікуди не подінуться.  

Декілька нововведень під час пандемії у готелях України: 

1. Більш гнучкі умови бронювання житла. Деталі можуть відрізнятися від 

готелю до готелю, але в цілому більшість готелів по всьому світу тепер 

дозволяють безкоштовно скасувати або змінити бронювання не пізніше ніж за 24 

години до запланованої дати заселення. Це відноситься як до існуючих, так і до 

нових бронювань. Деякі мережі готелів пропонують варіанти «Замовляйте зараз 

- платите пізніше» взагалі без депозиту. 

2. Заїзд та виїзд без документів і безконтактний чекін / чекаут. Щоб 

уникнути зайвих контактів лицем до лиця, більшість готелів розширюють вибір 

цифрових послуг. Деякі - наприклад, пропонують безконтактний заїзд і виїзд з 

допомогою цифрового ключа. Інші - роблять зі своїх мобільних додатків 

віртуальний ресепшен. У таких готелях все можна зробити через додаток: 

заселитися в номер і замовити рум-сервіс у тому числі. Безконтактні платежі, які 

і до пандемії були цілком розповсюдженими, тепер напевно стануть головним 

способом оплати. 

3. Соціальна дистанція і санітайзер для рук з самого входу. Дотримуватися 

правил соціального дистанціювання потрібно відразу після прибуття в готель: 

там буде чітка розмітка, щоб гості могли триматися на безпечній відстані один 

від одного. Деякі готелі реєструють гостей до фактичного заїзду, щоб уникнути 

скупчення людей в холі. Інші ставлять роздільники на шляху до ресепшені в 

якості додаткової міри обережності. 

4. Дезінфекція номерів і гігієна в готелях. Чистота в готелях тепер ретельно 

контролюється: у багатьох номерах з'явилися таблиці з графіком останніх і 

запланованих прибирань. Великі мережі готелів до їх честі налагоджують 

партнерства з медичними центрами.  
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5. Можливість використання hotel rooms and meeting rooms готелів в якості 

coworking spaces. Дистанційна робота стає більш популярною в світі, але при 

цьому, хочеться відчувати прекрасну, комфортну обстановку з відмінним 

високошвидкісним інтернетом і з прекрасним сервісом.  Готелі можуть 

адаптувати meeting rooms в coworking spaces, що дозволить залучити гостей 

різних сфер трудової діяльності (звичайно при гарантії безпеки). Для private 

meetings, також можна адаптувати гостьові кімнати різних категорій для 

конференцій з кава брейком. 

6. Залучення гостей в соціальних мережах. Час, що проводиться online, 

значно збільшилася, оскільки люди стали дистанціюватися в соціальних 

мережах. За допомогою створення розважальних і цікавих статей, пізнавальних 

відео на сайтах і соціальних мережах готелів можна контактувати з постійними 

гостями і залучити нових клієнтів. 

Якими ідеями можуть скористатися готелі, щоб викликати інтерес гостей? 

- Обмін рецептами від шеф-кухаря готелю; 

- Домашні спа-процедури з спа-салону готелю; 

- Ідеї веселих і анімаційних занять для дітей; 

- Створення своєї ідеальної конференції; 

- Заняття йогою / пілатесом з тренером [3]. 

Приємно бачити, що індустрія гостинності стільки робить, щоб знизити 

ризики зараження і забезпечити всі умови для здоров'я і безпеки відвідувачів.  

Обмеження на подорожі поступово знімаються - і цілком можливо, що деякі 

суворі заходи в регіонах з високим ризиком зараження перестануть 

застосовуватися. Наприклад, вимірювання температури у співробітників готелю 

і відвідувачів. Але так само ймовірно, що інші запобіжні заходи в готелях 

залишаться.  

Таким чином, готельний та ресторанний бізнес продемонстрував 

прекрасний приклад адаптивності під потреби своїх клієнтів. Як показує час, нас 

можуть очікувати нові правила і вимоги карантинних обмежень, важлива задача 
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для бізнесу спрогнозувати усі ризики. Для того щоб готельно-ресторанний бізнес 

мав можливість успішно працювати в умовах карантину та після нього, потрібно 

розробити напрями та стратегії роботи бізнесу в нових умовах. З метою швидкої 

адаптації до нових умов необхідно використати світовий досвід та запровадити 

нові напрями та стратегії. 
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У статті представлено дослідження, вивчення та аналіз сучасних підходів та 

методів щодо виготовлення безглютенових  борошняних виробів спеціального 

призначення для хворих на целіакію на основі застосування вітчизняної сировини.  

Ключові слова: борошняні вироби, технологія, вітчизняна сировина, 

безглютенові вироби, вироби спеціального призначення. 

Основною проблемою яка виникає в сучасному світі – це недостатньо часу 

аби приділити увагу правильному харчуванню та споживання їжі похапцем на 

ходу. Тому дуже часто виникають проблеми пов’язані із послабленням імунітету 

через дефіцит поживних речовин, що веде за собою ряд різноманітних 

захворювань та скорочення тривалості життя. Одним із захворювань, що 

пов’язане із харчовим раціоном, є целіакія (проявляється при споживанні 

глютеномістких продуктів). Особи, які хворіють на целіакію, повинні пожиттєво 

дотримуватися безглютенової дієти, що виключає із свого раціону насамперед 

продукти багаті на глютен, а саме: рослинний білок, що знаходиться в 

клейковині злакових культур: пшениці, житі, ячмені тощо [5]. Цей білок 

спричиняє роздратування ворсинок кишечника та порушує всмоктування 

поживних речовин. 

Основними цілями статті є проведення аналізу ринку виробництва 

борошняних виробів; дослідження сучасних підходів удосконалення технологій 

приготування борошняних виробів спеціального призначення за допомогою 

використання безглютенової та вітчизняної сировини. 
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Останнім часом науковці у своїх дослідженнях акцентують велику увагу 

на виробництві борошняних виробів із додаванням вітчизняної  сировини до 

класичної рецептури, що надає можливість підтримувати загальний стан 

здоров’я споживачів на належному рівні. Вивченням борошняними виробами та 

питаннями щодо заміни класичної сировини у рецептурному складі виробів 

займалися такі науковці, як: Павук М. В., Сирохман І. В., які виявили, що за 

рахунок впровадження змін у підборі сировини для виробництва борошняних 

виробів відбуваються зміни функціонально-технологічних властивостей 

напівфабрикатів. У своїй науковій роботі Дорохович А.М. запропонував 

створення борошняних виробів дієтичного напрямку. 

Важливими проблемами, що стоять перед харчовою промисловістю на 

сучасному етапі, є економія дорогих видів сировини, розширення і 

вдосконалення її асортименту. Виникає потреба розширення асортименту за 

рахунок якісних та нових виробів на основі використання нетрадиційних видів 

сировини з високими споживчими характеристиками і невисокою вартістю. 

В даний час актуальною є розробка продуктів спеціалізованого 

призначення, в тому числі для людей, які страждають на целіакію. В якості 

повноцінної заміни глютеновмісних продуктів можна використовувати 

традиційні види зернових культур: (рис, гречку, кукурудзу, пшоно) і 

нетрадиційні (амарант, сорго, льон, кіноа та ін.). Нажаль, асортимент 

безглютенової продукції не надто великий, проте попит на даний вид продукції 

з кожним роком все більше зростає тому необхідно постійно забезпечувати 

людей даної категорії спеціалізованими продуктами харчування. Основну 

частину на ринку безглютенових продуктів харчування в Україні займають 

продукти імпортного виробництва. Безглютенові борошняні вироби виробляють 

з рисового, кукурудзяного, гречаного борошна та крохмалю, в декілька разів 

дорожче аналогічних борошняних виробів з пшеничного борошна [1]. В 

результаті цього виникає необхідність забезпечення хворих на целіакію якісними 

і недорогими спеціалізованими продуктами українського виробництва на основі 
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нетрадиційної зернової сировини, також виникає проблема стосовно наявності 

мінімальної кількості або відсутності клейковини в безглютеновій сировині, яка 

є ключовим фактором формування пористої структури хлібобулочних виробів. 

Тому було вирішено проаналізувати та вивчити продукти, які не містять глютену 

з метою розроблення та удосконалення технології борошняних виробів. 

Найбільш поширеними компонентами, які використовуються при 

виробництві хліба, хлібобулочних та борошняних виробів є різні види борошна 

(рисове, кукурудзяне ) та крохмалю (рисовий, кукурудзяний, картопляний, 

маніоковий крохмаль, пшеничний). Для виробництва безглютенових продуктів, 

використовують альтернативні види сировини, такі як: 

 безглютенове борошно зі злакових (соргове, просяне, вівсяне);  

 безглютенове борошно з псевдозернових (гречане, амарантове, кіноа);  

 борошно з коренів та бульб (маніоки, батату);  

 борошно бобових (соя, нут, боби, сочевиця, горох); 

  борошно луб’яних культур (льняне, конопляне, тефі) [4]. 

Основними відмінностями перерахованих видів борошна є: кількість та 

якість білка, характеристика крохмалю (співвідношенням амілози і 

амілопектину), дисперсність, текстура і характер впливу на якість готового 

виробу. Також на якість, органолептичні показники та технологічний процес 

впливає сорт борошна. Використання рисового борошна через низький вміст 

амілози, призводить як до покращення структури виробу, так і до використання 

цільнозернового борошна. Кукурудзяний, картопляний та рисовий крохмаль 

являється компонентом, який найбільш часто використовується для виробництва 

безглютенових продуктів [2].  

Одним із особливих сировинних компонентів для виробництва 

безглютенових продуктів вважають харчові волокна (льон) та нішеві культури 

(сорго, амарант, кіноа та ін.). Це пояснюється тим, що чим більший відсоток 

харчових волокон в тісті, тим більшою є кількість води, яка необхідна для 

отримання тіста певної консистенції. 
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Безглютенові види хлібобулочних та кондитерських виробів мають 

активну крохмалисту складову, тому клейстеризація крохмалю являється одним 

з основних процесів формування якості хліба. Ефективність даного процесу 

залежить від достатньої кількості води в рецептурі. Крім того, наявність 

клейстиризованого крохмалю на початковому етапі випікання впливає на 

консистенцію тіста [5]. 

Класичні рецептури безглютенового хліба ґрунтуються в основному на 

використанні рисового, кукурудзяного та гречаного борошна, хімічний склад 

якого характеризується підвищеним вмістом крохмалю та має незначну кількість 

харчових волокон, незамінних амінокислот, вітамінів, мікро- та макроелементів, 

що знижує харчову цінність готових виробів.  

З метою покращення збалансованості хімічного складу хліба для хворих на 

целіакію та підвищення його біологічної та харчової цінності постає необхідність 

у розробці технології хліба не лише спеціального, а й оздоровчого призначення, 

чого можна досягти шляхом використання нетрадиційної для хлібопечення 

сировини. Тому в цілях збагачення безклейковинного хліба макро- та 

мікронутрієнтами актуальним є використання в його технології тваринних білків 

(казеїн, яєчний альбумін), шротів, рослинних олій холодного віджимання, 

нетрадиційних видів борошна (конопляне, амарантове, лляне, нутове тощо) [6]. 

Одним із основних харчових цінностей безглютенових борошняних 

виробів мають бути білки, що містяться в молочних продуктах, зернових та 

бобових. При розробці безглютенових борошняних виробів використовуються 

харчові протеїни, а саме: соєвий, гороховий, кукурудзяний, рисовий протеїн, 

гороховий білковий ізолят, ізолят білків молока, сироватковий білок, яєчний 

білок, білок зеїн, білок дріжджів, казеїн, альбумін, кафірін та інші. 

Як відомо, важлива роль в раціональному харчуванні належить тваринним 

білкам. За перетравності та збалансованості амінокислотного складу білки 

молока відносяться до найбільш біологічно цінних [7]. 

Ізолят молочного білка служить джерелом тваринного білка з високим 
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вмістом незамінних амінокислот. Казеїн — складний білок молока, що 

відноситься до групи фосфопротеїдів. У молоці знаходиться у вигляді 

легкорозчинної кальцієвої солі. Середній вміст казеїну в молоці складає 3%.  

Виділяють два види харчового казеїну: кислотний, що отримують 

коагуляцією білків знежиреного коров’ячого молока під дією молочної або 

соляної кислот та ферментний, який одержують коагуляцією білків знежиреного 

коров’ячого молока за допомогою молокозсідальних ферментних препаратів або 

пепсинів [8]. 

Готовий ізолят казеїну являє собою білий амфотерний порошок без ясно 

вираженого смаку і запаху, що дозволяє вносити його до рецептур борошняних 

виробів без зміни його органолептичних властивостей та робить його дешевим 

та зручним білковим збагачувачем для функціональних продуктів. 

Вторинні продукти молочного виробництва – молочна сироватка, 

знежирене молоко, пахта – є важливими інгредієнтами, які дозволяють збагатити 

хлібобулочні вироби білком, збалансувати їх амінокислотний та поліпшити 

мінеральний склад. Окрім цього в наукових працях використовують сироваткові 

концентрати, які знаходять широке застосування в технології хлібобулочних 

виробів , та різні види білково-молочних препаратів: казеїнати, казецити, 

копреципітати та інш., харчові добавки на основі молочних та сироваткових 

білків, наприклад, «Полисом-Ф». 

 Додавання сухого молочного білка, казеїната натрію, копреципітата в 

хлібобулочні вироби цілеспрямовано дає можливість не тільки збільшити вміст 

білка, але і збалансувати амінокислотний склад продукції, тобто збільшити її 

біологічну цінність. Крім того, молочно–білкові концентрати подовжують 

термін зберігання свіжості виробів [7]. 

Застосування молочного білка слугує альтернативним рішенням для 

створення безглютенових продуктів через їх позитивну роль у підвищенні 

харчової цінності та структури продукту, покращує текстуру та колір тіста, 

підвищує термін зберігання борошняних виробів [3]. 
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Аналіз літературних джерел показує, що частка безглютенових продуктів 

харчування на ринку України є досить малою, а відсоток людей, які звертаються 

до медичних закладів з ознаками підвищеної чутливості до глютену зростає, 

навіть серед дітей. Крім того, на сьогодні зростає обізнаність населення щодо 

непереносимості глютену, внаслідок чого люди обирають безглютенові 

продукти як атрибут здорового харчування. У західних країнах вживання 

безглютенових продуктів стає нормою життя, що сприяє збільшенню їх випуску. 

Так, за прогнозами фахівців у Великобританії до 2019 року ринок 

безглютенових продуктів досягне 1 млрд. доларів США. В Україні ж промислове 

виробництво безглютенових виробів не налагоджене, але забезпечувати 

категорію людей, хворих на целіакію, спеціалізованими продуктами харчування 

треба постійно. 

Незмінною складовою щоденного раціону людини є борошняні та 

хлібобулочні вироби, саме тому можна зробити висновок про актуальність, 

перспективність та доцільність розроблення  приготування нових технології  

борошняних безглютенових виробів з використанням нетрадиційної та 

вітчизняної сировини , що дозволить розширити асортимент функціональних 

харчових продуктів збагачених біологічною цінністю, а також надасть 

можливість населенню хворих на целіякію додавати у свій повсякденний раціон 

харчування борошняні вироби, які не шкодять здоров’ю. 
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У статті розглянуто передумови, можливості та потенціал для формування 

образу Івано-Франківська як туристичного центру Прикарпаття. Визначено 

фактори та проблеми, які перешкоджають цьому процесу, а також окреслено 

пріоритетні завдання, вирішення яких сприятиме покращенню туристичного 

іміджу міста. 
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На туристичному ринку України Івано-Франківськ розуміється як 

невеличке місто неподалік курортів Карпат, проте він має багатий потенціал для 

формування образу самодостатнього туристичного центру Прикарпаття. 

Дослідженню туристичного брендингу присвячені праці таких учених, як А. 

Гаврилюк, Г. Кушнірук, М. Рутинський [1; 6; 10; 11], туристичний потенціал та 

перспективи розвитку Івано-Франківська та області вивчали А. Королько, Т. 

Маланюк, І. Чмелик [5; 7; 15]. 

Метою статті є визначення передумов формування іміджу Івано-

Франківська як самодостатнього туристичного центру Прикарпаття. 

Івано-Франківськ – це місто з багатовіковою історією, давніми традиціями, 

неординарним мистецьким життям та динамічною економікою. Обласний центр 

розташований на перетині двох річок Бистриць, на південному заході України на 

відстані 150–300 км від кордонів Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини. 

Територія міста становить 83,73 км2. Чисельність населення складає близько 250 

тис. осіб. Місто зв’язане мережею автомобільних і залізничних шляхів з країнами 

Європи та СНД [8].  
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Нині закономірно, що левова частка туристів приїжджає в місто, оскільки 

Івано-Франківськ розташовується неподалік (60–150 км) від курортних та 

цікавих історичних місцевостей, таких як Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів, 

Буковель, Ворохта, Верховина, Косів, Коломия, Вигода, Долина, Гошів, Крилос, 

Галич, Рогатин, Львів. Саме цю сильну сторону Івано-Франківська можна 

використати для формування туристичного іміджу міста, зацікавити туриста 

залишитись в ньому на довший час, оглянути його пам’ятки, прогулятися 

майданами та скверами, відчути колорит національної кухні.  

У 2018 р. Івано-Франківськ отримав премію «Приз Європи» як місто, яке 

активно просуває європейські ідеї. Також спостерігаються хороші рейтинги 

показників комфортності, безпеки, якості життя. По праву Івано-Франківськ 

називають «місто-прогулянка», адже в центральній частині міста туристу не 

заважатиме транспорт, облаштовані та відремонтовані старі вулички міста, які є 

справжньою окрасою й чудовим місцем для прогулянки історичною частиною 

міста. Івано-Франківськ – це серце Покуття, тобто культурноетнографічного 

регіону Галичини, який разом із Гуцульщиною, Бойківщиною, Опіллям є 

частинкою багатої матеріальної та духовної культури рідного краю. Тут 

легендами оповиті старовинні замки й будівлі, існує колоритна галицька говірка 

[5]. 

До послуг відвідувачів 16 музеїв, серед яких слід назвати Краєзнавчий 

музей, Меморіальний комплекс «Дем’янів Лаз», Музей визвольної боротьби ім. 

С. Бандери, Музей Олекси Довбуша, Музей родинних професій, Музей Небесної 

сотні. На базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти 

і газу діє унікальне наукове містечко «Нова енергія» [9], де впроваджено ідею 

навчання через гру. Відвідання цього музею часто включається в екскурсійні 

програми по місту й органічно доповнює їх, а цікавий інтерактивний підхід 

приваблює відвідувачів різного віку. На базі музеїв часто організовуються цікаві 

майстер класи, які відображають колорит Прикарпаття. 
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Вже 8 років поспіль в Івано-Франківську проводяться безкоштовні 

екскурсії, відвідати які мають можливість як гості, так і мешканці міста. 

Відзначимо, що з кожним роком такі екскурсії стають все популярнішими, а у 

2018–2019 рр. вони мали тематичний характер, отже, кожен бажаючий міг 

відвідати найцікавішу для себе екскурсію. Так, перелік тематичних екскурсій був 

досить різноманітним, включаючи «Легенди старого Станиславова», «Вечірні 

вогні Франківська», «Франківськ, який треба берегти: екскурсія 

відреставрованими дверима», «Франківськ романтичний», «Станиславів 

модний: що було у тренді протягом століть», «Сакральні пам’ятки Станиславова 

XVIII ст.», «Звичайне життя незвичайного міста», «Вперше в Станиславові», 

«Івано-Франківськ – дитяча мрія», велосипедна екскурсія «Мистецтво в 

публічному просторі міста», «Екскурсія для людей з особливими потребами» 

тощо. 

Важливою ознакою розвитку туристичного обличчя міста є забезпеченість 

закладами розміщення. Станом на 2020 р. в Івано-Франківську діють 56 закладів 

готельного типу із загальною кількістю місць близько 1 800 [8]. Добре 

зарекомендували себе на ринку такі готелі, як «Надія», «Grand Hotel Roxolana», 

«Reikartz Парк готель», «Атріум», «Станіславів», «Бистриця Люкс», бутик готель 

«Фонтуш». Для бюджетних туристів пропонують свої послуги понад 10 хостелів, 

зокрема «Простір Вдома», «Пілігрим», «Office», «Lime», «Travel station», 

«Центральний». 

Відзначимо, що саме гастрономічний туризм є одним з ключових напрямів 

розвитку не лише міста, але й області загалом. Івано-Франківськ разом з іншими 

містами-сусідами є колискою самобутньої галицької кухні, яка є сумішшю 

української, польської, єврейської та вірменської. Один з топових закладів 

харчування, а саме сімейна ресторація «Світлиця Мулярових», яка в ходить в 

Клуб галицької кухні [3], пропонує туристам скуштувати справжні галицькі 

страви, наїдки та напої, такі як андрути, цвіклі, куряча роляда, пструг, печене 

ябко, кава мелянж, галицький борщ, засипана капуста, лазанки, мізерія. Саме це 
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є родзинкою, яка приваблює туристів на Прикарпаття. Загалом станом на 2020 р. 

у місті налічується 154 заклади ресторанного господарства [12]. Окремі з них, 

наприклад, «Хата Багата», «Десятка», «Мануфактура», «Fabricca», «Urban Space 

100», стали візитівкою міста й можуть сміливо задовольняти гастрономічні 

фантазії справжніх гурманів. 

Івано-Франківськ – це місто, яке заслужено може називатись фестивальним, 

як і область загалом. Саме такі заходи збирають величезну кількість туристів. 

Мабуть, одним з найцікавіших є міжнародний фестиваль «Свято ковалів». 

Особливістю його є те, що він збігається за часом проведення з Днем міста 7 

травня, отже, святкування проходять з особливим розмахом. Традиційно ковалі 

з різних куточків України та світу дарують місту ковану скульптуру, яка стає 

його прикрасою й туристичною принадою. Серед інших фестивалів відзначимо 

такі, як «Питні меди», «Станіславська мармуляда», «Carpathian Space», «Свято 

винограду та вина», «Свято хліба та сиру», «Карпатський вернісаж», 

«Карпатський простір». 

Сприяючи зростанню привабливості Івано-Франківська, в рамках проєкту 

міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект 

ПРОМІС) створено мобільний додаток «Відвідай Івано-Франківськ», який 

уперше презентовано у 2018 р. Це безкоштовна програма, що містить карту 

міста, інформацію про місцеві історичні пам’ятки, культурно-мистецькі події, 

транспортну систему, готелі, заклади харчування, розважальні й торговельні 

центри [16]. 

Нині складно уявити здійснення подорожі без купівлі сувеніру на згадку про 

місце перебування. Через сувеніри можна створити візуальний образ території. 

За даними дослідження [1] близько 93% опитаних намагаються після кожної 

подорожі привезти додому сувенір. Це дослідження також показало, що Івано-

Франківщина асоціюється з писанками, гуцульським одягом і прикрасами, 

музичними інструментами, кованими, вовняними, дерев’яними виробами. Проте 

це стосується перш за все області, особливо її гірської частини. Водночас якщо, 
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наприклад, м. Київ асоціюється з «Київським тортом» та цукерками «Вечірній 

Київ», то Івано-Франківськ поки що не має власного «впізнаваного» сувеніру, 

який би асоціювався з містом. Хоча зазначимо, що в цьому напрямі є помітні 

зрушення. Кав’ярня-кондитерська «Delikacia» представила «Франківський 

торт», приготований за вдосконаленим рецептом галицького пляцка, який 

завойовує прихильність гостей міста. Такими же смачними сувенірами можуть 

стати карпатський чай, пряник «Вітає Івано-Франківськ» від ТДВ «Івано-

Франківський хлібокомбінат», «яблучна мармуляда» від кулінарного дому 

«Надія» тощо. 

В рамках Всеукраїнського проєкту «План дій: через соціальні учнівські 

проєкти – до громадянської активності» в місті встановлені аудіогіди на 

головних архітектурних пам’ятках міста. На платформі «Izi.Travel» [4] є аудіотур 

«Загадковий Івано-Франківськ», де всі бажаючі можуть прослухати інформацію 

про туристичні об’єкти міста українською та англійською мовами. На 

офіційному сайті Івано-Франківська в розділі «Туристичні маршрути» 

розроблені 3 маршрути по місту та поради для туриста [14]. Важливим є те, що 

збільшується кількість вказівників, путівників, мап, інформаційних стендів по 

місту, проте відзначаємо їх недостатню кількість англійською мовою. 

На основі проведеного дослідження варто відзначити, що Івано-Франківськ 

має потенціал і передумови, щоби стати туристичним центром Прикарпаття. 

Цьому сприяє низка факторів, зокрема вигідне розташування, компактність, 

затишність міста, привітність його мешканців, історико-культурні пам’ятки, 

репутація та гастрономічна привабливість міста, розвиток закладів готельно-

ресторанної сфери, фестивальне та мистецьке життя міста, проведення 

безкоштовних екскурсій містом, ентузіазм людей, які прагнуть розвивати туризм 

у місті. Водночас є значна кількість проблем, серед яких слід назвати 

неналежний стан інфраструктури, інформаційні прогалини в промоції міста, 

відсутність чітко сформованого туристичного образу міста як серед мешканців, 

так і серед приїжджих, стереотипне уявлення про «транзитне місто по дорозі в 
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Карпати», не впізнаваний візуальний стиль міста для більшості українців, 

неналежне збереження архітектурних пам’яток. Їх вирішення дасть змогу 

сформувати в уяві мешканців України та за її межами образу Івано-Франківська 

як комфортного, затишного, європейського туристичного центру Прикарпаття. 
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У статті проаналізовано туристично-рекреаційні ресурси та інфраструктурне 

забезпечення туризму Івано-Франківщини та визначено перспективи їх 

використання для розвиту туризму в області.  

Ключові слова: туристичний потенціал, ресурси, туристична інфраструктура, 

туристичний регіон, ризики. 

У туристичній галузі України Івано-Франківська область посідає важливе 

місце. Цей регіон відноситься до найбільш перспективних у туристичному плані. 

Передумовами для розвитку туризму у регіоні є потужні ресурсна база та 

туристична інфраструктура. Щороку кількість туристів стрімко зростає, що 

позначається на користь соціально-економічному розвитку регіону. 

Великий внесок у виявлення і дослідження проблемних питань розвитку 

туризму в Івано-Франківській області зробили Ячнюк М., Благій О., Верцімага 

А., Рутинський М., Гамкало М., Смадич І.  

Метою даної статті є обґрунтування інфраструктурних чинників, що 

посприяли розвитку туристичної галузі в Івано-Франківській області, визначення 

їх ролі, а також відображення їх позитивних і негативних характеристик для 

туристичної галузі регіону через SWOT-аналіз. 

Туризм – це одна з найперспективніших галузей економіки Івано-

Франківського регіону. Область має сприятливі передумови для розвитку 

туризму: природно-кліматичний потенціал, мальовничі ландшафти, чисте 

повітря, цілющі мінеральні води, привабливі туристичні маршрути, збережені 
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національні традиції та фольклор, пам’ятки архітектури та рекреаційні 

можливості. Природа українських Карпат має виключну цінність для туризму та 

уможливлює розвиток рекреаційного розвитку. Область має дев'ять курортних 

зон та 38 санаторно-курортних закладів. У курортній терапії застосовують 

кліматотерапію та мінеральні ванни. Велика частина регіону є екологічно 

чистою. 

Івано-Франківська область – це відомий туристичний регіон України, який 

здатний приймати близько 8,2 млн. туристів щороку. Приблизно 3,9 тис. 

одиниць, природної, архітектурної та археологічної спадщини, а також понад 120 

музеїв та туристичних маршрутів довжиною більше 400 км, 10 гірськолижних 

курортів (загальна довжина лижних трас понад 60 км) також знаходяться тут [2]. 

Доволі потужною є туристична інфраструктура Івано-Франківської 

області. Так, в області функціонують понад 500 туристично-рекреаційних 

закладів на 20 тис. місць, послуги розміщення також надають близько 800 садиб 

сільського (зеленого) туризму. За період 2015-2019 рр. кількість колективних 

закладів розміщення зросла з 243 до 274, або на 13 %, у т.ч. кількість готелів - з 

212 до 244 або на 15%. Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у 

сфері сільського (зеленого) туризму зросла із 163 до 306 або на 88 % [1]. 

На території області зареєстровано понад 200 суб'єктів туристичної 

діяльності, з них 36 мають туроператорську ліцензію. Працює 9 туристично-

інформаційних центрів [1]. Івано-Франківщина має потужну історико-культурну 

спадщину. Добре відомими, наприклад, є давні і цінні пам'ятки як церква 

Пантелеймона під Галичем (XII ст.), Манявський скит (XVII ст.), дерев'яні 

гуцульські і бойківські храми відомі за межами країни [3]. Всього на території 

області офіційно налічується 3944 нерухомих об‘єкти культурної спадщини 

(1490 – археології, 1443 – архітектури та містобудування, 869 – історії та 142 – 

монументального мистецтва) [3]. 

Упродовж кількох останніх років у регіоні було відкрито низку цікавих 

атракцій: річковий порт «Раковець» (с. Раковець Городенківського району), 
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парк-музей «Карпати в мініатюрі» (м. Яремче), оглядовий майданчик на ратуші 

та туристично-інвестиційний центр (м. Івано-Франківськ), Центр спадщини 

Вигодської вузькоколійки (с-ще Вигода Долинського району), туристично-

інформаційний центр (м. Коломия), комплекс «Полонинаперці» (с. Яблуниця 

Яремчанської міської ради), візит-центри (м. Галич і с. Ільці Верховинського 

району), туристично-інформаційний центр (м. Косів), гуцульську сироварню 

(с. Яворів Косівського району), етнопарк «Гуцул Ленд» (ГК «Буковель»), музеї 

та інші [3]. 

Найпопулярнішими туристичними місцями краю є Манявський скит 

(Богородчанський р-н); Манявський водоспад (Богородчанський р-н); 

Гошівський монастир (Долинський р-н); гора Говерла (2061 м, Чорногірський 

хребет); колишня обсерваторія на г. Піп Іван (2028 м); високогірні озера 

Несамовите, Марічейка (Чорногірський хребет); національний заповідник 

«Давній Галич»; музеї Писанки та народного мистецтва Гуцульщини і Покуття 

(м. Коломия); природний комплекс «Скелі Довбуша» (с. Бубнище поряд з 

м. Болехів); скелі «Писаний камінь» (Верховинський р-н); «сріблясті» водоспади 

(с. Шешори Косівський р-н); вузькоколійка «Карпатський трамвай» 

(Долинський, Рожнятівський р-ни); Сокільський хребет (Косівський р-н); 

Карпатський національний природний парк [4]. 

Створено два туристичні веб-портали: discover.if.ua, www.iftourism.com 

[3]. 

Завдяки потужному туристично-рекреаційному потенціалу упродовж 

2015-2019 рр. Івано-Франківська область займала лідерські позиції в Україні за 

кількістю екскурсантів та внутрішніх туристів, яким було надано туристичні 

послуги. Так, в цей час відбулося зростання кількості туристів і екскурсантів з 

1,6 до 2,2 млн. осіб, туристичного збору – з 0,9 до 3,7 млн. гривень [1]. 

Територія області надзвичайно сприятлива для розвитку екологічного, 

пізнавального, зеленого, а також спортивного видів туризму, а гірська частина 

відкриває можливості для спелеотуризму, альпінізму та інших. Активно 

розвивається фестивальний туризм. 
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Проаналізувавши SWOT – матрицю Івано-Франківської області, яка 

наведена у Стратегії розвитку Івано-Франківської області [2], можна визначити 

переваги, виклики та ризики для розвитку туризму в регіоні. 

До переваг віднесемо наступне. Подальше зближення України та ЄС і 

пожвавлення інвестиційного середовища зможуть активізувати процес 

залучення зовнішніх інвестицій в економіку Івано-Франківщини, спираючись на 

цілу низку сильних сторін регіону, таких як: інвестиційна привабливість, 

наявність промислової інфраструктури для створення індустріальних, 

технологічних, інноваційних парків, наявність трудових та природних ресурсів.  

Івано-Франківщина володіє значним туристичним та рекреаційним 

потенціалом, має збережені національні, релігійні, культурні традиції та 

автентичні промисли. Ці сильні сторони можуть бути використані для 

подальшого розвитку туризму (ділового, медичного, екологічного та ін.). 

Близьке розташування Івано-Франківщини до кордонів ЄС у поєднання із 

сприятливим середовищем для розвитку малого і середнього бізнесу є 

порівняльною перевагою регіону в умовах активізації транскордонного 

співробітництва. 

Транспортний комплекс Івано-Франківського регіону достатньо 

розвинений, має розгалужену мережу залізниць, автомобільних доріг, аеропорт, 

що визначає його місце і надає певної ваги серед інших регіонів країни. 

Розташування регіону в західній частині країни в безпосередній близькості до 

діючих та перспективних залізничних і автомобільних міжнародних коридорів 

може надати поштовх розвитку транспортно-логістичних хабів. 

Проведений аналіз сучасного стану соціально-економічного розвитку 

області дозволив [2] виділити низку викликів для розвитку туризму, основними 

з яких є: недостатній розвиток перспективних (враховуючи існуючий в області 

потенціал та світові тенденції) невиробничих видів економічної діяльності 

(курортно-рекреаційного господарства, фінансової сфери, ринкової 

інфраструктури та інших); значний техногенний пресинг на природне 

середовище, результатом чого є складна екологічна ситуація в багатьох районах 
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області, яка в умовах інтенсивного розвитку видобувних галузей промисловості 

буде стрімко погіршуватись; негативні тенденції у демографічному розвитку 

області, зокрема, через недостатні темпи народжуваності посилюється старіння 

населення; збільшується навантаження особами старше працездатного віку на 

працездатний вік, що загострює проблеми соціального забезпечення населення, 

його міграційний відтік, як наслідок, бажаючих працювати в туристичній сфері 

стає все менше; значні територіальні диспропорції у рівні соціально-

економічного розвитку міст та інших населених пунктів. 

До ризиків [2] розвитку туризму в області віднесемо такі: негативні 

демографічні тенденції (скорочення населення, висока трудова міграція за 

кордон,) створюють ризик для поглиблення невідповідності між пропозицією і 

потребами регіонального ринку праці, це може призвести до браку трудових 

ресурсів і в туристичній сфері; диспропорції в розвитку територій формують 

ризики погіршення якості життя населення, посилення трудової міграції до 

територій з вищою економічною активністю, що може призвести до втрати 

традицій, ремесел; невирішеність проблеми поводження з відходами та 

екологічних проблем можуть бути загострені через інтенсивне 

природокористування та негативно відобразитись на туристично-рекреаційному 

комплексі регіону; виникнення надзвичайних ситуацій природного (паводки, 

зсуви, селі, ерозії) та техногенного характеру є значним потенційним ризиком 

для створення туристичної інфраструктури, туристичних маршрутів, 

враховуючи недостатній рівень протипаводкового захисту окремих територій. 

Беручи до уваги туристичний потенціал Івано-Франківщини, очевидно, що 

регіон може розвиватися стало, якщо пріоритетним напрямком стратегії його 

розвитку буде туризм. Для цього доцільно було б левову частину доходів регіону 

направити на реформування туристичного комплексу, розвитку відпочинкової та 

розважальної індустрії з врахуванням особливостей різних видів туризму [4], що 

вже розвиваються, та нових, ще не популяризованих видів відпочинку. Це дасть 

можливість поліпшити інфраструктуру області, створити нові робочі місця, 

зменшити міграцію населення та покращити екологічний стан територій. 
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Яна Соколянська, Анастасія Кліпінська  

Здобувачі освітнього ступення «Бакалавр» 

Вінницькаий торговельно-економічний інститут КНТЕУ                 

                                            

                                            ГІГІЄНА ОСВІТЛЕННЯ 

 

Очевидно, що світло є ключем до життя на Землі, і світло, однаково чітко, 

визначає біологічну ритмічність організмів. Світло робить останнє, 

встановлюючи внутрішні або ендогенні годинники, які дозволяють безлічі видів, 

включаючи людину, пристосовувати своє життя до змін зовнішніх чи 

навколишніх умов. Критичні зміни з плином часу відбуваються з дня на ніч і 

протягом року. У цій статті ми хочемо розповісти про гігієнічне значення 

освтілення. 

Ключові слова:гігієна,заклади рестораного господарства,освітлення,лампи, 

денне світло. 

 Освітлення займає важливе місце серед факторів навколишнього 
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середовища, оскільки до 90% інформації людина отримує завдяки органам зору. 

Під впливом світла активізуються центри кори головного мозку, стимулюється 

діяльність серцево-судинної системи, процеси обміну речовин, та утворення 

вітаміну D. Саме тому дослідження даного питання є актуальне. 

Аналіз останіх досліджень і публікацій: Питаннями досліджень гігієни 

освітлення займались: Iванова О.В., Корзун В.Н., Мармазова Л.В.,  Степанова 

И.В., Нелепа А.С., Pоїна О.М., Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф., Горбань В.Г. 

Мета статті: Дослідження гігієни освітлення,як одного з головних факторів 

навколишнього середовища. 

Промислова санітарія та гігієна праці, промислове освітлення,його 

характеристики.  

Типи освітлення:  

· Природне - освітлення приміщень світлом неба, що проникає крізь 

світлові отвори у зовнішніх огороджувальних конструкціях;  

· Штучне - освітлення приміщень штучним освітленням за допомогою 

електричних ламп;  

· Комбіноване - освітлення, при якому недостатнє природне освітлення 

доповнюється штучним.  

 Види природного освітлення в кімнатах: 

· Односторонні - світлові отвори розташовані в одній із зовнішніх стін;  

· Двосторонні - світлові отвори розташовані в двох протилежних стінах;  

· Зверху - мансардні вікна розташовані на верхніх поверхах;  

· Комбіноване - поєднання верхнього та бічного природного освітлення. 

Види штучного освітлення:  

· Робочі - освітлення приміщень, будівель, а також зон відкритих 

просторів, призначених для роботи, проходу людей та руху транспорту;  

· Чергове - освітлення в неробочий час;  

· Аварійне - освітлення для евакуації людей з приміщень у разі аварійного 

відключення робочого освітлення;  
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· Евакуація - освітлення для евакуації людей з приміщень у разі аварійного 

відключення робочого освітлення, у проходах, на сходах, у робочих місцях поза 

будівлями або в приміщенні.  

При стандартизації освітленості виробничих приміщень його мінімально 

допустимий рівень регулюється залежно від характеристик та виду виконуваної 

візуальної роботи.  

Продуктивність освітлення залежить від кількості штучного природного 

світла (якщо таке є). Штучне освітлення кімнати використовується, коли в 

кімнаті недостатньо природного світла. Нормативні документи встановлюють 

оптимальні рівні освітленості робочих поверхонь, щоб забезпечити хороші 

умови для візуальної роботи. Нормоване освітлення визначається точністю 

візуальної роботи, контрастом об’єкта з фоном, системою освітлення та типом 

джерела світла. Природне світло створюється сонячним світлом, яке за своїм 

спектральним складом сильно відрізняється від електричного світла. Поряд із 

видимою частиною спектра, сонячне випромінювання також містить невидиме 

ультрафіолетове, що позитивно впливає на організм.  

Природне світло характеризується великою дисперсією, що сприятливо 

для візуальної роботи. Відповідно до вимог санітарних норм, усі приміщення 

повинні мати природне освітлення, за винятком промисловості, де це порушує 

технологічний процес.  

Вплив світла на організм людини різноманітний. Рівень освітленості 

впливає на психічні функції та фізіологічні процеси в організмі людини. Гарне 

освітлення надає тонізуючу дію, стимулює активність, запобігає розвитку втоми 

та підвищує працездатність [1].  

Неправильно організоване освітлення робочих місць і робочої зони не 

тільки втомлює зір, але і викликає втому всього організму. Недостатнє 

освітлення, сліпучі джерела світла та різкі тіні від обладнання та інших об’єктів 

притупляють увагу, спричиняють погіршення або втрату орієнтації працівника, 

що може призвести до травм.  
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Процес візуальної адаптації має велике значення для безпеки праці, тобто 

адаптований до зміни рівня освітлення. Адаптація світла при переході до більш 

високої яскравості відбувається досить швидко - протягом кількох хвилин, 

адаптація до більш низьких рівнів освітлення (темна адаптація) - набагато 

повільніше, протягом 30 хвилин і більше. У процесі адаптації зіниця 

розширюється або звужується, тому часті переходи з одного рівня світла на 

інший призводять до розвитку зорової втоми. Надмірна яскравість викликає 

тимчасові відблиски. Нерівномірне освітлення, яке потребує частої адаптації 

очей, може призвести до професійних захворювань. Тож вплив світла на організм 

людини не завжди є позитивним.  

Раціональне освітлення виробничих приміщень та робочих місць сприяє 

кращому виконанню працівниками своїх обов’язків, забезпечуючи комфортні 

умови праці. Нормативні документи з охорони праці формулюють основні 

вимоги до промислового освітлення: достатнє освітлення робочих поверхонь; 

рівномірний розподіл яскравості; відсутність різких тіней; спектр світлового 

потоку повинен бути близьким до природного; постійність освітлення з плином 

часу. 

Гігієнічна основа промислового освітлення. Освітлення - використання світлової 

енергії від сонця та штучних джерел світла для візуального сприйняття 

навколишнього світу.  

Світло - це природний стан людського життя, необхідний для підтримки 

здоров'я та високої продуктивності, заснований на роботі зорового аналізатора, 

найтоншого та універсального органу почуттів. Забезпечуючи прямий зв'язок 

між тілом і навколишнім світом, світло є сигнальним стимулом для  органу зору 

і організму в цілому: достатня освітленість має тонізуючу дію, покращує перебіг 

основних процесів вищої нервової діяльності, стимулює обмін речовин і 

імунобіологічні процеси, і впливає на формування добового ритму фізіологічних 

функцій організму людини. Основна інформація про навколишній світ - близько 

90% надходить через зорове сприйняття. У зв'язку з вищевикладеним, гігієнічно 
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раціональне промислове освітлення має велике позитивне значення. Основні 

зорові функції та їх залежність від освітлення. До функцій зору, які відіграють 

найважливішу роль у процесі праці, відносяться:  

- контрастна чутливість,  

- гострота зору,  

- швидкість розрізнення деталей,  

- стабільність чіткого зору,  

- чутливість кольору.   

Наявність дуже високої яскравості в полі зору не тільки викликає 

тимчасове засліплення, але також може пошкодити світлочутливі елементи 

сітківки.  

Гострота зору - це максимальна здатність розрізняти окремі предмети. 

Звичайне око розрізняє дві точки, що бачать під кутом 1°.  

Очі здатні зберігати чітке зображення об’єкта, що розглядається, лише 

певну частину загального часу, витраченого на конкретну зорову роботу. Ця 

функція ока - здатність зберігати чітке зображення деталі, про яку йдеться, 

зазвичай називається стабільністю чіткого зору [2]. 

Стан цієї функції визначається як відношення часу чіткого бачення до 

загального часу перегляду частини. Помітно зростає стійкість чіткого зору зі 

збільшенням рівня освітленості та її зниженням під час роботи в результаті 

розвитку зорової втоми. За тих самих умов освітленості стабільність чіткого зору 

при менш напруженій роботі буде вищою, ніж при більш напруженій роботі.  

Певна роль у виконанні зорової роботи належить такій зоровій функції, як 

сприйняття кольору. Значення цієї функції зростає при виконанні виробничих 

операцій, пов'язаних з необхідністю колірної дискримінації.  

Найсприятливіші умови для сприйняття кольору створюються при 

природному (сонячному) освітленні, а також при штучному освітленні 

люмінесцентними лампами з виправленою кольоровістю.  
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Для успішної зорової роботи важлива візуальна адаптація, тобто 

пристосування ока до змінених умов освітлення. Завдяки процесу адаптації 

візуальний аналізатор має можливість працювати в широкому діапазоні 

освітлення. Розрізняйте світлі та темні пристосування. Світлова адаптація - 

пристосування ока до роботи в умовах високої яскравості поля зору.  

Часті зміни рівнів яскравості призводять до зниження зорових функцій, 

розвитку втоми внаслідок реадаптації ока. Зорова втома, пов'язана з важкою 

роботою та частою адаптацією, призводить до зниження зорових та загальних 

показників. 

Гігієнічні вимоги до промислового освітлення. Для створення гігієнічно 

раціональних умов освітлення на виробництві до нього пред'являються певні 

вимоги, що відображають як кількісні, так і якісні характеристики 

освітлювального середовища. Освітлення робочої поверхні повинно бути 

достатнім для конкретного робочого процесу. При недостатньому освітленні та 

перенапруженні очей стан зорових функцій знаходиться на низькому 

функціональному рівні, у процесі виконання роботи розвивається зорова втома, 

знижується загальна працездатність та продуктивність праці, збільшується 

кількість бракувань та зростає ризик виробничих травм . Низьке освітлення 

сприяє розвитку короткозорості, ністагму [3].  

Необхідні рівні освітленості нормалізуються залежно від точності 

виконуваних виробничих операцій, світлових властивостей робочої поверхні та 

деталі, про яку йдеться, системи освітлення. Адекватність освітлення - це 

кількісний показник. 

Гігієнічні вимоги, що відображають якість промислового освітлення, 

включають: 

· Рівномірний розподіл яскравості в полі зору та обмеження тіней;  

· Обмеження прямого та відбитого відблисків;  

· Обмеження або усунення коливань світлового потоку.  
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Рівномірний розподіл яскравості в полі зору необхідний для підтримки 

працездатності людини. Якщо в полі зору постійно є поверхні, які значно 

відрізняються за яскравістю (освітленістю), то при погляді від яскраво до слабо 

освітленої поверхні очі змушені повторно адаптуватися. Часта реадаптація 

призводить до розвитку зорової втоми і ускладнює виконання виробничих 

операцій.  

Ступінь нерівномірності освітлення визначається коефіцієнтом 

нерівномірності - відношенням максимальної освітленості до мінімальної. Чим 

вище точність роботи, тим меншим має бути коефіцієнт нерівностей. 

Рівномірність освітлення досягається шляхом раціонального розміщення ламп, 

системи освітлення та заборони використання лише місцевого освітлення.  

Надмірна сліпуча яскравість (відблиски) - це властивість світяться 

поверхонь з підвищеною яскравістю порушувати умови комфортного зору, 

погіршувати контрастну чутливість або одночасно виконувати обидві ці дії. 

Відблиски викликають відблиски, погіршують видимість, призводять до втоми 

очей та зниження загальної продуктивності. Розрізняють прямі відблиски 

(створювані джерелами світла та освітлювальними приладами - лампами, 

вікнами), периферійні (від світлових поверхонь, розташованих далеко від 

напрямку зору), відбиті (від дзеркальних поверхонь).  

Спосіб захисту від прямих відблисків - зменшити яскравість видимої 

частини джерел світла за допомогою відбивачів та розсіювачів, тобто спеціальної 

фурнітури. Захисний кут світильника і висота його підвіски служать мірою 

захисту [4]. 

В останні роки в гігієні освітлення з'явився новий напрямок - створення 

динамічного, тобто зміни протягом робочого дня, освітлення. Він може бути 

динамічним за інтенсивністю або спектром. Таке освітлення - ефективний спосіб 

запобігти втомі. Його доцільно використовувати в приміщеннях з недостатнім 

природним освітленням, а також під час інтенсивної зорово-емоційної або 

монотонної роботи. 
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Види та системи промислового освітлення. У промислових приміщеннях 

використовують 3 види освітлення:  

- природне (його джерело - сонце),  

- штучне (коли використовуються тільки штучні джерела світла);  

- комбіноване або змішане (характеризується одночасним 

поєднанням природного та штучного освітлення).  

Комбіноване освітлення використовується в тому випадку, коли тільки 

природне освітлення не може забезпечити необхідні умови для виконання 

виробничих операцій.  

Чинні будівельні норми та правила передбачають дві системи штучного 

освітлення: загальну та комбіновану.  

Денне світло, створене природними джерелами світла - прямі сонячні 

промені та розсіяне світло неба (від сонячного світла, розсіяного атмосферою). 

Природне освітлення - біологічно найцінніший вид освітлення, до якого людське 

око найбільш пристосовано. Природне освітлення - це чинник, який визначає не 

тільки рівень освітленості та умови видимості, а й надає позитивний 

психофізіологічний вплив на людину завдяки прямому зв’язку із зовнішнім 

світом через світлові отвори.  

У промислових приміщеннях природне освітлення використовується:  

а) бічне - через світлові отвори (вікна) у зовнішніх стінах;  

б) верхній - через мансардні вікна в стелях;  

в) комбіновані - через мансардні вікна та вікна.  

Штучні джерела світла. До них відносяться лампи розжарювання та 

люмінесцентні лампи [5].  

На ряді промислових підприємств у галузі виробництва напівпровідників, 

радіотехніки, мікроелектроніки та інших галузях промисловості через 

необхідність підтримувати постійні умови мікроклімату, високу чистоту повітря 

або особливий світловий режим роботи проводяться тільки за умови штучного 

освітлення (без зразків і виробничі приміщення без вікон). Робота в таких 

будівлях призводить до психологічного дискомфорту, тому будівництво таких 

будівель допустимо лише за суворого технічного обґрунтування та дотримання 

всіх гігієнічних вимог у приміщеннях без природного освітлення.  
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Світильники для промислового освітлення. Світильники - джерела світла, 

укладені у фурнітуру, призначені для правильного розподілу світлового потоку 

та захисту очей від надмірної яскравості джерела світла. Арматура захищає 

джерело світла від механічних пошкоджень, а також диму, пилу, сажі, вологи, 

забезпечує кріплення та підключення до джерела живлення.  

Для захисту очей від відблисків світлової поверхні ламп служить захисний 

кут лампи - кут, утворений горизонтальною лінією від поверхні лампи.  

 Отже, природне і штучне освітлення у всіх виробничих, складських, 

санітарно-побутових і адміністративно-господарських приміщеннях повинні 

відповідати санітарним правилам. При цьому необхідно максимально 

використовувати природне освітлення. Показники освітленості для виробничих 

приміщень повинні відповідати встановленим нормам. 
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У статті наведений асортимент фруктів, які позитивно впливають на роботу 

нервової системи. Досліджено статистику зростання показників 

захворюваності депресією в Україні. Розглянуто вітамінний склад фруктів та 

ягід, компоненти яких позитивно впливають на нервову систем, а також 

досліджено теорію фахівців  антропології та кроскультурної психіатрії. 

Ключові слова: продукти-антидепресанти, депресія, фрукти, раціон 

харчування, дослідження, нервова система, серотонін, триптофан, вітамінний 

склад, епідемія. 

 За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, депресією страждає 

близько 300 млн людей по всьому світі. В Україні депресія є найбільш 

поширеною проблемою серед психічних розладів. Українці страждають 

депресією значно частіше,аніж жителі Європейського Союзу. І показники 

показники захворюваності у нашій країні продовжують зростати [1].  

Чимало фахівців вже розрізнюють депресію як епідемію світового 

масштабу. Якщо аналізувати чотири останні покоління людства, то з кожним 

наступним кількість тих, хто страждає на депресію, зростає на 25%. 

Депресія є поширеною проблемою у сфері психологічного здоров’я. Її 

поширеність у дорослому віці біля 12%, а у дітей та молоді – 4-8 %. Особливим 

видом депресії є депресія у перинатальному періоді – в час вагітності та після 

пологів – яка може мати місце у 10 % жінок.  
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Дослідники в галузях антропології та кроскультурної психіатрії висунули 

теорію про те, що людство просто не встигло еволюційно розвинутися слідом за 

технологічними змінами, і як наслідок, наш організм постійно перебуває у стані 

стресу. 

Останні дослідження також наочно демонструють, що заміна реального 

спілкування на спілкування у соцмережах і безперервний доступ до інформації 

значно підвищує ризик виникнення депресії [3]. 

На жаль, багато осіб, що страждають на депресію, не звертаються за 

фаховою допомогою, оскільки одним з основних симптомів є песимізм, який 

проявляється зокрема втратою віри в можливість змінити життя на краще.  

Неможливо назвати одну причину депресії, адже депресія розвивається в 

результаті складної взаємодії соціальних, психологічних та біологічних 

факторів. До того ж,сьогодні на все це накладаються екологічні, технологічні та 

інформаційні фактори. 

Дуже часто поштовхом до депресії стають негативні події: втрата роботи, 

психологічна травма, важка стресова подія. У свою чергу, депресія може 

послабити стресостійкість, порушити нормальну життєдіяльність, погіршити 

життєву ситуацію, в результаті чого депресія переходить в більш важку форму 

[2]. 

Головна проблема з депресією полягає в тому, що це унікальна хвороба. 

Хворіють одночасно і душа, і тіло. Навіть серед фахівців мало хто бачить повну 

картину захворюваності. 

Метою статті є визначення асортименту фруктів та ягід, що покращують 

роботу нервової системи. Розглянути властивості та вплив компонентів на 

організм людини. 

Сучасна людина, враховуючи темп життя, досить часто піддається впливу 

різних стресових ситуацій. Навряд чи знайдеться людина, якій не знайомий 

поганий настрій, відчуття спустошеності і небажання що-небудь робити. Такий 

стан є одним з ознак депресії. А вона в свою чергу, несе за собою безліч проблем. 



326 
 

Багато людей при появі ознак депресії відразу ж відправляються в аптеку 

за медичними препаратами, які покликані її пригнічувати. Однак, такі ліки мають 

безліч побічних ефектів, що негативно може вплинути на організм. Можливо, 

досить буде звернутися до методів та засобів, які пропонує природа [5].  

Існують різні методи боротьби зі стресом, нещодавно науково 

підтверджено, що протистояти емоційним перевантаженням допомагають 

продукти-антидепресанти.  

Психоемоційне напруження, яке трапляється досить рідко, організм може 

пережити. У деяких випадках це буває корисно організму для тренування своїх 

захисних сил. Однак, тривалі, затяжні, часті стреси виснажують організм. А 

отже, можуть розвинутися важкі та небезпечні хвороби: цукровий діабет, 

інсульт, виразка шлунку, інфаркт міокарда, гіпертонія, депресія. Загострюються 

шкірні хвороби: псоріаз, екзема. 

Дієтологи вважають, що при вживанні продуктів-антидепресантів, що 

підвищують концентрацію серотоніну і норіпінефріна – так званих гормонів 

щастя, нервова система людини стає більш стійкою до психоемоційних 

навантажень [4]. 

Серотонін підвищує м’язовий тонус, піднімає настрій, створює емоційну 

стійкість, поліпшує самоволодіння, завдяки йому з’являється почуття 

задоволеності, радості, позитивні емоції. Норіпінефрін підвищує енергійність, 

спонукає до дії, забезпечує реакцію готовності, зібраності. Слід пам’ятати, що 

серотоніну, так як і норіпінефріна в продктах немає, вони виробляються 

організмом, а їжа, багата триптофаном, тирозином і вуглеводами, стимулює їх 

синтез. Денна серотоніну норма для жінок – 320 мг, для чоловіків – 390 мг. 

Окрім того, триптофан допомагає боротися із безсонням нервовим 

напруженням, тривогою, знижує дратівливість, підвищує працездатність, 

нормалізує апетит. Ця амінокислота незамінна для лікування анорексії та булімії 

– серйозних розладів харчової поведінки. 

У раціон харчування «антидепресантів» включають цитрусові, якими в 
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мозок поставляється природний цукор і вітамін C, необхідні для подолання 

стресу. Можуть також підійти солодкі фрукти – банани та виноград, стиглі ягоди, 

наприклад: чорниця і лохина – фаворити гарного настрою. Багаті 

антиоксидантами, вони допомагають швидше засвоювати нову інформацію і 

надовго її запам’ятовувати. Все це формує міцний інтелектуальний фундамент і 

допомагає позбутися від непотрібних думок і порожніх переживань. Цитруси, 

особливо апельсини, надають допомогу мозку в боротьбі з напругою, завдяки 

високому вмісту вітамінів і природних цукрів. А завдяки тому, що вони є 

власниками яскравого кольору і насиченого аромату, ними викликаються 

позитивні емоції. 

Щоб завжди бути у тонусі потрібно споживати банани. Банани мають 

збалансований вітамінний склад.  Них міститься велика кількість вітамінів E та 

C, а також високий вміст вітаміну B6, який становий четверту частину 

рекомендованої добової норми. До складу бананів входить три натуральних 

цукри: сахароза, фруктоза та глюкоза, що в поєднанні з клітковиною дає 

тривалий підйом сил і заспокоює нервову систему.  

Солодка м’якоть банана сприяє виробленню серотоніну в організмі, який 

допоможе справитися з дратівливістю. Калій, що міститься в бананах, прожене 

втому що накопилася, а невелика кількість алкалоїду харман, що входить до їх 

складу, викликає стан ейфорії, щастя й захвату [6]. 

Давно відомо, що яскраві насичені кольори здатні проганяти тугу і 

заряджати позитивним настроєм. Однак справа не тільки в цьому. Фрукти 

насичених кольорів мають в своєму складі речовини біофлавоноїди, що 

поліпшують кровообіг мозку. В результаті їх вживання мозок отримує більше 

кисню, людина починає відчувати себе помітно краще, тому піднімається її 

настрій.  

Малина містить велику кількість нутрієнтів, що допомагають захистити 

організм від різноманітних видів раку, а мозкові клітини – від старіння. Малина 

містить антиоксидант із групи полі фенолів – що допомагає знизити оксидантний 

стрес. 
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Ягоди Годжі дуже популярні в наш час, завдяки своїм властивостям. Ягоди 

ефективно сприяють схудненню, поліпшують зір, зміцнюють серцевий м'яз, 

виліковують анемію. А також вони є природним антидепресантом, який піднімає 

настрій, покращує сон і виліковує безсоння.  

Інжир та фініки – ці екзотичні фрукти та дуже смачні фрукти в своєму 

складі містять величезну кількість калію, який, з’єднуючись з натрієм, допомагає 

при транспортуванні амінокислоти триптофану. Отримавши матеріал, наш мозок 

швидко реагує, а людина відчуває приплив гарного настрою. В інжирі та фініках, 

крім калію, міститься велика кількість корисних речовин, які надають 

прекрасний вплив не тільки на нервову систему, а й на весь організм в цілому 

[7]. 

Полуниця – найкраще підтвердження того, що корисне буває смачним. 

Вона містить магній, залізо, кальцій, калій, фосфор, натрій, цинк, фолієву 

кислоту та ін. Ароматичні речовини сприяють вивільненню серотоніну, в 

результаті чого поліпшується настрій. Регулярне споживання полуниці навіть в 

невеликих кількостях протягом 8 тижнів допоможе стимулювати нервові 

імпульси, що в свою чергу дозволить впоратися з втомою та переживаннями.  

Авокадо заслужено вважають найкращим помічником в боротьбі зі 

стресом. Це прекрасне джерело фолієвої кислоти, дефіцит якої викликає пихони 

та депресії.  

Манногептулоза в складі авокадо позитивно впливає на функціонування 

нервової системи: речовина сприяє пригніченню дратівливості та втоми, 

покращує працездатність і концентрацію уваги [8]. 

Щоб перемогти депресію, однієї дієти мало. Як правило, хворі взагалі 

втрачають апетит, і їм потрібна допомога психотерапевта. Але на ранній стадії 

депресії лікувальне харчування однозначно приблизить одужання і дасть змогу 

швидше нормалізувати стан. Крім того, правильно сформований раціон 

полегшить терапію. 
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Зовсім не обов’язково поглинати велику кількість ліків і добавок в гонитві 

за стійкою нервовою системою. Якщо правильно підібрати раціон, можна 

істотно поліпшити настрій і психічний стан. 
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРУЗИНСЬКОЇ КУХНІ   

 

В статті розглянуто характерні риси етнічної кухні Грузії, продукти які 

традиційно використовуються для приготування, а також  особливість смаків 

і популярність цієї кухні в Україні. 

Ключові слова: грузинська кухня, традиційні рецепти, вино, сири, м’ясо, 

національна кухня, технологія приготування.  

Грузинська кухня – це тренд, який ось уже кілька років не залишає Україну. 

З кожним днем на гастрокарті з'являються нові заклади, які пропагують 

грузинську кухню і привчають українського гурмана до кулінарних традицій цієї 

країни. З огляду на таку тенденцію дана тема є досить актуальною і представляє 

інтерес. 

Впродовж багатьох століть у людей складались різні гастрономічні звички. 

Сьогодні у кожного народу є своя національна кухня, якій характерні свої, 

відмінні від інших, національні страви. 

Можна з впевненістю відмітити, що грузинська кухня – традиційний 

національний кулінарний стиль мешканців Грузії. Особливістю грузинської 

кухні, як і будь-якої національної, є застосування певних продуктів, 

розповсюджених тільки на Кавказі, і, як наслідок наявність певних страв, 

популярність котрих отримала всесвітнє визнання. 

Грузинська кухня у своїх рецептах та філософії приготування страв 

спирається на контраст пряного і гострого. Широко використовуються овочі, як 

у самостійних стравах, так і у якості доповнення до м'ясних страв. За історико-

географічними особливостями грузинська кухня поділяється на кухні Західної та 
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Східної Грузії, зумовлені не лише різними природними умовами цих двох 

великих регіонів, але й певним турецьким впливом на кухню Західної Грузії, а 

іранським – на кухню Східної Грузії. Як результат встановилась різниця у 

використанні деяких основних продуктів (хлібних, м'ясних), та, частково, в 

характері улюбленої ароматично-смакової гами – різниця, що збереглася і до 

нашого часу [2]. 

Метою даної статті є вивчення особливостей національної кухні Грузії та 

технологія приготування страв. 

У якості продуктів для приготування страв використовуються власноруч 

вирощені овочі та фрукти, горіхи, трави і чай, а також домашнє м'ясо. В основі 

більшості страв грузинської кухні – м'ясо, велика кількість свіжих овочів і 

фруктів, пряних трав, меду, горіхів, різні види сиру. Назви страв настільки ж 

смачні, як і вони самі: харчо, сациві, лобіо, хачапурі, пахлава, чурчхела [4]. 

Шашлик (баранячий, телячий, з птиці та риби) – головна національна страва 

Грузії. Його готують на вугіллі і їдять відразу ж, як тільки подають на стіл, на 

який вже подана величезна кількість зелені, пряних трав, свіжих і печених овочів, 

а також гарячі коржі - лаваші, і, звичайно ж, червоне вино. 

Перші страви в Грузії (лагман, чанахи, хаш, шурпа, бозбаш) – густі, поживні 

і неймовірно смачні. Відомий всьому світу харчо - рисовий суп з м'ясом, 

волоськими горіхами і ткемалі, дуже пряний і гострий, з додаванням великої 

кількості часнику і зелені. 

Грузинські супи майже позбавлені овочевої гущі. Зате консистенція їх є 

набагато щільнішою за звичайні супи. Дуже часто цього досягають вводячи в них 

жовтки або цілі яйця. Щоб яйця не згорталися під час нагрівання, застосовується 

такий прийом: їх заздалегідь змішують в єдину емульсію з якимось кислим 

середовищем – натуральним кислим фруктовим соком, кислим молоком (мацоні) 

чи з оцтом. Особливо часто використовується в якості кислого середовища 

загущене та висушене пюре сливи ткемалі, що називається «тклапі». Кисле 

середовище застосовується в супах також тоді, коли відсутні яйця, але є доволі 

багато жиру чи м'яса. Це не лише облагороджує та робить різноманітним смак 

страв, але і значно підвищує їх засвоюваність [2]. 
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На друге в Грузії подають вишукано приготоване м'ясо: баранину, 

яловичину, птицю, щедро приправлене часником, перцем, прянощами, соусами 

на основі гранатового соку, винного оцту і волоського горіха. Традиційними 

стравами Грузії є плов, соковиті хінкалі, сациві. 

Кінза, базилік, шпинат, селера, естрагон, чебрець - які тільки пряні трави не 

зустрінеш в грузинських стравах. Зелень і трави є повноправними складовими 

абсолютно всіх грузинських страв, в тому числі, і соусів, яких в кухні Грузії 

неймовірна кількість. Кисло-солодкі ягідні і фруктові, обов'язково гострі, 

ароматні ткемалі, чахохбілі, аджика, сацебелі, бажі, хмелі-сунелі тощо. 

Як закуски найпопулярнішими є страви з овочів: баклажанів, буряків, 

томатів, шпинату, приправлених горіхами, часником, сирами і зеленню кінзи, 

базиліка, цибулі-порею, тархуна. 

Грузинський хліб – це кукурудзяні коржі мчали, бухара, кеци і лаваші. Усім 

відомо борошняні хачапурі з різними начинками. 

До найвідоміших солодких грузинських страв відносяться козинаки 

(смажене насіння з густим медом) і тягучі ковбаски чурчхелла і пеламуши, 

приготовані на основі виноградного соку [4]. 

Відмінною рисою грузинського столу є вживання сирів. Перш за все звертає 

на себе увагу склад сирів. Це виключно розсільні сири, які готують в основному 

бурдючним і частково глечиковим способами. У Західній Грузії зосереджено 

виробництво негострих, пріснуватих сирів з кисломолочним смаком – сулугуні і 

імеретинського. У високогірних північних районах Східної Грузії роблять гострі 

і солоні сири – кобійський, тушинський і грузинський. 

Не тільки смакова гамма, але і способи застосування грузинських сирів 

сильно відрізняються від європейських. Сири відварюють або розварюють в 

молоці, смажать на рожні і на сковороді в маслі, запікають в тісті, вимочують, 

товчуть, присмачують олією і прянощами. Ці особливості вживання сирів в 

значній мірі пов’язані з тим, що закавказькі сири часто не проходять повного 

процесу дозрівання і являють собою типові напівфабрикати. Як варіння і 

обсмажування сиру властиве швейцарській кухні, так грузинській притаманне 

обсмажування сиру на рожні. 
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До наших днів приготування м’ясних, овочевих, рибних і навіть сирних 

страв відбувається на відкритому вогні шляхом обертання. Для випічки 

борошняних виробів типовим також є застосування глиняної глечикоподібної 

печі торні. Для смаження і запікання застосовують кеци (невеликі глиняні і 

великі кам’яні сковорідки), тапа (широкі металеві сковорідки для смаження 

домашньої птиці під пресом). Всі ці технологічні методи в грузинській кухні 

надають стравам національного кулінарного колориту [5]. 

Відомим «брендом» грузинської кухні є аджика. Ця ароматна, пастообразна 

і дуже гостра приправа, додається майже в усі страви. Головні інгредієнти 

аджики – гострий червоний перець, засушені пряні трави і часник. Крім того, у 

Грузії можна спробувати гострі ягідні соуси. Їх роблять з аличі, ожини, 

барбарису. Сири є складовою частиною грузинської національної кухні. 

Мінгрельский сулугуні, м’який імеретинський, гострі і солоні – грузинський, 

кобійський, гуда, осетинський, тушинський, чанах – вони готуються у бурдюках 

та глеках і використовуються як інгредієнт для страв і пирогів, а також як закуска 

[1]. 

Звичайно, головна національна гордість – вино. Грузія є одним з основних 

осередків виникнення культурного виноградарства (археологічні знахідки 

обладнання для переробки винограду свідчать, що вже в VI тисячолітті до н. е. 

тут виробляли величезну кількість вин). З давніх-давен виготовлене по 

самобутній технології і витримуване у величезних глеках «квеврі», грузинське 

вино вважається одним з найбільш оригінальних продуктів виноробства в світі. 

Для виноробства тут самою природою створені всі умови — гірський рельєф, 

велика кількість сонця, родючі ґрунти і достатня кількість опадів в районах 

основного виноробства (Алазанська долина, Цинандалі, долини Гори і Мухрані, 

басейн річок Ріоні і Цхенісцкалі, Хванчкара). В результаті такі сорти, як 

«Аладастурі», «Александроулі», «Дзвелшаві», «Крахуна», «Мцване», 

«Муджуретулі», «Оцханурі», «Оджалеші», «Рачулі», «Ркацителі», «Сапераві», 

«Тетра», «Усахелоурі», «Хіхві», «Хванчкара», «Цицка», «Цолікоурі», «Чинурі», 

«Чхавері», «Шардоне» та інші (всього понад 500 місцевих сортів), широко відомі 

за межами країни і служать сировиною для виробництва першокласних вин. Але 

це все вина, що випускаються промисловим способом. тим часом практично в 
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кожному грузинському будинку традиційно готують домашнє вино за своїми 

технологіями. Також повсюдно варять самогон «чача» і горілку «араки» [3]. 

Грузинські страви – це століттями перевірені рецепти, що передаються з 

покоління в покоління зі збереженими сімейними секретами використання 

прянощів і трав. Секрет популярності криється в особливості національної кухні 

Грузії: 

1. На відміну від української кухні, де супи багаті на овочі, грузинські 

варяться без них. Але зате супи в Грузії заправляють борошняними соусами і 

сирими яйцями, а також додають пряний мацоні і фруктові соки. 

2. Грузинська кухня - це, в першу чергу, м'ясо без обмежень. Тут цей 

продукт зведений в культ, а колись грузинські шашлик, пахлава і ін. вже давно з 

національних перетворилися в інтернаціональні страви. 

3. Сир - ще одна особливість грузинської кухні. Спочатку його відварюють 

на молоці, потім обсмажують на рожні, потім вимочують, потім товчуть, 

додаючи в отриману суміш прянощі. Залежно від того, який саме букет із спецій 

був доданий, варіюється і смак сиру. 

4. Традиційні соуси, які характерні виключно для грузинських страв. З 

основних інгредієнтів - свіжі овочі, ягоди, велика кількість спецій, часник і 

горіхи. Відзначимо, що секрети приготування соусів передаються з покоління в 

покоління, так як саме соуси надають грузинським стравам своєрідний колорит. 

5. У грузинській кухні практично немає традиційних (в нашому розумінні) 

солодощів. Роль десертів тут виконують фрукти, ягоди та горіхи з медом і вином. 

З основних традиційно грузинських солодощів - чурчхела і пеламуші [6]. 

Кухня Грузії формувалася протягом століть і зазнала впливу багатьох 

народів, з якими державі так чи інакше доводилося контактувати. Безумовно, на 

становлення грузинської кухні вплинули і природні умови, і безліч релігій, які 

співіснують на цій невеликій території. При всьому цьому, грузинська кухня 

вирізняється надзвичайною самобутністю, незважаючи на те, що має багато 

спільного з іншими кухнями Кавказу. 
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Борошняні вироби характеризуються високими споживчими 

властивостями, які визначаються їх хімічним складом, засвоюваністю поживних 

речовин, енергетичною цінністю, біологічними і органолептичними 

показниками.  

Сучасне виробництво борошняних виробів характеризується високим 

рівнем механізації технологічних процесів виробництва, впровадженням нових 

технологій і постійним розширенням асортименту.  

Проводячи аналіз борошняних виробів на світовому ринку, експерти 

відзначили значне зростання кількості малих підприємств, а саме :пекарень, 

закусочних, пиріжкових, які  виробляють на сьогоднішній день близько 65 % 

об’єму даної продукції [1, 2]. Борошняні вироби на ринку України виробляються 

на хлібобулочних підприємствах та в закладах ресторанного господарства. За 

останні п’ять років відбувся значний перерозподіл: частка продукції на 

промислових підприємствах зменшилась, це пояснюєть негативним іміджем 

хлібобулочних підприємств, оскільки споживачів не задовольняє низька якість 

борошняних виробів та використання хімічних поліпшувачів [1 – 4].  

Крім того, збільшується частка борошняних виробів виготовлених та 

реалізованих в сучасних роздрібних мережах: правильні маркетингові підходи 

до організації міні-пекарень у супермаркетах, реклама, дозволили привернути 

увагу споживачів до таких продуктів. Більшість покупців відмічають високі 

смакові якості та свіжість, оскільки борошняні вироби готуються протягом дня 

та одразу реалізуються [1].  

Варто зазначити, що суттєво збільшується виробництво борошняних 

виробів у закладах ресторанного господарства, міні-кондитерських та 

«домашніх» або «сімейних» пекарнях малої потужності. Спостерігається, що 

велика кількість ресторанів та закусочних займаються розробкою власних 

брендів та рецептур борошняних виробів, що дозволяє розширити спектор 

послуг та збільшити кількість споживачів. 
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Метою даного дослідження є дослідження впливу переваг споживачів для 

формування нової асортиментної лінії борошняних виробів. Для досягнення 

поставленої мети були сформульовані наступні завдання: проаналізувати 

особливості поведінки споживачів; виявити фактори вибору борошняних  

виробів. 

На основі проведеного аналізу борошняних виробів було виявлено, що 

щороку зростає популярність дорогої та якісної борошняної продукції, оскільки 

більшість населення відмовляється від високої калорійності їжі. Тому люди 

бажають купувати продукти з низькою калорійністю, але з великим вмістом 

поживних речовин. Для  того, щоб збільшити  прибуток і попит  на ринку, 

підприємства збільшують кількість асортимент борошняних виробів, а також 

модернізують їхнє виробництво. 

Однією з найважливіших проблем, що стоїть перед підприємствами 

борошняної галузі, є визначення асортименту продукції, що одночасно 

задовольнятиме попит покупців і приноситиме максимальний обсяг прибутку 

підприємствам за наявних матеріальних, людських та фінансових ресурсів. 

Ефективність управління асортиментом продукції впливає як на маркетингові 

позиції підприємства в цілому, так і на його фінансове становище.  

Узагальнюючи наявні наукові праці можна зробити висновок, що під 

товарним асортиментом слід розуміти сукупність товарів, відповідних між 

собою за певними ознаками, які підприємство просуває на ринок залежно від 

його можливостей з урахуванням найбільш повного задоволення вимог 

споживачів за умови отримання максимального додаткового ефекту для 

підприємства. Виробництво борошняних виробів тісно взаємодіє з харчовою 

промисловістю в усьому продовольчому комплексі.  

Борошняні вироби домінують на ринку за рахунок своєї доступності для 

населення та їх традиційності в структурі харчування. Вони мають високу 

енергетичну цінність, відрізняються насиченим смаком, приємним зовнішнім 

виглядом. В останні роки значно зріс  попиту на борошняні вироби з високими 
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смаковими і споживчими властивостями. Як показують дослідження, в останні 

роки серед вподобань споживача більше 95% ринку займають товари 

вітчизняних компаній [2, 3]. Популярність продукції вітчизняних пекарів 

обумовлена такими основними факторами, як: ціна та якість. За насиченістю та 

широтою асортименту борошняні вироби українського виробника не 

відрізняється якістю на ринку від ринків європейських країн, де вона відноситься 

до традиційних галузей економіки. Варто зазначити, що асортимент борошняних 

виробів, представлених в Україні, різноманітний, характеризується розширеним 

асортиментом.  

В умовах насиченого ринку та високої конкуренції більшість споживачів 

віддає перевагу товарам, що відрізняються високою якістю та низькою 

калорійністю. Одним із актуальних напрямків розвитку в даному сегменті є 

розширення асортиментної лінії борошняних виробів із вмістом різних зернових 

культур, а також розробка та виготовлення виробів спеціального призначення 

для населення [3]. При вивченні літературних посібників було виявлено, що в 

Україні борошняні вироби складають 55,3%, а в 2019 році споживання їх 

населенням склало 17,4 кг на одну людину. Це свідчить про те, що борошняні  

вироби відіграють велику роль в харчуванні населення. 

Розробляючи асортиментну лінію борошняних виробів потрібно 

насамперед дослідити основні критерії, на які звертають увагу споживачі. В 

результаті проведеного опитування групи авторів [4]. Проведений аналіз 

опитування споживачі було виявлено, що вирішальним критерієм є ціна виробу 

(60,9%) і зовнішній вигляд (58,3%). Суттєве значення також має  критерії 

споживача до  складу продукту (32,8% кожний), 17% опитуваних ключовим 

критерієм вважають якісну та екологічну упаковку. Наступним  завдання 

дослідження було виявити  основні фактори, які впливають на придбання 

споживачами борошняних виробів. Для 66,8% домінуючим фактором придбання 

є звичний привабливий смак, іншими факторами впливу є продукт ринкової 

новизни – 32,3%, рекомендація друзів – 31,5%, упаковка – 29,4%, популярність 

виробів – 28,1%.  



339 
 

Встановлено, що основна частина споживачів є консерваторами у виборі 

борошняного виробу, так як  побоюються, що новий продукт не задовольнить 

їхні смакові очікування. Тому при виробництві та формуванні асортименту 

борошняних виробів варто бути уважними до потреб споживачів, оскільки 

більша частина  віддає перевагу традиційним виробам. Наступним кроком було 

вирішення завдання щодо значення упаковки виробів. В результаті опитування 

встановлено, що 55,7% споживачів віддають перевагу картонній упаковці, хоча 

вона збільшує вартість борошняних виробів, тому що є екологічною сировиною. 

28,9% опитуваних купують вироби в полімерних пакетах, а поліетиленовий 

пакет є пріоритетним видом пакування для 15,4% опитуваних.  

Таким чином, на основі проведених досліджень щодо виявлення переваг 

споживачів з питань формування нової асортиментної лінії борошняних виробів 

встановлено, що більша частина споживачів надає перевагу вітчизняним, але 

удосконаленим борошняним виробам, що свідчить про потребу українського 

продукту на ринку харчування. Визначено, що вирішальними критеріями під час 

покупки  є ціна та зовнішній вигляд борошняних виробів. Також зазначено про 

важливість екологічної упаковки при придбанні борошняних виробів, оскільки 

саме зовнішній вигляд упаковки приваблює вітчизняного споживача.  
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УКРАЇНІ 

 

В статті розглянуто та проаналізовано сутність діяльності  та 

функціонування   концептуальних закладів розміщення в Україні, їх роботу, а 

також якість надання послуг. 

Ключові слова: готель, готельна індустрія, заклади розміщення, 

концептуальний готель, готельні послуги, гостинність, бутік-готель. 

     У сучасному світі, який стрімко змінюється, мандрівники потребують  

набагато більше, ніж просто комфорт і однотипні послуги.  Сьогодні, готельна 

галузь є головною складовою туристичної індустрії України. Готель це 

повноцінна частина  відпочинку туристів, яка є  джерелом не тільки комфорту, 

але і інтелектуального і морального задоволення. Все це вимагає не просто 

диверсифікації готельних пропозицій, а й необхідні глобальні зміни, такі як 

розвиток концептуальних засад закладів тимчасового розміщення. Така стратегія 

повинна бути розроблена з урахуванням сучасних світових тенденцій і бути 

орієнтованою в часі. 

Сьогодні, на ринку гостинних послуг існує велика конкуренція, щоб 

привабити більшу кількість відвідувачів необхідно  мати свою особливість, що 
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відрізняє і робить унікальним. Саме з цієї причини щорічно створюються нові 

бренди та концепції роботи готелів, які можуть зацікавити новими художніми 

рішеннями та ефектними  декоративними прийомами оздоблення, 

впроваджуються інноваційні додаткові послуги, завдяки чому і поширюється 

ідея концептуального проекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, вченими не приділяється 

багато уваги вивченню аспектів, пов’язаних із появою, створенням, розвитком та 

функціонуванням сегменту концептуальних готелів в Україні. Деякі наукові 

праці присвячені дослідженню формату «концептуальний готель», належать 

таким вітчизняним вченим як І. Степанов [1], Н. Мартишенко [2], С. Галасюк [3] 

та іншим. 

Метою статті є визначення та дослідження сутності діяльності  та 

функціонування   концептуальних закладів розміщення в Україні. 

Туристичний бізнес розвивається в нашій країні досить швидко, саме тому 

на постійній основі будуються нові готелі. Кілька років тому в готельному бізнесі 

з'явився зовсім новий напрямок - концептуальні готелі. 

На сьогоднішній день забронювати готель у найбільш туристично-

привабливих місцях країни в розпал сезону досить складно. Якщо мова йде про 

концептуальні готелі, розташовані у безпосередній близькості біля основних 

визначних пам'яток, - тим більше. Готелі з чітко розробленою концепцією 

дозволяють не тільки насолодитися повноцінним відпочинком, але ще й 

дізнатися щось нове і цікаве для себе. Такий вид бізнесу є новим для нашої 

країни, саме з цієї причини знайти дійсно хороший міні-готель з незвичайним 

дизайном і прекрасним сервісом насправді досить складно [4]. 

Основною відмінною особливістю таких готелів є незвична атмосфера та 

добре продуманий інтер'єр, тільки сміливі та креативні ідеї - все це сучасні 

концептуальні бутік-готелі. Зазвичай, такі заклади відкриваються в будівлях, які 

вже самі по собі є пам'ятками архітектури, що робить їх ще більш привабливими 

для туристів. Тенденція відкриття подібного роду закладів в нашій країні 
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з'явилася відносно недавно. Справжній концептуальний готель – це готель 

майбутнього, оскільки інвестори вкладають величезні кошти в сучасний творчий 

задум провідних художників, стилістів, дизайнерів, а також в технічні ноу-хау, 

багато в чому революційні для свідомості споживачів [5]. 

Одним із факторів розвитку сегменту даних закладів розміщення є їх малий 

номерний фонд. 

Для дослідження вітчизняного досвіду функціонування концептуальних 

готелів були обрані готелі різних областей України. Усі готелі розташовані у  

туристичних центрах країни та мають значну кількість відгуків гостей, 

опублікованих у міжнародній системі бронювання «Booking.com» [5], що 

дозволяє вважати відомості про них достовірними (табл. 1). 

Таблиця 1 – Дослідження інфраструктури та комплексу послуг бутік-готелів 

окремих регіонів України за інформацією порталу «Booking.com» 

 

 

Область, місто 

 

 

Назва готелю 

Інфраструктура та послуги Вартість 
проживання у 

номері «стандарт», 
грн./доба 

Ресторан СПА Паркінг 

Івано-Франківська 
обл., м. Буковель 

«Stara Pravda 
Hotel  History» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1600 

Київська обл., 

м. Київ 

«11 Mirrors 
Design Hotel» 

+ - + 6440 

Київська обл., 

м. Київ 

Бутік-готель 

«Bakkara» 

+ - + 1075 

Житомирська обл., 

м. Радомишль 

Бутік-готель 
«VIA REGIA» 

+ - + 3150 

Тернопільська 
обл., смт. Скала-

Подільська 

«Тридев'яте 
царство» 

+ + + 950 

Аналіз даних таблиці 1  вказує на те що в двох готелях (м. Буковель та смт. 

Скала Подільська) є в наявності всі підрозділи інфраструктури сервісу, обрані 

для дослідження. Решта готелів не надають послуги СПА (80%). 
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Проте усі бутік-готелі пропонують розміщення у номерах підвищеної 

комфортності з індивідуальним вишуканим інтер’єром. Номери обставлені 

дизайнерськими меблями, постільна білизна, рушники та набори міні-парфумерії 

виконані на замовлення. Усі готелі мають власний ресторан, де  подаються 

ексклюзивні страви. Рецепція працює цілодобово, а персонал забезпечує 

виконання побажань гостей щодо надання їм додаткових послуг.  

Середня вартість обслуговування за добу становить 2,5 тис. грн., проте 

найдешевшим є готель у селищі міського типу, а найдорожчим у столиці. 

В таблиці 2 оприлюднено відомості про якість обслуговування у 

досліджуваних бутік-готелях на підставі відгуків, оприлюднених на порталі 

«Booking.com». 

 

Таблиця 2 – Дослідження якості обслуговування бутік-готелів окремих 

регіонів України за інформацією порталу «Booking.com» 

 

 

 

 

Назва готелю 

 

 

 

Загальна 

оцінка 
якості 
послуг 

(бали) 

Зокрема за складовими 

 

Ч
ис
то
та

 

К
ом

ф
ор
т 

Зр
уч
ні
ст
ь 

П
ер
со
на
л 

С
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня

 
ці
на

/я
кі
ст
ь 

W
i-

F
i 

Р
оз
та
ш
ув
ан
ня

 

«Stara Pravda Hotel  
History» 

 

8,6 9,0 8,9 8,7 9,2 8,2 

 

8,8 7,6 

«11 Mirrors Design 
Hotel» 

 

9,4 9,6 9,5 9,2 9,6 8,7 

 

9,5 9,7 

Бутік-готель 

«Bakkara» 

8,5 8,7 8,4 8,3 8,8 8,1 8,3 8,8

Бутік-готель «VIA 
REGIA» 

  

 9,5 10 9,7 9,4 9,4 7,8 

 

9,7 10 

«Тридев'яте 
царство» 

7,5 8,6 7,3 7,1 8,1 7,5 7,5 7
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Звернемо уваги на те що усі досліджувані бутік-готелі мають зведені оцінки 

за якість надання послуг не менше 7,5 із 10 можливих. Проте безумовним 

лідером з якості обслуговування є готель-замок «VIA REGIA» у Радомишлі, 

якому належать найвищі результати за такими показниками, як «чистота» (10 

балів) та «розташування» (10 балів). На останньому місці в рейтингу знаходиться  

готель «Тридев'яте царство»  (7,5  балів), який отримав знижені оцінки (7 балів) 

за показниками «місце розташування» та «зручність». 

В таблиці 3 проведено дослідження шкали відгуків гостей бутік-готелів на 

підставі інформації порталу «Booking.com», яка вказує на кількість відвідувачів 

та популярність місця тимчасового розміщення. Усі досліджувані готелі мають 

достатню кількість справжніх відгуків гостей, які залишили свої коментарі на 

міжнародному порталі «Booking.com». Так, лідером за оцінкою «відмінно» є 

готель-замок «VIA REGIA» у Радомишлі, обслуговування в якому на 9,5 балів 

оцінили відвідувачі. 

 

Таблиця 3 – Дослідження шкали відгуків гостей бутік-готелів окремих 

регіонів України за інформацією порталу «Booking.com» 

 

 

 

Назва готелю 

 

 

Кількість 

відгуків 

(од./%) 

Зокрема за складовими 

В
ід
м
ін
но

 
(9

+
) 

Д
об
ре

 (
7-

9)
 

За
до
ві
ль
но

 
(5

-7
) 

П
ог
ан
о 

(3
-5

) 

Д
уж

е 
по
га
но

 
(1

-3
) 

«Stara Pravda Hotel  
History» 

220/

100% 

170/

77% 

32/

14,5% 

12/

5% 

5/ 

2% 

3/

1% 

«11 Mirrors Design 
Hotel» 

390/

100% 

322/

82,5%

62/

16% 

5/

1% 

1/ 

0,25% 
0 

Бутік-готель 

«Bakkara» 

2252/

100% 

1154/

51% 

818/

36% 
206/9% 

49/ 

2% 

25/

1% 

Бутік-готель «VIA 
REGIA» 

80/

100% 

61/

76% 

11/

14% 

5/

6% 

3/ 

4% 
0 

Тридев'яте царство» 105/

100% 

13/

12% 

58/

55% 

20/

2% 

12/ 

11% 

2/

2% 
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Найменшу кількість оцінок «відмінно» отримав готель «Тридев'яте 

царство» – тільки 12% клієнтів вважають, що готель по-справжньому пропонує 

найвищий рівень сервісу.  

Серед досліджуваних бутік-готелів оцінка «задовільно» малопоширена. 

Найбільш розповсюдженою вона є в столичному бутік-готелі «Bakkara» – 9%. 

Якість обслуговування в 5-7 балів найменш притаманна столичному 

елітному готелю «11 Mirrors Design Hotel» – 1%. 

Оцінки «погано» та «дуже погано» у представлених концептуальних 

готелях є одиничними, що підтверджує високий рівень  обслуговування та 

комфорту. Загалом майже у всіх бутік-готелях частка таких оцінок не перевищує 

1%. 

Отже, тенденція відкриття подібного роду закладів в нашій країні з’явилася 

відносно недавно і не має чіткого вектору розвитку. Концептуальні готелі почали  

поступово  відкриватися  в нашій державі і це добре впливає  на розвиток в’їзного 

туризму, бо сьогодні мандрівників з будь-якого куточку світу цікавлять не тільки 

історія та природа певної країни, а й кухня та, звісно ж, яскраві враження, які 

можна отримати під час відпочинку від мандрів у цікавому готелі. 

Під час дослідження було визначено та досліджено сутність діяльності  та 

функціонування   концептуальних закладів розміщення в Україні та 

проаналізовано їхню роботу, а також якість надання послуг.  
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У статті розглянуто сутність та особливості створення апарт-готелів як 

сучасної форми організації підприємств готельного господарства та надання 

готельних послуг. Проаналізовано специфічні риси, розглянуто можливі види 

апарт-готелів. Охарактеризовано ризики, пов’язані зі створенням апарт-

готелів. Окреслено перспективи розвитку апарт-готелів в Україні та світі. 

Ключові слова: готельне господарство, інноваційний розвиток, оренда, апарт-

готелі, керуюча компанія. 

 За останні роки форми організації готельного бізнесу значною мірою 

змінюється, оскільки туристи мають змогу порівнювати сервісне обслуговування 

в Україні та за кордоном і вимагають певного рівня комфорту. Це змушує 

керівництво готелів пристосовуватися до нових потреб споживачів, щоб 

задовольнити попит і сприяти подальшому розвитку туризму та глобального 

ринку готельних послуг. 
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Сектор готельної індустрії на сьогодні – найбільш затребуваний та 

динамічний сектор економіки України, здатний приносити реальний прибуток. 

Принципи та філософія діяльності підприємств готельного бізнесу залишаються 

незмінними протягом тривалого періоду часу, але, беручи до уваги сьогоднішні 

тенденції розвитку галузі, інновації та комфорт в готельному бізнесі, відіграють 

чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта. 

Туристичний ринок в Україні, досягнувши певних успіхів на окремих 

напрямах, загалом має досить низькі показники порівняно з іншими 

туристичними дестинаціями. Таке становище зумовлене, перш за все, 

відставанням рівня підприємств готельного господарства від світових тенденцій, 

недостатньо розвиненою готельною інфраструктурою, рівнем готельного 

сервісу, у системі якого слабкою ланкою є якість управління і, як наслідок, 

низька ефективність діяльності. Це не дає змоги повною мірою задовольняти 

потреби туристичного ринку в готельних послугах і перешкоджає забезпеченню 

стабільного рівня розвитку готельних підприємств. 

Питання теоретичних основ управління готельним бізнесом досліджувалися 

в працях Р. Браймера,         Дж.Р. Уокер, Л. Агафонової, С. Байлика, М. Бойко,   

О. Головко, В. Карсекіна,   В. Квартальнова, Н. Кузнєцової, М. Мальської,                

Ю. Опанащук, К. Поліщук,       Т. Ткаченко, Т. Худякової та низки інших 

вітчизняних та зарубіжних дослідників. Їхні наукові праці присвячені 

дослідженню особливостей діяльності підприємств готельної індустрії та 

інноваційній діяльності у цій сфері, висвітлюються сучасні підходи до аналізу та 

управління підприємствами готельного господарства. 

Метою статті є дослідження організаційних засад створення апарт-готелів 

як сучасної інноваційної форми організації діяльності та надання готельних 

послуг. 

 Сектор готельної індустрії на сьогодні – найбільш затребуваний та 

динамічний сектор економіки України, здатний приносити реальний прибуток. 

Беручи до уваги сьогоднішні тенденції розвитку галузі, інновації та комфорт в 
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готельному бізнесі відіграють чи не головну роль у висококонкурентній боротьбі 

готелів за кожного клієнта. Застосування новітніх технологій дозволяє 

готельєрам підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності, 

знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, ефективної охорони 

готельних номерів і майна гостей, надання нових готельних послуг [1]. 

Сьогодні, коли конкуренція на ринку готельних послуг постійно зростає, 

багато підприємців шукають нові шляхи розвитку для свого бізнесу. Зокрема, 

одним з найбільш перспективних напрямів готельної індустрії вважаються саме 

апарт-готелі. 

Апарт-готелі (або апартамент-готелі) – одна з новітніх тенденцій у 

світовому готельному бізнесі. Вони належать до однієї з малих форм 

колективних засобів розміщення. Виходячи з назви, апарт-готелі створюються за 

принципом апартаментів. Апарт-готель, або прибутковий будинок, – це 

багатоквартирний будинок, призначений для здачі в оренду. Як правило, основні 

клієнти апарт-готелів – іноземці з високим рівнем доходу, житло їм оплачують 

компанії, в яких вони працюють. Мінімальний термін оренди становить від 

декількох днів до трьох-чотирьох місяців. Клієнти дохідних будинків оцінюють 

їх як щось середнє між готелем і орендованою у приватного власника квартирою 

[3].  

Економічна сутність апарт-готелів полягає у тому, що інвестор купує номер 

у готелі для одержання доходу від його експлуатації (здавання в оренду), а також 

отримує можливість іноді використовувати цей номер для власного проживання. 

При цьому всі питання, пов’язані з обслуговуванням номеру, меблюванням і 

пошуком клієнтів, бере на себе керуюча компанія. Звичайно, існують і певні 

ризики, пов’язані з діяльністю апарт-готелів. Це насамперед: 

– низький рівень регулювання діяльності в Україні, відсутність у 

законодавстві терміна «апарт-готель», відсутність стандартизації у цій сфері;  

– досить великий інвестиційний ризик за рахунок того, що покупці 

комерційної нерухомості гірше захищені законодавством, аніж покупці житла; 
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– зниження туристичної привабливості регіону, що може призвести до 

падіння доходності діяльності; 

– насичення ринку засобами розміщення різного рівня та цінового діапазону 

в регіоні, що також негативно вплине на розмір доходів; 

– зниження доходності інвестицій за рахунок невизначеності чітких умов 

ведення бізнесу, взаємовідносин із державою, керуючими компаніями тощо; 

– складність роботи з довгостроковими орендарями за рахунок 

неможливості здійснити державну реєстрацію гостя за місцем проживання; 

– великі комісійні під час роботи через керуючу компанію; 

– складнощі з продажем бізнесу, особливо в разі розташування апартаментів 

у складі готелю. Найбільш очевидним кандидатом на придбання такого об'єкта 

буде готельний оператор, який купуватиме апартаменти тільки за зниженою 

вартістю або без урахування зростання капіталізації. Крім того, готельний номер 

як актив, як правило, є обтяженим спеціальними умовами володіння за 

контрактом; 

– обмежений вплив або повна відсутність впливу на маркетинг готелю. 

Головна перевага апарт-готелів полягає в дотриманні балансу між 

особистою свободою гостей і, достатнім для забезпечення їх комфортного 

перебування, рівнем сервісу і безпеки. Деякі постояльці апарт-готелів живуть в 

них навіть роками, так як в апартаментах створені практично домашні умови. З 

інших переваг можна відзначити:  

• економічність апартаментів (оскільки оплачується вартість апартаментів, 

а не кількість проживаючих, номер більшої площі обходиться дешевше, ніж 

номер у готелі аналогічного рівня, і дозволяє не бронювати додатковий номер 

для дітей); 

• більш високий ступінь незалежності гостей (вони не прив'язані до розкладу 

сніданків, обідів і вечерь, можуть готувати їжу в своїх апартаментах або 

користуватися послугами ресторану; мають можливість запрошувати гостей і 

повертатися в будь-який зручний для них час); 
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• апартаменти в апарт-готелі, як правило, істотно більші за площею, ніж 

номери в звичайному готелі; 

• апарт-готелі більш зручні для розміщення при довгостроковому 

проживанні [4]. 

Серед відомих світових брендів, які пропонують сьогодні послуги апарт-

готелів: французька мережа MaMaison, бренд Staybridge Suites від готельної  

коропраціі InterContinental Hotels Group, мережа апарт-готелів Adagio від Accor. 

Пропозиція апарт-готелів мають більшість готельних корпорацій від Hyatt до 

Hilton. 

Для покращення стану в усіх регіонах України, незалежно від орієнтації на 

іноземних або внутрішніх туристів, необхідним є:  

 розширення видів (асортименту послуг) та їх якості; 

 збільшення різноманітності засобів розміщення (бутік-готелі, гостьові 

будинки, хостели, створення мереж індустрії гостинності);  

 розвиток транспортного обслуговування (розширення асортименту та 

якості послуг) і підвищення якості транспортної інфраструктури; 

 розвиток асортименту і підвищення доступності фінансових послуг (як 

інвестиційних для розвитку підприємств, так і послуг для туристів);  

 розвиток туроператорської діяльності та підготовки мережевих, 

комплексних і тематичних турпродуктів, можливості їх комбінування за 

індивідуальними замовленнями; 

 розвиток інформаційного забезпечення індустрії гостинності, 

маркетингу, створення нових і реклама вже відомих туристських маршрутів; 

 підсилення ролі оздоровчо-лікувального напрямку та орієнтація на 

потреби різних категорій туристів; 

 законодавча та інвестиційна підтримка державою готельно-

ресторанних підприємств, у першу чергу тих, які впроваджують інновації [4]. 

Таким чином, в Україні тенденція до появи апарт-готелів є відносно новою, 

розвиток цього типу засобів розміщення відбувається повільно. З огляду на все 
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вищесказане, варто зазначити, що сегмент апарт-готелів – один із найскладніших 

і найменш регульованих сегментів як ринку готельних послуг, так і ринку 

нерухомості. 

На нашу думку, в Україні стримують розвиток апарт-готелів їх відносно 

невисока прибутковість за здачі в оренду, необхідність значних 

капіталовкладень, законодавча неврегульованість такої діяльності. До того ж уже 

сформувалися певні переваги вітчизняних туристів, які традиційно 

розміщуються або в звичайному готелі, або орендують квартиру у приватного 

власника. 

Дослідження світової практики функціонування апарт-готелів показує, що 

вони користуються достатньою популярністю в країнах Європи й Америці, 

контингент споживачів там уже давно склався. В Україні ж він змінюється 

залежно від політичної та економічної ситуації зарубіжні та українські апарт-

готелі відрізняються, в першу чергу, впорядкованістю й якістю обслуговування. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є розроблення сучасних 

концепцій апарт-готелів різних цінових категорій у містах України, орієнтованих 

на тривалий строк перебування. Також дослідження необхідно вести в напрямі 

вдосконалення чинної законодавчої бази з приводу надання апарт-готелями 

послуг розміщення. 
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CАНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично 

в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть 

супроводжувати харчову продукцію. В Україні оцінювання та контроль якості 

продукції закладів ресторанного господарства здійснюють за допомогою 

вимірювальних,експертних та соціологічних методів, затверджених в 

установленому порядку. 

Ключові слова:санітарний контроль, харчова продукція, здоров’я,гігієна 

персоналу, спецодяг, харчова промисловість, обладнання, порядок проведення 

перевірки, технічні процеси. 

 Запровадженню системи НАССР передує розробка базових санітарних 

програм, їх ще називають програмами попередніх умов. Таку розробку ведуть з 

урахуванням законодавчих санітарно-гігієнічних вимог, які діють на території 

України. Програми охоплюють заходи щодо дотримання особистої гігієни 

персоналу, прибирання приміщень, проведення процедур по дезінфекції та 

миттю обладнання, кухонного інвентарю. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій: Iванова О.В., Корзун В.Н., 

Мармазова Л.В., Степанова И.В., И.В. Степанова., Нелепа А.С., Pоїна О.М.  

Дослідження та аналіз санітарного контролю підприємств ресторанного 

господарства. 

Відповідно до технологічних процесів, асортименту харчових продуктів та 

оцінки ризику в закладі створені належні умови для виробничих процесів, щоб 

запобігти забрудненню продуктів. Територія закладу облаштована так, щоб 

максимально запобігати несанкціонованому доступу та проникненню шкідників, 

перехресному забрудненню харчових продуктів, сприяти видаленню стічних 

вод. Усі негативні чинники враховано. Стіни спроєктовані та побудовані так, 

щоб запобігати накопиченню бруду, зростанню плісняви й утворенню 

конденсату, полегшувати прибирання, миття та дезінфекцію. Поверхні стін та 

стелі мають бути виконані з водостійких матеріал. Двері повинні бути без 

тріщин, відшарування фарби та корозії, а також легко митися й за необхідності 

дезінфікуються. Вікна мають бути захищені сітками проти комах у теплий період 

року, у зимовий – вікна не застосовують для вентиляційних потреб. 

Електрознищувачі комах, в разі необхідності їх застосування, не дозволяється 

розташовувати в зоні, де проводиться поводження з відкритими харчовими 

продуктами. Липучі стрічки також заборонено розміщувати над відкритими 

харчовими продуктами. Вентиляційна система повинна бути спроєктована так, 

що повітря із «брудної» зони не потрапляло до «чистої» зони. Витяжні 

вентиляційні зонти при цьому встановлені над тепловим обладнанням, 

конструкція їх спроєктована так, щоб запобігти накопиченню бруду та мати 

можливість для проведення ефективного очищення. Вентиляційні фільтри мають 

бути легкодоступні для чищення. Система освітлення використовується 

природна та штучна за рахунок освітлювальних приладів. Освітлювальні 

прилади мають захисні дифузори , що запобігає розбиванню ламп. 

Обладнання, яке використовується на виробництві або у громадському 

харчуванні, використовується відповідно до специфікації та має впроваджену 
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систему технічного обслуговування. Перевірка обладнання, приладів 

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та рекомендацій 

виробника. У закладі розроблено графіки щодо повірки та калібрування 

обладнання, засобів вимірювальної техніки та технічного обслуговування 

обладнання. Записи про проведення перевірки чи калібрування відображаються 

в розробленому графіку. Записи про проведення технічного обслуговування 

обладнання заносяться до Графіка технічного обслуговування обладнання. 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII законодавчо регульовані засоби 

вимірювальної техніки (ЗВТ), підлягають періодичній повірці та повірці після 

ремонту. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки (ЗВТ), що підлягають періодичній повірці, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374. 

Порядок проведення перевірка законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення їх 

результатів, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 08.02.2016 р. № 193. 

 Періодична перевірка ЗВТ проводиться метрологічними підрозділами 

відповідно до письмового звернення замовника. Слід зауважити, що проведення 

планових та позапланових ремонтних робіт здійснюється у спосіб, що 

унеможливлює забруднення харчових продуктів. Якщо закладом проводяться 

ремонтні роботи, то записи заносяться до Журналу ремонтних робіт. 

Використання дерев’яних та скляних предметів повинно бути обмежено. 

Перевага повинна надаватися пластиковим дошкам. Проте, якщо у виробництві 

мають місце скляні предмети, повинен бути наявний контроль цілісності. З 

метою недопущення міграції токсичних речовин у харчові продукти 

допускається для контакту з харчовими продуктами лише інвентар і тара з 

полімерних матеріалів, що супроводжується висновком держсанепідекспертизи 

із зазначенням застосування цих матеріалів у закладах громадського харчування. 
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Здоров’я та гігієна персоналу. Порядок проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок 

визначається постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 

559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, 

порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок». У 

кожного працівника повинна бути санітарна книжка. Підприємство повинно 

передбачити недопуск до роботи, що здійснюється, з метою запобігання 

можливості забруднення харчових продуктів через неналежний стан здоров’я 

персоналу чи його невідповідний зовнішній вигляд. 

Операторам ринку харчової продукції слід запровадити з урахуванням 

природи продукту та процесів виробництва перевірки зовнішнього вигляду 

персоналу перед початком роботи на наявність ознак гнійничкових захворювань; 

повідомлення про ознаки в них інфекційних захворювань чи контакти з людьми, 

у яких є такі ознаки, а також недопущення до роботи працівників, які можуть 

бути причиною забруднення харчових продуктів. За симптомів хвороб, 

наведених нижче, працівники не повинні допускатися до роботи: черевного 

тифу; паратифів; сальмонельозу; дизентерії; гемінолепідозу; ентеробіозу; 

сифілісу в заразному періоді; прокази; заразних шкірних захворювань (короста, 

трихофітія, мікроспорія, парша, актиномікоз із виразками або свищами на 

відкритих ділянках тіла); заразних і деструктивних форм туберкульозу легенів; 

позалегеневого туберкульозу з наявністю нориць; бактеріоурії; туберкульозного 

вовчаку обличчя та рук; гнійничкових захворювань; гепатиту А. 

Правила поведінки персоналу передбачають вимоги до входу та виходу із 

приміщень, переміщення у виробничих, допоміжних і побутових приміщеннях, 

носіння особистих предметів, прикрас, дії в разі порізів чи пошкоджень, 

приймання їжі, миття рук, паління, відвідування туалетів, зберігання та 

використання особистого та спеціального одягу та взуття.  
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У порядок підготовки працівника до зміни повинні бути дії в такій 

послідовності:  

– зняття вуличного взуття, одягу, ювелірних прикрас, годинників, 

верхнього й особистого одягу;  

– прийняття гігієнічного душу;  

– надягання особистого одягу;  

– миття та гігієнічна обробка рук;  

– надягання санітарного одягу.  

Працівник зобов’язаний коротко стригти нігті, не використовувати лак для 

нігтів. Забороняється мити руки у виробничих раковинах, де миється інвентар та 

обробляються продукти. 

Працівник щоразу перед входом у робочу зону повинен перевдягнутися та 

здійснити гігієнічні процедури, а перед виходом на вулицю та відвідуванням 

туалету повинен знімати змінний одяг. У робочу зону забороняється проносити 

сторонні предмети: їжу, засоби особистої гігієни тощо. Працівникам треба мити 

руки:  

1) перед початком роботи;  

2) після перерв;  

3) після відвідування туалету та після повернення на робоче місце;  

4) після кашлю в руку або з використанням носовичка;  

5) після вживання їжі, напою й куріння;  

6) після торкання свого обличчя або волосся;  

7) після проведення будь-якої операції з прибирання;  

8) після видалення відходів чи сміття.  

Спецодяг у харчовій індустрії має забезпечувати дві основні функції:  

захист та безпека працівника: 

 захист та безпека продукту харчування. 

 Наявність спецодягу та взуття не повинні бути причиною забруднення 

харчових продуктів. 
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 Береться до уваги форма одягу та взуття, кількість їх комплектів (достатня 

кількість яких має забезпечувати всіх працівників чистим одягом), процедури 

носіння, чистки та прання. 

Захист продуктів від сторонніх домішок; поводження з відходами. 

 Харчова промисловість належить до найбільш матеріалоємних галузей, 

тому раціональне використання сировини має особливо важливе значення. 

Зважаючи на те, що відходи харчових підприємств дуже об’ємні, містять багато 

вологи, мало транспортабельні та не можуть довго зберігатися, утилізація 

відходів виробництва поряд із комплексним використанням сировини є 

найважливішими напрямами зниження матеріалоємності. Проте, на жаль, 

домінантним способом поводження з побутовими відходами залишається їх 

вивезення та захоронення на полігонах та сміттєзвалищах.  

Програма-передумова системи НАССР щодо поводження з відходами 

виробництва та сміттям, їх збору та видалення з потужності повинна 

забезпечити: – виконання операторами ринку всіх передбачених законодавством 

вимог щодо утилізації відходів. Базовим документом у цій сфері є Закон України 

«Про відходи». В ньому викладені загальні аспекти поводження не тільки з 

побутовими відходами, але й з небезпечними відходами, (термін їх розкладання 

– 200 років);  

– інформацію про місця збору відходів у зонах поводження з харчовими 

продуктами;  

– визначення графіків та способів вивезення відходів із приміщень, у яких 

здійснюється поводження з харчовими продуктами, з метою уникнення їх 

накопичення. При цьому має враховуватися можливість перехресного 

забруднення продуктів під час їх вивезення;  

– місця зберігання відходів за межами приміщень, де здійснюються 

операції з харчовими продуктами, вимоги щодо зберігання відходів;  

– стан контейнерів,ємностей для відходів, їх маркування, очищення, миття 

та дезінфекцію; 
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– Способи поводження з відходами; 

– Ієрархія пріоритетів поводження з відходами; 

– вивезення відходів із території потужності та їх утилізацію, у тому числі 

за укладеними відповідними угодами. 

Відповідно до вимог чинного законодавства щодо зберігання 

(тимчасового) відходів необхідно обладнати відповідні полігони. Виділені місця 

повинні відповідати таким вимогам:  територія, призначена для зберігання 

відходів, повинна розташовуватися з підвітряного боку щодо міської забудови;  

ухил майданчика повинен бути мінімальним (не більше ніж 2 %);  ділянку 

покривають матеріалом, який не пропускає токсичні речовини;  по всьому 

периметру територію захищають бортом, який запобігає просочуванню речовин 

у систему каналізаційних стоків або у ґрунт;   обов’язково обладнують під’їзд 

для вантажного та великого спеціалізованого транспорту;  установлюють 

покриття (навіс) для запобігання впливу атмосферних опадів на відходи. Це не 

обов’язкова умова, якщо відходи зберігаються в закритих ємностях.  

Якщо серед речовин, які тимчасово зберігаються на полігоні, присутні 

речовини різних класів небезпеки, умови збору і збереження визначаються з 

огляду на норми, що пред’являються до найбільш шкідливому з них. На сьогодні 

скасовано ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з 

промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я 

населення», який дозволяв визначати клас та ступінь небезпеки відходів 

розрахунковим або емпіричними методами. Отже, враховуючи скасування 

вищевказаного документа, питання частково залишається відкритим. Згідно з 

вимогами законодавства України тверді побутові відходи підлягають 

обов’язковому обліку. Для подальшого транспортування чи утилізації вони 

можуть 11 місяців перебувати на території підприємства. Для виконання норм 

законодавства суб’єкти господарської детальності зобов’язуються 

дотримуватися вимог інструкції щодо збору і зберігання сміття. 
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На підприємствах ресторанного господарства застосовується система 

контролю за якістю та безпечністю продукції. Найбільш ефективною в 

досягненні високих якісних показників продукції є матеріальна залежність 

працівника від якості продукції. Основною для якості продукції є нормативно-

технічна документація – ДСТУ, ГОСТи, ГСТУ, ТУ й ТІ, Збірники рецептур тощо. 

Використання цих документів забезпечує єдиний підхід до оцінки якості 

продукції і спрощує контроль. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ЕКО-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ 

 

У статті розкрито передумови для розвитку українського еко-готельного 

бізнесу. Проаналізовано стан розвитку еко-готелів, розглянуто основні засоби 

розміщення готелів з екологічним спрямуванням в Україні. Визначено 

особливості функціонування екологічних готелів України в конкурентному 

середовищі. 

Ключові слова: еко-готель, екологічний туризм, екологічне управління, 

вторинна сировина, туристична індустрія. 

Туризм, охоплюючи широкий спектр видів економічної діяльності, 

вважається найпотужнішою індустрією світу, яка за обсягами прибутків від 

експорту випередила такі галузі, як автомобілебудування і хімічна 

промисловість. Невід’ємною складовою індустрії туризму є готельна індустрія. 

Стрімке зростання кількості готелів та загострення проблем, пов’язаних з 

розвитком індустрії гостинності, змушують говорити про необхідність змін та 

пошуку нових векторів їх розвитку. Саме екологічний маркетинг покликаний 

вирішити ситуацію, що склалася в готельній індустрії. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що збереження екологічної 

рівноваги навколишнього середовища та вирішення екологічних проблем у 

сучасному суспільстві стає все більш важливим явищем, що суттєво змінює 

підходи до формування конкурентних переваг підприємств готельного 

господарства, принципи й методологію забезпечення їхньої 

конкурентоспроможності. У зв’язку з цим все більшої популярності набуває 

екологічний туризм, в тому числі еко-готелі. 
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Метою даної статті є дослідження особливостей функціонування еко--

готелів в Україні та перспективи їх розвитку, а також вивчення  еко-готельного 

бізнесу як складової індустрії гостинності та чинника активізації 

підприємницької діяльності в Україні. 

Питанням, пов’язаним із функціонуванням еко-готелів, перспективам їх 

розвитку та аналізу діяльності приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні 

науковці, такі як: О.С. Пушка, Д.Ю. Тіхонова, О.Є. Паук, Н.М. Шувар, Г.М. 

Закалик, І.Р. Удуд, О. В. Поляничко, Т. В. Катоніна, Л.Ю. Матвійчук, І.В. Тищук, 

О.Л. Загорянська, О.А. Лозова, Л.Д. Завідна, Н.Є. Паньків, В.М. Гунько. 

Зарубіжні науковці, зокрема Maria-del-Mar Alonso-Almeida, Alfredo Rocafort and 

Fernando Borrajo, Alejandro GarcíaPozo, Jose-Luis Sánchez-Ollero, Míriam 

OnsCappa, Kliment Arnudovу, Simona Martinoska, Jurigová, Z. Tučková, M. 

Kuncová та інші. Однак відсутній перелік критеріїв, яким повинні відповідати 

екологічні готелі, існують суттєві розбіжності у їх сертифікації різними 

організаціями. Тому екологічний вектор посилення конкурентоспроможності 

підприємств готельного та ресторанного господарств потребує подальших 

досліджень та розробок. 

Готельна індустрія є складовою сфери послуг, яка в наш час розвивається 

швидкими темпами. За наявності великої кількості пропозицій на ринку 

готельних послуг панує жорстка конкуренція. У боротьбі за споживача 

управління готелів змушене розробляти стратегії своєї діяльності, щоб 

запропонувати такий продукт, який би найповніше задовольняв потреби і 

очікування клієнтів, був унікальним та кращим за інші. Тому сьогодні засоби 

розміщення починають використовувати новий метод залучення споживачів – 

впровадження концепції «екологічний готель», яка є особливо актуальною в 

період світових екологічних та економічних криз. Еко-готелі мають на меті 

зберігати здоров’я гостей, раціонально використовувати природні ресурси та 

позиціонують себе як такі, що несуть відповідальність за вплив підприємства на 

навколишнє природне середовище. 
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Україна має найвищий інтегральний показник негативних антропогенних 

навантажень на природне середовище серед європейських країн. Туристична 

діяльність завдає шкоди і природним, і культурним ресурсам. Тому застосування 

сталості для збереження під час постійної нищівної експлуатації природи стало 

чи не основним питанням сьогодення. Екологізація готельного та ресторанного 

бізнесу – це об’єктивна необхідність, яка зумовлена зростанням 

ресурсоспоживання, нагромадженням побутових відходів. 

Екологічний готель – це екологічно-сертифіковане житло, яке слідує меті 

поліпшення стану навколишнього середовища шляхом зведення до мінімуму 

власного негативного впливу на довкілля. Еко-готель як інноваційна концепція 

гостинності має ряд особливостей, якими він відрізняється від звичайного у 

нашому розумінні готелю, зокрема: залежністю від природного середовища; 

екологічною стійкістю; внеском у збереження навколишнього середовища; 

забезпеченням екологічної програми підготовки кадрів; врахуванням місцевої 

культури; забезпеченням економічної віддачі для місцевої громади та інші [6]. 

Основним критеріям, яким повинен відповідати еко-готель є: використання 

для енергозабезпечення відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або 

енергії вітру; енергозберігаюче освітлення; рециркуляція стічних вод, які 

повторно використовуються кухнею, лазнею і пральнею, а також для саду та 

озеленення; системи подачі свіжого повітря; програма утилізації відходів; 

господарське використання нетоксичних миючих засобів і пральних порошків; 

використання білизни з 100% органічної бавовни; номери для людей, які не 

палять; перевезення на місцях «зеленими» автомобілями; харчування 

органічною продукцією місцевого вирощування; заборона використання 

одноразового посуду [5]. Обов’язковою умовою, яка служить для присвоєння 

готелю статусу «екологічний», є сертифікація незалежною третьою стороною 

або державою, на території якої він знаходиться. Екологічна сертифікація – це 

система еко-маркування для туристичних закладів, основною метою якої є 

сприяння зменшенню тиску на природне середовище від експлуатації 
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туристичних об’єктів шляхом відзначення, популяризації та стимулювання 

розвитку корисних ініціатив і екологічних методів управління туристичною 

індустрією. Існуючі екологічні сертифікації класифікуються за такими ознаками, 

як [3]: територія охоплення: - міжнародні (ISO 14001, EMAS); - національні 

(«ANAB» у ЄС); - регіональні («Blue Angel» в Німечині);  за об’єктами: - 

сертифікації товарів («ANAB» у ЄС); - сертифікації послуг («Green Globe», «Blue 

Flag»); - змішані (товарів і послуг) (ISO 14001); за кількістю критеріїв.  

В Україні діє програма Green Key, що розроблена французькою компанією 

FII та датською HORESTA, головною метою якої є перевірка якісної близькості 

до збереження природних ресурсів. Основними завданнями програми Green Key 

є [1]: екологічна освіта працівників, мінімалізація об’єкта на природне 

середовище, скорочення економічних розходів об’єкта, можливість застосування 

в маркетингових стратегіях об’єкту. 

Першим готелем, в Україні, що отримав «зелену» винагороду став Radisson 

Blu Hotel у Києві. Ця подія відбулась у 2012 році напередодні «Євро 2012». 

Також до закладів цього типу розміщення відносять екоготель «ШишкіNN» на 

Чернігівщині, збудований згідно з останніми тенденціями індустрії туризму та 

відпочинку. Екоготель «Friend House» в Дніпропетровській області можна 

вважати зразком екологічної архітектури, адже побудований він із натуральних 

біорозкладних матеріалів: дерева, глини, черепашнику та очерету. Готельний 

комплекс складається з одноповерхової групи споруд із відкритим двором, 

паркінгом, терасами, садовопарковими зонами. 

Сьогодні в Україні налічується значна кількість об’єктів «зеленого» 

туризму, проте показник їх сертифікації доволі низький. Найбільша кількість 

екоготелів у Західній Україні, Черкаській і Полтавській областях.  

Україна є досить перспективною з точки зору інвестування в еко-готельний 

та ресторанний бізнес, оскільки має ряд переваг, у порівнянні з сусідніми 

державами:  наявність рекреаційних ресурсів та територій, придатних для 

розташування еко-готелів; становлення та розвиток виробництва екологічно 
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сертифікованої будівельної продукції; наявність значної кількості навчальних 

закладів з підготовки фахівців у сфері гостинності; наявність наукових, науково-

дослідних центрів, що спеціалізуються на розробці енерго-, водозберігаючих 

технологій, підготовці фахівців відповідної спеціалізації; становлення 

виробництва екологічно чистих продуктів харчування; наявність широкого 

спектру додаткових послуг; послаблення податкового тиску у сфері гостинності. 

Можна стверджувати, що основними позитивними умовами, що сприяють 

розвитку еко-готелів в Україні, є: наявність рекреаційних ресурсів та територій, 

придатних для розташування еко-готелів; становлення та розвиток виробництва 

екологічно сертифікованої будівельної продукції; наявність значної кількості 

навчальних закладів з підготовки фахівців у сфері гостинності; наявність 

наукових, науково-дослідних центрів, що спеціалізуються на розробці енерго-, 

водозберігаючих технологій, підготовці фахівців відповідної спеціалізації; 

становлення виробництва екологічно чистих продуктів харчування; наявність 

широкого спектру додаткових послуг; послаблення податкового тиску у сфері 

гостинності.  

Негативними тенденціями, що уповільнюють практику ведення еко-

готельного господарства, є: відсутність розвиненої інфраструктури у територіях, 

придатних для розташування еко-готелів; «негативний імідж», сформований у 

зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС; відсутність на даний момент єдиної 

державної сертифікації у сфері еко-готелів; висока вартість екологічно чистої 

продукції; неналежний державний екологічний контроль у сфері виробництва 

будівельних матеріалів; недостатня практика ведення еко-готельного 

господарства; відсутність достатньої поінформованості у населення про 

функціонування еко-готелів. 

Розвиток еко-готельного бізнесу є перспективним напрямом для України, 

адже у регіоні є значна кількість територій придатних для розбудови еко-готелів, 

порівняно низький рівень індустріалізації території, достатньо навчальних 

закладів з підготовки фахівців у сфері гостинності, відзначається зростання 
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інвестицій з-за кордону в готельну індустрію, наявний попит на послуги еко-

готелів як серед внутрішніх, так і іноземних туристів і т.д. Однак ці конкурентні 

переваги не використовуються у повній мірі. На сьогоднішній день актуальним 

завданням для науковців в галузі еко-готельного господарства залишається 

розробка універсальної схеми їх екологічної сертифікації, а також створення 

механізму впровадження зелених ініціатив на рівні дрібних, середніх та великих 

підприємств сфери гостинності. 
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СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-

ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

У статті на основі теоретичного аналізу наукових підходів та їх узагальнення 

систематизовано теоретико-методичні засади функціонування рекреаційно-

оздоровчих комплексів у національній економіці, вдосконалено поняття 

рекреаційно-оздоровчого комплексу. 

Ключові слова: державне регулювання рекреаційної сфери, туризм, туристична 

сфера.  

Туризм і рекреація є одними з найбільш вагомих джерел утворення робочих 

місць. Це одна з небагатьох галузей економіки, де залучення нових технологій 

не призводить до скорочення працюючого персоналу. Ефективність розвитку 

туристично-рекреаційної сфери напряму залежить від рівня розвитку та якості 

послуг, що надаються в структурі рекреаційно-оздоровчих комплексів. На 

сьогоднішній день не існує єдиного значення, що характеризує поняття 

рекреаційного комплексу. Вітчизняні науковці, що займаються розробкою 

методологічних основ визначення поняття рекреаційно-оздоровчого комплексу, 

пропонували багато суттєво відмінних одна від одної методик їхнього 

формування та принципів використання. Усе це свідчить про значну 

актуальність цього питання. 

Вдосконалення понятійного апарату функціонування рекреаційно-

оздоровчих комплексів - питання, що досліджується багатьма вченими, зокрема 

такими як: В.Г. Герасименко, А.П. Дурович, В.А. Квартальнов, В.Ф. Кифяк,   

М.Й. Ковач, Е.А. Котляров, Л.М. Корецький, А.С. Кусков, Н.В. Фоменко та ін., 

але слід зазначити, що рекреаційно-оздоровча сфера як поняття включає безліч 

аспектів. 
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Мета статті - дослідити принципи формування поняття «рекреаційно-

оздоровчий комплекс» та сформувати на основі проведеного дослідження власне 

визначення. 

На сьогоднішній день аналіз рекреаційних ресурсів є досить складним 

процесом, адже: 

- не існує єдиного сталого методу якісної і кількісної оцінки цієї економіко-

природної категорії; 

- відсутнє інформаційне забезпечення загальної наявної кількості рекреаційних 

ресурсів на певній території в певний час; 

- неможливо врахувати загальну кількість рекреаційних ресурсів у певному 

рекреаційному процесі; 

- існує кінцева суб’єктивність оцінки наявності і використання рекреаційних 

ресурсів певної території; 

- рекреаційні ресурси на окремих територіях неоднорідні. 

У той же час, навіть за відсутності єдиної моделі оцінки якості та кількості 

рекреаційних ресурсів на певній території, не слід відмовлятися від проведення 

подібного аналізу. Адже лише за умов повного пізнання можливостей 

територіального рекреаційно-оздоровчого комплексу можна визначити, які саме 

види діяльності слід розпочинати, а які необхідно переорієнтовувати задля 

максимізації прибутку. У даному випадку також необхідно чітко розуміти, що 

саме має відношення до рекреаційних ресурсів території. 

Розкриваючи поняття «рекреаційні ресурси», слід відмітити їх широку 

розгалуженість у плані різновидів. Беручи до уваги, що залежно від 

розташування та історичного розвитку склад та якість ресурсів рекреації можуть 

значно відрізнятися навіть в межах єдиної географічної території. Тому задля 

більш детального та ефективного використання існує необхідність наукової 

градації за основними показниками. 

За основною системою структурування рекреаційні ресурси поділяють на 

три типи. 
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Природні рекреаційні ресурси - являють собою сукупність природних 

компонентів, явищ, процесів, які проявляються на певній території в певний час 

і які можуть бути використані в цілях рекреації та туризму. На практиці до 

природних рекреаційних ресурсів можна віднести наявність в регіоні: водоймищ, 

особливостей рельєфу, відповідної флори і фауни, гірських масивів, 

особливостей клімату та ін. 

Історико-культурні рекреаційні ресурси - у своєму визначенні 

характеризуються загальним культурним фондом регіону. До їх складу 

включають усі надбання суспільства в історичному, культурному і духовному 

аспектах, що можуть задовольнити пізнавальні потреби споживачів рекреаційно-

туристських послуг (пам'ятки історії, архітектури, культові споруди, музеї, 

бібліотеки та ін.). 

Соціально-економічні рекреаційні ресурси - включають до свого складу 

матеріальну основу об'єктів рекреаційно-туристської діяльності, розвиненість 

інфраструктури галузі (дома відпочинку, санаторії, пансіонати, дитячі табори, 

готельно-ресторанний комплекс та ін.). 

Узагальнення трьох цих категорій в рамках певної території формує її 

потенціал у сфері рекреаційних відносин та організації ринку рекреаційно-

оздоровчих послуг. Залежно від географічного розташування територіальний 

комплекс може включати до свого складу як певний вид рекреаційних ресурсів, 

так і акумулювати у своєму складі усі види рекреаційних ресурсів. Для 

економічної ефективності доцільним є поєднання усіх трьох основних видів 

рекреаційних ресурсів у межах єдиної географічної території. 

Розкриваючи питання важливості територіальних рекреаційно-оздоровчих 

комплексів у структурі народного господарства, слід відзначити, що однією із 

функцій рекреаційного комплексу є генерування. Тобто ця сфера діяльності не 

лише забезпечує попит споживачів, а й генерує (спонукає) до створення та 

діяльності суміжні галузі. 
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Рекреація і туризм перетинаються: до рекреації відносяться всі види 

діяльності, не пов'язані зі зміною місця проживання; туризм же - це навчання, 

діловий туризм, лікувальна рекреація, шоп-тури, політичний туризм. Отже, 

зоною їх перетину є всі види туризму, які спрямовані на відновлення, одужання, 

релаксацію, дачний відпочинок, паломництво, екотуризм [1, с.39]. 

Кожна держава прагне до створення та розвитку умов для відпочинку, 

лікування, відновлення працездатності своїх громадян. Завдяки вдалому 

сполученню умов для рекреації в окремих країнах склалися потужні комплекси 

відпочинку, курортного лікування, туризму. Такі комплекси одержали назву 

рекреаційних [2].  

Окремі наукові видання та науковці використовують термін «рекреаційна 

інфраструктура», але і тут немає єдиного підходу до визначення цієї дефініції. 

Так, у словнику законодавчих термінів наводиться визначення рекреаційної 

інфраструктури як сукупності засобів забезпечення організації та здійснення 

рекреаційної діяльності, тобто це шляхи сполучення, заклади/місця розміщення 

і харчування, транспортні засоби, еколого-освітні центри, елементи 

рекреаційного благоустрою тощо [3]. 

Дещо інше визначення вказаного терміна використовує І.В. Смаль, який 

зазначає, що рекреаційна інфраструктура - це сукупність модусів розміщення, 

закладів оздоровлення, харчування, розваг і реалізації рекреаційно-туристичних 

послуг, комунікаційних систем життєзабезпечення, зв'язку і транспорту, 

функціонування і взаємодія яких спрямовані на задоволення рекреаційних 

потреб людини [3]. 

За М.Й. Ковачем [4], рекреаційно-оздоровчий комплекс - це система, яка 

включає в себе: 

території із цінними оздоровчими властивостями;  

рекреаційно-туристичні центри;  

природні і культурні комплекси;  

технічні системи; транспортне сполучення; 

рекреанти. 
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Безпосередньо зміст терміна «рекреаційно-оздоровчий комплекс» із позицій 

різних науковців наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. - Трактування терміна «рекреаційно-оздоровчий комплекс» 

Автор Визначення 

Концепція розвитку 

санаторно-курортної 

сфери, туризму і 

відпочинку у 

Львівській області [5, 

с.3] 

Територіально-рекреаційний комплекс - це функціональна 

підсистема рекреаційної системи, що характеризується єдністю 

території, яка володіє значним рекреаційним потенціалом, 

наявністю сукупності рекреаційних установ і підприємств 

інфраструктури, єдністю організаційних форм управління, що 

забезпечують ефективне використання природних та економічних 

ресурсів. 

Фоменко Н.В. [6, 

с.11] 

Територіально-рекреаційний комплекс характеризується єдиною 

територією, яка має значний рекреаційний потенціал, сукупність 

рекреаційних установ з тісними виробничими зв'язками, єдністю 

організаційних форм правління, які забезпечують ефективне 

використання природних рекреаційних ресурсів і соціально-

економічних умов, що склалися на цій території. 

Молнар О.С., 

Сержанов В.В., 

Важинський Ф.А. [7] 

Рекреаційний комплекс - це система, що включає суб'єкти 

господарювання туристично-рекреаційної сфери, суміжні та ті, що 

обслуговують їх, підприємства інфраструктури, які мають тісні 

виробничо-господарські зв'язки, спільно використовують 

економічні ресурси з метою задоволення різноманітних культурних, 

оздоровчих потреб споживачів. 

Котляров Е.А. [8] Територіально-рекреаційний комплекс є частиною загального 

господарського комплексу територій різного рівня і являє собою 

поєднання рекреаційних установ і суміжних підприємств 

інфраструктури, об'єднаних тісними виробничими та економічними 

зв'язками, а також спільним використанням географічного 

розташування, природних і економічних ресурсів території, 

займаної комплексом. 
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Малишев Г.А. [8] Територіально-рекреаційний комплекс являє собою нові форми 

кооперування рекреаційних та суміжних галузей, поєднання 

рекреаційних установ і суміжних підприємств інфраструктури, 

об'єднаних тісними виробничими та економічними зв'язками, а 

також спільним використанням географічного розташування, 

природних і економічних ресурсів території, займаної комплексом. 

Коблова А.А. [9, с.16] Рекреаційний комплекс - це частина загального господарського 

комплексу регіону (території), що являє собою поєднання 

туристських, рекреаційних та супутніх підприємств і організацій, 

діяльність яких координується державними та (або) іншими 

структурами і спрямована на створення, просування і реалізацію 

унікального турпродукту з урахуванням оптимального 

використання рекреаційного потенціалу території. 

Корецький Л.М., 

Смаль І.В. [10, с.100] 

Підтериторіально-рекреаційною системою розуміють 

«територіальну цілісну, взаємозв'язану і взаємозалежну сукупність 

компонентів, функціонування й еволюція яких залежать від ступеня 

рекреаційного попиту і спрямовані на задоволення рекреаційних 

потреб людини і суспільства в цілому». 

Магійович P.I. [11] Туристично-рекреаційний комплекс трактується як комплекс, що 

об'єднує систему туристично-рекреаційних закладів, підприємств 

інфраструктури, що обслуговують їх, та інших галузей, які мають 

тісні виробничі та економічні зв'язки, спільно використовують 

ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, 

пізнавальних, культурних та інших потреб населення. 

 

Як можна побачити з вищенаведеного, через досить малий час використання 

терміна в науковій літературі вчені не мають єдиного трактування цієї категорії. 

Втім вважаємо за потрібне дати власне визначення терміна: «Рекреаційно-

оздоровчий комплекс - це сукупність рекреаційних, природних, оздоровчих, 

культурних елементів певної території, сформованих в єдину систему, на основі 

яких сформувалися відповідні суб'єкти господарювання, основною метою 
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діяльності яких є задоволення потреб споживачів рекреаційних послуг та 

отримання економічних вигод в процесі надання таких послуг». 

Як відомо, попит на рекреацію і туризм щороку зростає. Розвиток 

туристично-оздоровчого комплексу сприяє розвиткові суспільного виробництва, 

покращанню його структури, зростанню продуктивності праці в основних 

галузях економіки, зокрема: 

- розвитку будівельної галузі (будівництво, реконструкція, модернізація 

аеропортів, доріг, крамниць, готелів, стадіонів, благоустрій населених пунктів 

тощо); 

- розвитку автомобільної промисловості; 

- розвитку харчової промисловості; 

- розвитку легкої промисловості (текстиль, взуття тощо); 

- розвитку ресурсного потенціалу; 

- розвитку транспортних комунікацій. 

Таким чином, можна визначити, що сфера діяльності територіального 

рекреаційного комплексу не лише дозволяє створити умови для оздоровлення та 

відпочинку рекреантів, а й генерує суміжні галузі до розвитку. Це у свою чергу 

дозволяє досягти таких соціально-економічних ефектів: 

- зростання регіонального внутрішнього продукту; 

- збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів; 

- створення нових робочих місць; 

- зростання реальної заробітної плати; 

- розвитку пріоритетних галузей народного господарства; 

- покращення рівня здоров'я та якості життя населення; 

- покращення рівня інвестиційного клімату; 

-перспективи залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій тощо.  
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РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ РЕСУРСИ ЗАКАРПАТТЯ 

 

У статті розглядаються концептуальні питання розвитку рекреаційно-

оздоровчого комплексу та туристичної сфери в Україні та на Закарпатті. 

Визначено пріоритетні напрями розвитку системи рекреаційно-оздоровчого 

комплексу Закарпаття, як однієї із прибуткових галузей економіки. 

Ключові слова: рекреаційно-оздоровчий комплекс, ринкові механізми 

рекреаційно-оздоровчого комплексу, природно-кліматичні ресурси, культурно-

історичні ресурси. 

Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу є однією із важливих 

складових національного господарства. У сучасному світі відпочинок, рекреація, 

туризм, оздоровлення - є найвищою соціальною цінністю. Тому в останні 

десятиліття особливого значення набуває розвиток туристичної діяльності, 

рекреації та оздоровлення. Це пов'язано, в першу чергу, із ростом доходів 

населення економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня 

людей, розвитком транспортного сполучення. Крім того, індустріальний 

розвиток цивілізації, забруднення екологічних систем навколо великих 

промислових районів, збільшення психологічного навантаження на людину 

через прискорення темпу життя, змушує все більшу кількість людей шукати 

відпочинок та оздоровлення в екологічно привабливих регіонах.  

Дослідженню проблем рекреаційно-оздоровчої сфери, туристичної галузі та 

територіальних рекреаційних комплексів і систем присвячені праці відомих 

українських і зарубіжних вчених М.М. Амірханова, О.І. Амоші, М.В. Багрова, 

О.О. Бейдика, Ю.О. Ведєніна, В.І. Гетьмана, Л.С. Гринів, П.В. Гудзя,                
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М.І. Долішнього, В.К. Євдокименка, О.В. Живицького, В.С. Кравціва,                 

В.К. Мамутова, Н.Ю. Недашківської. Однак, ряд питань щодо розвитку 

курортно-рекреаційної сфери залишаються недостатньо дослідженими. 

Додаткових досліджень потребують проблеми екологічно збалансованого 

розвитку курортно-оздоровчих територій, чинників, показників, механізмів його 

регулювання, врахування територіально-просторових компонент при 

формуванні стратегій розвитку рекреаційної сфери курортно-оздоровчих 

територій. 

Мета статті полягає у теоретико-практичному осмисленні функцій туризму 

і рекреації в Закарпатській області, соціально-економічного змісту рекреаційних 

послуг, їх специфіки, виокремленні механізмів управління процесами 

формування рекреаційної регіональної політики. 

Основною функцією рекреаційно-оздоровчого комплексу є задоволення 

потреб населення у відпочинку, оздоровленні, лікуванні, підвищенні фізичного 

потенціалу людей.  

Території з цінними оздоровчими властивостями поділяють на групи: 

1. Зони, потенційно привабливі щодо використання у рекреаційно-

туристичній сфері (ліси, луки, водоймища), оздоровчі ресурси (мінеральні води 

та лікувальні грязі). 

2. Об'єкти природно-заповідного фонду: біосферні заповідники, 

заповідники, заказники, біосферні заповідники, Національні природні парки, 

регіональні ландшафтні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, 

заповідні урочища тощо. 

3. Природно-рекреаційні комплекси: історико-архітектурні заповідники, 

архітектурні містобудівні утворення, які об'єднують у своїй системі території 

парків, пляжів тощо. 

4. Рекреаційно-туристичні центри - містобудівні утворення, які об'єднують 

систему підприємств сфери обслуговування та інших галузей, об'єднаних 

спільним використанням природного середовища [1]. 
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Саме ці унікальні ресурси сприяють перспективному розвитку туризму, зон 

рекреації і курортів та найбільш збережена частина природного довкілля. 

Площа рекреаційних територій в Україні розподіляється відповідно до 

природних особливостей регіонів. При цьому враховуються наступні фактори: 

1) геополітичне положення (розташування території, наявність трудових 

ресурсів, транспортних комунікацій, джерел сировини, енергії, історія розвитку 

території, традиції та ін.); 

2) наявність рекреаційних ресурсів; 

3) стан туристичної інфраструктури; 

4) попит на рекреацію та туризм; 

5) туристично-рекреаційна політика регіону [2]. 

У контексті розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу в Україні 

особливе місце належить Закарпатській області, як одному з найважливіших 

туристичних регіонів держави. Володіння значною кількістю запасів 

лікувальних мінеральних вод, лісовими, рекреаційними ресурсами, 

пам'ятниками історії, культури, гірськими ландшафтами, вигідним 

геополітичним розташуванням Закарпаття може стати одним із центрів 

загальнодержавного і міжнародного рівня. 

Рекреаційна діяльність Закарпатської області характеризується такими 

функціями: 

- медико-біологічними (санаторно-курортне лікування і оздоровлення); 

- соціально-культурними (потреба пізнання навколишнього середовища); 

- економічними (просте і розширене відтворення робочої сили, підвищення 

людей до високопродуктивної праці, зайнятість населення). 

Розвиток туристично-рекреаційної галузі Закарпаття за період 2015-2019 pp. 

характеризується позитивною та сталою динамікою, внаслідок чого ця галузь 

відіграє дедалі вагомішу роль в соціально-економічному розвитку області. 

Комплексний підхід до розвитку туризму та курортів на обласному рівні, 

підтримка розвитку малого та середнього бізнесу у туристичній сфері зумовили 
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значне зростання кількості туристів та обсягів надання їм послуг. А зростання 

туристичних потоків, у свою чергу, зумовлює збільшення попиту та обсягів 

споживання туристами товарів та послуг різних галузей економіки області, 

стимулюючи їх розвиток та загальний приріст виробництва. 

Таким чином, рекреаційно-оздоровчий комплекс Закарпаття повинен 

виступати одним із чинників економічного оздоровлення як регіону, так і 

держави в цілому, забезпечити працевлаштування населення, покращення 

інфраструктури, розвиток рекламно-інформаційної сфери. 

Щодо геополітичного розташування, слід відмітити, що Закарпаття є 

ланкою, яка сполучає Україну з Європою. Регіон має спільні кордони з чотирма 

європейськими державами: Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Польщею. 

В силу свого географічного положення регіон залишається транзитним мостом 

між Україною та європейськими країнами. Ця стратегічна перевага відкриває 

нові можливості для розвитку регіону, однак піднімає низку проблем пов'язаних 

із розвитком транскордонного співробітництва, розширення соціальних, 

економічних та політичних зв'язків між ЄС та країнами-сусідами. У цьому 

контексті слід звернути увагу на [3]: 

- розширення співпраці з прикордонними регіонами Угорщини, Польщі, 

Словаччини та Румунії в економічній та культурній сфері; 

- підвищення ефективності використання транзитного потенціалу; 

- розбудову прикордонної та митної інфраструктури і транспортних 

коридорів задля покращення умов перетину кордону; 

- розбудову транспортно-логістичних центрів. 

Одним із найважливіших факторів є наявність рекреаційно-оздоровчих 

ресурсів. Рекреаційні та туристичні ресурси - сукупність природних та штучно 

створених людиною об'єктів, що мають комфортні властивості та придатні для 

створення туристичного продукту. 

Україна володіє багатими природно-кліматичними, культурно-історичними 

та національно-етнографічними ресурсами, які створюють передумови для 
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розвитку багатьох видів туризму. Закарпаття має рекреаційні та туристичні 

ресурси, які відносяться до всіх вищенаведених груп, що дає можливість виходу 

на туристичний ринок з приваблюючими туристичними пропозиціями. Як 

правило, наявність туристичних ресурсів визначає формування туристичного 

бізнесу в тому чи іншому регіоні. Це, в першу чергу, Карпатські гори, які 

займають 80% території Закарпаття і є унікальним місцем для зимового 

відпочинку. 

Наявність бальнеологічних ресурсів. За кількістю та якістю лікувальних 

мінеральних вод Закарпатська область займає перше місце в Україні. Тут 

зосереджено понад 360 мінеральних джерел. На окремих з них створено ряд 

курортних санаторіїв та оздоровниць, як то: «Сонячне Закарпаття», «Доляна», 

«Квітка Полонини» (Свалявський район), «Шаян» (Хустський район), 

«Верховина», «Сойми» (Міжгірський район), «Синяк» (Мукачівський район), 

«Кваси», «Гірська Тиса» (Рахівський район). За своїм хімічним складом і 

лікувальними властивостями мінеральні води Закарпаття нічим не поступаються 

перед мінеральними водами Кавказу, Карлових Вар, Баден-Бадена. Враховуючи 

мінерально-лікувальний потенціал області відкрито мережу маршрутів 

«Туристичний шлях «Мінеральні води краю». Для задоволення потреб населення 

в санаторно-курортному лікуванні в області функціонують санаторії, санаторії-

профілакторії, будинки відпочинку, пансіонати, бази відпочинку тощо [4]. 

На території Закарпатської області знаходиться 32 озера. Неабияке значення 

мають і лікувальні властивості солених озер Закарпаття. Цілющі властивості 

ропи та лікувальних грязей озер приваблюють значну кількість туристів. 

Науковими дослідженнями встановлено, що води озер за складом відноситься до 

бромних хпоридно-натрієвих субтермальних слабо кислих розсолів із загальною 

мінералізацією від 73 до 275 г/л, чим наближається до мінералізації Мертвого 

моря. Сучасні дослідження констатують, що ропа та намул солених озер можуть 

ефективно використовуватись для грязелікування, бальнеотерапії хворих з 

захворюваннями опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи, 

шкіри, псоріазу, гінекологічних захворювань[4]. 
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Туристичний потенціал Закарпаття формується також за рахунок інших 

складових: гірськолижних курортів, басейнів, термальних басейнів, 

заповідниками, альпінаріями тощо. Для розвитку туризму велике значення 

мають пам'ятки історії, архітектури та культури. На Закарпатті сконцентрована 

значна частина пам'яток історії, архітектури та культури, добре збереглися звичаї 

та обряди, оригінальний фольклор, художні промисли, що також підвищує 

туристичну зацікавленість і виступає значним рекреаційним ресурсом. 

Туристично-рекреаційна діяльність є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку економіки області. Мережа санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів області щороку розширюється. За останнє десятиріччя кількість 

санаторно-курортних та оздоровчих закладів Закарпатської області збільшилась 

майже на 18% виключно за рахунок відпочинкових закладів - баз відпочинку. 

У результаті поступового розвитку міжнародного співробітництва щороку 

зростає кількість іноземних туристів. Збільшення обсягів міжнародного туризму 

позитивно впливає на розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури, сприяє 

збереженню та модернізації мережі об'єктів готельної. 

Швидкими темпами протягом останніх років здійснювалось будівництво 

невеликих туристично-рекреаційних об'єктів (кемпінгів, міні-готелів, баз 

відпочинку, пансіонатів тощо). 

Однак, існують негативні фактори, які впливають на перспективу 

комплексного розвитку туризму та санаторно-курортної галузі: 

- слабка комунікаційна доступність перспективних для освоєння територій 

в туристично-рекреаційних цілях (логістична система); 

- невідповідність рівня комфортності та організаційно-економічного 

механізму функціонування рекреаційної інфраструктури міжнародним нормам і 

стандартам; 

- відсутність законодавчого забезпечення розвитку сільського (зеленого) 

туризму; 
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- територіальна диференціація у господарському використанні 

рекреаційного потенціалу. 

Для покращення стану туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття 

необхідна реалізація наступних завдань: 

- розробка заходів щодо створення мережі спеціалізованих об'єктів 

туристичної інфраструктури, розташованих поблизу національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів, основних транспортних магістралей та 

туристичних маршрутів; 

- проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів туристичної 

інфраструктури; 

- розбудова перспективних туристично-рекреаційних територій; 

- розвиток сільського зеленого туризму, як одного з пріоритетних напрямків 

туристичної діяльності в Закарпатті, що дає можливість приймати туристів в 

місцевостях з наявною туристичною інфраструктурою але слабо розвиненою 

базою розміщення; 

- освоєння активних видів відпочинку (пішохідний туризм, велотуризм, 

кінний туризм, рафтінг, пара- та дельтапланеризм, спелеотуризм тощо); 

- розширення мережі туристично-інформаційних центрів у містах та 

районних центрах. 

Природно-ресурсний та історико-культурний потенціал регіону в поєднанні 

з вигідним географічним положенням в центрі Європи є достатньо вагомою 

передумовою розвитку системи санаторно-курортного лікування, туризму і 

відпочинку, орієнтованої як на внутрішнього споживача, так і на обслуговування 

іноземних туристів. Закарпаття володіє багатими природно-кліматичними, 

культурно-історичними та національно-етнографічними ресурсами, які 

створюють передумови для розвитку багатьох видів туризму. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ХОСТЕЛІВ В 

УКРАЇНІ 

 

У статті розглянуто актуальність розвитку хостелів в Україні як доступного 

бюджетного засобу розміщення для молоді. Висвітлено основні тенденції 

туристичної галузі, що підтверджують доцільність більш широкого 

впровадження хостелів в готельне господарство країни. Запропоновано заходи 

щодо підвищення ефективності роботи хостелів. 

Ключoвi слoва: готельне господарство, засоби розміщення, хостел. 

Зростанню конкурентних переваг країн, які приймають туристів, дедалі 

більше сприяє розвиток малих засобів розміщення, до яких насамперед 

відносяться хостели. Це пожвавлює політичне, економічне і соціальне життя 

країн, гнучкість їх економічних структур у сфері малого бізнесу, позаяк 

економічна та соціально-культурна сфери діяльності країн не можуть 

повноцінно розвиватися тільки на основі великого готельного бізнесу. Між 

малим бізнесом і великими компаніями повинна дотримуватися певна 

збалансованість.  
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Малий готельний бізнес є підґрунтям забезпечення соціальних гарантій 

населення різних країн, сприяє реалізації соціально орієнтованої політики у 

сфері гостинності. Водночас ступінь розвитку малих засобів розміщення в країні 

визначається рівнем розвиненості ринкових відносин. 

Багаторічна еволюція європейської індустрії гостинності показує, що 40% 

потоку туристів зупиняються в малих засобах розміщення. Зважаючи на те, що у 

туристів все більшою популярністю користуються малі засоби розміщення, цей 

сегмент ринку готельних послуг не тільки приваблює до себе увагу великих 

інвесторів, але і стає предметом інтересу середнього та малого бізнесу. 

Врахування ролі і значення хостелів у середовищі готельного бізнесу є важливим 

завданням, що потребує розгляду. 

В економічній літературі питання функціонування і розвитку засобів 

розміщення досліджували, зокрема хостелів у своїх роботах відомі вітчизняні та 

зарубіжнівчені, зокрема, С. Байлик, М. Бойко, Р. Браймер, Л. Гопкало,                

Н. Кабушкин, Круль, А. Мазаракі, М. Мальська, С. Мельниченко,                

І. Писаревський, П. Пуцентейло, А. Чудновський, Т. Сокол, Дж. Р. Уокер. 

Мета статті є oбгрунтування oснoвних аспектiв розвитку ринку хостелів в 

Україні. 

В останні роки хостели розвиваються практично у всіх країнах, ставши 

одним із популярних засобів розміщення для бюджетних мандрівників. 

Основними відмінностями хостелів від класичних готелів є: продаж не номера, а 

ліжко-місць; можливість гнучкого ціноутворення, а також наявність у хостелі 

зон загального користування. Хостели належать до бюджетних засобів 

розміщення.  

Хостели орієнтуються головним чином на молодь, спортивні ко-манди та 

інших туристів, що подорожують самостійно, не купуючи готовий туристичний 

продукт. Статистика свідчить, що популярність самостійних подорожей з 

кожним роком збільшується, як у світі в цілому, так і в Україні тому можна 

очікувати подальший розвиток хостелів в країні. 
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Тому для України розвивати ринок хостелів є перспективним напрямом, 

адже він також дасть можливість розвивати молодіжний та дитячий туризм у 

регіонах нашої країни [3]. 

Відповідно до ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. 

Терміни та визначення» хостел – це засіб розміщення, в якому номери 

розташовані, як правило, за коридорною або блочною системою, та має умови 

для самостійногоприготування їжі й санітарно-технічні зручності на поверсі або 

в блоці...» [2, с. 25]. У цьогозасобу розміщення є своя специфічна цільова 

аудиторія, яка не обмежується тількиподорожуючими економ-класу. Варто 

зазначити, що вартість розміщення у хостелі, який надає ліжко-місце, а не номер, 

може бути не набагато менша, ніж умалобюджетному готелі. Так, наприклад, 

вартість ночівлі у східноєвропейськиххостелах дорівнює від 5 до 10 євро, а у 

західноєвропейських – 10-20 євро; у великихмістах вартість може бути                

20-35 євро, що приблизно дорівнює вартості розміщення уготелях категорії                

1-2 зірки. Тому, можна стверджувати, що багато людей обираютьхостел не лише 

завдяки низькій вартості розміщення, а й завдяки специфічнійдемократичній 

атмосфері. Сутність цієї тези підкреслює визначення хостелу, 

наданеМіжнародною асоціацією хостелів (англ. – International Youth Hostel 

Federation; далі – IYHF): «під хостелом розуміють місце, де можна затишно 

переночувати в дружньомуоточенні й за прийнятною ціною» [5]. 

На цей час конкретної законодавчої бази відносно хостелів в Україні немає. 

Аленаразі внесені зміни до Закону «Про туризм», згідно яких сертифікація 

хостелівобов’язкова. Раніше вона мала добровільний характер, що було вкрай 

негативнимфактом, адже відкрилася значна кількість засобів розміщення, які 

назвали себехостелами, але не відповідають їх стандартам [6]. 

Відсутність чіткої позиції держави щодо правового регулювання діяльності 

костелів породжує певне коло проблем, пов'язаних із діяльністю останніх. Одна 

з них - обладнання костелів у багатоквартирних будинках. На означену проблему 

звертали увагу автори проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України щодо захисту житлових прав громадян» від 

29.03.2013. вказуючи, що «власники квартир у багатоквартирних житлових 

будинках з метою отримання більшого прибутку здають в оренду не самі 

квартири, а максимальну кількість «ліжко-місць» в них. перетворюючи їх на так 

звані «хостели». Дуже часто вони надаються в оренду громадянам, які ведуть 

асоціальний спосіб життя, порушують правила користування приміщеннями та 

іншими об'єктами житлових будинків, що є спільною власністю його мешканців. 

Це. у свою чергу, порушує житлові права інших мешканців таких житлових 

будинків і навіть створює загрозу їх житло та здоров'ю» [4, с. 103]. 

Охайний хол, рецепція, барна стійка в одному приміщенні та кілька ліжок 

віншому, – все це бажані умови в середньостатистичному хостелі, яких 

намагаютьсяобов’язково дотримуватися. Спальна кімната (dormitory або dorm) є 

основнимприміщенням хостелу. У спальні знаходяться ліжка, нерідко 

двоповерхові, – п'ять-десять одиниць. У великих хостелах може бути декілька 

спальних приміщень. Також, ухостелах мають бути спеціально передбачені 

кімнати для спілкування (meeting rooms),де можна познайомитись з іншими 

гостями, відпочити, подивитись телевізор. 

В Україні функціонує Всеукраїнська молодіжна хостельна асоціація 

(ВМХА), яка була створена у 2003 році. ВМХА щорічно проводить перевірку 

хостелів на предмет відповідності стандартам IYHF. 

Хостели є своєрідною альтернативою традиційним засобам розміщення в 

Україні. Стандартні вимоги для хостелів в Україні розроблені мережею 

«Молодіжний туризм і хостели України». Відповідно до даних вимог, подібно до 

стандартів, розроблених Міжнародною асоціацією, хостели поділяють на три 

категорії: стандарт (Standart), покращений (Superior) та люкс (Luxury). Головним 

параметром для відношення хостелу до тієї чи іншої категорії є місце 

знаходження засобу розміщення - категорія підвищується за рахунок близькості 

розташування до центру міста, крупних бізнес-центрів, рекреаційних центрів. 
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Для України розвиток ринку хостелів як сектору сфери готельних послуг 

створить умови для реалізації інших внутрішньогалузевих та соціальних 

факторів. Це можна обґрунтувати трьома аспектами:  

– висока економічна ефективність хостелів (організація управління 

хостелами й технологічний процес обслуговування гостя дає низьку собівартість 

послуг, отже, ці послуги мають високу конкурентоспроможність у порівнянні з 

більш витратними й дорогими послугами класичних готелів);  

– організація діяльності хостелів дозволяє пропонувати споживачеві 

конкурентоспроможні ціни;  

– хостели задовольняють попит на розміщення широких верств населення 

молоді та середнього класу, що забезпечує їм високий рівень завантаженості [1]. 

Тому, мета створення конкурентоспроможного ринку хостелів в Україні 

повинна ґрунтуватися на таких принципах:  

– координація діяльності учасників ринку хостелів на основі узгодженої 

політики ціноутворення, маркетингової діяльності, дотримання стандартів якості 

обслуговування; 

– хостели повинні бути частинкою містобудівного, культурного вигляду 

міст/регіонів та знаходитися близько до зон підвищеного туристичного попиту; 

– організація управління хостелами повинна здійснюватися на основі 

використання сучасних методів і технологій управління засобом розміщення. 

Для досягнення цієї мети необхідним є: побудова відповідної державної 

підтримки, що сприятиме поповненню бюджету країни/місцевого бюджету, 

шляхом відкриття нових вакансій; визначення перспективних напрямів розвитку 

хостел-руху на національному та регіо-нальному рівнях з урахуванням їх 

специфіки; створення умов для ефективної роботи хостелів на основі розробки 

нормативно-правового, фінансового, організаційного, інформаційного 

забезпечення на всіх рівнях; сертифікація хостелів для підвищення якості послуг 

відповідно до міжнародних стандартів обслуговування [3]. 
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Основні заходи для спільної роботи державного та приватного секторів 

повинні базуватися на: пошуку ефективних форм співпраці з метою подальшого 

розвитку; спільній розробці напрямів щодо негативних чинників розвитку 

туризму в місті чи регіоні; раціональному використанні культурних, історичних, 

природних ресурсів; просуванні туристично-рекреаційних та культурно-

історичних ресурсів України з метою збільшення внутрішнього та в’їзного 

туристичного потоку. 

Щодо заходів з удосконалення роботи хостелів на державному та 

регіональних рівнях, то тут необхідно, насамперед, підняти значущість 

популярності хостелів як бюджетного засобу розміщення. Слід сформувати 

нормативно-правове регулювання діяльності хостелів з урахуванням: інтересів 

приватного сектору населення та споживачів; сертифікації послуг готелів і 

координації їх розвитку; організації рекламної та інформаційної роботи.  

Головними заходами щодо вдосконалення роботи хостелів є: організація 

безпечного відпочинку для українських та іноземних громадян; надання цільової 

допомоги у відкритті хостелів в окремих регіонах країни; забезпечення 

сприятливих умов для залучення приватних інвестицій у розвиток хостелів; 

підготовка та перепідготовка кадрів для роботи в готельній сфері. 

Таким чином, хостели як місця тимчасового проживання виникають в 

Україні не лише як туристична послуга, а й у відповідь на недостатнє 

забезпечення громадян власним житлом і високий рівень внутрішньої трутової 

міграції. Доцільним уважається надання костелам правового статусу 

гуртожитків із застосуванням до них відповідних вимог законодавства. 

Пропонується дозволити розміщення костелів у багатоквартирних будинках 

лише за наявності окремого входу та додаткової звукоізоляції. 

Списoк викoристаних джерел: 

1. Бєляєва С. С. Концептуальні засади діяльності. Економіка. Управління. 

Інновації. Серія : Економічні науки. 2018. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua 

2. Круль Г. Я. Основи готельної справи: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2019. 421 с. 



387 
 

3. Давиденко І. В. Особливості розвитку хостелів в Україні та світі. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua (дата звернення 01.10.2021). 

4. Ковальчук А. Хостели, як оптимальний спосіб організації туризму для 

молоді: Сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. 2018. №3. С. 102-

104. 

5. Давиденко І. Особливості розвитку хостелів в Україні та світі.  URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua (дата звернення 27.09.2021). 

6. Про туризм: Закон України від 15.09.95р. No324/95-ВР. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 
 

 

СЕКЦІЯ: Фінансовий менеджмент 
 

 

УДК 336 

Вєроніка Чoбoтарьoва 

Здобувач освітнього ступеню “бакалавр”  

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

 

БАНКРУСТВO БАНКIВ: ПРИЧИНИ ТА УМOВИ  

 

У статті з’ясовано сутність банкрутства банку. Здійснена характеристика 

головних факторів, які призводять до банкрутства банків. Визначено oснoвнi 

види банкрутства банкiвськoї устанoви. 
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ліквідація, фінансове оздоровлення. 

У рoзвитку банкiвськoї системи України з мoменту її ствoрення i дo сьoгoднi 

iснують суттєвi прoблеми, вирiшення яких пoтребує чималих зусиль вiтчизняних 

наукoвцiв i працiвникiв НБУ. Цi прoблеми пoв’язанi з недoлiками, якi 

пoгiршують функцioнування банкiвськoї системи України. Дoсвiд iснування 

банкiвськoї системи України пoказав, щo з кoжним рoкoм все бiльша кiлькiсть 

банкiв зазнають негативнoгo впливу фiнансoвoї кризи, наслiдкoм чoгo є хвиля 

лiквiдацiй та банкрутств банкiвських устанoв.       Прoблеми банкрутства, 

неплатoспрoмoжнoстi, лiквiдацiї банкiвських устанoв вивчаються багатьма 

вiтчизняними та зарубiжними вченими. Серед наукoвих праць, в яких 

дoслiджуються теoретичнi аспекти прoведення фiнансoвoгo oздoрoвлення, 

сучаснi фoрми, метoди уникнення краху кoмерцiйних банкiв мoжна видiлити 

дoслiдження  таких наукoвцiв, як Р.Бурганoв, В.Бiлoшапка, Д.Бiшoп, П.Гoхан, 

Д.Депамфiлiс, Ф.Еванс, Г.Иванoв,  I.Лютий, А.Мoрoз, В.Нoвикoв, Ю.Нiкiтiн, 

I.Никoнoва, С.Oниськo, С.Рiд, М.Савлук, А.Степаненкo, А.Турбанoв, 

А.Тютюнник, Е.Шабалiн та iншi.  
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Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних причин та умoв 

банкрутства банкiв. 

Банкрутствo кoмерцiйних банкiв є типовим економічним явищем у багатьох 

країнах. Збої в банківській системі являються дуже дорогими для суспільства і 

лягають на плечі платників податків. Якщо ж порівняти, то банкрутство 

невеликих банків може бути відносно легким, що не можна сказати про 

банкрутство великих комерційних банків, які мають значний вплив на загальну 

економіку і часто призводять до криз у банківській системі. [6, с. 57]. 

Згiднo з Закoнoм України «Прo вiднoвлення платoспрoмoжнoстi бoржника 

та визнання йoгo банкрутoм» пiд банкрутствoм рoзумiють визнану 

гoспoдарським судoм неспрoмoжнiсть бoржника вiднoвити свoю 

платoспрoмoжнiсть та задoвoльнити визнанi судoм вимoги кредитoрiв не iнакше, 

як через застoсування лiквiдацiйнoї прoцедури. 

Закoнoдавець вирiшує прoблему застoсування нoрм щoдo банкрутства 

банкiв, вiдсилаючи дo спецiальних нoрм Закoну України "Прo банки та 

банкiвську дiяльнiсть" [4]. Але вiн пoсилається на такi нoрми, якi oбмеженo 

регулюють прoцедуру, залишаючи при цьoму немoжливим застoсування 

загальних нoрм Закoну України "Прo вiднoвлення платoспрoмoжнoстi бoржника 

абo визнання йoгo банкрутoм" [5].  

Гoлoвнi причини, якi призвoдять дo банкрутства банкiв мoжна пoдiлити на 

зoвнiшнi, якi не залежать вiд керiвництва устанoви та її акцioнерiв, та внутрiшнi, 

якi спричиненi чинниками, щo iснують в серединi устанoви. 

Дo зoвнiшнiх причин на сьoгoднiшнiй день вiднoсять: 

- призупинення темпiв рoсту та нестабiльнiсть  загальнoсвiтoвoї та 

внутрiшньoї екoнoмiк;   

- масoве вилучення вкладiв; 

- утрата дoвiри дo банку, наприклад вiд не правильнoгo керiвництва; 

- загальнoекoнoмiчна ситуацiя, кoли вiдбуваються масoвi панiки серед 

вкладникiв банкiвських устанoв; 
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- такoж дoсить пoширеним в українськiй практицi стають рейдерськi атаки, 

якi цiлеспрямoванo направленi на знецiнення активiв банку, та в пoдальшoму 

призвoдять дo їх мoжливoгo прoдажу, абo лiквiдацiї.  

Дo внутрiшнiх причин вiднoсять: 

- недoтримання закoнoдавства, oсoбливo в частинi прo пiдтримання 

неoбхiднoгo рiвня всiх пoказникiв; 

- oбман oрганiв влади, який викликаний прихoвуванням iнфoрмацiї вiд 

кoнтрoлюючих суб’єктiв прo справжнiй стан з платoспрoмoжнiстю фiнансoвoї 

устанoви; 

- некoмпетентне керiвництвo, щo залежить вiд рiвня кoрпoративнoї 

культури устанoви; 

- спекуляцiя; 

- недoлiки внутрiшньoбанкiвськoї системи, яка безпoсередньo залежить вiд 

прoведенoї пoлiтики всерединi устанoви.  

Задля переведення банку в режим фiнансoвoгo oздoрoвлення неoбхiдне 

виникнення деяких пiдстав. Дo цих пiдстав вiднoсять: пo-перше, пoрушення 

банкiвськoгo закoнoдавства; пo-друге, недoстатнiй рiвень капiталу, неoбхiднoгo 

для забезпечення нoрмальнoї дiяльнoстi; пo-третє, вiднесення банку дo категoрiї 

прoблемних. 

Справу про банкрутство можна розпочати лише після відкликання ліцензії 

банку, після чого банк не може її відновити. Установа, яка ініціювала 

ліквідаційне рішення, призначає ліквідатора, а ліквідатор починає виконувати 

свої обов’язки одразу після анулювання ліцензії. [2, с. 36]. 

Наукoвцi пo рiзнoму oбґрунтoвують oснoвнi види банкрутства банкiвськoї 

устанoви. Видiляються наступнi види: 

1) реальне передбачає пoвну неспрoмoжнiсть банкiвськoї устанoви 

вiднoвити у найближчий перioд свoю фiнансoву стабiльнiсть та 

платoспрoмoжнiсть; 
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2) технiчне – це неплатoспрoмoжний стан пiдприємства, щo викликаний 

суттєвим прoстрoченням дебiтoрськoї забoргoванoстi; 

3) навмисне являє сoбoю свiдoме дoведення стану кoмерцiйнoгo банку дo 

стiйкoї фiнансoвoї неплатoспрoмoжнoстi через здiйснення з кoрисливих мoтивiв 

акцioнерiв та управлiнцiв вищoї ланки прoтиправних дiй абo через невикoнання 

чи неналежне викoнання ними свoїх службoвих oбoв’язкiв; 

4) фiктивне є результатoм свiдoмoгo, неправдивoгo oгoлoшення банку щoдo 

свoєї фiнансoвoї неплатoспрoмoжнoстi задля тoгo, щoб ухилитись вiд викoнання 

свoїх зoбoв’язань чи oтримання певнoї вiдстрoчки пo їх виплатi; 

5) прихoване виникає при навмиснoму прихoвуваннi факту стiйкoї 

фiнансoвoї нестабiльнoстi банкiвськoї устанoви через пoдання недoстoвiрнoї 

iнфoрмацiї щoдo результатiв свoєї дiяльнoстi [2, с. 58]. 

Характернoю рисoю сучаснoї банкiвськoї кризи є iстoтне пoгiршення 

банкiвських балансiв, зрoстання частки прoблемних кредитiв i прoблемних 

активiв в цiлoму. Дана ситуація позначається негативом на результатах 

фільнсової діяльності банків, що в свою чергу створює певні труднощі для 

кредиторів і позичальників та ускладнює менеджмент банку. Це в свою чергу 

спричиняє зниження довіри населення до банківської системи та стримує 

відновлення кредитування реального сектору економіки України. Тoму на 

сьoгoднi важливе практичне значення має рoзрoбка сучасних пiдхoдiв дo 

вдoскoналення oрганiзацiї управлiння прoблемними активами на oснoвi системи 

oрганiзацiйнo-правoвих i адмiнiстративних захoдiв, oдним iз яких мoже бути 

ствoрення так званих гoспiтальних банкiв. Oснoвна мета функцioнування таких 

банкiв пoлягає в тoму, щo прoблемнi активи замiсть тoгo, щoб лiквiдoвувати у 

негайнoму пoрядку за будь-якими цiнами, мoжуть бути реструктуризoванi у 

спецiальнiй устанoвi, яка має вiдпoвiднi фiнансoвi мoжливoстi, а oтже, мoже 

спoкiйнo «дoчекатися» закiнчення кризи та пiсля вiднoвлення 

платoспрoмoжнoстi бoржникiв пoвернути такi активи на ринoк за прийнятнoю 

ринкoвoю цiнoю [3]. 
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Практичнo неплатoспрoмoжний банк мoже прoдoвжувати функцioнувати, 

oсoбливo якщo центральний банк дає йoму свoї кoшти, тoбтo пiдвищує йoгo 

лiквiднiсть, щoб дати мoжливiсть викoнати свoї зoбoв'язання. 

Неплатoспрoмoжнiсть банку свiдчить прo йoгo прoблемнiсть i є iндикатoрoм 

мoжливoгo банкрутства. Тoму визначимo наступнi чинники банкрутства 

кoмерцiйнoгo банку:  

- наявнiсть непрoведених платiжних дoкументiв клiєнтiв;  

- недoстатнiй oбсяг кoштiв на кoреспoндентських рахунках для викoнання 

зoбoв’язань клiєнтiв; 

 - залучення кoштiв на умoвах, вигiднiших, нiж ринкoвi;  

- незбалансoванiсть стрoкiв залучення та рoзмiщення кoштiв;  

- висoка питoма вага мiжбанкiвських кредитiв у структурi залучених банкoм 

ресурсiв;  

- пoрушення банками oбoв'язкoвих екoнoмiчних нoрмативiв та 

недoтримання резервних вимoг;  

- прoведення ризикoванoї кредитнoї та вiдсoткoвoї пoлiтики;  

- дiяльнiсть банкiв на висoкoризикoваних i ненадiйних ринках;  

- наявнiсть аудитoрськoгo виснoвку, який передбачає певнi oбмеження у 

дiяльнoстi банку;  

- встанoвлення фактiв грубих пoрушень правил бухгалтерськoгo oблiку;  

- негативна iнфoрмацiя грoмадян, засoбiв масoвoї iнфoрмацiї, скарги 

клiєнтiв на рoбoту банку;  

- частi змiни складу керiвництва банку [1]. 

В свoю чергу, неoбхiднo зoсередити увагу на захoдах усунення банкрутства 

на рiвнi банкiвськoї устанoви та державнoму рiвнi. Дo перших мoжна вiднести: 

1) пoлiпшення якoстi внутрiшньoгo кoнтрoлю та аудиту дiяльнoстi банку; 

2) пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв банкiвських устанoв; 

3) налагoджена система управлiння ризиками; 

4) зменшення мoжливoстi здiйснення фiнансoвих махiнацiй; 
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5) мiнiмiзацiя екoнoмiчнo неoбґрунтoваних витрат; 

6) дoкласти зусиль для пoкращення якoстi кредитнoгo пoртфеля. 

Серед захoдiв усунення банкрутства на державнoму рiвнi мoжна видiлити 

наступнi: 

1) удoскoналення прoцесу лiцензування банкiв, пoсилення лiцензiйних 

вимoг; 

2) пoлiпшення прoцедур вiднoвлення належнoгo фiнансoвoгo стану 

банкiвськoї устанoви; 

3) адаптацiя закoнoдавства дo сучаснoгo екoнoмiчнoгo стану та пoтреб; 

4) удoскoналення прoграм фiнансoвoгo oздoрoвлення банку та введення 

тимчасoвoї адмiнiстрацiї в банкiвськiй устанoвi; 

5) забезпечення прoзoрoстi банкiвськoї системи [6, с. 87]. 

Таким чинoм, визначенo, щo банкрутствo це юридичнo визнаний фiнансoвo-

екoнoмiчний стан суб’єкта гoспoдарювання, за якoгo вiн неспрoмoжний 

здiйснювати пoтoчну oперацiйну дiяльнiсть i пoгашати свoї зoбoв’язання перед 

кредитoрами, при цьoму вiдсутня мoжливiсть пoвернення платoспрoмoжнoстi. У 

статтi визначенi oснoвнi причини щo призвoдять дo банкрутства та мoжливi 

шляхи йoгo пoдoлання. 

Лiквiдацiя великoгo банку несе в сoбi негативнi наслiдки для всiєї екoнoмiки 

країни. Зважаючи на сьoгoднiшню ситуацiю в країнi гoлoвним завданням 

Нацioнальнoгo банку України є недoпущення банкрутства системно важливих 

банків, а такoж ведення пoлiтики, щoдo пoвернення дoвiри дo банкiвських 

устанoв. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Електронна торгівля є ефективним способом розвитку та розширення 

споживчої аудиторії для будь-якого підприємства, котре займається бізнес-

діяльністю, що передбачає перепродаж або збут самостійно виробленої 

продукції. Таким чином, постає питання про формування ефективної стратегії 

управління розвитком електронної торгівлі на підприємстві. 

Ключові слова: електронна торгівля, e-commerce, управління розвитком, 

стратегія, різновиди, закордонний досвід. 

Поняття «E-commerce» стало невід’ємною частиною сучасної економіки. 

У зв’язку з тим, що електронна торгівля, як складова електронної комерції, 

глибоко проникла в сучасні економічні процеси, вона зустрічається як на 

макроекономічному рівні так і на мікроекономічному рівні.  

 Поняття електронної торгівлі досліджувало багато зарубіжних та 

вітчизняних представників науки. Тенденції розвитку e-commerce, фактори які 

на нього впливають, перспективи та можливі стратегії досліджували такі 

науковці, як Симоненко К., Червона О., Гула І., Грубар А., Жигалкевич Ж., та 
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інші. В даній статті будуть описані різні підходи та стратегії розвитку 

електронної торгівлі, описано процеси, на яких варто зосередитись для 

підвищення ефективності електронної комерції в цілому. 

Мета статті: полягає у розкритті процесів електронної торгівлі, її 

відношення до e-commerce, дослідженні стратегій розвитку компаній у напрямку 

e-commerce, розгляду методів управління вектором розвитку електронної 

торгівлі на підприємстві.  

Електронна торгівля в сучасному її вигляді присутня в переважній 

більшості економічних процесів. Порівняно з попередніми методами 

налагодження торговельних взаємовідносин вона вирізняється ефективною 

економією часу, комфортністю та доступністю в технічному плані. Явище 

електронної торгівлі виникає завдяки стрімкому розвитку технічного прогресу, 

який забезпечив майже кожну людину технічними засобами та доступом до 

мережі «Інтернет». На основі цього факту, можна стверджувати, що електронна 

торгівля може бути запроваджена у будь-якому виді діяльності, котрий 

пов’язаний з торговельними процесами, незалежно від їх економічного рівня. 

На мікроекономічному рівні – процеси електронної торгівлі перебувають 

у вигляді  звичайної купівлі/продажу самих різноманітних в мережі інтернет. 

Основними платформами для такого виду електронних угод є інтернет-магазини 

розміщені у соціальних мережах, на спеціалізованих торговельних майданчиках, 

або окремих сайтах. 

На макроекономічному рівні електронна торгівля набуває вигляду 

торговельних операцій між компаніями як в межах однієї країни, так і між 

компаніями різних країн. 

Електронну торгівлю часто асоціюють з поняттям e-commerce, однак 

насправді, вона є лише його складовою частиною. 

Згідно закону України «Про електронну комерцію»: 
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Електронна торгівля - господарська діяльність у сфері електронної купівлі-

продажу, реалізації товарів дистанційним способом покупцю шляхом вчинення 

електронних правочинів із використанням інформаційно-телекомунікаційних 

систем;  

Електронна комерція – відносини, спрямовані на отримання прибутку, що 

виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення 

цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких 

відносин виникають права та обов’язки майнового характеру. [1]. 

До електронної комерції, як до більш широкого поняття відносять наступні 

процеси (рис.1): 

− електронний обмін інформацією; 

− електронний рух капіталу; 

− електронну торгівлю; 

− електронні гроші; 

− електронний маркетинг; 

− електронний банкінг;− електронні страхові послуги [5]. 

Рисунок 1 – Складові процеси електронної комерції 
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Оскільки електронна торгівля є різновидом звичайного процесу торгівлі, 

вона наслідує його основні ознаки. Таким чином, торгівля може набувати 

наступних форм: B2B (компанія-компанія), B2C (компанія-споживач), C2C 

(споживач-споживач). Електронна торгівля, в свою чергу дозволяє «стирати» 

кордони і великі відстані при укладанні торговельної операції між 

постачальником товару та його фактичним споживачем. Це є визначним 

фактором, котрий доводить ефективність електронної торгівлі. Де факто, 

електронна торгівля відрізняється від звичайної торгівлі тим, що в процесі 

укладання  торговельної угоди проміжною ланкою виступає електронне 

середовище. 

Якщо для кінцевого споживача електронна торгівля є, в основному, 

зручним методом купувати необхідні товари, для компанії, в ролі постачальника 

таких товарів, електронна торгівля – це важливий інструмент, котрий дозволяє 

значно розширити власний потенціал. Таким чином, для фірми виправдане 

рішення – проаналізувати сучасний ринок електронної комерції та розробити 

стратегію створення, налагодження або розвитку власних процесів електронної 

торгівлі. 

Згідно з дослідженням експертів дослідницької і консалтингової компанії 

ChannelAdvisor, найбільший вплив на ринок електронної комерції зараз мають 

три найбільших гравця: Amazon, Google і Facebook. 

 Amazon –  поступово став третім за величиною оператором 

розміщення реклами в США, і поступово приєднується до олігополії Google 

і Facebook; 

 Google. Нові розробки Amazon підштовхують Google до інновацій. 

Після того, як Google відкрив для рітейлерів новий канал продажів – Google 

Shopping Actions, що об’єднав пошук Google Search з інструментом для 

просування товарних оголошень Google Shopping і віртуальний голосовий 

помічник Google Assistant – пошукова система стала показувати покупцям, 

у кого найкращий продукт за найкращою ціною і де він є в наявності; 
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 Facebook. Досягнувши показника в 2,45 млрд активних користувачів 

і захоплення ринку соцмереж, Facebook вибрав електронну комерцію в 

якості свого наступного етапу зростання. Продавцям пропонують широкий 

інструментарій для показу продуктів цільової аудиторії: від динамічної 

реклами до «shoppable stories». І хоча зростання реклами e-commerce в 

Facebook стало поступовим, його вплив – помітний. [2] 

Основними тенденціями ринку e-commerce на 2020-2021 роки стали: 

1) Спрощення процесу покупок за допомогою мобільних додатків і 

соціальних мереж. 

 2) Покупка однією кнопкою, що дозволяє покупцям значно скоротити час 

на купівлю необхідного товару, уникаючи великої кількості перешкод при 

покупці 

3) Прямі продажі від великих виробників, або виробників спеціалізованої 

продукції. 

4) Демографічні зрушення, пов’язані з поступовим наростанням 

платоспроможності сучасного покоління молоді, для котрих електронна купівля 

необхідних товарів є більш зручною альтернативою класичному шопінгу. 
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Після дослідження ситуації на ринку та основних тенденцій, які склалися на 

сьогодення, компанія має зосередитись на стратегіях управління розвитком 

власних процесів електронної торгівлі. Інтернет-портал Power Reviews, котрий 

спеціалізується на допомозі у розвитку власного бізнесу для брендів, а також 

малого бізнесу, пропонує наступну стратегію стратегічного розвитку проекту 

нового продукту в розрізі електронної комерції. [7] 

Рисунок 2 – Етапи успішної стратегії розвитку продуктів для e-commerce 

I етап – Розумна розробка ідеї продукту. Для складання повної картини продукту, 

пропонується скористатись технікою SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, 

Modify, Put to another use, Eliminate and Reverse/Rearrange). Згідно з цією 

технікою необхідно оцінити свій продукт з точки зору: 

 Заміни деяких деталей або матеріалів продукту; 

1. Smarter Product Ideation 

2. Determining Product Demand 

3. Creating a Prototype 

4. Testing & Validation 

5. Don’t Forget Your Product Creation 

6. Launching the Product on the Right Foot 

7. Gathering Feedback 

7 Stages of a Successful Product Development 

Strategy for Ecommerce 
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 Поєднання кількох продуктів, що користуються успіхом у споживачів в 

один; 

 Адаптації продукту до сучасних умов і трендів; 

 Модифікації продукту з точки зору його ефективності; 

 Альтернативні методи використання; 

 Спрощення моделі продукту, дослідження можливості видалення зайвих 

функцій 

 Переглянути можливість зміни дизайну продукту, заміни деяких його 

частин. 

II етап – Дослідження попиту на продукцію. Для цього пропонується 

скористатись наступними методами: 

 Проведення опитувань клієнтів; 

 Прийняття попередніх замовлень на продукт; 

 Аналіз пошукових трендів, таких як Google Keyword Planner і Google Trends. 

III етап – Створення прототипу продукту. Для створення прототипу першого 

продукту пропонують зробити креслення, цифровий прототип товару і фізичний 

прототип. 

IV етап – тестування і перевірка прототипу. Цей етап має на меті вдосконалення 

вашого продукту, його перевірку та зміну конструкції. 

V етап – налагодження виробництва. На даному етапі необхідно знайти 

потенційних виробників для вашого продукту. Ключовими моментами для 

обговорення є: 

 Терміни оплати; 

 Час обороту 

 Мінімальний розмір замовлення; 

 Їхні потужності та виробниче середовище; 

 Що відбувається у разі затримок та особливих обставин. 
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VI етап – Запуск продукту в обіг. Для успішної реалізації продукту 

рекомендується зробити потужний запуск продукту, котрий повинен 

супроводжуватись з маркетинговим просуванням, цільовою рекламою на 

вищезазначених рекламних агрегаторах (Google, Facebook).  

VII етап – збір відгуків про продукт. На цьому етапі компанії необхідно 

аналізувати рейтинг свого продукту і відгуки, котрі надійшли на нього. Також, 

корисним може стати аналіз відгуків про продукт у соціальних мережах, якщо 

він набув достатньої популярності. 

Електронна торгівля являє собою процес купівлі-продажу з використанням 

мережевих технологій, як проміжної ланки між продавцем і покупцем. 

Аналогічно з традиційною, електронна торгівля набуває трьох основних форм: 

компанія-компанія, компанія-споживач, споживач-споживач. Окрім цього, 

електронна торгівля також є складовою більш широкого поняття «e-commerce», 

водночас з електронним страхуванням, електронним обміном даними, 

електронним рухом капіталу, електронним маркетингом, електронними 

грошима, електронним банкінгом тощо. Електронна торгівля – важливий 

інструмент для компанії, який дозволяє значно розширити коло своїх 

споживачів. Для ефективного впровадження електронної комерції у свої 

внутрішні процеси, компанії необхідно дослідити стан ринку електронної 

комерції, основних гравців, котрі є рушійною силою даного ринку, дослідити 

тенденції, що склалися на ринку, потенційні вектори розвитку, а також скласти 

стратегію зі створення, виробництва, збуту і просування товару, а також аналізу 

відгуків цільової аудиторії. 
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Пошук обґрунтованих рішень на сучасних підприємствах досить складний, 

необхідно врахувати чимало важливих критеріїв в слабоструктурованих 

завданнях, тому так важливо поєднувати досвід і інтуїцію людини, яка приймає 

рішення, з можливостями імітаційного моделювання та економіко-математичних 

методів. 

Ніколіна І.І. зауважує, що економіко-математичні моделі часто 

інтегруються в системи підтримки прийняття управлінських рішень, значний 

попит на які спостерігається зараз з боку як; державних, так і бізнес-організацій 

[8]. 

Практика світових підприємств показує, що на ринку все чіткіше 

простежується тенденція до заміни простих облікових систем системами 

підтримки прийняття рішень (СППР). Нарощування складності оперативних 

систем поступається місцем автоматизації аналізу накопичених даних: аналітика 

дозволяє підвищити керованість і ефективність компанії, краще використовувати 

потенціал людей, які приймають управлінські рішення, оптимізувати бізнес-

процеси, централізувати фінансові та матеріальні ресурси. 

Питання впровадження цифрових технологій в організації, у тому числі 

СППР, досліджували такі науковці, як Ніколіна І.І. [7, 8], Прокофєв О.Ф. [9], 

Мотченко Л.А. [6], Лосєв В.С. і Гончарук М.В.[5] та інші. 

Метою дослідження є розкриття теоретичних і практичних аспектів 

впровадження СППР на підприємство для покращення менеджменту організації. 

Комп'ютерна система підтримки процесу прийняття рішень (DSS) є 

комп’ютеризованою системою, яка взаємодіє з іншими системами, для надання 

допомоги менеджерам в процесі прийняття рішень. DSS допомагає менеджерам 

знаходити, узагальнювати і аналізувати важливих для прийняття рішень даних. 

Можливі широкомасштабна DSS, яка підтримує велику групу менеджерів, які 

працюють в єдиній системі обслуговування клієнтів, і яка володіє 

спеціалізованою інформаційною базою, або настільна DSS, розрахована на 

єдиного користувача і встановлена в персональному комп'ютері в офісі 
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менеджера. Іноді зустрічається думка про те, що термін DSS застарів і був 

замінений «новим типом» системи, яку називають аналітичним процесором 

онлайн (ОLАР). Дослідники операційних процесів головним обрізом 

зосереджують свою увагу на оптимізаційних моделях і моделях-симуляції, 

приймаючи їх за «справжні» DSS. Але в цілому, незважаючи на зустрічаються 

розбіжності, термін системи підтримки процесу прийняття рішень з 

абревіатурою DSS залишається дуже корисним і багатофункціональним 

терміном для багатьох видів інформаційних систем, які підтримують процес 

прийняття рішень. 

В останній час значного розвитку набули широкомасштабні DSS з великими 

інформаційними базами, які дозволяють керівникам (управлінському персоналу) 

знайти практично будь-яку інформацію про свою компанію в потрібний час. 

Менеджери можуть черпати, розділяти, об'єднувати, наочно і графічно 

зображати корпоративні і зовнішні дані. Широкомасштабні DSS в основному є 

канцелярськими системами, що забезпечують безпосередній доступ до 

інформаційних даних. На більш високому рівні ми можемо знайти системи для 

аналізу інформації, які спрощують процес використання інформації за 

допомогою таких комп'ютеризованих аналітичних засобів, як пакети 

статистичної інформації, пошук інформації і т.д. Найбільш просунуті 

широкомасштабні аналітичні системи забезпечують доступ до ряду орієнтованих 

на прийняття рішень баз даних або інформаційних ринків, до заздалегідь певних 

моделей і діаграм, а також до компонентів, що забезпечують зв'язок з 

корпоративною інформаційною базою.  

У багатьох організаціях існує тісний зв'язок між широкомасштабними DSS, 

інформаційними базами до настільних DSS. Наприклад, деякі консультанти DSS 

приймають широкомасштабні DSS виключно за файлові системи для надання 

даних, які згодом аналізуються на персональному комп'ютері. Цей 

односторонній зв'язок є одним з типів структури DSS. Дуже важливо знати де 

знаходиться та чи інша інформація, як потрібно її аналізувати і представляти.  
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Настільні, розраховані на єдиного користувача DSS не отримують такої 

великої уваги як широкомасштабні DSS, але вони можуть бути не менш корисні. 

Використовуються такі програми з інструментами для створення електронних 

таблиць як Ехcеl або купуються спеціалізовані пакети DSS для персональних 

комп'ютерів або для сервера. Еволюція DSS показала можливість об'єднання цих 

типів за рахунок гнучкого підходу до масштабування. Система «Вибір експерта» 

(Ехреrt СHOICE) [1] є прикладом подібного пакета, який почав свій розвиток в 

якості настільної DSS і може експлуатуватися в такій якості і зараз. Оскільки 

джерелом аналізованих даних можуть бути корпоративні сховища даних і 

«великі дані», то в даний час дана система може бути поставлена користувачем 

у вигляді широкомасштабної DSS. 

 «Вибір експерта» використовує аналітичні, збудовані в певній 

послідовності процеси. Цей пакет, заснований на програмному забезпеченні 

Windows, може використовуватися для надання сприяння в ситуаціях прийняття 

рішень, включаючи структурування комплексних проблем, виявлення 

пріоритетів і альтернатив, визначення сталості оціночних критерій, об'єднання 

ресурсів і проведення аналізу витрат і доходів. Програма також надає підтримку 

в об'єднанні відноситься до проблеми інформації в ієрархічну модель, що 

складається з мети, можливих сценаріїв, критерій і альтернатив. «Вибір 

експерта» дозволяє приймати рішення систематично, оцінювати важливість 

критеріїв і перевагу тим чи іншим альтернативам, що належать до критеріїв. 

 Існує широкий діапазон настільних DSS. Наприклад, бухгалтерські до 

фінансової моделі можуть бути впроваджені в якості настільної DSS в програму 

Мicrosoft Ехсеl і в якості програмних компонентів в широкомасштабну DSS. У 

деяких організаціях аналітики проводять фінансовий аналіз використовуючи 

настільні засоби і потім виводять результати в систему інтранету або EIS. 

 Інший засіб DSS, симуляція, зазвичай є частиною комп'ютерних настільних 

пакетів. Пакети оптимізаційного програмного забезпечення та компоненти 

бібліотеки, що становлять єдину з ними систему DSS, зазвичай 



407 
 

використовуються в якості розрахованих на єдиного користувача комп'ютерних 

настільних пакетів. Проте, в деяких випадках оптимізаційні моделі специфічних 

DSS можуть використовувати для своїх обчислень сучасні або «живі» дані, 

одержувані з місцевих або інформаційних систем,що  поширюються на інші 

території. Також моделі предикатів, тверджень, засновані на конкретних знаннях 

системи, часто використовуються в якості настільних, розрахованих на єдиного 

користувача систем. Засновані на конкретних знаннях системи також 

називаються «експертними системами». Ці комп'ютерні програми аналізують 

дані, ґрунтуючись на логіці символів, мають точну базу даних і здатність 

роз'яснення висновків так, щоб вони були зрозумілі користувачам. Засновані на 

конкретних знаннях системи можуть бути використані для нагадування 

досвідченому в прийнятті рішень користувачеві про питання, які необхідно 

розглянути, і для надання допомоги починаючому менеджеру в прийнятті 

комплексного вирішення проблеми. 

Основні завдання СППР укладені в наступному: забезпечення підтримки на 

стратегічному та оперативному рівнях управління; підтримка трьох стадій 

процесу прийняття рішення: аналіз ситуації, розгляд різних варіантів рішення і 

вибір з них оптимального; бути гнучкою і легко адаптується до особливостей 

діяльності та зміненими вимогам [6]. 

У літературі представлено безліч варіантів класифікації СППР. Після 

узагальнення і систематизації класифікація СППР представлена на рисунку 1. 

СППР зазвичай класифікують за призначенням, взаємодією з користувачем, 

способом підтримки, сферою використання і типом розв'язуваних завдань. 

Оперативні СППР - це системи негайного реагування на зміни поточної ситуації. 

Стратегічні - враховують впливу різних чинників і спрямовані на пошук 

найбільш раціональних варіантів розвитку ситуації. Пасивні - аналізують, але не 

пропонують конкретних рішень. Активні, навпаки, беруть участь в розробці 

правильного рішення, а кооперативні здійснюють взаємодію СППР з 

користувачем. 
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Рисунок 1 – Використання СППР у різних галузях економіки 

Модельно-орієнтовані - використовують статистичні, фінансові, імітаційні 

або інші моделі. Засновані на комунікаціях - підтримують взаємодію декількох 

користувачів, об'єднаних спільним завданням. Орієнтовані на дані - оперують 

тимчасовими рядами організації. Орієнтовані на документи - працюють з 

неструктурованою інформацією, що зберігається в документах різних форматів. 

Орієнтовані на знання - пропонують рішення, ґрунтуючись на фактах. Гібридні - 

здійснюють моделювання, пошук і обробку даних. Загальносистемні СППР 

мають багато користувачів інтерфейс і працюють з великими системами 

зберігання даних, настільні - це невеликі системи для одного користувача. 

СППР може бути стратегічною інформаційною системою і специфічною 

системою підтримки прийняття рішень по створенню конкурентних переваг. 

Очевидно, що менеджери можуть в даний момент використовувати вдосконалені 

СППР, орієнтовані на дані або документи, щоб отримати інформацію, яка 
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зберігалася в архівах протягом тривалого часу. Орієнтована на знання СППР 

може допомогти проаналізувати різні проблеми всередині виробничих процесів 

і вдосконалити управління запасами, а також аналізувати інформацію з касових 

апаратів і допомогти менеджерам оптимізувати процеси збуту і оборотності 

товарних запасів.  

Групові системи підтримки прийняття рішень і орієнтовані на комунікації 

СППР можуть підтримувати колективне співробітництво в рамках всього світу. 

Інтеро-рганізаційні СППР можуть підтримувати компанії, постачальників і 

споживачів. Вони можуть зменшити дефіцит і збитки від надмірних запасів і 

збільшити чисельність вигідних клієнтів. 

Система підтримки прийняття рішень створює конкурентну перевагу за 

трьома показниками: впровадження СППР повинно стати головною або 

суттєвою силою, можливістю організації; система повинна бути унікальною і 

пристосованою до організації; переваги, які забезпечується СППР, мають 

спостерігатися протягом не менше трьох років.  

СППР може потенційно допомогти фірмі створити економічну перевагу, 

включаючи вдосконалення ефективності роботи персоналу і зменшення штатних 

потреб, сприяючи вирішенню проблем і зміцненню організаційного управління. 

Менеджери, які бажають збільшення економічних переваг, повинні визначити де 

процес прийняття рішень відбувається повільніше, і де проблеми виникають 

повторно або рішення є незадовільними. DSS можуть зменшувати витрати, якщо 

серед тих, хто приймає рішення має місце висока плинність і де підготовка 

рішень є повільною та незграбною, а також там, де виконавці, відділи і проекти 

слабо контролюються. СППР може потенційно створити диверсифікаційну 

перевагу. DSS для покупців може розрізняти продукти і можливо забезпечити 

новий вид обслуговування.  

СППР не завжди вирішують специфічні проблеми, швидше вони можуть 

створити нові можливості. Оцінка можливостей СППР є інколи важким через 

проблеми, пов'язаних з оцінкою витрат і вигод. При деяких умовах аналіз 

зводиться до альтернативи: створювати або купувати, тому що є доступні 

індустріально-специфічні пакети.  
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При значних економічних перевагах, не всі менеджери бажають 

впроваджувати дані системи до себе на підприємства. Деякі вважають 

застосування СППР приниженням їх статусу і примусом їх виконувати роботу 

секретаря. Застосування DSS може не відповідати стилю вирішення проблем 

менеджера, який є іноді швидше інтуїтивним, ніж аналітичним. Проте було б 

краще, якби менеджери використовували як аналіз, так і інтуїцію, вирішуючи 

проблеми. Застосування СППР не відповідає звичкам менеджера в процесі його 

праці за рішенням проблем в умовах безпосередніх контактів на нарадах. DSS не 

має і не може замінити безпосередні наради. Орієнтовані на комунікації СППР є 

доповненням до традиційних засідань, а інші СППР можуть часто 

використовуватися в безпосередніх обговореннях на нарадах. 

Таким чином, інформаційне перевантаження є головною проблемою для 

управлінської ланки. Хоч це і може бути проблемою, однак DSS може допомогти 

менеджерам краще організувати і продуктивніше використовувати інформацію. 

При високій кваліфікації менеджерів СППР може зменшити інформаційне 

навантаження користувачів. 

Проте основною проблемою впровадження системи підтримки прийняття 

рішень на підприємство є необізнаність користувачів DSS про їх обмеження.. 

Необхідно враховувати, що навіть найкраща DSS не зможе виявити «погані» 

рішення. Деякі менеджери будуть продовжувати ставити неправильні запитання, 

укладати неправильні висновки, ґрунтуючись на отриманій ними інформації. 

Завдяки широкому діапазону охоплення інформації і високій собівартості, 

широкомасштабні DSS користуються великою популярністю серед 

користувачів. При цьому необхідно усвідомити, що широкомасштабні DSS 

можуть ускладнити і посилити шкоду, що наноситься помилками в ухваленні 

рішень.  

Узагальнюючи все вище сказане, для підтримки конкуренції підприємства 

менеджерам необхідно враховувати чимало критеріїв та аналізувати великі 

обсяги даних. Застосування систем підтримки прийняття рішень допомагає 
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полегшити це завдання, проте воно не може виконати за менеджера його роботу, 

якщо не пристосована до даного типу підприємства та його зовнішнього 

середовища. СППР ще не досконалі, тому не можна повністю розраховувати на 

їх результат, а використовувати як інструмент для моделювання можливих 

ситуацій та способів їх вирішення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

У статті розглянуто основні аспекти обліку доходів за міжнародними 

стандартами. Наведено найбільш важливі відмінності між МСБО 18 і МСФЗ 

15 та встановлені особливості відображення доходів за стандартами. 

Ключові слова: МСБО 18, МСФЗ 15, КСБО 606, дохід, міжнародні стандарти. 

Функціонування економіки України в ринкових умовах, створення 

підприємств різних форм власності, у тому числі за участю іноземного капіталу, 

вимагають докорінних змін, що повинні йти в ногу з міжнародними системами 

бухгалтерського обліку й звітності господарюючих суб’єктів. Ця система 

поступово переорієнтовується на інтереси власників, інвесторів, кредиторів і 

інших, переважно зовнішніх споживачів обліково-звітної інформації, 

максимально наближається до існуючих міжнародних наукових принципів і 

діючої практики, це забезпечує можливість однакового, незалежного від 

національної належності господарюючих суб’єктів формування й розкриття 

інформації про поточний фінансовий стан підприємства в бухгалтерському 

балансі, фінансових результатах діяльності, про динаміку фінансового стану за 

даними звіту руху грошових коштів й про зміну власного капіталу. 
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Значний внесок у розвиток міжнародної системи бухгалтерського обліку 

та звітності роблять Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB) 

та Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB). Розвитком та інтеграцією цих 

же стандартів в бухгалтерську систему України займалися Ю.А. Верига, С.Ф. 

Голов, Д.В. Карпенко, О.В. Карпенко, Н.О. Лоханова, Ю.О. Ночовна, Н.В. 

Прохар, С.Б. Шипіна та ін. Однак питання обліку доходів вітчизняними 

підприємствами за міжнародними стандартами потребують подальшого 

дослідження. Наукові принципи обліку доходів відповідно до міжнародних 

стандартів перебувають у постійному розвитку, тому що нормативно-правова 

база регулювання обліку змінюється. Нинішній динамічний етап удосконалення 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності в нашій країні вимагає більш 

повної адаптації міжнародних стандартів фінансової звітності до специфіки 

діяльності різних вітчизняних господарюючих суб’єктів. Це в сукупності 

визначає актуальність формування цілісної концепції розвитку обліку і 

фінансової звітності на нинішньому етапі розвитку вітчизняної економіки. 

 Метою написання статті є порівняння обліку доходів за стандартами 

МСБО 18 та МСФЗ 15. Обговорення та застосування критерій, які повинні бути 

досягнуті підприємством задля застосування МСФЗ 15, 5-ступнева модель 

визнання доходів, строки їх визнання, відокремлення товарів та послуг, вплив 

часової вартості грошей та особливість гарантій.  

МСФЗ 15 набрав чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2018 з 

можливим достроковим застосуванням. Прийняття МСФЗ 15 (IFRS 15) «Дохід 

від договорів із клієнтами» стало результатом спільної праці інститутів МСФЗ та 

GAAP протягом 10 років. 

Дохід - це надходження, або покращення активів чи зменшення 

зобов’язань протягом звітного періоду, що веде до збільшення власного капіталу, 

окрім випадків з внесками від учасників цього ж власного капіталу. [2].  

Показник доходу підприємства є, мабуть, найважливішим фактором, який 

слід враховувати при оцінці його фінансових результатів. Як показник 
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ефективності, дохід, як правило, добре розуміється користувачами фінансової 

звітності. Дохід використовується при оцінці частки ринку, а також є основою 

для багатьох ключових показників фінансової звітності (наприклад, валової 

маржі). 

Старий стандарт визнання доходів (МСБО 18 «Дохід») зазнав серйозної 

критики за те, що він містить принципи, які важко застосувати до всіх операцій, 

окрім найпростіших, та за відсутність вказівок у багатьох ключових областях. Ця 

проблема загострилася, коли суб’єкти господарювання укладали все більш 

складні операції. Багато бухгалтерських скандалів пов'язані з маніпулюванням 

доходів, враховуючи той факт, що МСБО 18 не був в змозі з цим впоратись. 

З цієї причини IASB розглянула впровадження МСФЗ 15 «Дохід від 

договорів з клієнтами» як надзвичайно важливий проєкт. МСФЗ 15, що був 

опублікований у 2014 році, надає комплексну та надійну модель визнання 

доходу. Це покращує порівнянність визнання доходів між суб’єктами 

господарювання в різних куточках світу, що дає можливість інвесторам 

приймати більш обґрунтовані рішення. 

Тип операцій і подій зазначеного доходу. 

За МСБО 18 [3]:  

а) продаж товарів; 

б) надання послуг; та 

в) використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами, 

результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди. 

За МСФЗ 15 суб’єкт господарювання застосовує цей стандарт до всіх 

договорів з клієнтами, за винятком таких [2]: 

а) договорів про оренду, які належать до сфери застосування МСФЗ 16 

«Оренда»;  

б) контрактів, які належать до сфери застосування МСФЗ 17 «Страхові 

контракти».  Проте, суб'єкт господарювання може вибрати застосування цього 

Стандарту до страхових контрактів, основна мета яких - надання послуг за 

фіксовану плату відповідно до МСФЗ 17;  
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в) фінансових інструментів та інших контрактних прав чи зобов’язань, що 

належать до сфери застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 10 

«Консолідована фінансова звітність», МСФЗ 11 «Спільна діяльність», МСБО 27 

«Окрема фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні 

підприємства»; та  

г) негрошових обмінів між суб'єктами господарювання у тій самій лінії 

бізнесу з метою спрощення здійснення продажів клієнтам або потенційним 

клієнтам. Наприклад, цей стандарт не застосовуватиметься до договору між 

двома нафтовими компаніями, які погодилися здійснити обмін нафти, аби вчасно 

задовольнити вимоги своїх клієнтів у різних чітко визначених географічних 

місцях. 

Основним принципом МСФЗ 15 є те, що компанія визнає виручку від 

реалізації, щоб відобразити передачу обіцяних товарів чи послуг у сумі, що 

відображає справедливу винагороду, яку, як очікує компанія, вона буде мати 

змогу отримати в обмін на товари чи послуги. Компанія визнає виручку від 

реалізації відповідно з цим принципом, застосовуючи такі кроки [4]: 

Крок 1 – визначити контракт з покупцем. Контракт з покупцем – це угода 

між двома або більше сторонами, яка створює безумовні права та обов’язки. Ця 

вимога МСФЗ 15 застосовується до кожного контракту, який був узгоджений з 

покупцем та відповідає певним вимогам. У деяких випадках МСФЗ 15 вимагає, 

щоб компанія поєднувала різні договори та обліковувала їх як один договір. 

Крок 2 – визначити зобов’язання, які підлягають виконанню. Договір 

включає зобов’язання передати товар чи послугу покупцю. Якщо ці товари чи 

послуги є відокремлюваними, то зобов’язання, які підлягають виконанню, мають 

обліковуватися окремо. Товар чи послуга є відокремлюваними, якщо покупець 

може отримувати вигоди окремо або разом з іншими ресурсами, які є 

доступними для покупця, а зобов’язання компанії передати товар чи послугу 

можна відокремити від інших зобов’язань, передбачених договором. 

Крок 3 – визначити ціну операції. Ціною операції є сума винагороди, яку 



417 
 

компанія очікує отримати в обмін на передачу обіцяних товарів чи послуг 

покупцю. Ціна угоди може бути фіксованою, але може бути і змінною або в 

негрошовій формі. Ціна може корегуватися на ефект впливу зміни вартості 

грошей у часі, якщо угода включає суттєві відстрочки платежу або інші вигоди, 

які мають бути надані покупцю. Якщо винагорода є змінною, то компанія 

повинна оцінити суму винагороди, яку вона матиме право отримати в обмін на 

товари чи послуги. 

Крок 4 – розподілити ціну угоди. Компанія зазвичай розподіляє ціну угоди 

на зобов’язання, які необхідно виконати, та ціну кожного з відокремлюваних 

товарів чи послуг. Іноді ціна продажу може включати знижку чи змінну частину 

винагороди. Стандарт визначає, коли знижку або змінну винагороду необхідно 

відносити на один або декілька товарів чи послуг. 

Крок 5 – визнати виручку від реалізації. Компанія визнає виручку від 

реалізації, коли вона виконала зобов’язання щодо передачі товарів чи послуг 

покупцю. Виручка від реалізації визнається у сумі, яка відноситься до 

зобов’язання, що було виконано. Зобов’язання може вважатися виконаним у 

певний момент часу або протягом певного періоду часу. Якщо це зобов’язання, 

яке виконується протягом певного часу, компанія визнає виручку від реалізації 

протягом певного періоду часу, використовуючи підходящий метод для 

визначення ступеня виконання зобов’язань. 

МСФЗ 15 визначає лише спосіб обліку доходу, який виникає в результаті 

укладених договорів з клієнтами. Більше того, певні договори з клієнтами є 

виключені, оскільки вони стосуються інших стандартів (доходи від відсотків та 

доходи від дивідендів, які входили в сферу застосування попереднього стандарту 

доходів, тепер входять у сферу застосування стандарту фінансових 

інструментів). 

Строки визнання доходів. 

За МСБО 18, дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення 

всіх наведених далі умов [3]: 
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а) суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, 

пов'язані з власністю на товар; 

б) за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь 

управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані 

ефективний контроль за проданими товарами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, 

пов'язані з операцією; та 

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна 

достовірно оцінити. 

За МСФЗ 15, коли договір з клієнтом не відповідає критеріям 5-ступневої 

моделі, і суб’єкт господарювання отримує від клієнта компенсацію, то суб’єкт 

господарювання визнає отриману компенсацію як дохід від звичайної діяльності 

тільки тоді, коли сталася будь-яка одна з таких подій [2]: 

а) суб’єкт господарювання не має невиконаних зобов'язань щодо передачі 

товарів або послуг клієнтові і вся, або практично вся, компенсація, обіцяна 

клієнтом, була отримана суб'єктом і не підлягає відшкодуванню; або 

б) договір був розірваний і компенсація, отримана від клієнта, не підлягає 

відшкодуванню. 

Суб’єкт господарювання визнає дохід від звичайної діяльності, коли (або 

у міру того, як) суб’єкт господарювання задовольняє зобов’язання щодо 

виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 

передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким 

активом. 

Суб’єкт господарювання передає контроль над товаром або послугою з 

плином часу, і , отже, задовольняє зобов’язання щодо виконання та визнає дохід 

від звичайної діяльності з часом, якщо виконується один з таких критеріїв: 

a) клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслідок 

виконання суб’єктом господарювання у процесі виконання; 
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б) виконання суб’єктом господарювання створює або вдосконалює актив 

(наприклад, незавершене виробництво), який контролюється клієнтом у процесі 

створення або вдосконалення активу; або 

в) виконання суб’єктом господарювання не створює активу з 

альтернативним використанням для суб’єкта господарювання і суб’єкт 

господарювання має юридично обов’язкове право на отримання платежу за 

виконання, завершене до сьогодні. 

Якщо зобов'язання щодо виконання не виконується з плином часу 

відповідно до пунктів, то суб’єкт господарювання задовольняє це зобов'язання 

щодо виконання у певний момент часу. 

Відповідно до МСБО 18, терміни визнання доходу від продажу товарів 

ґрунтуються переважно на передачі ризиків та вигід. Натомість МСФЗ 15 

зосереджується на тому, коли контроль над цими товарами переходить до 

замовника. Цей інший підхід призводить до зміни строків визнання доходу для 

деяких суб’єктів господарювання. 

Наприклад, деякі суб'єкти господарювання можуть поставляти товари на 

підставі того, що право власності передається клієнту на момент відвантаження, 

але, зважаючи на ділову практику, може компенсувати клієнту втрати або збитки 

під час відвантаження (кредитом або заміною). Раніше дохід міг бути визнаний 

лише на момент поставки, на підставі того, що деякий ризик та винагорода 

зберігаються до тих пір. Відповідно до МСФЗ 15 суб’єктам господарювання 

необхідно буде оцінити, чи контроль надходить до замовника на місці 

відвантаження або на місці доставки. Це може призвести до визнання доходу в 

різний час. Якщо дохід визнається на момент відвантаження, може знадобитися 

розподілити частину ціни угоди на окрему «доставку та покриття ризиків», з 

таким елементом доходу, який визнається під час надання послуги. 

Відокремлені товари та послуги. 

Критерії визнання у МСБО 18 зазвичай застосовуються окремо до кожної 

транзакції. Однак, за певних обставин, необхідно застосовувати критерії 
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визнання до окремо ідентифікованих компонентів однієї транзакції, щоб 

відобразити суть операції. Наприклад, якщо ціна продажу товару включає 

визначену суму для наступного обслуговування, ця сума відкладається та 

визнається доходом протягом періоду, протягом якого надається послуга. І 

навпаки, критерії визнання застосовуються до двох або більше операцій разом, 

якщо вони пов’язані таким чином, що комерційний ефект неможливо зрозуміти 

без посилання на ряд операцій в цілому. Наприклад, суб’єкт господарювання 

може продати товари і водночас укласти окрему угоду про викуп товару пізніше, 

таким чином заперечуючи істотний ефект операції; у такому випадку обидві 

операції розглядаються разом [3]. 

За МСФЗ 15 фактори, що вказують на те, що дві або більше обіцянки 

передачі товарів або послуг клієнтові не визначаються окремо, включають, 

зокрема, таке [2]: 

a) суб’єкт господарювання надає суттєву послугу з поєднання товарів або 

послуг з іншими товарами та послугами, обіцяними в договорі, у сукупність 

товарів або послуг, яка є комбінованим результатом або результатами, щодо яких 

клієнт уклав договір. Іншими словами, суб’єкт господарювання використовує ці 

товари або послуги як компоненти для виробництва або надання комбінованого 

результату або результатів, визначених клієнтом. Комбінований результат або 

результати можуть включати більш ніж один етап, елемент або одиницю. 

б) один або більше товарів або послуг суттєво змінюють або налаштовують 

або є суттєво зміненими або налаштованими одним або більше іншими товарами 

або послугами, обіцяними в договорі; 

в) товари або послуги є значно взаємозалежними або значно 

взаємопов’язані. Іншими словами, кожен з товарів або послуг зазнав суттєвого 

впливу від одного або декількох інших товарів або послуг в договорі. Наприклад, 

у деяких випадках один або більше товарів або послуг суттєво впливають один 

на одного, оскільки суб’єкт господарювання не зможе виконати свою обіцянку, 

передаючи кожний з товарів або послуг незалежно. 
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Раніше, з огляду на відсутність конкретних вказівок у МСБО, було більше 

можливостей для суджень при ідентифікації товарів та послуг у контракті, а 

потім розподілі доходу на ці товари та послуги. Суб'єктам господарювання, 

можливо, доведеться змінити свою поточну облікову політику внаслідок більш 

детального визначення за МСФЗ 15. Новий стандарт вимагає, щоб дохід від 

контракту розподілявся на кожен окремий товар або послугу, що надається на 

основі відносної ціни продажу, хоча «залишковий» метод дозволений за 

обмежених обставин. 

Це може суттєво змінити профіль визнання доходу для деяких суб'єктів 

господарювання, коли, наприклад, вони пропонують клієнтам «безкоштовний» 

період обслуговування у рамках транзакції. Якщо суб’єкти господарювання 

мають велику кількість клієнтів з різними варіантами, можливо, доведеться 

подолати деякі суттєві практичні проблеми, щоб переконатися, що існують 

системи для задоволення нових вимог. 

Вплив часової вартості грошей на дохід. 

За МСБО 18 у більшості випадків компенсація надається у формі грошових 

коштів або їх еквівалентів, а дохід виражається в сумі грошових коштів чи їх 

еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню. Проте в разі 

відстрочки надходження грошових коштів або їх еквівалентів справедлива 

вартість компенсації може бути нижчою від номінальної суми грошових коштів, 

яка була чи буде отримана. Наприклад, суб'єкт господарювання може надати 

покупцеві відстрочку платежу (без нарахування відсотків) або прийняти від 

покупця у вигляді компенсації за продаж товарів вексель до отримання, ставка 

відсотка якого буде нижчою за ринкову. Коли домовленість фактично є 

фінансовою операцією, справедлива вартість компенсації визначається шляхом 

дисконтування всіх майбутніх надходжень із використанням умовної ставки 

відсотка. Умовна ставка відсотка буде найточніше визначена з двох наведених 

далі ставок [3]: 

а) домінуючої ставки на подібний інструмент емітента з подібною 

кредитною ставкою; або 
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б) ставки відсотка, яка дисконтує номінальну суму компенсації 

інструмента до поточної грошової ціни продажу товарів чи надання послуг. 

За МСФЗ 15 визначаючи ціну операції, суб’єкт господарювання має 

коригувати обіцяну суму компенсації з метою врахування часової вартості 

грошей, якщо терміни платежів, погоджені сторонами договору (явно або 

неявно), надають клієнтові або суб'єктові господарювання значну вигоду у 

фінансуванні передачі товарів або послуг клієнтові. За таких обставин договір 

містить значний компонент фінансування. Значний компонент фінансування 

може існувати незалежно від того, чи висловлена обіцянка фінансування явно у 

договорі, чи передбачена неявно умовами оплати, погодженими сторонами 

договору [2]. 

МСФЗ 15 запроваджує нові та більш розширені концепції щодо механізму 

фінансування та впливу часової вартості грошей. Згідно з новим стандартом, 

компонент фінансування, якщо він є значним, обліковується окремо від доходу. 

Це стосується авансових платежів, а також заборгованості, але такі умови не 

враховуються, коли період між оплатою та передачею товарів чи послуг буде 

меншим за один рік. Такі підходи можуть змінювати поточну бухгалтерську 

практику в деяких випадках. 

Облік гарантій. 

За МСБО 18 немає ніяких конкретних вказівок. 

За МСФЗ 15 якщо клієнт має можливість придбати гарантію окремо 

(наприклад, тому що про гарантію або її ціну домовляються окремо), то така 

гарантія є відокремленою послугою, оскільки суб’єкт господарювання обіцяє 

надати послугу клієнтові додатково до продукту, функціональність якого 

описана у договорі. За таких обставин, суб’єкт господарювання обліковує 

обіцяну гарантію як зобов'язання щодо виконання і розподіляє частину ціни 

операції на таке зобов'язання щодо виконання. 

Якщо клієнт не має можливості придбати гарантію окремо, то суб’єкт 

господарювання обліковує гарантію відповідно до МСБО 37 “Забезпечення, 
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умовні зобов'язання та умовні активи”, якщо тільки обіцяна гарантія або частина 

обіцяної гарантії не забезпечує клієнтові послуги додатково до гарантії того, що 

продукція відповідає узгодженим специфікаціям. 

Якщо гарантія, або частина гарантії передбачає надання клієнтові послуги 

додатково до запевнення у тому, що продукція відповідає узгодженим 

специфікаціям, то обіцяна послуга є зобов'язанням щодо виконання. Тому 

суб’єкт господарювання розподіляє ціну операції на продукцію і на послугу. 

Якщо суб’єкт господарювання обіцяє і гарантію-запевнення, і гарантію з 

наданням послуги, але не може обґрунтовано обліковувати їх окремо, то суб’єкт 

господарювання обліковує обидві ці гарантії разом як єдине зобов'язання щодо 

виконання [2]. 

Новий стандарт розрізняє гарантію, що продукт відповідає узгодженим 

специфікаціям (обліковується як резерв витрат), і гарантію, що надає додаткові 

послуги (за які дохід буде відкладено). Розгляд таких факторів, як те, чи вимагає 

гарантія законодавчого підґрунтя, тривалість гарантійного періоду та характер 

завдань, які обіцяє виконувати суб’єкт господарювання, буде необхідним для 

визначення того, який тип гарантії існує. Якщо клієнт може вибрати, чи купувати 

гарантію як додаткову опцію, таку гарантію завжди розглядатимуть як окрему 

послугу. Якщо визначено, що гарантія включає обидва елементи (гарантію та 

обслуговування), ціна операції розподіляється на виріб та послугу у розумний 

спосіб (якщо це неможливо, вся гарантія розглядається як послуга). 

Гарантії зазвичай включають обидва елементи. Наприклад, гарантія може 

гарантувати якість продукту та забезпечити безкоштовний план обслуговування 

протягом двох років. Якщо гарантія містить обидва елементи, буде потрібно 

судження, щоб визначити, як розумно розподілити ціну операції, і це може 

спричинити облік гарантій інакше, ніж зараз. 

На основі вивчення наукової літератури було встановлено, що вимогам 

сучасності щодо обліку доходів від реалізації більшою мірою відповідають 

міжнародні стандарти фінансової звітності. 
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За результатами дослідження можна зробити висновки, що перевагами 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів із клієнтами» можуть бути [1]: 

1) Стандарт дає універсальну модель визнання виручки, яка може бути 

застосована для будь-якого бізнесу, для різних видів діяльності і галузей, для 

товарів, продукції, робіт, послуг тощо. 

2) Стандарт містить чітко визначені кроки, що особливо спрощує порядок 

його практичного використання. 

3) МСФЗ 15 чітко визначає критерії визнання виручки для різних умов 

виконання контрактних зобов’язань (одномоментних та протягом періоду). 

4) Критичну увагу приділено визначенню ціни як бази для подальшого 

визнання виручки у цілому за контрактом, так і виручки стосовно окремих 

компонентів контракту.  

5) Дає змогу вирішити проблеми узгодження вимог стандартів з обліку 

виручки, які передбачені в МСФЗ і в системі стандартів США – GAAP/USA. 

Високий рівень взаємовідповідності МСФЗ і GAAP/USA в частині обліку 

виручки і відображення її у фінансових звітах дає змогу підвищити зіставність 

показників звітності, що, безумовно, є суттєвим і перспективним етапом у 

розвитку облікових систем світу. 

Список використаних джерел: 

1. Карпенко Є.А., Шийка Г.І.. Облік доходів від реалізації за міжнародними та 

національними стандартами. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2018. 

Випуск 17. С. 441-445.  

2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 «Дохід від  

договорів з клієнтами» IASB; Стандарт. Міжнародний документ  

від 28 травня 2014 року. URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/IFRS-15_ukr-

compressed.pdf. 

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» IASB; Стандарт, 

Міжнародний документ від 1 січня 2012 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text. 

4. Наталія Ш. Нові МСФЗ: чого очікувати і як це вплине на бізнес? Аудитор 

України. 2015. № 1-2 C. 72-75. 



425 
 

УДК 657 

Денис Гапченко 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

У статті розглянуто основні аспекти аудиту доходів за міжнародними 

стандартами. Наведено найбільш важливі пункти та критичні особливості 

аудиту доходів за МСФЗ 15. 
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Глобалізація економіки прискорила транскордонний потік капітальних 

інвестицій. Водночас за останні роки відбулося багато шахрайств в сфері 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які завдали значної шкоди 

інвесторам та знизили довіру до світової економічної системи й водночас 

підвищили і без того суттєвий властивий аудиторський ризик. 

Доходи продовжують залишатися в центрі уваги регуляторів, оскільки вони 

зосереджують на собі увагу інвесторів і часто включають значні ризики, які 

вимагають особливої уваги аудитора. Неправильність обліку доходів може 

призвести як до заниженої, так і до більш критичної – завищеної оцінки доходів. 

До найбільш стандартизованих процедур аудиту доходів віднедавна потрібно 

ставитись із ще більш високим скептицизмом, адже у 2018 році новий стандарт 

МСФЗ 15 (IFRS 15) «Дохід від договорів із клієнтами» прийшов на заміну 

старому МСБО 18, а це своєю чергою значно підвищує властивий ризик до 

помилок, допущених персоналом на підприємствах. 

Значний внесок у розвиток міжнародної системи аудиту роблять 

Міжнародна федерація бухгалтерів (англ. IFAC) та Рада з міжнародних 
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стандартів аудиту та надання впевненості (англ. IAASB). Розвитком та 

впровадженням зазначених стандартів у вітчизняну аудиторську практику 

займалися Назарова К.О., Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. та ін. 

Теоретичні та практичні підходи до аудиту доходів відповідно до 

міжнародних стандартів перебувають у постійному розвитку, що є наслідком 

оновлення нормативно-правової бази регулювання обліку. Рада з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (IASB) та Рада зі стандартів фінансового 

бухгалтерського обліку (FASB) видали нові стандарти бухгалтерського обліку 

«Дохід від угод з клієнтами», які замінюють попередні вимоги та вказівки 

новими на основі принципів п’ятиступеневої моделі визнання доходу.  

Метою написання статті є розгляд особливостей процедур аудиту доходів за 

МСФЗ 15, виявлення та оцінка ризиків шахрайства, особливостей проведення 

тестів контролю, розкриття важливої інформації в примітках до фінансової 

звітності. 

Аудитор повинен розглядати оцінені ризики суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства як значні ризики або в деяких випадках не нижче 

середнього. Тому він повинен отримати розуміння пов’язаних із ними заходів 

контролю суб’єкта господарювання, особливо це стосується доходів [2]. Адже 

доходи за своєю природою у більшості випадків породжують ризик шахрайства. 

Ризики шахрайства у визнанні доходу можуть бути більшими в одних 

суб’єктів господарювання, ніж в інших. Наприклад, може існувати тиск або 

мотивування управлінського персоналу здійснювати шахрайство під час 

фінансового звітування зареєстрованих на біржі суб’єктів господарювання 

шляхом невідповідного визнання доходу в разі, якщо, наприклад, результати 

діяльності оцінюються в контексті зростання доходу або прибутку порівняно з 

попереднім роком. Можуть також існувати вищі ризики шахрайства у визнанні 

доходу суб’єктів господарювання, які генерують суттєву частину доходів через 

продажі за грошові кошти. 

Припущення, що у визнанні доходів існують ризики шахрайства, можуть 
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бути спростовані. Наприклад, аудитор може дійти висновку, що відсутній ризик 

суттєвого викривлення доходів внаслідок шахрайства, в разі, якщо є лише один 

тип простої операції, яка приносить дохід, наприклад дохід від одного 

орендованого об’єкта нерухомості [2]. 

При виявленні та оцінці ризиків шахрайства потрібно розуміти, які потоки 

доходів, операції з доходами або твердження можуть спричинити такі ризики: 

 новий стандарт доходів може створити нові стимули чи тиск, щоб 

виправдати очікування третіх сторін, ради директорів або керівництва; 

 розробка значних нових бухгалтерських оцінок або недоліків контролю, 

що є результатом змін, внесених до систем, процесів та засобів контролю для 

прийняття нового стандарту доходів. 

 певні фактори ризику можуть відображати ставлення чи упередження з 

боку членів правління, керівництва чи працівників, які змушують їх брати участь 

або готувати самому шахрайську фінансову звітність. 

Приклади факторів ризику, які можуть виникати у зв'язку з прийняттям 

нового стандарту доходів, включають:  

1) надмірну участь керівництва з нефінансовою освітою у виборі принципів 

бухгалтерського обліку чи їх оцінці;  

2) спроби керівництва обґрунтувати граничні значення або неналежний 

облік на основі суттєвості. 

Оцінка способів, за допомогою яких дохід може бути навмисно 

викривлений, включає розгляд того, як: (1) схеми шахрайства згідно з 

попередніми стандартами все ще можуть застосовуватися або змінюватися по 

відношенню до нового стандарту доходів; (2) керівництво може здійснювати та 

приховувати шахрайство, у тому числі шляхом пропуску або подання неповної 

чи неточної інформації. Оцінка ризиків шахрайства, які виникають унаслідок 

впровадження нового стандарту доходів, передбачає достатнє розуміння 

стандарту та процесів, систем та засобів контролю підприємства щодо його 

впровадження [3]. 
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Потрібно достатньо добре розуміти, які елементи та потоки доходів є в 

підприємства, тобто провести інтерв’ю з менеджментом разом з інспектуванням 

усіх супутніх документів, і сформувати блок-схему, яка б описувала розуміння 

усього циклу доходів: від моменту створення замовлення клієнтом до внесення 

подвійного запису в облікові регістри, не забуваючи також про облікову політику 

для всіх значних потоків доходів, щоб визначити чи відповідає облікова політика 

вимогам МСФЗ 15. 

Облікові рахунки, яким властивий ризик шахрайства, автоматично 

підпадають під категорію значного ризику. Задля зменшення рівня ризику 

суттєвого викривлення рекомендується проводити тести контролю (рис. 1) [4]. 

Показник 
Ризик контролю 

Вищий Нижчий 

Властивий ризик 
Значний Високий Середній / Низький 

Не значний Середній / Низький Низький 

Рис. 1. Ризик суттєвого викривлення 

 

Потрібне розуміння кожного компонента внутрішнього контролю 

фінансової звітності, щоб визначити типи потенційних викривлень та на основі 

розробити подальші аудиторські процедури. Поняття інформаційних систем, що 

використовуються або модифікуються під час прийняття та оброблення 

інформації при роботі зі старими і новими стандартами та процесами. Аналогічні 

процедури повинні бути застосовані до менеджменту суб’єкта господарювання. 

При оцінці того, чи визнається дохід відповідно до чинної системи 

фінансової звітності потрібно поглибитись у вивчення наступних питань на 

підприємстві: 

 осягнути розуміння ключових продуктів і послуг, ключових напрямків 

договірних угод та ступеня стандартизації умов договору. Це розуміння 

допомагає нам визначити питання, важливі для визначення того, чи належним 

чином визнається дохід: дохід від контрактів з покупцями, будівельні контракти, 

гарантії тощо [1]. 
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 отримати розуміння того, як керівництво формує оцінки, пов’язані з 

доходами. Застосування нового стандарту доходу включатиме нові сфери 

судження та нові оцінки (наприклад компенсація, оцінка окремої ціни продажу 

для розподілу ціни операції до виконання зобов’язань, оцінка прогресу до 

повного виконання зобов’язання) [1]. Розуміння цих процесів допомагає краще 

визначити ризик суттєвого викривлення та впливає на подальшу розробку 

аудиторських процедур. 

 оцінити, чи є доречно підібрані та розроблені аналітичні процедури та 

тести деталей для перевірки доходу. Зміни в обліку можуть вплинути на 

правдоподібність та передбачуваність кореляцій, доступність та надійність 

вихідних даних та точність наших очікувань. 

Інколи замість простого збільшення обсягу тестування (наприклад, 

використовуючи ширші обсяги вибірки), краще зосередитись на отриманні 

надійних доказів, якими потенційним правопорушникам буде важко 

маніпулювати, наприклад, доказів, отриманих безпосередньо з незалежних та 

обізнаних джерел за межами організації. 

З основних документів, необхідних для таких тестів контролю можуть 

бути: заявки на замовлення, внутрішні та зовнішні кредитні рейтинги, договори 

про терміни оплати та доставки, інвентаризаційні звіти, товарно-транспортні 

накладні, рахунок-фактури, коносаменти, звіти про нестандартні замовлення, 

заявки на повернення, чеки, кредитові авізо, періодичні звіти тощо. Після 

проведення відповідних тестів і отримання впевненості, що доходи не містять 

істотних викривлень, потрібно перевірити фінансову звітність щодо наявності в 

ній приміток, які б в повному обсязі висвітлювали найбільш суттєві транзакції, 

події, контрагенти, ризики [3]. В зв’язку з цим проводяться наступні процедури:  

оцінюються контрольні плани управління, пов'язані з неповним або неточним 

розкриттям інформації, формується очікування щодо розкриття інформації, які 

необхідні для того, щоб фінансова звітність була представлена справедливо та 

відповідно до чинної системи фінансової звітності. Задатися питанням, чи 
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керівництво виконує вимоги щодо розкриття інформації нових стандартів як для 

річного, так і для проміжного періодів. Крім того, оцінюється те, чи відповідає 

керівництво відповідним місцевим нормативним вимогам та очікуванням 

(наприклад, вказівкам місцевого або інших залучених регуляторів, фінансових 

інституцій). Історично склалося так, що більшість суб’єктів господарювання 

надають обмежену інформацію про доходи, а це призводить до переоцінки та 

перевизначення рівня ризику суттєвого викривлення. 

Таким чином, аудит доходів підприємства є важливою частиною 

підтвердження достовірності фінансової звітності та потребує особливої уваги з 

боку аудиторів, оскільки для цієї ділянки обліку підприємства характерний 

підвищений ризик та застосування значного переліку тестів контролю. 
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АНАЛІЗ РІВНЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ЗАПОРУКА 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті досліджуються сутність показника «витрати на оплату праці» та 

особливості методичних підходів до аналізу витрат на оплату праці 

підприємств, в тому числі торговельного. 

Ключові слова: витрати на оплату праці, аналіз витрат на оплату праці, мета 

аналізу, цілі аналізу, завдання аналізу, етапи виконання аналізу, фонд оплати 

праці, товарооборот, продуктивність праці . 

На сьогоднішній день заробітна плата працівників підприємств є 

винагорода за їхню працю. Для будь-якого підприємства ефективність 

використання живої праці, робочої сили має своє вираження у фактичному обсязі 

виготовленої продукції, виконаних роботах або наданих послугах, водночас 

витрати на оплату праці є однією з основних статей витрат і займають значну 

частку в структурі собівартості продукції, причому фактичні витрати 

підприємства на робочу силу значно більші за ті, що безпосередньо 

виплачуються працівникам. Проблема витрат на оплату праці полягає в тому, що 

кожен власник прагне мінімізувати будь-які витрати, адже це збільшить його 

прибуток. 

Проблеми, пов’язані з аналізом рівня витрат на оплату праці, досліджувало 

багато вітчизняних та закордонних вчених. Даному питанню присвячено багато 

наукових робіт, статей, публікацій, зокрема: Семикіної М.В., Томчук О. Ф., 

Бельдій А. М., Гринів Б.В., Волкова Н.А., Волчек Р.М., Гайдаєнко О.М., Єсінова 

Н.І., Івченко Л.В., Федорченко О.Є., Коба О.В., Ярова А.В., Конет Г.В., Кулинич 

М.Б., Коваль Н.І., Запірченко Л.Д., Матієнко С.С. та ін. Але незважаючи на це, 
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проблеми ефективності аналізу витрат заробітної плати на підприємствах 

залишаються актуальними й до сьогодні, адже кожне підприємство у будь-якій 

галузі використовує свої, самостійно, але у відповідності до законодавства, 

встановлені форми та системи оплати праці і преміювання, а також штатний 

розклад, що робить підприємство індивідуальним.  

Формулювання цілей статті. Ціль наукової статті полягає в розкритті 

сутності складових витрат на оплату праці та дослідженні методичних підходів 

до аналізу рівня витрат на оплату праці торговельного підприємства. 

Систематичний аналіз рівня витрат на оплату праці та інших статей витрат 

підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості 

необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його 

прибутку багато в чому залежать від його плато-спроможності [4]. 

Розглядаючи сутність аналізу витрат на оплату праці, перш за все, 

необхідно провести критичну оцінку стосовно самого поняття «витрати на 

оплату праці» і визначення його складових. Не зважаючи на його простоту та 

розповсюдженість, на перший погляд, однозначності тлумачень дотепер не 

спостерігається. Можна сказати, що на перший погляд, витратами на оплату 

праці є «фонд оплати праці». Але відповідно до роз’яснень «Методологічних 

розбіжностей у визначенні показників державних статистичних спостережень 

"фонд оплати праці" та "витрати на оплату праці"» прийнятих від 20.04.2004, де 

чітко вказано, що  показники "фонд оплати праці" та "витрати на оплату праці", 

що відображаються в державних статистичних спостереженнях, мають різний 

економічний зміст, тому їхні абсолютні значення можуть мати розбіжності. [9] 

Показник "фонд оплати праці" формується відповідно до Інструкції зі 

статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 

13.01.2004 р. №5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 27.01.2004 р. за 

№114/8713). До його складу включаються нарахування найманим працівникам у 

грошовій та натуральній формах (оцінені в грошовому вираженні) за 

відпрацьований та невідпрацьований час, що підлягає оплаті, або за виконану 

роботу незалежно від джерел фінансування цих виплат [5]. 
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Не включаються до фонду оплати праці суми допомоги та інші виплати за 

рахунок коштів фондів державного соціального страхування (допомога по 

тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, 

допомога на поховання тощо), витрати на відрядження, матеріальна допомога 

одноразового характеру, що надається підприємством деяким працівникам через 

сімейні обставини, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, суми 

благодійної допомоги тощо [9]. 

Показник "витрати на оплату праці" є складовим показника "операційні 

витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг". За цим показником 

відображаються витрати підприємства на оплату праці працівників, пов'язані із 

виробництвом продукції (робіт, послуг). Методологія формування цього 

показника регламентується нормативними документами з питань ведення 

бухгалтерського обліку, зокрема, Інструкцією про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств та організацій, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

16 "Витрати", галузевими рекомендаціями з формування собівартості продукції 

(робіт, послуг) [10]. 

Базові складові показників "фонд оплати праці" та "витрати на оплату 

праці" є спільними. Проте деякі витрати враховуються в складі фонду оплати 

праці, але не включаються до витрат на оплату праці, і навпаки. Роз'яснення щодо 

розбіжностей у методології визначення цих показників наведено в листі 

Держкомстату України від 23.03.2004 р. №01-3-01-9/126. Відповідно до 

зазначеного листа обліковуються за показником "витрати на оплату праці", але 

не включаються до "фонду оплати праці"[9]. 

Отже, можемо сказати, що витрати на оплату праці включають виплати 

заробітної плати працівникам облікового і необлікового складу за фактично 

відпрацьований час по діючих на підприємстві формах і системах оплати праці, 

виплати стимулюючого і компенсаційного характеру (компенсації за 

невикористану відпустку, компенсації жінкам, що знаходяться у відпустці по 

догляду за дітьми визначеного законодавством віку, компенсаційні виплати, 

пов’язані з режимом роботи і умовами праці). Крім того, до складу витрат на 
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оплату праці включаються виплати і за невідпрацьований час (оплата відпусток, 

пільгового часу підлітків, оплата часу, зайнятого виконанням державних 

обов’язків, оплата вимушеного прогулу тощо). Відрахування на соціальне 

страхування включають відрахування до позабюджетних державних фондів: 

фонд соціального страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості, фонд 

страхування на випадок травматизму. Ці відрахування обов’язкові для усіх 

підприємств і справляються у відсотках від витрат на оплату праці за ставками, 

встановленими законодавчим органом [13]. 

Згідно твердження Семикіної М.В., більшість витрат на оплату праці в 

торговельних підприємствах є змінними. Тому їх аналізують за рівнем у 

відсотках до товарообороту [13]. 

Витрати на оплату праці займають важливе місце і в управлінні 

собівартістю продукції та наданих послуг. Залежно від галузевої приналежності 

частка цих витрат може коливатися від декількох відсотків до більше половини 

загальної суми витрат на виробництво продукції для продажу або калькуляції 

надання послуг. Провівши дослідження на прикладі структури тарифів 

комунальних підприємств по Житомирській області, визначивши середні 

значення по кожній галузі можна побачити дану різницю (таблиця №1).  

Таблиця №1 – Рівень витрат на оплату праці в тарифах комунальних 

підприємств. 

№ 
п/п 

Назва комунальної  галузі 

% витрат на 
оплату праці 
закладений в 

тарифі 

1 Централізоване водопостачання 32,6 

2 Централізоване водовідведення 48,9 

3 Вивезення твердих побутових відходів 9,5 

4 
Виробництво теплової енергії для централізованого 

опалення 
7,1 

 
 

 
 



435 
 

Продовження таблиці 1 

5 Постачання гарячої води 5,18 

6 Утримання будинків та прибудинкової території 40 

7 Ритуальні послуги 62,4 

8 Послуги з благоустрою міста 54,1 

Даний відсоток витрат на оплату праці (рисунок1) визначається відповідно 

до розрахунків фонду оплати праці, встановлюється як складова тарифу та 

затверджується рішенням місцевого органну влади об’єднаних територіальних 

громад та  постановами Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка є незалежним 

державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне 

регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Відсоток витрат на оплату праці в тарифах комунальних 

послуг. 
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Відповідно до даних таблиці 1 можемо побачити, що відсоток витрат на 

оплату праці різний, але шляхи удосконалення, скорочення, оптимізації витрат 

на оплату праці, виявлення нераціонального використання коштів лежить через 

аналіз витрат на оплату праці підприємства.   

На сьогоднішній день на думку багатьох вчених аналіз витрат на оплату 

праці є: 

- важливим чинником аналізу трудових показників; 

- одним з етапів методики аналізу витрат обігу [11]; 

- складовою аналізу виконання плану з праці [11]; 

- показом ефективності використання коштів, що спрямовуються на оплату 

праці [12];  

- характеристика складу фонду оплати праці за категоріями персоналу та 

формами виплат [12]; 

- визначення факторів та вимірювання їх впливу на зміну виплат з фонду 

оплати праці [12]; 

- характеристика рівня середньої заробітної плати і факторів її зміни [12]; 

- виявлення резервів раціонального використання коштів, що спрямовуються 

на оплату праці[12]. 

Семикіна М.В. вважає, що аналіз витрат на оплату праці є не тільки одним 

з етапів методики аналізу витрат обігу, але і складовою аналізу виконання плану 

з праці. Тому аналізувати витрати за цією статтею необхідно у тісному 

взаємозв'язку з аналізом виконання плану з праці і впливу факторів праці на 

товарооборот [13]. 

Метою проведення аналізу витрат на оплату праці на підприємстві є оцінка 

доцільності застосування форм та систем оплати праці; активності 

запровадженої системи матеріального стимулювання. 

О. Ф. Томчук, А. М. Бельдій у своїй науковій праці вважають , що метою 

аналізу витрат на оплату праці є  виявлення непродуктивних витрат по заробітній 

платі та причин перевитрат її фонду [14]. 
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Отже, можемо сказати так, що метою аналізу витрат на оплату праці є: 

допомога підприємству у зменшенні витрати на оплату праці,  через оцінку 

запроваджених форм та систем оплати праці та виявленні нераціональних витрат 

на оплату праці, їх причин та удосконалення чи ліквідація причин перевитрат. 

Для проведення аналізу витрат на оплату праці необхідно визначити цілі 

та завдання самого аналізу[1], основні з них наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Цілі та завдання аналізу витрат на оплату праці 

Цілі та завдання аналізу витрат на оплату праці 

№ п/п Цілі Завдання 

1 

Вивчення використання фондів 
оплати праці й з’ясування 
причин відхилення фактичних 
витрат від планової величини 

Вибір методів управління 
заробітною платою 

2 

Зіставлення темпів зростання 
середньої заробітної плати 
працівника з темпами 
підвищення його 
продуктивності праці 

Виявлення залежності між 
збільшенням випуску продукції й 
сумою засобів на оплату праці 

3 
Виявлення причин відхилення 
середньої заробітної плати від 
планових показників 

Розрахунок впливу факторів на 
економію чи перевитрату фонду 
оплати праці 

4 

Розробка заходів щодо 
покращення використання 
фонду оплати праці окремих 
категорій працівників 

Розробка доцільних шляхів 
зниження витрат на оплату праці за 
умови забезпечення розширеного 
відтворення 

Якісна характеристика інформаційних потоків тісно пов’язана з головним 

елементом інформаційної системи та всього інформаційного забезпечення - 

інформацією. Можна зробити висновок, що основною інформаційною базою для 

дослідження рівня витрат на плату праці підприємства є бухгалтерська та 

статистична звітність, оскільки кожне підприємство регулярно її складає за 

загальновідомими правилами. Крім того, їй притаманні такі властивості: 
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- дані звітності підтверджуються первинними документами з кожної 

господарської операції; 

- достовірність даних звітності підприємства може бути перевірена 

незалежними експертами; 

- звітність відноситься до документів, що підлягають довготривалому 

зберіганню.[4] 

Аналіз витрат на оплату праці проводиться у декілька етапів, на кожному 

з яких розривають, виявляють та досліджують певні умови та показники. 

 Для проведення аналізу рівня витрат на оплату праці персоналу, що 

забезпечує збут продукції торгівельного підприємства використовують дану 

схему аналізу, представлену в таблиці 3[2].  

Таблиця 3 - Схема аналізу рівня виплат праці персоналу, що забезпечує 

збут 

№ 
п/п 

Етапи аналізу Назва етапу 

1 Перший етап 
Аналіз виконання плану та динаміки загального 

рівня витрат на оплату праці 

2 Другий етап 
Оцінка ефективності використання коштів на 

оплату праці 

3 Третій етап 
Аналіз впливу факторів на фонд основної та 

додаткової заробітної плати 

4 Четвертий етап 
Аналіз витрат на оплату праці за видами, 
елементами витрат і категоріями персоналу 

5 П’ятий етап 
Аналіз витрат на оплату праці колективів 

магазинів та інших підрозділів 

6 Шостий етап 
Оцінка резервів економії витрат на оплату праці 
та розробка заходів, спрямовані на їх мобілізацію 
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Рисунок 2 – Схема аналізу витрат оплати праці по оцінці формування та 

використання фонду оплати праці 

Під час проведення аналізу витрат на оплату праці по оцінці формування 

та використання фонду оплати праці на підприємстві притримуються даної 

схеми аналізу витрат[1], який представлений на рисунку 2. 

Отже, якщо заробітна плата працівника є його винагорода за виконану ним 

роботу, то витрати по ній лягають на підприємство у вигляді витрат на оплату 

праці, а рівень заробітної плати та витрат на оплату праці залежать від багатьох 

факторів і, насамперед, від зростання продуктивності праці. Ось тому 

підприємства зацікавлені в проведенні аналізів витрат на оплату праці, так як 

його метою є з’ясування ступеня економічної доцільності витрат, щоб не 

допустити зниження темпів розширеного відтворення, порушення пропорцій 

між грошовим обігом, товарними фондами і платоспроможним попитом 

торговельного підприємства та підприємств в цілому.   

Засобом управління заробітною платою, як витрат на оплату праці, є 

нормативний метод, що передбачає встановлення її граничного розміру на 

одиницю продукції в грошовому вимірі. Цим досягається установлення твердої 

залежності між збільшенням продукції, її збуту  і сумою засобів, сформованих 

на оплату праці [3]. 
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Стаття витрат на оплату праці займає найбільшу частку у загальній сумі 

витрат обороту торговельних та інших підприємств. Тому економія цих витрат є 

вирішальною для зниження загального рівня витрат обігу.  

Розглянуті в даній статті методичні підходи до аналізу витрат на оплату 

праці з легкістю справляться поставленими цілями та завданнями по кожному з 

них. Також можна сказати, що дані аналізи можуть бути використані як окремо 

так і доповнювати один одного. Так як аналіз витрат по персоналу збуту 

допоможе формувати та використовувати фонд оплати праці, то і, навпаки, 

аналіз формування та використання фонду оплати праці допоможе  сформувати 

плани об’ємів збуту продукції або надання послуг. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ 

ПОЗИКОВИМИ РЕСУРСАМИ  

 

В статті наведено теоретичні аспекти здійснення аналізу 

кредитоспроможності підприємства на підставі форм фінансової звітності. 

Узагальнено основні складові внутрішніх та зовнішніх джерел інформації для 

оцінки кредитоспроможності. 

Ключові слова: позикові кошти, аналіз, джерела інформації, оцінка, інформація  

 Важливим сегментом прийняття управлінських рішень на 

мікроекономічному рівні є фінансово-економічний аналіз. Однією з його 

складових є аналіз позикового капіталу. Значимість цього аналізу пов’язана 

насамперед із тим, що в момент виникнення зобов’язання підприємство отримує 

в розпорядження додаткові господарські засоби. У цьому звязку актуальність 

дослідження не викликає сумніву.  

Теоретичні та методичні аспекти формування структури капіталу та 

аналізу позикових джерел формування майна широко досліджені зарубіжними 

та вітчизняними вченими-економістами: М. Бейкером, Дж. Боуменом,                

Дж. Ваглером, Дж. Ваховичем, Р. Вестерфілдом, Б. Джорданом, Л. Зінгалес,                

Ф. Модільяні, М. Міллером, Р. Раджаном, С. Россом, Ван Хорном та Н.І. 

Берендою, І.А.Бланком, О.М. Гайдаєнко, Т.Ф. Григорашом, Н.М. Давиденко, 

С.Г. Дригою, І.Д.Міщенком, В.В. Фощан В.В. та ін. 

Метою статті виступило дослідження методики здійснення аналізу 

позикового капіталу підприємства в напрямку розрахунку кредитоспроможності.  
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Комплексна оцінка господарської діяльності є її характеристикою, 

отриманою в результаті комплексного дослідження, тобто одночасного та 

узгодженого вивчення сукупності показників, що відображають всі аспекти 

господарських процесів, і містить узагальнені висновки про результати 

діяльності виробничого об’єкта на основі виявлення якісних і кількісних 

відмінностей від бази порівняння (плану, нормативів, попередніх періодів, 

досягнень на інших аналогічних об’єктах, інших можливих варіантах розвитку).  

Діяльність підприємства характеризується сукупністю показників, які 

ієрархічно зв’язані між собою. Нижній рівень ієрархії – це прості показники, які 

безпосередньо можуть бути виміряні або розраховані і надані в абсолютному або 

відносному виразі. Отримання комплексної оцінки – це поетапний перехід від 

оцінки одиничних показників до підсумкових оцінок вищого рівня і до 

отримання комплексної оцінки, що знаходитися на верхньому рівні ієрархії. 

Підсумкові (блокові) оцінки характеризують певні сторони діяльності 

підприємства. Комплексна оцінка характеризує результати діяльності 

підприємства в цілому. Підсумкову і комплексну оцінки отримують шляхом 

синтезу оцінок попереднього рівня ієрархії на підставі застосування різного роду 

середніх.  

Оцінка кредитоспроможності завжди здійснюється на основі відповідного 

інформаційного забезпечення, що містить сформовану внутрішню і зовнішню 

інформацію. Якісне інформаційне забезпечення сприятиме прийняттю 

раціональних управлінських рішень як з боку кредитора, так і з боку 

позичальника. Однак в сучасних умовах господарювання склад джерел для 

оцінки кредитоспроможності позичальника банківської установи, крім 

фінансової звітності, є неструктурованим, що вимагає проведення додаткових 

наукових досліджень в запропонованій сфері.  

Загалом, в сучасних умовах процес надання кредиту пов’язаний із дією 

факторів кредитного ризику. Важливу роль в цьому процесі відіграє об’єктивна 

оцінка кредитоспроможності позичальника, яка дозволить забезпечити 



444 
 

мінімізацію кредитного ризику. Необхідно зазначити, що процес оцінки 

кредитоспроможності містить у собі ряд обов’язкових етапів, на кожному з яких 

важливу роль відіграє інформаційне забезпечення (табл.1). 

Таблиця 1 – інформація, що використовується в процесі оцінки 

кредитоспроможності підприємства  

Вид інформації Зміст інформації 

Статистична 

інформація 

Офіційно задокументована державна інформація, яка надає 

кількісну характеристику масових явищ та процесів, що 

відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах 
Правова інформація Сукупність задокументованих або публічно оголошених відомостей 

про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, 

правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними 

та їх профілактику тощо (Конституція України, інші законодавчі та 

підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори та угоди, 

норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні 

і і бі і ф і б і іІнформація про особу Сукупність задокументованих або публічно оголошених відомостей 

про особу 

Інформація довідково - 

енциклопедичного 

Систематизовані, задокументовані або публічно оголошені 

відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне 

Соціологічна 

інформація 

Задокументовані або публічно оголошені відомості про ставлення 

окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, 

процесів, фактів (документовані або публічно оголошені відомості, 

в яких відображено результати соціологічних опитувань, 

 

Одним з найважливіших структурованих джерел інформаційного 

забезпечення оцінки кредитоспроможності є фінансова звітність. В Законі 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» так 

наведене трактування фінансової звітності: це бухгалтерська звітність, що 

містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства за звітний період [1].  

Показник кредитоспроможності, з одного боку, найтісніше пов’язаний з 

платоспроможністю, яка є невід’ємною передумовою кредитоспроможності 
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підприємства чи банку, а з іншого боку, цей показник має специфічні 

особливості та сферу застосування.  

Кредитоспроможність підприємства – це наявність передумов для 

отримання кредиту та здатність повернути його. Тому вона визначається 

показниками, які характеризують позичальника: акуратність у розрахунках за 

раніше отримані кредити, його поточний фінансовий стан, здатність у разі 

потреби мобілізувати кошти з різних джерел [2].  

В цілому облікову систему організації доцільно представити як 

визначеним чином упорядковану та підлеглу внутрішньому регламенту систему 

процедур визначення, збору, вимірювання, реєстрації та обробки інформації про 

майно, джерела його формування, фінансових і господарських операціях 

організації, про витрати і результати господарської діяльності, а також передачі 

цієї інформації менеджерам (управлінського персоналу), що здійснює контроль 

і приймають управлінські рішення. 

Узагальнення складу внутрішніх та зовнішніх джерел інформації для 

оцінки кредитоспроможності позичальника представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Склад внутрішніх та зовнішніх джерел інформації для оцінки 

кредитоспроможності та їх характеристика 

Джерело інформації Характеристика джерела інформації 

ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Форма № 1 Баланс 

(Звіт про фінансовий 

)

Відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на 

встановлену дату 

Форма № 2 Звіт про 

фінансові результати 

(Звіт про сукупний 

Дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності 

підприємства за звітний та попередній періоди 

Форма № 3 Звіт про 

рух грошових коштів 

Відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді 

за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками 

Форма № 4 Звіт про 

власний капітал

Відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного 

періоду
Форма № 5 Примітки 

до річної фінансової 

Сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію 

та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу 
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Установчі документи 

підприємства 

Відображає склад засновників, напрямки діяльності підприємства, 

порядок використання прибутку, структуру управління 

Бізнес-план, техніко-

економічне 

Відображає стратегічні та оперативні цілі підприємства, надає 

можливість оцінити планові показники 

Аудиторський 

висновок про

Надає інформацію про фінансовий стан позичальника 

Дані про 

кредитоспроможність 

Надає інформацію про наявну кредитоспроможність гарантів і 

поручителів 

ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Кредитна історія позичальника Інформація фінансової преси Інформація інших банків 

Інформація статистичних органів та статистично-інформаційних збірників Інформація 

ділових партнерів підприємства-позичальника Інформація від спеціальних служб банку. 

Інформація від незалежних аналітичних агентств  

 

Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою 

відповідних коефіцієнтів ліквідності, які розраховуються за балансом. Серед них 

можна виділити такі: 

— коефіцієнт загальної ліквідності (К1); 

— коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності (К2); 

— коефіцієнт автономності (К3); 

— коефіцієнт маневреності власних коштів (К4) [3]. 

Коефіцієнт загальної ліквідності можна розрахувати за формулою 1: 

К1=ЗЗ+ГК+ДЗ+КФВ/ЗК,                               (1) 

де,  ЗЗ — запаси і затрати; 

       ГК — грошові кошти; 

       ДЗ — дебіторська заборгованість; 

      КФВ — короткострокові фінансові вкладення; 

      ЗК — зобов’язання короткострокові. 

Теоретичне значення коефіцієнта загальної ліквідності (К1) не менше 

2 –  2,5, а це означає, що на кожну гривню короткострокових зобов’язань 

підприємство повинно мати 2 – 2,5 гривні ліквідних активів. 
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Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності (К2) можна розрахувати за 

формулою 2:  

К2=ГК+КФВ/ЗК,                                     (2) 

Теоретичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути не 

менше 0,2 – 0,25. Це означає ситуацію, при якій потенційний позичальник 

повинен на кожну гривню короткострокових зобов’язань мати 0,20 – 0,25грн 

абсолютно ліквідних активів. 

Коефіцієнт автономності (К3) можна визначити за формулою 3: 

К3=З/ВК,                                              (3) 

де З — усі зобов’язання; 

     ВК — власні кошти. 

Теоретичне значення цього коефіцієнта не повинно бути більше ніж 1, 

тобто зобов’язання потенційного позичальника не повинні перевищувати його 

власні кошти. 

Коефіцієнт маневреності власних коштів (К4) розраховується за формулою 

4:  

К4=ВК-ОА/ВК,                                                   (4) 

де ОА — основні активи. 

Теоретичне значення коефіцієнт маневреності власних коштів (К4) не 

може бути меншим 0,5, тобто величина оборотних активів (ВК — ОА) 

позичальника не може бути меншою половини всіх власних коштів. 

Окрім наведених коефіцієнтів ліквідності, можуть також застосовуватися 

й інші, які можна об’єднати в певні групи: 

 показники погашення боргу; 

 показники  ділової активності; 

 показники  рентабельності; 

 показники  використання основного капіталу. 
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Розглянемо ці групи показників. Так, у групу показників погашення боргу 

можна віднести  коефіцієнт грошового потоку (К5) та коефіцієнт процентних 

виплат (К6). 

Коефіцієнт грошового потоку (К5) можна розрахувати за формулою 5:  

К5=По+А-Д/З,                                   (5) 

де По — прибуток після сплати податків; 

     А — амортизація; 

    Д — дивіденди; 

     З — зобов’язання, строком виконання до одного року. 

Цей коефіцієнт грошового потоку показує, яка частина грошових 

надходжень клієнта спрямовується на покриття основного боргу і процентів за 

позичками, строком повернення до одного року. Чим нижчий коефіцієнт 

грошового потоку, тим менший резерв міцності для погашення боргів. При 

значенні коефіцієнта = 1, забезпечується фінансова стабільність клієнта. 

Коефіцієнт процентних виплат (К6) розраховується за формулою 6:  

К6=П1+ПП/ПП,                                         (6) 

де П1 — прибуток до сплати податків; 

    ПП — процентні платежі. 

Коефіцієнт процентних виплат дає змогу оцінити, у скільки разів прибуток 

клієнта перевищує процентні платежі за позичками. Він не може бути меншим 

за 1, інакше здатність клієнта повернути позичку опиниться під загрозою. 

Показники ділової активності складаються з трьох коефіцієнтів 

оборотності: дебіторської заборгованості (К7); запасів і витрат (К8); 

кредиторської заборгованості (К9). Так, коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості розраховується за формулою 7:  

К7=Дср*365/СПК,                                        (7) 

де Дср — середня сума дебіторських рахунків; 

      СПК — сума продажів у кредит. 
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Абсолютне значення цього показника важливе тільки для порівняння з 

аналогічним показником інших підприємств або показників попередніх періодів 

даного підприємства. На підприємстві він дає можливість оцінити швидкість 

оплати рахунків позичальника. Збільшення значення показника оборотності 

дебіторської заборгованості вказує на уповільнення швидкості платежів на 

користь позичальника, а зменшення — на прискорення такої швидкості. 

Коефіцієнт оборотності запасів та витрат розраховується за формулою 8: 

К8=ЗЗ*365/СТ,                                             (8) 

де ЗЗ — запаси і затрати; 

      СТ — собівартість проданих товарів і послуг. 

Як і попередній показник, він використовується тільки для порівняння. 

Висока оборотність свідчить про ефективне використання ресурсів, але вона 

може бути передвісником виснаження запасів і незадоволеного попиту 

споживачів. 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розрахуємо за 

формулою 9: 

К9=Ро*365/Сп,                                         (9) 

де Ро — рахунки до оплати; 

    Сп — сума покупок. 

Цей показник також використовується для порівняння. Він дає змогу 

оцінити швидкість оплати клієнтом рахунків постачальників. Підвищення 

коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості може вказувати на 

проблеми з надходженням готівки, а зниження — на дострокову сплату рахунків. 

Таким чином, при оцінці кредитоспроможності та фінансового стану 

доцільно використання традиційних методів та способів його діагностування. 

Такий підхід на основі комплексної оцінки діяльності підприємства дає змогу 

одержати не лише підсумкові відомості рівня його роботи, а й формувати 

напрями підвищення ефективної діяльності підприємства, покращення його 

фінансового стану. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 

передбачає визначення економічного потенціалу суб’єкта, дає змогу забезпечити 

ідентифікацію його місця в конкурентних ринкових умовах.  
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В статті дано характеристику позиковим коштам підприємства, на основі 

чого окреслено особливості формування кредиторської заборгованості як 

найбільш короткостроковому виду позикових ресурсів, який формується за 

рахунок різних джерел.  

Ключові слова: позикові кошти, кредиторська заборгованість, кредитна лінія, 

підприємство, факторинг 

Врахування структурних особливостей джерел формування капіталу є 

основою для розробки політики залучення коштів для фінансування потреб в 

основних засобах підприємства. Жодний суб’єкт господарювання в своїй 

діяльності не може обійтися без залучення позикових коштів.  

Аналіз досліджень свідчить, що великий внесок у розробку теоретичних 

основ і методичних підходів до розкриття питань обліку та аналізу капіталу 
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підприємства, у тому числі й позикових коштів, зробили такі провідні вчені-

економісти: Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Василенко, Н.Г. Виговська, Р.С. Гаркавін,    

С.Ф. Голов, Я.А. Гончарук, А.М. Герасимович, Н.М. Грабова, М. Я. Дем'яненко, 

Л.В. Дікань, В.М. Жук, В.П. Завгородній, Л.П. Кулаковська, М.Р. Лучко,                

М.Р. Метьюс, Б.Нідлз, О.М. Петрук, В.В. Сопко, І Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач,   

П.Я. Хомин, Ч.Т. Хорнгрен, М.Г. Чумаченко, В.Г.Швець та ін. 

Метою статті виступило дослідження економічної сутності позикових 

коштів суб’єктів господарювання з метою оптимізації структури капіталу 

підприємства.  

Залучення позикового капіталу дозволяє суттєво розширити обсяг 

господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне 

використання власного капіталу, прискорити формування цільового 

фінансування і на цій підставі підвищити ринкову вартість підприємства. 

Поняття позикового капіталу відрізняється при використанні з фінансової та 

бухгалтерської точок зору. Неконвенційність понятійного апарату обліково-

фінансової сфери, призводить до викривлення облікових даних. Так, позиковий 

капітал підприємства складається з довгострокових і поточних зобов’язань, 

забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів [1].  

Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання характеризують 

заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення 

якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють 

у собі економічні вигоди [2]. 

Заборгованістю кредиторам зобов’язання визнаються, якщо:  

- зобов’язання відображено в теперішньому часі, вони є наслідками 

минулих фактів господарського життя (отримані запаси, послуги, нанесена 

шкода, за яку підприємство несе відповідальність); 

- підприємство визнає необхідність майбутніх платежів кредиторам з 

метою надалі підтримувати господарські зв’язки з ними відповідно до 

нормального ходу підприємницької діяльності; 
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 - зобов’язання повинно бути виконано незаперечно, але майбутні платежі 

мають імовірний характер, оскільки підприємство може мати ускладнення з 

платежами;  

- строки виконання зобов’язань можуть бути визначені, але точна дата – 

невідома; 

- суб’єкт, відносно якого виникли боргові зобов’язання, повинен бути 

ідентифікований як особа чи група осіб , хоча в момент реєстрації зобов’язання 

суб’єкт міг бути не ідентифікованим. 

В пасиві Балансу зобов’язання поділяються на поточні та довгострокові. 

Поточні зобов’язання мають погашатися впродовж операційного циклу або 

протягом дванадцяти місяців із дати балансу, якою вважається число місяця, 

коли складено Баланс, як правило, це  кінець останнього дня звітного періоду 

(місяця, кварталу, року), а довгострокові визначаються як такі, що не є 

поточними.  

Поділ заборгованості на довгострокову і поточну виправданий тим, що 

акцентує увагу на контролі за найближчими платежами, які повинні 

здійснюватися в першу чергу. 

Як несвоєчасне надходження активів може спричинити збої у виробничому 

процесі, так і несвоєчасні розрахунки з кредиторами можуть призвести до 

значних витрат активів, які перевищать їх витрати при нормальних розрахунках. 

Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання» з метою бухгалтерського обліку 

зобов’язання поділяються на: 

– довгострокові (Long-term Liabilities) - на які нараховуються відсотки та 

які підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу; 

– поточні (Current Liabilities) - на них не нараховуються відсотки і термін 

погашення їх – до 12 місяців; 

– забезпечення - зобов’язання з невизначеною сумою або часом 

погашення на дату балансу; 
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– непередбачені зобов’язання (Contingent Liabilities) - можуть виникнути 

внаслідок минулих подій та існування яких буде підтверджено лиш тоді, коли 

відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими 

підприємство не має повного контролю, або теперішнє зобов’язання , що 

виникло внаслідок минулих подій, але не визнається через малоймовірність 

використання ресурсів для його врегулювання або неможливість достовірної 

його оцінки; 

– доходи майбутніх періодів (Deferred Revenues, Unearned Revenues) – 

це доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів 

у майбутніх звітних періодах. У поточному періоді такі доходи визнають як 

особливий вид зобов'язань [2].  

Кредиторська заборгованість характеризує найбільш короткостроковий 

вид використовуваних підприємством позикових ресурсів, який формується за 

рахунок різних джерел. Нарахування коштів по різним видам цих рахунків 

проводяться підприємством щоденно, по мірі здійснення поточних 

господарських операцій, а погашення зобов'язань по цій внутрішній 

заборгованості - у визначені (установлені) терміни в діапазоні до одного року [3]. 

Тому з моменту нарахування коштів, що входять до складу кредиторської 

заборгованості, уже не є власністю підприємства, а лише використовуються їм 

до настання терміну погашення зобов'язань. Як форма позикового капіталу, 

використовуваного підприємством у процесі своєї господарської діяльності, 

кредиторська заборгованість характеризується наступними основними 

особливостями: 

1. Кредиторська заборгованість є для підприємства безкоштовним 

джерелом використовуваних позикових засобів. Як безкоштовне джерело 

формування капіталу вона забезпечує зниження не тільки позикової його 

частини, але і усієї вартості капіталу підприємства. 

2. Розмір поточної кредиторської заборгованості, виражений у днях її 

обороту, впливає на тривалість фінансового циклу підприємства. Він впливає 
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деякою мірою на необхідний обсяг засобів для фінансування оборотних активів. 

Чим вище відносний розмір кредиторської заборгованості, тим менший обсяг 

засобів (за інших рівних умов) підприємству необхідно залучати для 

фінансування своєї поточної господарської діяльності [4]. 

3. Сума формованої підприємством кредиторської заборгованості 

знаходиться в прямої залежності від обсягу господарської діяльності 

підприємства, у першу чергу - від обсягу виробництва і реалізації продукції. З 

ростом обсягу виробництва і реалізації продукції зростають витрати 

підприємства, що нараховуються в складі його кредиторської заборгованості, а 

відповідно збільшується загальна її сума, і навпаки. Тому при незмінному 

коефіцієнті фінансового лівериджу розвиток операційної діяльності 

підприємства не збільшує його відносну потребу в кредиті за рахунок росту 

позикового капіталу, сформованого за рахунок кредиторської заборгованості [3].  

4. Прогнозований розмір кредиторської заборгованості по більшості видів 

носить лише оцінний характер. Це зв'язано з тим, що розміри багатьох 

нарахувань, що входять до складу кредиторської заборгованості, не піддаються 

точному кількісному розрахунку в зв'язку з невизначеністю багатьох параметрів 

майбутньої господарської діяльності підприємства. 

5. Розмір кредиторської заборгованості по окремих її видах і по 

підприємству в цілому залежить від періодичності виплат (погашення 

зобов'язань). Періодичність цих виплат регулюється державними нормативно-

правовими актами, умовами контрактів з господарськими партнерами і лише 

незначна їхня частина - внутрішніми нормативами підприємства. Цей високий 

ступінь залежності періодичності виплат (а відповідно і розмірів нарахувань) по 

окремих рахунках, що входить до складу кредиторської заборгованості, від 

зовнішніх факторів визначає низький рівень регулювання цього джерела 

позикових засобів у процесі фінансового менеджменту. 

Перераховані особливості кредиторської заборгованості необхідно 

враховувати в процесі управління нею, оскільки основною метою управління 

поточною кредиторською заборгованістю підприємства є забезпечення 

своєчасного нарахування і виплати коштів, що входять у її склад. 
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Альтернативними шляхами вирішення проблеми залучення позикового 

коштів є факторингові операції, форфейтування, проектне та торгове 

фінансування, постімпортне фінансування, фінансовий лізинг та вексельні 

операції.  

Показники позикового капіталу використовуються при аналізі показників 

платоспроможності й ліквідності активів підприємства (коефіцієнт абсолютної 

ліквідності, коефіцієнт розрахункової платоспроможності, коефіцієнт термінової 

ліквідності, коефіцієнт ліквідності платоспроможності та коефіцієнт критичної 

ліквідності), при оцінці фінансової стійкості та стабільності підприємства 

(коефіцієнт концентрації залученого капіталу, коефіцієнт фінансування, 

коефіцієнт фінансової напруги, коефіцієнт покриття балансу і коефіцієнт 

фінансового ризику), при оцінці ефективності використання позикового капіталу 

(коефіцієнт оборотності поточних зобов’язань та коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості за товари), а також при аналізі грошових потоків 

за прямим та непрямим методами. 

Отже, специфіка позикового капіталу як складової сукупного капіталу 

підприємства обумовлена принципами його залучення для фінансування 

господарської діяльності підприємства, складом переваг і недоліків у процесі 

залучення, особливою структурою. З огляду на особливості залучення позичених 

коштів економічними суб’єктами, а також сучасні економічні умови, саме облік 

і аналіз як складові системи управління забезпечують достовірність фінансової 

інформації з метою оцінки фінансового стану підприємства, перевірки 

відповідності чинному законодавству управлінських рішень, щодо формування, 

розміщення та використання позичених ресурсів.  
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ КОПІЮВАЛЬНОЇ ТА 

МНОЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 

В статті розглянуті сучасні види копіювальної та множувальної техніки, 

описані їх споживні властивості, визначені основні класифікаційні ознаки. 

Ключові слова: копіювальна та множувальна техніка, сканер, принтер, 

класифікація. 

Постановка проблеми.  Неможливо уявити собі сучасну компанію, яка б не 

застосовувала в своїй повсякденній роботі засоби автоматизації офісу. 

Комп'ютери та оргтехніка не тільки докорінно змінили вигляд організацій, стиль 

їх роботи, але і забезпечують велику мобільність і ефективність діяльності. 

Копіювальні апарати - один з тих корисних видів техніки, без яких ніяк 

неможливо уявити собі навіть самий зубожілий офіс. Зрештою, робота будь-якої 

організації не обходиться без розмноження документів. 

Вибір способів копіювання, а, отже, і копіювальних та множувальних 

апаратів є важливою складовою в організації діяльності офісів, підприємств, 

різних закладів. Тому тема даного дослідження є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Високі темпи розвитку 

комп’ютерних технологій, виробництво різних видів офісної техніки, в тому 
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числі копіювальної та множувальної, супроводжується зростанням кількості 

відповідних наукових публікацій. Зокрема відомі роботи таких науковців, як 

Заєць Р., Михайлов В., Леонтьєв В, Пятибратов А., які присвячені історії 

виникнення копіювальної та множувальної техніки, характеристиці сканерів та 

принтерів. При цьому відсутні дослідження щодо класифікації вказаних товарів 

та їх товарознавчої характеристики 

Мета статті - охарактеризувати класифікацію копіювальної та множувальної 

техніки, вивчити особливості класифікаційних ознак. 

Існує велика кількість різновидів копіювально-розмножувальних апаратів, 

але за принципом дії вони поділяються на кілька класів: світлокопіювальні 

апарати, електрографічні і трафаретного друку. До світлокопіювальні 

відносяться апарати для виробництва фотокопій. В даний час вони практично не 

використовуються для копіювання і розмноження документів, оскільки 

процедура отримання копій трудомістка і займає досить багато часу. Фотокопії 

використовуються в тих випадках, коли інші способи копіювання не можуть 

забезпечити необхідної якості. Наприклад, для отримання ксерокопії фотографії 

або репродукції який-небудь картини. 

Всі електрографічні копіювальні апарати можна розділити на шість 

основних груп: портативні копіювальні апарати, низькошвидкісні копіювальні 

апарати, офісні копіри середнього класу, копіювальні апарати високої 

продуктивності, цифрові чорно-білі копіри, повнокольорові цифрові копіри. 

Поділ на категорії здійснюється в залежності від трьох основних 

характеристик: швидкості копіювання, формату оригіналу та копії, 

рекомендованого обсягу копіювання на місяць. 

Портативні копіювальні апарати. Вони прості і зручні в експлуатації. Їх 

можна використовувати вдома, у відрядженні або в офісі. Вони зовсім невеликі, 

готові до роботи відразу після включення, відносно недорого коштують, але вони 

дуже дорогі в експлуатації. За великим рахунком настільні копіри з рухомою 

поверхнею робочого столу, ручною подачею паперу і продуктивністю в 5-6 копій 
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в хвилину придатні до використання лише в домашніх умовах або в дуже 

маленьких організаціях і підрозділах. Рекомендований об'єм копіювання таких 

апаратів - 500 копій на місяць, формат оригіналу та копії А4. 

До таких моделей належать Canon FC 200, Canon FC 220, Canon FC 266, 

Sharp Z-20, Mita CC-10, Xerox 5220. 

Canon FC 220. Швидкість копіювання даного апарату - 4 копії на хвилину. 

Забезпечений лотком на 50 аркушів і функцією автоматичного управління. Є 

можливість використання кольорових картриджів для кольорового копіювання. 

Максимальний розмір оригіналу - А4, розміри копій від А4 до А6, 

масштабування 1: 1, час виходу першої копії - 22 секунди. 

Копіювальні апарати малої продуктивності - офісні машини 

продуктивністю 10-20 копій формату А4 в хвилину, придатні для 

обслуговування компаній або підрозділів з обсягом копіювання від 1 до 5 тис. 

Копій на місяць. Це компактні, прості в експлуатації і невибагливі машини, легко 

уміщаються на будь-якому столі. Подача паперу здійснюється як в ручну, так і з 

лотка, який може налаштовуватися на різні формати. Функція масштабування 

присутня не завжди. Деякі моделі дозволяють друкувати документи формату А3, 

решта - А4 і менше. Іноді є можливість двостороннього друку, копіювання зі 

здвоєного оригіналу, використання різнокольорових тонерів. 

Моделі цієї групи: Canon NP 6416, Canon NP 6512, Xerox 5915, Xerox 5921, 

Konica 1212, Minolta EP 2152/2153, Toshiba 1360/1370, Panasonic FP-7115, Sharp 

SF- 2014, Sharp SF- 2114, MB 5615, Utax C 157, Mita DC 1560. 

Xerox 5921. Модель 5921 забезпечує швидкість 21/12 копій в хвилину в 

форматах А4 / А3. Призначена для користувачів малих офісів, які працюють з 

документами формату А3. Існує можливість масштабування копій в діапазоні від 

61 до 163%. Рекомендоване навантаження 5000 копій на місяць. Є 

програмований чотиризначний пароль для управління доступом до апарату. Час 

виходу першої копії - 7 секунд, Час прогріву - менше 35 секунд. Апарат має 

невеликі габарити і низький рівень шуму.  
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Модель може бути доукомплектована наступними опціями: Додатковий 

лоток на 250 аркушів; Стійка; Пристрій автоматичної подачі оригіналів на 30 

аркушів; Сортер- степлер на 10 осередків по 30 аркушів кожна. 

Пристрій дуплексного копіювання для даної моделі не передбачено. 

Canon NP-6512. Швидкість копіювання даного апарату - до 12 копій в 

хвилину для формату А4. коефіцієнт масштабування від 70 до 141%. Час 

отримання першої копії приблизно 10 секунд. Апарат не вимагає розігріву. 

Максимальний формат оригіналу - А4. Подача паперу здійснюється за 

допомогою зручної касети фронтального завантаження на 250 аркушів, яка легко 

забирається в нижню частину копіювального апарату. Передбачений лоток 

ручної подачі для паперу більшої щільності і різних форматів, а також для OHP-

плівок. 

Копіювальні апарати середньої продуктивності. Саме в цій категорії 

копіювальних апаратів компанії пропонують найбільшу кількість моделей, що 

відрізняються один від одного швидкістю копіювання, наявністю додаткових 

функцій і пристроїв. Це різноманіття дозволяє користувачеві вибрати варіант, 

найбільш точно відповідний як його потребам, так і фінансовим можливостям. 

Продуктивність таких копірів становить від 20 до 40 сторінок на хвилину, вони 

здатні виготовляти до 20 тис. Копій на місяць. У стандартну конфігурацію 

більшості апаратів цього класу входять пристрій для автоматичного 

двостороннього копіювання, багатофункціональний активний 

рідкокристалічний дисплей управління та аудитрона для обліку обсягу та 

вартості виконаних робіт. 

У комплект поставки стандартно або додатково входять сортувальні 

пристрої різних ємностей і типів, автоматичні і напівавтоматичні степлери, 

автоподатчики для оригіналів і паперу нестандартних розмірів, пристрої 

авторизації доступу, лотки для паперу підвищеної ємності та інші аксесуари. Для 

цих апаратів характерний великий набір додаткових функцій, істотно 

розширюють можливості копіра і полегшують роботу з ним. 
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Машини цього типу, особливо розширеній комплектації, можуть мати 

значні розміри і масу до 200 кг. 

Найбільш поширені моделі цієї групи: Xerox 5845, Canon NP 6028, Canon 

NP 6035, Ricoh FT 5832, Ricoh FT 5840, Develop D 2350, MB 6532, Panasonic FP-

7735, Sharp SF-2030, Konica 3135, Mita DC30, Utax C 297, Minolta EP 3050 та ін. 

Ricoh FT-5832. Продуктивність цієї моделі 32 копії за хвилину. Час 

отримання першої копії - 5 секунд, час розігріву 110 секунд. Формат оригіналу - 

А3, формат копій А3-А6. Коефіцієнт масштабування від 50 до 200%. 

Рекомендований об'єм копіювання 10000 сторінок в місяць. Є опції: двостороннє 

копіювання, двостороння подача оригіналів, сортувальник, сортувальник із 

зшивачем. 

Develop D 2350. Підлоговий апарат формату А3 для невеликого офісу з 

високим ресурсом 20 000 копій на місяць. Швидкість копіювання 23 копії за 

хвилину. Можливість масштабування від 50% до 200% з кроком 0,1%. 

Збільшений запас паперу, два лотка по 250 аркушів, і лоток ручної подачі на 50 

аркушів. При закінченні паперу в одному з лотків, процес копіювання не 

переривається. Час виходу першої копії не більше 7,2 секунди, час нагрівання не 

більше 30 секунд. Механізм рециркуляції тонера дозволяє уникнути відходів і 

заощаджує тонер. Низьке виділення озону, обумовлено системою примусової 

вентиляції та очищення. Є такі опції: виготовлення двосторонніх копій, 

подвійний підхоплення папери, автоматичне визначення формату оригіналу. 

Можливість установки додатково, сортувальників копій з можливістю 

степлірованія, автоподатчика документів на 50 аркушів. 

Копіювальні апарати високої продуктивності. Пристрої цього класу - це вже 

серйозна техніка. Продуктивність таких апаратів може досягати 90 сторінок на 

хвилину, або 200 тис. Копій на місяць. Аж ніяк не всяка контора здатна 

завантажити роботою подібних монстрів. Такі апарати можуть окупитися тільки 

у великих організаціях з солідними обсягами копіювальних робіт, поліграфічних 

ділянках великих компаній, невеликих друкарнях. Придбання подібної машини 

повинен передувати ретельний аналіз доцільності такого кроку з точки зору 

фінансів. 
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Моделями цієї групи є: Xerox 5885, Canon NP 6241, Ricoh FT 7970, Konica 

5370, Minolta EP 8010, Panasonic FP-7750, Toshiba 6560, Sharp SD-2260, Mita DC 

8585, Utax C 812, MB 8792 та ін. 

Xerox 5885. Швидкість копіювання 85 сторінок за хвилину для форматів від 

В5 до А4. Час виходу першої копії 6,9 секунди, час прогріву 5 хвилин. 

Зменшення та збільшення від 64% до 155%. Додаткові пристрої: Sixth Sense - 

цілодобова система дистанційної діагностики (необхідна телефонна лінія), 

автоматичний пристрій зшивання і фальцювання ASF 100, автоматична 

післядрукарська обробка, включаючи виготовлення складених і зшитих буклетів 

і брошур різних форматів, віддрукованих на папері форматів А4, В4 і А3. 

Ricoh FT 7970. Швидкість копіювання даного апарату 70 сторінок на 

хвилину. Час отримання першої копії 2,6 секунди, час розігріву 330 секунд. 

Масштабування від 50% до 200%. Рекомендований об'єм копіювання 40000 

(максимальний - 170000). Формат оригіналу А3, формат копій А3-А6. Присутні 

опції: двостороннє копіювання, двостороння подача оригіналів, сортувальник, 

сортувальник із зшивачем. 

Цифрові чорно-білі копіри. Цифрові копіри - це комбінація 

ксерокопіювального апарату, сканера, потужного лазерного принтера, а іноді ще 

й факсу. Цифрова обробка зображення і високий дозвіл дозволяють забезпечити 

якість друку, недоступне аналоговим машинам. Наявність потужного процесора 

дає можливість коригувати якість, виправляючи контури, прибираючи тіні і т.д. 

Діапазон масштабування становить від 25% до 400%. Швидкість друку може 

бути різною - від 20 до 120 сторінок на хвилину. Більшість цифрових машин 

дозволяють друкувати документи з комп'ютера через спеціальний інтерфейс, що 

робить можливим їх використання в якості потужних мережевих принтерів. При 

роботі з паперовими оригіналами є можливість відсканувати десятки сторінок, а 

потім вивести їх на друк - таким чином, скорочується число маніпуляцій з 

оригіналами і збільшується реальна швидкість друку. Набір додаткових 

пристроїв приблизно такий же, як у найкращих аналогових копірів, але крім 

цього, до цих машин можуть додаватися додаткові пристрої пам'яті, панелі для 

редагування зображення, проекційні пристрої і т.д. 
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Ці дорогі й складні машини можна купувати в тих випадках, коли решающе 

значення має якість зображення, а також для дуже інтенсивно працюючих 

організацій, оснащених комп'ютерними мережами. 

До таких апаратів відносяться: Xerox WorkCentre Pro 315/320, Ricoh Aficio 

350, Canon 215, Konica 7050, Minolta DI-30. 

Ricoh Aficio 35. Цей апарат поєднує в собі функції копіра, принтера, сканера 

і факсу і орієнтований на використання в офісі з можливістю інтеграції в 

комп'ютерну мережу. Aficio 350 володіє безліччю функціональних можливостей 

і при цьому зручний і простий у зверненні. 

Загальні характеристики: оптимальне навантаження - 10 000 копій на 

місяць, максимальне навантаження - 80 000 копій на місяць; швидкість 

копіювання 35 копій в хвилину; вихід першої копії через 3,9 секунди, час 

прогріву менше 85 секунд. пам'ять - 12 Мбайт; дозвіл - 400 точок на дюйм; 

масштабування від 25% до 400% з кроком 1%; коди користувача - 50 кодів по 4 

розряду. 

Характеристики принтера: швидкість друку - 35 копій в хвилину (A4); 

дозвіл 600 крапок на дюйм; пам'ять 16 Мбайт (розширюється до 80 Мбайт); 

сортування копій зі скрапленим до 50 аркушів (за наявності фінішера); мови 

управління - PCL 5e, PLC 6, Adobe PostScript Level 3; драйвери для PCL - 

Windows 3.1 / 95/98 / NT4.0, MacOS 7.1 або більш пізній; драйвери для PS - 

Windows 3.1 / 95/98 / NT4.0, Macintosh; мережевий інтерфейс - Ethernet 100 Base 

TX / 10 Base T; мережні операційні системи Novel NetWare - 3.x, 4.x, 5.0, Windows 

- 95/98, NT4.0, Mac OS - 7.1 або більш пізній; мережеві протоколи TCP / IP, IPX 

/ SPX, NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk). 

Характеристики факсу: тип G3 стандартно, G4 (ISDN) додатково; дозвіл 200 

х 200 точок на дюйм стандартно, 400 х 400 точок на дюйм додатково; швидкість 

сканування 0,81 секунди, 50 сторінок за хвилину; швидкість модему G3 - від 33,6 

до 2,4 Кбіт в секунду, G4 - 64/56 Кбіт в секунду; швидкість передачі G3 - 3 

секунди (200 х 200 dpi), G4 - 3 секунди; пам'ять - 2 Мб (160 сторінок) стандартно, 

додатково 4 Мб (320 сторінок); додатково жорсткий диск 130 Мб (3000 сторінок); 

ємність автоподатчика - 50 аркушів. 
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Характеристики сканера: дозвіл - 400 точок на дюйм. швидкість сканування 

- 50 сторінок на хвилину. тип інтерфейсу - Ultra Wide SCSI.колічество 

сканованих сторінок - 50 сторінок 

Повнокольорові цифрові копіри, що дозволяють тиражувати високоякісні 

кольорові зображення, як з паперового оригіналу, так і з комп'ютера. 

Пре6дставляют собою приблизно те ж саме, що і машини попередньої групи, 

тільки все друкується в кольорі. Грамотно налаштований цифровий 

копіювальний апарат видає зображення, що не уступає продукції гарною 

друкарні. Продуктивність від 3 до 40 сторінок на хвилину. Застосування їх 

виправдано на поліграфічних дільницях, в дизайн-бюро, рекламних фірмах, 

рекламних службах великих компаній. 

До моделей цієї групи відносяться: Canon CLC-700, Canon CLC-1000, Ricoh 

AficioColour 2003/2103, Minolta CF 900, MB 8866 і др.Canon CLC-1000 

Швидкість роботи копіра 31 сторінка за хвилину або 9 двосторонніх аркушів 

формату А4. Система CLC-1000 має дозвіл 400 x 400 dpi. Додатки CLC 1000 

мають необмежені можливості: буклети та брошури, директ мейл, керівництва 

по експлуатації, профайли і щорічні звіти для компанії, рекламні листівки, 

таблиці даних, упаковка, каталоги, інформаційні бюлетені. Спеціальний режим 

коригування поверхні паперу дозволяє вибирати матову, стандартну або 

глянсову поверхню. Додатковий монітор попереднього перегляду Canon 

дозволяє помітити і виправити будь-які помилки перш, ніж ви почнете друк. 

Зображення на цьому моніторі можуть бути зменшені або збільшені. Контролер 

ColorPASS 8000 підключає CLC 1000 безпосередньо до комп'ютерної мережі. 

Для отримання великої кількості однакових копій часто використовуються 

копіювальні пристрої трафаретного друку. 

В Україні досить активно рекламуються і поширюються копіювальні 

пристрої трафаретного друку, виготовлені фірмою Riso, - ризографи, хоча 

подібні апарати виробляють і продають безліч інших фірм. Ризографи 

економічно вигідні, якщо середній тираж кожного документа становить не 

менше 70-100 примірників, а загальний обсяг виробництва - 50-100 тис. Сторінок 

формату А4 на місяць. Для їх обслуговування потрібен кваліфікований фахівець, 



464 
 

вони громіздкі, складні в експлуатації і шумні. Такі машини незамінні для 

поліграфічних ділянок і невеликих друкарень, але в офісі від них більше 

проблем. 

Сучасна копіювальної множувальна техніка  є результатом тривалого і 

безперервного процесу їх розвитку та вдосконалення - від найпростіших знарядь 

для письма до складних автоматичних комплексів складання, копіювання  і 

розмноження документів. Арсенал цих засобів в даний час надзвичайно 

різноманітний. Вони дозволяють швидко, якісно і відносно недорого створювати 

і копіювати практично будь-які документи. 
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На сьогоднішній день неможливо уявити успішний розвиток будь-якої 

галузі виробництва товарів чи надання послуг без конкуренції. Конкуренція є 

важливим атрибутом ринкової економіки і являє собою основу функціонування 

ринкового господарства. Будь-яке підприємство, прагнучи досягти успіху у 

реалізації товарів на внутрішньому чи зовнішніх ринках, вирішує проблеми 

підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. Здійснення управління 

конкурентоспроможністю продукції підприємств зумовлює необхідність 

дослідження її сутності і закономірностей формування. 

Конкурентоспроможність є однією з найважливіших інтегральних 

характеристик, яку використовують для аналізу економіки в цілому, її окремих 

галузей та окремих товаровиробників. Тому аналіз чинників формування 

конкурентоспроможності продукції, зокрема безалкогольних напоїв , є 

актуальним питанням і потребує окремого дослідження.  

Проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції 

розглядаються в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема  

Балабанової Л.В., Бобух І.М., Гринь В.І., Мних О.Б., Фахфутдінова Р.А. та інших.  

Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць у цій сфері, окаремі 

аспекти підвищення конкурентоспроможності продукції є настільки 

динамічними, що потребують постійного дослідження. 
Загальноприйнятого визначення поняття «конкурентоспроможність» на 

сьогоднішній день не існує. В економічній літературі визначаються різноманітні 

інтерпретації, по-різному аналізується, найчастіше, залежно від того, до якого 

економічного об’єкту чи суб’єкту дане поняття застосовується. Об’єктом 

конкуренції може бути ресурс, товар, послуга, інвестиції тощо, суб’єктами - 

підприємства, галузі, країни. Мета кожного суб’єкта конкуренції максимально 

задовольнити потребу споживача. Водночас, необхідно зазначити, що, виходячи 

з теоретичних основ конкуренції, поняття конкурентоспроможності можна 

розглядати лише на однакових рівнях суб’єктів чи об’єктів конкуренції. [1]. 
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Первинну ланку системи формування конкурентоспроможності становить 

конкурентоспроможність товару. Товар є базовим предметом конкуренції, 

оскільки саме він опосередковує відтворювальний процес кожного підприємства  

і саме через нього відбувається контакт підприємств один з одним та з 

споживачем на ринку [2].  

К. В. Желуденко згрупував наукові підходи до формування 

конкурентоспроможності продукції наступним чином: за властивостями та 

характеристиками продукції; за наявністю ринкових переваг та ступенем 

задоволення попиту споживачів; за прибутковістю виробника [3]. 

Дослідники першого напряму вважають конкурентоспроможність 

продукції комплексом її вартісних і якісних характеристик, що визначають успіх 

продукції на ринку і створюють її перевагу над товарами-аналогами. Л.В. 

Балабанова і В.В. Холод під конкурентоспроможністю продукції розуміють 

високе (порівняно з товарами-замінниками) співвідношення її якісних і 

вартісних характеристик, які відповідають ринковим вимогам, максимально 

задовольняють потреби споживачів і створюють переваги товарів на ринку [4].  

Інші науковці вважають конкурентоспроможність продукції її властивістю 

бути більш привабливою для споживача порівняно з товарами-аналогами 

завдяки кращій відповідності своїх якісних та вартісних характеристик потребам 

ринку та споживчим оцінкам. За визначенням О.І. Драган, 

конкурентоспроможність продукції є ступенем її відповідності у певний час 

потребам споживачів за технічними, економічними та екологічними 

характеристиками [2]. За трактуванням Р.А. Фатхутдінова, 

конкурентоспроможність продукції визначається як рівень задоволення потреби 

порівняно з найкращим товаром-аналогом за умови наявності сертифікату якості 

[4].  

Ряд дослідників пов’язує поняття «конкурентоспроможність продукції» з 

її прибутковістю. Так, В.І. Гринь характеризує «конкурентоспроможність 

продукції» як здатність якісних та вартісних характеристик продукції 
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відповідати вимогам конкурентного ринку та бути засобом повного задоволення 

потреб споживача, забезпечуючи при цьому високий рівень доходів його 

виробнику [1].  

Незважаючи на відмінності, що існують у формулюваннях даних 

визначеннь, спільним є те, що конкурентоспроможність продукції виявляється 

на ринку в момент її реалізації. Таким чином, конкурентоспроможність 

продукції визначається споживачем, який, купуючи продукцію, визнає її 

відповідність своїм потребам. Конкурентоспроможною вважається продукція, у 

якої корисний ефект на одиницю витрат вищий, ніж у інших, і при цьому всі її 

критерії задовольняють вимоги споживачів [2]. Іншими словами 

конкурентоспроможність – це споживчі властивості товару, які відрізняють його 

від товару конкурента за ступенем їх відповідності конкретним потребам, 

вимогам конкурентного ринку з урахуванням витрат на їх задоволення [3]. 

В сучасних умовах розвитку світової економіки та торгівлі товарами і 

послугами управління конкурентоспроможністю продукції підприємства є 

основою успішної діяльності. Для того, щоб успішно конкурувати потрібно 

підвищувати рівень конкурентоспроможності своєї продукції і підприємства в 

цілому.  

Таким чином, можна виділити п’ять основних чинників формування 

конкурентоспроможності продукції та безалкогольних напоїв, зокрема (рис. 1): 

 перший чинник відображає рівень якості продукції, її унікальні 

споживчі властивості, відповідність вимогам нормативних документів;  

 другий чинник – ціна, яка повинна враховувати платоспроможність 

населення та рівень цін конкурентів;  

 третій чинник враховує форми збуту, розвиток системи транспортування 

та складування;  

 четвертий чинник відображає ефективність діяльності маркетингових 

служб, дієвість реклами, використання систем просування товару на ринок тощо;  
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 п'ятий чинник – ефективність використання кадрового потенціалу 

підприємства-виробника, його кваліфікаційний рівень, прогресивність 

управлінської структури та її мобільність [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Чинники формування конкурентоспроможності безалкогольних 

напоїв 

Сьогодні виробництво конкурентоспроможної продукції – головна вимога 

ринкової економіки. Постійне підвищення конкурентоспроможності виробленої 

продукції  – головне завдання діяльності підприємства. Важливо не лише 

використовувати відомі шляхи поліпшення властивостей продукції, а шукати 

серед них ті, які дають найбільший приріст конкурентоспроможності товарів на 

одиницю витрат. Дослідження конкурентоспроможності продукції, яку виробляє 

та реалізує підприємство, повинно здійснюватись на постійній основі. За таких 

умов, в момент, коли показник конкурентоспроможності почне знижуватися, 

можна буде вчасно ухвалити рішення щодо модернізації товару, вжиття 

маркетингових заходів або припинення виробництва такого товару [3].  

Таким чином, перш за все, конкурентоспроможність − це порівняльна 

характеристика, яка визначає відмінність аналізованого продукції від аналогів 

конкурента і містить комплексне оцінювання сукупності характеристик 

продукту та витрат на його купівлю і подальше використання, а також 

визначають відповідність товару вимогам ринку та можливість його збуту на 

конкретному ринку. 
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Канцелярські товари, незважаючи на технічний прогрес, не зникнуть з 

широкого вжитку, оскільки продовжують відігравати важливу роль у житті 

кожної людини. Ними користуються практично всі. Споживачами є діти 

дошкільного віку, учні шкіл та студенти закладів вищої освіти, а також дорослі 

різних професій і родів занять. Як великі, так і малі підприємства не зможуть 

функціонувати без цих товарів. Оскільки дана продукція необхідна кожному, 

попит на канцтовари був, є і буде.  

Щороку в Україні з’являються десятки нових рітейл-проєктів, 

відкриваються нові торгові точки, що здійснюють продаж канцелярських 

товарів. Останніми роками з’явилося більше магазинів у форматі 

самообслуговування, мережевих супермаркетів, що здійснюють продаж 

канцелярських товарів та впроваджують внутрішні комерційні пропозиції для 

споживачів. 

Питання структури ринку канцелярських товарів, аналізу стану та 

перспектив розвитку ринку канцелярських товарів та проблем функціонування 

торговельних підприємств, що здійснюють продаж канцелярських товарів, 

вивчали наступні вчені: Добровольський В.В., Логвиненко Н.І. [1]; Чайкова О.І., 

Полякова Т.А. [2]; Танасійчук А., Гуцало О. [3]; Полковниченко С.О., Гавриш 

Н.О. [1]; Кобищан Г.Д., Басова Ю.О., Губа Л.М. [5] та інші. Однак, проблеми 

маркетингових досліджень в канцелярському бізнесі висвітлені недостатньо. Тому 

дане дослідження є актуальним. 

Метою даної статті є вивчення деяких аспектів маркетингових досліджень в 

канцелярському бізнесі. 

Всі ми добре пам'ятаємо черги за канцелярськими товарами напередодні 

нового навчального року, коли купувався будь-який товар, за будь-якою ціною й 

у великих кількостях. Сьогодні ситуація на ринку різко змінилася. З'явилася маса 

нової, більш якісної продукції, що здатна задовольнити будь-які запити 

споживачів. 
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Мета маркетингового дослідження полягала у вивченні споживачів і 

визначенні факторів, що впливають на рішення про купівлю даного товару. 

Маркетингове дослідження було проведено нами з ряду канцелярських 

товарів. 

Була розроблена анкета, за допомогою якої з'ясували: 

– склад споживачів даних товарів (за віком); 

– поведінку споживачів при купівлі; 

– фактори, що впливають на рішення про купівлю. 

Було опитано 62 респондента. В основному це були люди від 14 до 40 років: 

студенти, школярі і їхні батьки. У процентному співвідношенні за статевою 

ознакою: чоловіки – 43,6 % і відповідно, жінки – 56,4 % (рис. 1). 

За складом респонденти розподілились наступним чином: школярі – 26%, 

студенти – 32, дорослі люди – 42 % (рис. 2). 

 

 

Рисунок 1 – Розподіл респондентів за статтю 

 

Рисунок 2 – Розподіл респондентів за їх складом 
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У результаті анкетування виділилися наступні групи факторів, що 

впливають на рішення про купівлю: 

1) фактори, які були названі абсолютно всіма респондентами: 

– якість товару; 

– прийнятна ціна: 

– якість обслуговування; 

– якість обслуговування; 

2) фактори, які беруться до уваги окремими споживачами, а для інших не 

мають значення: 

– гарне упакування й дизайн; 

– поради друзів; 

– поради продавця; 

– поради інших покупців; 

3) фактори, що не здійснюють ніякого впливу на купівлю респондентами: 

– реклама; 

– імідж підприємства торговельної мережі.  

Розглянемо ці групи факторів більш уважно й стосовно до певних товарів. 

Проаналізуємо першу групу факторів. 

Абсолютно всі споживачі відзначили, що їм потрібний якісний товар за 

прийнятною ціною. Однак на практиці ціна грає саму вирішальну роль при 

купівлі. 

Із цієї причини вітчизняні зошити користуються більшим попитом, 

незважаючи на більш низьку якість і дизайн. Якщо ж купується зошит 

імпортного виробництва, то споживач більш прискіпливо ставиться до якості 

паперу й вибирає малюнок обкладинки. 

Це ж саме враховувалося при купівлі блокнотів, альбомів для малювання й 

змінних блоків, ручок, олівців, фарб. 
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Що стосується щоденників, то в цей час з'явилися нові щоденники (з 

малюнком), які користуються меншим попитом. Такі щоденники подобаються 

учням молодших класів, а старші школярі їх ігнорують. 

У той же час для школярів молодшого віку щоденники купують батьки, при 

чому такі, що перші попалися, або звичні за оформленням. 

Зошити для нот, представлені в ПП Торговий дім «Едельвейс і К» 

користуються поганим попитом, тому що купуються на рік і, на відміну від 

щоденників, далеко не кожним школярем. 

Якість обслуговування також відіграє велику роль. Покупцеві необхідно 

одержати достовірну, потрібну інформацію про обраний товар, ближче 

розглянути товар і звернутися до люб'язного, вихованого продавця, 

Розглянемо другу групу факторів, що впливають на купівлю канцелярських 

товарів. 

Звичайно ж, гарне упакування привертає до себе увагу будь-якого покупця, 

але на українському ринку канцелярських товарів цінова політика складається 

так, що не кожний може собі це дозволити. Однак це питання ставиться скоріше 

до вітчизняних виробників шкільно-письмового приладдя. 

Наші споживачі активно користуються порадами друзів, продавців і інших 

покупців. Порадами продавців – відносно самого товару і його якості; друзів – 

відносно конкретного магазину. 

Оскільки в різних магазинах різні ціни (а це визначальний фактор купівлі 

шкільно-письмового приладдя), інформацію про ціни потенційні покупці 

одержують від друзів і знайомих. 

До порад інших покупців звертаються рідко і тільки в тому випадку, якщо 

аналогічний товар був куплений попереднім покупцем. 

Розподіл респондентів за факторами, що впливають на рішення про 

купівлю, наведений на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Розподіл респондентів за факторами, що впливають на 

рішення про купівлю 

 

Як не дивно фактором, що не зробив ніякого впливу на купівлю, стала 

реклама. Деякі респонденти навіть виражали свій подив з приводу реклами 

стосовно канцелярських товарів (зокрема шкільно-письмового приладдя). Вони 

думали, що люди йдуть за конкретною покупкою в конкретний магазин, про який 

вони вже мають інформацію, не розуміючи, що інформацією, яку вони одержали 

про цей магазин, є реклама. Їх не цікавить фірма-виробник, а цікавить тільки 

ціна. 

В основному купівля здійснюється за списком на початку навчального року 

або семестру. Використання калькулятора й купонів при купівлі канцелярських 

товарів не характерно для нашого споживача. 

Також респондентам було запропоновано назвати ще які-небудь фактори, 

що впливають на їхнє рішення про купівлю (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Розподіл респондентів за розміщенням магазину 
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Як видно з діаграми, для покупців канцелярських товарів близькість до 

будинку, місця роботи або навчання є досить істотним фактором при купівлі 

потрібних їм товарів. 

В анкеті передбачалися приховані спостереження за поведінкою споживача 

при виборі товару. Але ця частина анкети не була реалізована належною мірою, 

тому що на багато питань не можна було відповісти. Вітрини наших магазинів 

не дозволяють провести приховане спостереження за покупцями: всі товари 

стоять в одному ряду й не можна вгадати, на який саме товар дивиться покупець. 

Опитування проводилося в декількох підприємствах, які відрізняються 

місцем розташування й асортиментом товарів. ПП Торговий дім «Едельвейс і К» 

розташований практично в центрі міста, що забезпечує гарний попит на дані 

товари. Пік купівель у магазині доводиться на першу половину дня (з 10 до 13 

години.). Багато покупців спеціально відвідують це підприємство за порадою 

друзів і особистими враженнями, отриманими раніше від його відвідування. У 

цьому підприємстві були самі прийнятні ціни й кваліфіковані продавці, здатні 

відповісти на будь-яке питання покупця щодо товарів, які продаються. Це 

підтверджується думкою респондентів: практично всі відзначили низькі ціни 

товарів, що продаються, високу якість обслуговування й великий асортимент 

канцелярських товарів. Клієнти цього підприємства впевнені, що в потрібний 

момент вони куплять потрібний товар за низькою ціною. Тому підприємство має 

постійну клієнтуру. 

Наступний магазин «Все для школи + приколи» (пр. Юності, 43а). 

Відзначимо, що асортимент цього магазину недостатньо різноманітний, 

внаслідок того, що це не основний товар даної фірми. Гарним попитом у даному 

магазині користуються папір для запису із клейовою смугою (як і в інших 

магазинах), ручки, олівці. Цей товар розходиться дуже швидко скрізь. Альбоми 

для малювання користуються великим попитом перед 1 вересня й початком нової 

чверті навчального року. Товар у цьому магазині представлений погано: дуже 

важко розглянути його на вітрині, потрібно просити продавця показати. Пік 

продажу з 11 до 14 годин. 



476 
 

МПП «Інфолк» (вул. Порика, 20) добре відоме жителям даного району, тому 

має постійних клієнтів. Товар, в основному вітчизняного виробництва, отже, має 

низькі ціни. Гарним попитом користуються альбоми для малювання, тому що 

вони представлені різноманітним асортиментом (мають різний обсяг і 

відрізняються якістю аркуша). Пік продажу доводиться на пообідній час, коли 

школярі вертаються з уроків.  

У підприємстві «ВінніКомСервіс» (вул. Магістратська, 64), мабуть, 

найбільший вибір товарів імпортного виробництва. У продажу є всі перераховані 

в анкеті товари, відзначається гарна якість обслуговування. Пік продажу 

доводиться на другу половину дня (з 15 до 18 години). З перерахованих товарів 

найбільшим попитом користуються папір для запису із клейовою смугою, 

зошити шкільні (18, 48 і 96 аркушів), змінні блоки, гуаші , фарби. Найбільшим 

попитом серед блокнотів користуються на спіралі А-6, потім А-5, А-4 і в останню 

чергу – на клеї. Варто врахувати, що в деяких магазинах представлений не весь 

перерахований вище товар і ці ніші варто заповнити.  

На наш погляд, при реалізації канцелярських товарів потрібно ширше 

використовувати стимулювання збуту: надання знижки при великому обсязі 

купленого товару; використання купонів у різних друкованих виданнях; 

залучати покупців, використовуючи рекламу на місці продажу в конкретних 

магазинах і яскраві вивіски; при купівлі понад певне число товару можна надати 

невеликий подарунок від фірми. 

Маркетингові дослідження каналів збуту. У цьому випадку спробуємо 

провести локальне маркетингове дослідження, що стосується рівня задоволення 

запитів споживачів (оптовиків, оптових кінцевих споживачів) у сфері 

канцелярських товарів (офісного приладдя). Слід зазначити, що анкетування – 

дуже зручний спосіб збору інформації, що дозволяє вловлювати зрушення в 

структурі споживчого попиту й тим самим швидко реагувати на нову систему 

запитів споживачів. У нашій анкеті були присутні в основному закриті питання 

(рейтингова шкала, семантична диференціація). Опитування проводилося в 
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години роботи фірм-оптовиків. Враховувалися обсяг закупівель і якість товарів, 

що постачаються, проводилося ранжирування конкурентів і оцінка асортименту 

канцелярських товарів, оцінювалася надійність поставок, порівнювалися ціни 

закупівель. 

Опитуваними були керівники фірм-оптовиків і фірм, що є оптовими 

кінцевими споживачами. 

У результаті анкетування були отримані наступні результати: 

Відносно конкурентів: при розгляді головних конкурентів і досліджуваного 

підприємства слід зазначити, що на даний момент по конкурентоспроможності 

фірми-учасники анкетування досягли однакового рівня – лідерів нема, тому що 

всі фірми працюють приблизно з одним і тим же асортиментом товарів. Слід 

зазначити, що недостатньо аналізувати продукцію конкурентів, щоб побачити 

свої порівняльні переваги. Порівняння проводилося й за рівнем надання послуг: 

кредитування поставки, безкоштовне транспортування, рекламна підтримка, 

стимулювання збуту. 

Оцінюючи асортимент компаній-постачальників, відзначимо їх досить 

широкий вибір. 

Були отримані результати за наступними показниками. 

Оцінка якості товарів. Більшість фірм продає імпортні товари з досить 

високою якістю (змінні блоки, зошити,  post-it) і т.д.  

Оцінка послуг. У даному питанні варто розділити канцелярські товари на 2 

категорії: 

– висока якість = висока оцінка = досить високий рівень послуг; 

– середня якість = помірна ціна = середній рівень послуг. 

Жодна не охарактеризувала рівень послуг, як низький, що є досягненням у 

порівнянні з минулими роками. 

Оцінка цін. Більшість фірм оцінило ціни як помірні з відповідною якістю 

товарів. 

Оцінка кількості закуповуваної продукції: 
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– зошити шкільні (дуже висока), 

– змінні блоки (дуже висока), 

– блокноти на спіралі (досить висока), 

– блокноти на клеї (досить висока), 

– альбоми для малювання (середня), 

– зошити для нот (досить низька), 

– щоденники (середня), 

– post-it (дуже висока). 

Таким чином, більшість опитаних фірм не віднеслося з достатньою 

серйозністю до теми опитування, хоча відзначають недоліки інформаційного 

забезпечення. Варто помітити, що опитувані подавали інформацію з небажанням 

щодо своєї діяльності, не могли чітко відповісти на питання, що стосуються 

конкурентів. 

Більшість фірм враховує якість послуг тільки щодо оформлення й ціни 

продукції, не приділяється увага рекламній підтримці й стимулюванню збуту. 

Зате слід зазначити досить високий рівень кредитування поставок і високу 

надійність поставок продукції. 

Крім того, слід зазначити, що у фірм, які не є дрібними оптовиками, 

присутній різноманітний асортимент продукції, значна кількість якої продається. 

Як вказувалось вище, серед опитаних фірм немає явного лідера на ринку, 

що ускладнює їх діяльність, тому що є невизначеність при прийнятті 

стратегічних рішень, які стосуються діяльності фірм на ринку канцелярських 

товарів. З урахуванням зростаючого попиту на високоякісні канцелярські товари 

й зростаючу в майбутньому конкуренцію між фірмами-оптовиками за право 

збільшення частки на ринку й збільшення прибутку можна рекомендувати 

посилення рекламної підтримки й введення системи стимулювання збуту. Для 

того, щоб точніше виявити чинність конкурентів і виявити свої порівняльні 

переваги, необхідно одержати дані про інші аспекти діяльності конкурентів: 

фінансове становище, цілі на конкретному ринку, особливості керування. 
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Необхідно знати, чи є в конкурентів особлива стратегія в області реклами й 

у чому вона виражається, на які організації орієнтуються конкуренти при 

реалізації продукції, у які сфери господарської діяльності вони планують 

впровадитися в майбутньому, які види додаткових послуг або привілеїв 

пропонують споживачам, постійним клієнтам і т. д. 

Підприємствам-оптовикам необхідно мати інформаційну базу про потреби 

в товарі й наявність його в магазині (на складі), контролювати й управляти 

товарними запасами, мати інформацію про конкурентів і постійно 

відслідковувати й враховувати її при прийнятті різних управлінських рішень, 

контролювати реалізацію товару й аналізувати недоліки, оперативно приймати 

рішення щодо усунення недоліків. 
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СТАН РИНКУ ВИРОБІВ ІЗ ЧАВУНУ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Проаналізовано стан ринку виробів із чавуну побутового призначення, 

перелічено особливості його становлення та вказано положення України на 

даному ринку. З хімічної точки зору описано типи чавунів, розкрито області 

використання чавуну для виготовлення побутової продукції. Розглянуто 

найбільших світових виробників продукції з чавуну, перелічено українських 

споживачів та виробників продукції з чавуну. Оцінено перспективи розвитку 

даного ринку в Україні. 

Ключові слова: Ринок чавуну, вироби із чавуну, Метінвест, корпорація 

Індустріальний Союз Донбасу, група Інтерпайп. 

Сучасна металургійна галузь виступає основою економічного розвитку 

будь-якої країни світу, оскільки вона забезпечує сировину та матеріали для таких 

секторів, як виробництво металевих виробів, машинобудування, будівництво, 

енергетика, добувна промисловість тощо.  

Проблематика вивчення вітчизняного ринку виробів із чавуну побутового 

призначення представлена в роботах таких науковців, як О. І. Амоша ,                 

В. А. Нікіфорова, С. А. Мушникова , О. Є. Шайда, А. С. Полькіної,                

Д. Є. Козенкова. Проте багато проблем сучасного розвитку ринку виробів із 

чавуну потребують подальшого дослідження. 

Проаналізувати стан та перспективи ринку виробів із чавуну побутового 

призначення в Україні. 

На розвиток ринку виробів із чавуну, як однієї з перспективних галузей 

металургії в Україні впливає науково-технічний процес, глобалізація економіки, 
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структурна перебудова світового господарства, зростання потреби у 

металопродукції масового виробництва. Необхідність ресурсозбереження та 

досягнення конкурентних переваг стимулювали інноваційну перебудову 

металургійної сфери, модернізація відбулася як у промислово розвинених 

країнах, так і у країнах, що розвиваються. Сучасні пріоритети та перспективи 

розвитку ринку виробів із чавуну обґрунтовані передусім тенденціями 

зовнішнього впливу, трансформацією світового ринку металургії, загостренням 

конкуренції між новими та старими гравцями, глобальними проявами, тому 

пріоритетом національної економіки є обґрунтування ефективних напрямів 

подальшого розвитку металургійної промисловості . 

На ринку виробів із чавуну побутового призначення існує два основні класи 

чавунів, які відрізняються за властивостями та призначенням - це білі (БЧ) та сірі 

(СЧ) чавуни. Їх класифікація здійснюється у відповідності до високовуглецевої 

фази, яка в них кристалізується. Якщо кристалізується цементит (Fe3C), то чавун 

відносять до білих чавунів (тому що він має білий відблискуючий злам). Якщо 

кристалізується графіт (Г), то чавун відносять до класу сірих (тому що злам у 

нього сірого кольору). 

Аналізуючи застосування чавуну в побуті ми встановили, що до виробів 

побутового призначення належить сантехнічне та опалювальне обладнання в 

будинку (ванни, раковини, кухонні мийки, крани, змішувачі, труби і фітинги). 

Опалювальні радіатори, які виготовлені з чавуну довговічніші, з хорошими 

теплоакумулюючими властивостями і високою тепловіддачею. Завдяки 

ливарним і міцним характеристикам, чавун використовують для виробництва 

комплектуючих до кухонних плит (дверцята, засувки, сажетруски). Чавун 

використовується також для виготовлення кухонного посуду. До виробів з 

чавуну можна віднести ажурні огорожі, решітки, гвинтові сходи, вуличні 

альтанки і навіси, каміни в будинку, вуличні стовпи і ліхтарі, різні декоративні 

скульптури для саду. Спортивний інвентар, наприклад гантелі або диски для 

штанг, може також виготовляють з чавуну. 
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Аналізуючи світовий ринок виробів із чавуну побутового призначення, 

науковці зазначають, що основним лідером на ринку є Китай, його металургійна 

галузь розвивається за рахунок збільшення попиту всередині країни, масштабної 

індустріалізації, залучення іноземних інвестицій, використання доходів від 

експорту, динамічного розвитку малих і середніх підприємств, 

протекціоністських заходів із захисту внутрішнього ринку та державної 

підтримки у вигляді субсидій. 

Українська металургія з випуску чавунних виробів одна з небагатьох у світі, 

яка базується на власних ресурсах, які включають значні власні запаси залізної і 

марганцевої руд, коксівного вугілля, флюсів, вогнетривких глин та інших 

мінеральних ресурсів. У числі найбільших підприємств знаходяться 19 

металургійних підприємств, 12 трубних заводів, більше 20 метизних 

підприємств, а також понад 100 підприємств з переробки металобрухту та 

відходів чавуну. 

Аналізуючи експортні можливості слід відмітити, що експорт продукції із 

чавуну побутового призначення Україною, у І кварталі 2020 р. порівняно з 

аналогічним періодом 2019 р. скоротився в декілька разів. Це пояснюється 

загальним спадом промислового виробництва та металургійної галузі. 

Погіршення стану експорту виробів із чавуну побутового призначення Україною 

відбувається через зовнішні та внутрішні фактори, серед яких можна назвати 

руйнування та втрата активів гірничо-металургійного комплексу на Сході країни 

через військові дії, послаблення виробничих та торговельних зв’язків. 

Починаючи з 2014 року Україна втратила частину металургійних потужностей 

на окупованих територіях Донбасу, що становить понад 3,3 млн т чавуну на рік.  

Україна за підсумками 2020 року посіла дев’яте місце серед 40 світових 

виробників чавуну, виплавивши за цей період 20,42 млн тонн даної продукції, на 

1,8% більше, ніж у 2019 році (таб. 1). За 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 

млн тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік). Основним країнами експорту 

виробів із чавуну залишаються країни СНД та Європи, Азії та США. 
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GMK Center інформує, що за підсумками 2021 року експорт виробів із 

чавуну побутового призначення з України зріс на 20,3% в порівнянні з 2020 

роком – до 3,1 млн т. У грошовому виразі поставки чавуну за кордон зросли на 

15% – до $ 922,2 млн. У 2020 році понад половину виробів із чавуну побутового 

призначення Україна продала в США (58,5%). На другому місці за обсягами 

поставок Китай (21,8%), на третьому – Туреччина (5,9%). 

Таблиця 1 - Найбільші виробники продукції з чавуну за 2018 та 2020 рр., млн т 

№ рейтингу Країна 

Виробництво у 

2018 р. 

Виробництво у 2020 

р. 

1 Китай 495,1 915,8 

2 Індія 59,5 101,7 

3 Японія 127,7 102,3 

4 США 106,7 89,9 

5 

Південна 

Корея 53,1 78,9 

6 Росія 70,2 71,7 

7 Німеччина 46,4 41,4 

8 Туреччина 27,4 39,8 

9 Україна 24,6 20,4 

10 Іран 12,3 26,3 

Джерело: Систематизовані автором дані на підставі статистичних 

показників  

Постачальниками на ринку виробів із чавуну товарного у 2018-2021 рр. є 

три найбільші українські холдинги (група Метінвест, корпорація Індустріальний 

Союз Донбасу, група Інтерпайп), які забезпечують понад 70% внутрішнього 

ринку України. Крім того, важливими виробниками продукції із чугунку 

побутового призначення є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., Україна), приватне акціонерне товариство 
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«Дніпровський металургійний завод» (ПАТ «ДМЗ») (м. Дніпро, Україна), ПАТ 

«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», ПАТ 

«Енергомашспецсталь» . 

Кінцевими споживачами (вантажоотримувачами) на ринку виробів із чавуну 

в Україні є: ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» – ТОВ «Інтерпайп 

Україна», ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», ТОВ 

«Спецсталь Трейд» (м. Кропивницький, Україна), ТОВ «ТД «Нітал» (м. Дніпро, 

Україна), АТ «Дніпроважмаш» (м. Дніпро, Україна), ТОВ «МД Істейт» (м. 

Запоріжжя, Україна). 

Якщо представити основних споживачів виробів із чавуну побутового 

призначення у графічному вигляді, то розподіл буде таким (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Схематичне зображення основних споживачів виробів із чавуну 

побутового призначення в Україні станом на 2019-2020 рр. 

Джерело: Систематизовані автором дані на підставі статистичних 

показників  

За січень-червень 2021 року світове виробництво виробів із чавуну 

становило 734,92 млн т, що на 7,28% вище за показник 2020 року (685,06 млн т). 

Внутрішнє споживання виробів із чавуну в Україні за 2020 р. становило 5,39 млн 

т, а у 2019 р. – 5,05 млн т, відбулось зменшення споживання продукції на 6,8 %. 

Імпорт металопродукції із чавуну у 2019 р. становив 1,3 млн т, у 2020 р. – 1,44 

млн т (+11 %). Досліджуючи одного з найбільших представників металургійної 

галузі, слід зазначити, що компанія «Інтерпайп» за останні роки скоротила 
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продаж виробів із чавуну на 10 % . Така ситуація свідчить, що металургійна 

галузь має проблеми, що не дозволяють вийти на світовий ринок і гальмують 

розвиток. 

У 2021 р. спостерігається втрата ємких ринків продукції, яка здебільшого 

відноситься не до напівфабрикатів (на сьогодні 80-89 % експорту виробів із 

чавуну – є дуже ємкими). Відбувається відчутне зниження 

конкурентоспроможності продукції із чавуну через торговельну та цінову 

політику іноземних країн-виробників.  

Проаналізовано стан ринку виробів із чавуну побутового призначення. З 

хімічної точки зору описано типи чавунів, розкрито області використання чавуну 

для виготовлення побутової продукції. Розглянуто найбільших світових 

виробників продукції з чавуну, перелічено українських споживачів та 

виробників продукції з чавуну. Оцінено перспективи розвитку даного ринку в 

Україні та сказано, що Україні слід перейняти досвід світового лідера – Китаю 

та налагодити повний цикл виробництва продукції із чавуну побутового 

призначення на території країни, вдосконалити науково-технічну й інженерну 

бази, розширити взаємодію з хімічною галуззю для вдосконалення властивостей 

чавуну. 

В перспективах подальших досліджень цікавим є вивчення можливостей 

збільшення частки України на ринку чавуну.  
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Чавун – найпоширеніший залізовуглецевий ливарний сплав із вмістом 

вуглецю понад 2,5%. У ньому можуть бути присутні кремній (до 2%), марганець 

(до 2 %), фосфор (до 0,3 %) і сірка (до 0,07 %). Чавун також служить основним 

вихідним матеріалом для виготовлення сталі. Його одержують 

пірометалургійним способом у доменних печах . 

Вироби із чавуну побутового призначення – товари, що використовуються 

для облаштування побуту. До товарів із чавуну тривалого користування 

відносяться вироби, що витримують багаторазове використання і задовольняють 

потреби власників протягом багатьох років (меблі, сантехніка, кухонна техніка, 

апаратура радіоелектронна побутова, машини та прилади електропобутові, 

машини та прилади для механізації робіт у побуті, побутові прилади електронної 

техніки, у тому числі обчислювальна техніка, прилади складної механіки, у тому 

числі годинники та секундоміри) 

Чавун, в порівнянні зі сталлю, має як переваги, так і недоліки. Позитивними 

властивостями цього матеріалу є хороші ливарні властивості (більш низька, ніж 

у сталі температура плавлення, менша усадка, хороша рідкотекучість), хороша 

оброблюваність різанням (крім одного різновиду – білого чавуну), досить висока 

працездатність в умовах тертя, здатність гасити вібрації, невелика вартість. 

Недоліком чавуну є його низькі пластичні властивості і ударна в’язкість, що 

перешкоджає використанню чавуну для виготовлення деталей, що працюють 

при значних динамічних, ударних навантаженнях, і унеможливлює в більшості 

випадків використання обробки тиском (кування, штампування, прокатки) для 

виготовлення чавунних виробів. 

Питання класифікації чавунів для побутових виробів висвітлені у працях 

ряду відомих науковців серед яких можна назвати Д. Белла, Ф. Люшера, Н. В. 

Мішина, К. Екштайна, А. Тоффлера, Д. Несбіта, С. Д. Сворака. 

Описати підходи до класифікація та навести основні характеристики 

виробів із чавуну побутового призначення. 
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Основною класифікаційною ознакою чавуну як товарної продукції є його 

призначення. За цією ознакою його ділять на передільний, ливарний, чавуни 

спеціального призначення. 

Передільний чавун призначений для переділу в сталь в конвертерах, 

мартенівських і електричних печах. Обсяг виробництва цього чавуну великий і 

становить 90% всього металу, що виплавляється в доменних печах. 

В якості передільного переважно використовують білий чавун, в якому весь 

вуглець знаходиться у вигляді карбіду заліза – цементит. Мікроструктура білого 

доевтектичного чавуну складається з перліту, ледебуриту та вторинного 

цементиту. Білий чавун дуже твердий і крихкий: він важко обробляється 

твердосплавним і абразивним ріжучим інструментом, тому виливки з білого 

чавуну знаходять обмежене застосування. Основним і єдиним показником якості 

передільного чавуну є хімічний склад, тому що він визначає спосіб і режим 

технології його подальшого переділу в сталь. 

Залежно від вмісту кремнію і призначення передільні чавуни поділяються 

на чотири типи ДСТУ 3132–95 (ГОСТ 805–95) : 

– передільний чавун для сталеплавильного виробництва марок П1, П2 з 

подальшим виготовленням виробів побутового призначення; 

– передільний чавун для ливарного виробництва марок ПЛ1, ПЛ2 і 

виготовлення виробів побутового призначення; 

– передільний фосфористий чавун марок ПФ1, ІІФ2, ПФ3; 

– передільний високоякісний чавун марок ПВК1, ПВК2, ПВК3. 

У маркуванні передільного чавуну букви позначають: П – переробний; Л – 

для ливарного виробництва виливків; Ф – фосфористий; ВЯ – високоякісний, а 

цифри – порядковий номер марки. Чим він вищий, тим меншим є вміст кремнію 

в чавуні. Передільні чавуни поділяються на групи за вмістом марганцю, на класи 

– за вмістом фосфору, на категорії – за вмістом сірки. У цьому підході до 

класифікації чавуну, чим вище порядковий номер групи, класу, категорії, тим 

більше вміст відповідних елементів. 
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Ливарний чавун призначений для виготовлення виробів побутового 

призначення методами лиття (виливків). Він має ряд таких переваг в порівнянні 

з іншими ливарними сплавами як: високі ливарні властивості; хороша 

оброблюваність різанням; достатня міцність; висока зносостійкість при роботі в 

умовах тертя (ДСТУ 2891–94 та ДСТУ ISO 9556–98). 

Ливарний чавун для виробництва побутових виробів може поставлятися у 

формі чушок (чушковий ливарний чавун) або у вигляді готових виливків (ДСТУ 

3132–95). Чушковий ливарний чавун поставляється у вигляді чушок масою 18–

45 кг, з яких на заводі шляхом повторного переплаву отримують потрібні 

виливки або вироби побутового призначення (решітки, гратки). Для чушкового 

чавуну важливим є тільки хімічний склад, а не його структура і властивості, тому 

що останні не зберігаються при повторній переплавці. 

Залежно від масової частки кремнію і призначення чушковий чавун 

поділяються на два типи: 

– ливарний, марок Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6 для виробів побутового 

призначення; 

– ливарний, рафінований магнієм, марок ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6. 

Букви в маркуванні чушкових ливарних чавунів позначають: Л – ливарний, 

Р – рафінований магнієм. Цифри в маркуванні цих чавунів (як і в маркуванні 

передільних) позначають порядковий номер марки – чим він вищий, тим менше 

вміст кремнію. 

Розподіл на групи, класи і категорії всередині окремих марок чавунів для 

продукції побутового призначення є аналогічним маркуванню передільного 

чавуну. При постачанні ливарного чавуну у вигляді готових виливків 

споживачеві важливо знати не хімічний склад, а його механічні властивості, тому 

найменування марок чавуну для виливків принципово відрізняється від 

маркування чушкового чавуну. Для ливарного чавуну у вигляді готових виливків 

буквена частина відображає найменування чавуну, що аналогічно маркуванню 
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машинобудівних чавунів, які (залежно від форми графітних включень) діляться 

на сірий та високоміцний, чавун з вермикулярною формою включень графіту, а 

також ковкий. Металева основа ливарних чавунів може бути феритна, 

феритоперлітна або перлітна. 

Сірий чавун – чавун з пластинчастою формою графітних включень (ДСТУ 

8833:2019). Виливки з нього складають до 80% загального обсягу чавунного 

лиття виробів побутового призначення. Маркується сірий чавун буквами СЧ 

(сірий чавун) і двома цифрами, що позначають межу міцності при розтягуванні 

в кгс/мм2 (1 кгс/мм2 ≈ 9,8 МПа). ДСТУ 8833:2019 встановлює наступні марки 

сірого чавуну: СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30. На вимогу споживача 

допускається випуск сірого чавуну марок СЧ18, СЧ21. 

Для виготовлення маловідповідальних деталей, що мають незначні 

навантаження під час побутового використання, з товщиною стінки виливки 10–

30 мм використовують чавуни марок СЧ10 і СЧ15, а для виготовлення 

відповідальних деталей застосовують чавуни марок СЧ18, СЧ21, СЧ24, СЧ25, 

СЧ30 і СЧ35. 

Слід зазначити, що чавуни СЧ30 і СЧ35 відносять до групи модифікованих 

сірих чавунів, які отримують додаванням в рідкий чавун перед розливанням 

спеціальних добавок-модифікаторів (феросиліція, силікокальція, графіту). Це 

дозволяє отримувати в модифікованих чавунних виливках перлітну основу з 

вкрапленнями невеликої кількості ізольованих пластинок графіту середньої 

величини, що, в кінцевому рахунку, підвищує їх механічні властивості під час 

використанні у побуті. Основні області застосування виливків з сірого чавуну 

представлено у таблиці 1. 

Високоміцний чавун для виробів побутового призначення – чавун з 

кулястою формою включень графіту (ДСТУ 3925–99). Його отримують 

обробкою розплавленого чавуну такими модифікаторами, як магній, церій або 

інші лужні або лужно-земельні метали. 
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Таблиця 1 – Основні області застосування виливків з сірого чавуну для 

виробів побутового призначення 

Марка 

чавуну 
Області застосування чавунів 

СЧ10, 

СЧ15, 

СЧ18 

Деталі, які в умовах використання піддаються низьким динамічним

навантаженням, а також працюють в умовах сухого тертя і тертя з

мастилом при повітряному або гідравлічному тиску: блок циліндра

двигуна, головка блоку, сідла клапанів, картери, корпуси приладів 

побутового призначення, маточини, маховики, кришки, кронштейни,

шківи, стійки, плити і підстави деяких газових приладів, гальмівні

барабани, диски зчеплення 

СЧ20, 

СЧ21, 

СЧ24, 

СЧ25 

Деталі, які в умовах використання піддаються середнім динамічним 

навантаженням: блок циліндрів, головки і гільзи циліндрів, корпуси

електроприладів побутового призначення, картери, кришки, барабани

зчеплення, балансири, станини і стійки різних верстатів, санчата, столи,

гідроциліндри, корпуси водяних насосів побутового призначення 

Джерело: авторські результати систематизації наукової інформації 

Маркують високоміцний чавун для виробів побутового призначення 

буквами ВЧ і цифрами, що позначають межу міцності при розтягуванні 

(кгс/мм2). ДСТУ 3925–99 встановлює наступні марки високоміцного чавуну для 

виробів побутового призначення: ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45, ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, 

ВЧ100. Перевагою високоміцного чавуну є гарне поєднання високої 

пластичності і міцності при розтягуванні і вигині. Деякі області застосування 

високоміцних чавунів для виготовлення виробів побутового призначення 

представлені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Області застосування високоміцних чавунів для виробів 

побутового призначення  

Марка 

чавуну 

Області застосування марок чавунів для виробів побутового 

призначення 

ВЧ35, 

ВЧ40 

Маточини, ободи, шестерні і кронштейни сівалок, корпуси

диференціалів, бортові редуктори, педалі зчеплення, шківи, маточини,

корпуси підшипників, опори і важелі рульового управління

зернозбиральних комбайнів 

ВЧ45 
Корпуси редукторів зернозбиральних комбайнів, корпуси побутових

приладів 

ВЧ70 
Колінчаті вали зернозбиральних комбайнів різних типів, несучі

елементи побутових приладів 

Джерело: авторські результати систематизації наукової інформації 

Ковкий чавун для виробів побутового призначення – чавун з пластівчастої 

формою графітних включень (ДСТУ 8833:2019). Отримують ковкий чавун 

шляхом тривалого відпалу виливків з білого чавуну протягом 17–32 год при 

температурі 720–1050 °C. Ковкий чавун для виробів побутового призначення 

займає проміжне положення по міцності між сірим і високоміцним чавунами. 

Маркують ковкий чавун для виробів побутового призначення буквами КЧ і 

цифрами: перші дві цифри – межа міцності при розтягуванні (кгс/мм2); другі – 

відносне подовження при розтягуванні (%). ГОСТ 1215–79 встановлює наступні 

марки ковкого чавуну: КЧ30–6, КЧ33–8, КЧ35–10, КЧ37–12, КЧ45–7, КЧ50–5, 

КЧ55–4, КЧ60–3, КЧ65–3, КЧ70–2, КЧ80–1,5. 

Перевагами ковкого чавуну для виробів побутового призначення є достатня 

пластичність і хороші антифрикційні властивості, невисока вартість у порівнянні 

зі сталлю, відсутність залишкових ливарних напруг, що зникають при відпалі, 

висока корозійна стійкість. Області застосування ковких чавунів представлені в 

таблиці 3. 
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Таблиця 3 – Області застосування ковких чавунів у побутових виробах 

Марка 

чугуну 

Області застосування 

 

КЧ30–6 

Деталі, що працюють при низьких статичних і динамічних

навантаженнях: головки, хомутики, гайки, глушники, клапани, ніпелі,

трійники, фланці, муфти 

КЧ33–8 

Деталі, що працюють при середніх статичних і динамічних 

навантаженнях: черевики, підкладки, вилки, підшипники, хомутики,

кронштейни, коробки, скоби, тримачі, коромисла. 

Джерело: авторські результати систематизації наукової інформації 

Проведений аналіз наукових джерел дозволяє нам зробити висновок, що 

чавун має надзвичайно велике значення для виготовлення виробів побутового 

призначення. Наведено хімічний склад чавуну та перелічено його різновиди 

згідно будови. Вказано особливості маркування та головні області використання 

передільного, чушкового, сірого, білого, високоміцного та ковкого чавунів. Для 

кожного виду чавуну вказано діючий стандарт (ДСТУ) та перелічено їх переваги 

при обробці. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані із розширенням асортименту 

чавунів для виготовленням продукції побутового призначення шляхом уведення 

нових типів добавок. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СПОЖИВЧІ ПЕРЕВАГИ КОПЧЕНОЇ РИБИ 

Визначено місце копченої риби в раціоні харчування населення України. Оцінено 

зміни обсягів споживання рибопродуктів в останні роки. Описані споживні 

переваги копченої риби, її хімічний склад та харчову цінність. Показані зміни 

хімічного складу риби холодного копчення залежно від особливостей 

виробництва. 

Ключові слова: рибна продукція, копчена риба, риба холодного копчення, 

хімічний склад копченої риби, харчова цінність копченої риби. 

Риба та рибні продукти є цінним продуктами харчування, які мають бути в 

раціоні майже кожного дня. Риба – один з найбільш важливих харчових 

продуктів, який містить цінні поживні речовини: білки, жири, вуглеводи, 
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вітаміни А, Д, Е та майже всі вітаміни групи В, а також багато мінеральних 

елементів, які забезпечують нормальний обмін речовин. М‘ясо риби 

характеризується високою харчовою цінністю. Це обумовлено декількома 

чинниками: наявність в рибі всіх речовин, які необхідні для раціонального 

харчування людини; великою кількістю їстівних частин і високою 

засвоюваністю всіх тканин риби; наявністю у більшості риб властивих тільки їм 

смаку та аромату. За біологічною цінністю білок риб не поступаються білку м'яса 

теплокровним тварин, але вони легше переварюються і засвоюються організмом 

людини. Вміст вуглеводів у м'ясі риб дуже низький, а біологічна цінність білка 

перевищує навіть цінність коров'ячого молока і білка теплокровних, тому 

виробництво рибної продукції є додатковим джерелом одержання тваринного 

білка, особливо в країнах зі слаборозвиненим сільським господарством. 

Вченими встановлено, що риба більш корисніша ніж яловичина, особливо 

для люде похилого віку та з надлишковою вагою, вона швидко переварюється 

навіть при пониженій секреції травних органів. Це є результатом того, що і 

м‘язова, і сполучна тканини риби менш щільні, тому легке розжовуються ніж 

м‘ясо. Вченими доведено, що регулярне включання в щонедільний раціон риби 

знижує кількість серцево-судинних захворювань на 40%. 

Однак за останнє десятиріччя значна частина населення України в силу 

фінансових проблем була змушена обмежити споживання риби та 

рибопродуктів. Так, в останні роки міське населення України скоротило 

вживання риби майже в 4 рази, сільське – в 6 раз, багатодітні сім’ї в 7 раз, 

пенсіонери – в 8 раз. Близько 15% населення взагалі не вживають в харчуванні 

рибопродукти [1]. 

Копчена риба є делікатесним і поживним продуктом, що споживається в 

їжу без попередньої кулінарної обробки й користується постійним попитом у 

споживачів. При копченні риба частково зневоднюється, зменшується її маса, 
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змінюються структурно-механічні властивості тканин. Отже, копчення не просто 

продовжує строк зберігання риби, воно в значній мірі змінює споживні 

властивості продукту, його смак, ароматичні властивості та консистенцію. 

Системним дослідженням питань хімічного складу та харчової цінності 

копченої риби були присвячені роботи Власенка І.В., Сидоренко О.В., Дубініної 

А.А., Онищенко В.М., Янчевої М.О., Попової Т.М., Томашевської Р.Я. 

Мета статті: на основі літературних джерел проаналізувати споживні 

переваги копченої риби, її хімічний склад та харчову цінність. 

Розрізняють молекулярний і елементарний хімічний склад копченої риби. 

Елементарний склад характеризується присутністю в м'ясі копченої риби 

окремих хімічних елементів, таких як кисень, вуглець, водень, кальцій, фосфор, 

калій, натрій, хлор, мідь, бром, йод, залізо й ін. Під молекулярним хімічним 

складом мають на увазі вміст у продукті різних хімічних сполук: води, білків, 

жирів, вуглеводів, вітамінів, гормонів, ферментів тощо. 

Молекулярний хімічний склад показує вміст у копченій рибі окремих 

хімічних сполук, що мають харчове, кормове або технічне значення, а також 

характеризують ступінь свіжості рибопродуктів (табл. 1). До складу риби 

входить значна кількість різних хімічних речовин, серед яких найбільше 

значення мають білки, жири, вода і деякі мінеральні речовини, зокрема 

фосфорнокислий кальцій. Ці речовини є основним матеріалом, з якого 

побудовані тканини й органи риб. Крім них у тканинах риби знаходяться 

специфічні речовини, що служать регуляторами життєвих процесів, — 

фосфатиди, стерини, вітаміни, ферменти і гормони. У невеликій кількості 

(близько 1%) у рибі утримуються також вуглеводи (глікоген). 
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Таблиця 1 - Вміст основних речовин в рибі холодного копчення [2] 

Риба 

Вміст в м’ясі, % 

в

оди 

б

ілків 

Ж

иру 

мінера

льних 

речовин 

Бічник білужачий 
5

5,5 

1

8,2 

17

,2 
9,1 

Балик 
5

7,2 

2

0,4 

12

,5 
9,9 

Теша осетрова 
4

7,6 

1

7,6 

25

,7 
9,1 

Вобла велика й середня 
5

0,0 

3

1,1 

6,

3 
12,6 

Кефаль чорноморська середня 
5

7,0 

2

3,8 

11

,5 
7,7 

Лящ каспійський великий і 

середній 

5

3,3 

2

9,7 

4,

6 
12,4 

Окунь морський (баличок) 

великий і середній 

5

3,5 

2

6,4 

10

,4 
9,7 

Рибець весняний великий і 

середній 

4

6,0 

2

8,6 

12

,0 
13,4 

Шемая азово-чорноморська 

весняна 

4

5,5 

2

8,1 

18

,1 
8,3 

 



498 
 

Хімічний склад риби міняється в залежності від її віку і статі, місця і часу 

лову, виду та способу копчення. 

М'ясом у копчених риб прийнято називати тулубні м'язи разом із 

сполучною і жировою тканиною, кровоносними і лімфатичними судинами і 

дрібними м'язовими кісточками.  

Вода у копченій рибі знаходиться у вільному і зв'язаному стані. Її кількість 

в рибі холодного копчення 45-57%. Вільна вода є розчинником екстрактивних 

азотистих речовин і мінеральних солей. Вона в більшій мірі випаровується при 

копченні ніж зв’язана. 

Білки - основна структурна речовина тканини риби. У рибі холодного 

копчення їх кількість 17-31%. Молекула білка складається з амінокислот. У 

даний час відомо більш 30 різних амінокислот, 8 з них є незамінними, котрі не 

можуть синтезуватися в організмі й у необхідній кількості повинні надходити з 

їжею. До них відносяться лізин, метіонін, лейцин, ізолейцин, фенілаланін, 

треонін, триптофан і валін. Замінні амінокислоти — аланін, гліцин, пролін, серії, 

аспарагінова кислота, глютамінова кислота й ін. 

Залежно від фізико-хімічних властивостей у рибі виділяють білки 

водорозчинні (альбумінові), солерозчинні (глобулінові), нерозчинні у воді і 

солях (міостроміни) і нерозчинні у воді, солях і кислотах (строми). Білки в м'ясі 

знаходяться в колоїдному стані, вони нестійкі й при копченні згортаються. 

Небілкові азотисті речовини. Близько 15-20% азоту, що утримується в 

копченій рибі, входить до складу небілкових азотистих речовин. До них 

відносяться екстрактивні речовини і продукти розпаду протеїнів. Вони розчинні 

у воді, додають м'ясу смак і запах, сприяють підвищенню апетиту і кращому 

засвоєнню їжі.  

У групу екстрактивних речовин входять: леткі основи (аміак, моно-, ди-, 

триметиламіни); три метиламінові основи (триметиламіноксид, бетаїн тощо); 

похідні гуанідину (креатин, гістидін і ін.); змішана група (сечовина, вільні 

амінокислоти, пурин тощо). 
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Жир, що знаходиться в м’язах копченої риби, являє собою суміш жирових 

речовин, нерозчинних у воді і розчинних в органічних розчинниках. Основну 

масу жирових речовин складають прості (нейтральні) жири. У невеликих 

кількостях утримуються сполуки типу ефірів — складні ліпіди і ліпоїди. До 

ліпоїдів відносяться фосфатиди і стериди. Крім простих і складних ліпідів, у 

жирах риб присутні розчинні в ньому стерини, вітаміни A, D, Е, К, Р і барвні 

речовини (пігменти). Пігменти додають жиру колір від ясно-жовтого до 

червоного. 

Прості жири являють собою суміш складних ефірів гліцерину і трьох 

молекул жирних кислот. Останні можуть бути насиченими або ненасиченими. 

Вміст насичених жирних кислот у жирах риб складає близько 16-18,8, а 

ненасичених — близько 81,3-84,2% від загальної маси жирних кислот. До 

ненасичених жирних кислот відносяться такі — лінолева, ліноленова, 

арахідонова тощо. Високий вміст ненасичених жирних кислот додає жиру риб 

рідку консистенцію, якщо жир зберігається при температурі 20°С. Нестійкість 

цих жирів при зберіганні також пояснюється високим вмістом ненасичених 

жирних кислот. Під дією високої температури, вологи і кисню повітря вони 

піддаються гідролізові й окислюванню. При цьому змінюються колір, смак, 

запах жиру, що зв'язано з утворенням у ньому перекисів, альдегідів, кетонів, 

оксикислот і низькомолекулярних жирних кислот. 

Температура плавлення риб'ячого жиру складає 26,4-32,8°С. Щільність — 

0,9120-0,9192, неомилених речовин 0,1-0,7%, йодне число — 113,4-157,6, 

коефіцієнт омилення — 184-189,9. 

Вміст жиру у найбільшій мірі не відрізняється стабільністю. Так, риба 

холодного копчення його кількість знаходиться в межах 4-18%. 

Фосфатиди — це складні ефіри, що складаються зі спирту, жирних кислот, 

фосфорної кислоти й азотистої основи. Вони представлені лецетином, 

кефалином і сфингомиелином.  
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Стерини та стериди в риб'ячих жирах представлені в основному 

холестерином, що у вільному виді й у виді складних ефірів (стеридів) входить до 

складу всіх клітин і тканин, утворюючи з білками комплекси. 

Вуглеводом, що входить до складу риби, є глікоген. Кількість глікогену в 

тілі риби невелика (до 0,64%), тому істотного впливу на калорійність м'яса риби 

він не робить. При визначенні загального хімічного складу глікоген до увагу не 

приймають. 

Мінеральні речовини. У великих кількостях у м'ясі копчених риб виявлені 

фосфор, кальцій, калій, натрій, магній, сірка, хлор і інші елементи. Вони 

утримуються в м'ясі в десятих частках відсотка і називаються макроелементами. 

Крім них у м'ясі утримуються в невеликих кількостях залізо, мідь, марганець, 

кобальт, бром, йод, що називаються мікроелементами. 

На сьогодні в тілі риби знайдено близько 60 хімічних елементів, у тому 

числі кисень, водень, вуглець, кальцій, фосфор, калій, натрій, хлор, мідь, бром, 

йод, залізо й ін. Мікроелементи необхідні для нормальної життєдіяльності 

організму. 

Вміст хімічних елементів у копченому м'ясі морських і прісноводних риб 

приблизно однаковий. Виключення складають йод і залізо, яких у м'ясі 

прісноводних риб міститься менше. На вміст мінеральних речовин у м'язовій 

тканині впливають склад і концентрація різних солей у водному середовищі, що 

оточує рибу. 

Вітаміни утримуються в тканинах у незначних кількостях, але при цьому 

відіграють дуже суттєву роль у регуляції обміну речовин. Відсутність або 

недостатня кількість одного або декількох вітамінів викликає ті чи інші 

захворювання. Вміст вітамінів на 100 г їстівної частини риб холодного копчення 

показаний в табл. 2. 
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Таблиця 2 - Вміст вітамінів, мг на 100 г їстівної частини риб холодного 

копчення [2] 

Вітаміни Скумбрія 

атлантична 

Ставрида 

атлантична 

Вітамін А 0,02 0,02 

Вітамін Е - 1,10 

Вітамін С 2,9 2,0 

Вітамін В6 0,49 0,27 

Ніацин 2,9 1,83 

Рибофлавін 0,18 0,15 

Тіамін 0,12 0,16 

Фолацин 10,0 9,5 

β-каротин Сліди - 

 

Зміни хімічного складу риби у значній мір залежить від особливостей 

копчення. У приготуванні копченої риби часто використовують в останній час 

змішане копчення, а також різні засолювальні суміші з ароматичними 

домішками, барвниками (буряковий сік) та рослинною олією. 

Для виявлення впливу копчення на склад ліпідів м’яса копченої риби, її 

філетували, витримували у розчині кухонної солі 15,8%-ної концентрації 

протягом 3 хв. при температурі 20° С у співвідношенні риби та розчину 1:4. Далі 

філе клали у маринадний розчин та охолоджували протягом 12 год. до 

температури 1° С, коптили 2 год. при температурі 30° С, а потім 45 хв. - при 

температурі 75° С. 
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Дослідженнями проведеними із застосуванням в якості модельного зразку 

минтаю, встановлено, що у процесі копчення підвищувалося перекисне число 

жиру, вміст у жиру альдегідів, який визначається за реакцією з 2-

тіобарбітуровою кислотою, та вільних жирних кислот. Це пояснюється тим, що 

підвищення температури до 30° С у перший період копчення протягом 2 годин 

активізувало дію ферментних систем та прискорило гідроліз ліпідів. 

Вплив копчення на деякі показники якості ліпідів показано у табл. 3. 

Таблиця 3 - Вплив копчення на деякі показники якості ліпідів [3] 

Філе минтаю
Перек

исне число 

Вміст 

альдегіді
в µ, моль/ 100 г

вільних жирних 
кислот, % олеїнової 
кислоти 

До копчення 1,94 0,72 0,95 
Після 

копчення 
6,25 1,6 5,21 

 

Встановлено, що вміст тригліцеридів, фосфоліпідів та вільних жирних 

кислот у жиру минтаю становить близько 99%, інші фракції (моногліцериди, 

дигліцериди, ефіри холестерину) становлять близько 1%. Це співвідношення 

коливається залежно від ступеня жирності риби. 

У табл. 4 наведено дані щодо впливу копчення на вміст окремих фракцій 

ліпідів минтаю. 

Таблиця 4 - Дані щодо впливу копчення на вміст окремих фракцій ліпідів 

минтаю [3] 

Філе 
минтаю 

Вміст 
ліпідів, % від 
сухої маси 

Вміст у ліпідах, % 

тригліцер
идів 

фосф
ор-ліпідів 

вільних 
жир-них кислот

До 
копчення  

19,40 85,87 13,16 0,97 

Після 
копчення 

19,24 85,32 9,96 4,72 
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Дані табл. 4 свідчать, що вміст тригліцеридів знижується незначно. Одначе 

копчення спричиняє підвищення вмісту вільних жирних кислот. У процесі 

копчення жирнокислотних склад ліпідів також змінюється певною мірою. У 

табл. 5 наведено дані, що характеризують склад жирних кислот філе минтаю до 

та після копчення. 

Тригліцериди становлять близько 85% усіх ліпідів минтаю. 

Таблиця 5 - Вміст окремих жирних кислот ліпідів, % від загальної маси 

жирних кислот [3] 

Жирна кислота 

Вміст окремих жирних кислот 
ліпідів, % від загальної маси жирних 
кислот 

до копчення 
після 

копчення 

14:0 7,13 6,93 

16:0 16,4 17,6 

16:1 (n=7) 9,12 9,07 

16:2 (n=4) 1,13 0,98 

16:4 (n=3) 0,85 0,84 

18:0 2,65 2,58 

18:1 (n=9) 4,5 4,32 

18:1 (n=7) 2,19 2,06 

18:3 (n=3) 0,69 0,78 

18:4 (n=3) 1,82 1,53 

20:1 (n=9) 7,10 7,18 

20:4 (n=3) 0,9 0,69 

20:5 (n=3) 13,19 11,67 

22:1 (n=11) 11,52 12,7 

22:5 (n=3) 1,07 0,83 
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22:6 (n=3) 12,64 11,01 

У табл. 6 наведено дані щодо змін вмісту окремих жирних кислот 

тригліцеридної фракції ліпідів минтаю під впливом копчення; відзначено 

невелике зниження вмісту поліненасичених жирних кислот. 

Таблиця 6 - Зміни вмісту окремих жирних кислот тригліцеридної фракції 

ліпідів минтаю під впливом копчення [3] 

Жирна кислота 
Вміст жирних кислот, % від маси 

до копчення після копчення 

1 2 3 

14:0 7,01 7,74 

16:0 16,10 16,27 

16:0 (n=7) 9,10 9,44 

16:2 (n=4) 1,17 1,14 

16:4 (n=3) 0,80 0,94 

18:0 2,11 2,28 

18:1 (n=9) 4,74 4,78 

18:1 (n=7) 2,34 2,56 

18:3 (n=3) 0,74 0,68 

18:4 (n=3) 1,90 1,47 

20:1 (n=9) 7,53 8,05 

20:4 (n=3) 0,61 0,73 

20:5 (n=3) 12,56 10,90 

22:1 
(n=11) 

11,77 12,99 

22:5 (n=3) 1,20 1,17 

22:6 (n=3) 8,23 7,29 
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Серйозні зміни у процесі копчення філе минтаю спостерігалися щодо 

вмісту жирних кислот фосфоліпідної фракції жиру, про що свідчить табл. 7. 

Таблиця 7 - Зміни жирних кислот фосфоліпідної фракції жиру у процесі 

копчення філе минтаю [3] 

Жирна 

кислота 

Вміст жирних кислот, % від маси 

до копчення після копчення 

14:0 0,76 1,13 

16:0 17,01 20,71 

16:0 

(n=7) 
1,0 2,77 

16:2 

(n=4) 
0,16 0,22 

16:4 

(n=3) 
0,14 0,18 

18:0 0,14 0,18 

18:1 

(n=9) 
2,66 – 

Особливо слід відзначити значне зменшення вмісту ейкозанпентаінової 

кислоти (приблизно в 1,5 рази) та докозангексаїнової кислоти (в 1,2 рази). 

Зменшився також вміст кислот 18:0, 18:3 (n=3), 20:4 (n=3), 20:5 (n=3), а кислот 

14:0, 16:0, 16:1(n=7), 16:2 (n=4), 20:1 (n=9), та 22:1 (n=11) - збільшився; вміст 

інших кислот практично не змінився. 

У процесі копчення зменшення вмісту вільних жирних кислот було 

значнішим ніж змінення їхнього вмісту у тригліцеридній фракції ліпідів. 

Зменшення вмісту кислот 20:5(n=3) та 22:6 (n=3) тригліцеридної фракції 

становило 13,2 та 11,4% відповідно, а втрати аналогічних вільних кислот - 24,2 

та 14,9% відповідно. 

Дані, які характеризують зміну вмісту вільних жирних кислот ліпідів 

копченого минтаю наведено у табл. 8. 
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Таблиця 8 - Зміни вмісту вільних жирних кислот ліпідів копченого минтаю  

[3] 

Жирна кислота 
Вміст жирних кислот, % від маси 

до копчення після копчення 

14:0 5,82 6,46 

16:0 15,36 18,30 

16:0 (n=7) 8,79 8,87 

16:2 (n=4) 1,16 1,27 

16:4 (n=3) 1,43 1,33 

18:0 1,91 1,37 

18:1 (n=9) 4,19 4,11 

18:1 (n=7) 3,25 3,30 

18:3 (n=3) 1,28 1,18 

18:4 (n=3) 2,15 1,75 

20:1 (n=9) 4,13 3,96 

20:4 (n=3) 1,28 0,86 

20:5 (n=3) 13,64 11,62 

22:1 

(n=11) 
6,45 7,19 

22:5 (n=3) 1,49 1,13 

22:6 (n=3) 13,89 11,81 
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Результати досліджень свідчать, що у процесі копчення минтаю вміст 

насичених кислот підвищується, вміст поліненасичених кислот ряду n=3, 

особливо кислоти 20:5 (n=3) та 22:6 (n=3), знижується. Відзначено, що окислення 

та гідроліз ліпідів у процесі копчення максимально впливають на змінення 

вмісту жирних кислот фосфоліпідної фракції, Кислоти вмісту цієї фракції 

спричиняють небажані зміни смакових властивостей копченої риби. 

Отже, харчова цінність риби холодного копчення залежить від хімічний 

склад сировини, виду та способу копчення. Вода у копченій рибі знаходиться як 

у вільному так і у зв'язаному стані. Її кількість в рибі холодного копчення 45-

57%. Білки - основна структурна речовина тканини риби. У рибі холодного 

копчення їх кількість 17-31%. До небілкових азотистих речовин відносять 

екстрактивні речовини і продукти розпаду протеїнів. Вони розчинні у воді, 

додають м'ясу смак і запах, сприяють підвищенню апетиту і кращому засвоєнню 

їжі. Вміст жиру в значній мірі залежить від виду риби та умов її мешкання. 

Основну масу жирових речовин складають прості (нейтральні) жири. У 

невеликих кількостях утримуються сполуки типу ефірів — складні ліпіди і 

ліпоїди. До ліпоїдів відносяться фосфатиди і стериди. Вуглеводом, що входить 

до складу риби, є глікоген. У великих кількостях у м'ясі копчених риб виявлені 

фосфор, кальцій, калій, натрій, магній, сірка, хлор і інші елементи. Серед 

вітамінів слід зазначити вітамін А, Вітамін Е, Вітамін С, Вітамін В6, ніацин, 

рибофлавін, тіамін, фолацин, β-каротин. 

Дослідженнями проведеними із застосуванням в якості модельного зразку 

минтаю, встановлено, що у процесі копчення підвищувалося перекисне число 

жиру, вміст альдегідів, копчення спричиняє підвищення вмісту вільних жирних 

кислот, суттєві зміни у процесі копчення філе минтаю спостерігалися щодо 

вмісту жирних кислот фосфоліпідної фракції жиру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАРІАНСЬКОЇ КУХНІ 

 

У даній статті висвітлено особливості вегетаріанського харчування. Історія 

виникнення вегетаріанства та становлення його в Україні. Проаналізовано 

сучасні тенденції ресторанного господарства в Україні, зокрема роль та вплив 

вегетаріанської кухні на ринок послуг.  

Ключові слова: ринок послуг, вегетаріанство, здорове харчування,  ресторанне 

господарство, ресторан, кафе, виробництво, обслуговування. 

Вегетаріанство — це давня оздоровча система харчування, що має 

глибоке релігійне і філософське підґрунтя, базується на продуктах рослинного 

походження та передбачає певний спосіб життя. Термін вегетаріанство 

походить від латинського «vegetis», що означає «життєрадісний, свіжий, 

повний сил». 

Розрізняють кілька різновидів вегетаріанського харчування: 

1. Веганство – суворе вегетаріанство, при якому дозволяється 

вживати лише рослинну їжу; 
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2. Лактовегетаріанство –  крім рослинної їжі дозволяється 

вживати молоко та молочні продукти; 

3. Лактоововегетаріанство – дозволяється додатково до 

молочно-рослинної їжі вживати яйця птиці; 

4. Вітаріанізм – дозволяється лише сира вегетаріанська їжа, в 

той час як перші три види вегетаріанства дозволяють її теплову обробку. 

Вегетаріанці також можуть відмовлятись від споживання субпродуктів 

тваринного походження, таких як сичужного ферменту чи желатину, а також 

продуктів бджільництва. 

Вегетаріанство в Україну прийшло з Російської імперії, а саме з міста Санкт-

Петербург. Оскільки там зібралося перше вегетаріанське товариство, ідеї якого 

набули розповсюдження. А другим таким товариством стало Київське. Зрештою, 

в Україні стало більше вегетаріанських товариств, ніж власне на території Росії. 

Настільки ця ідея тут знайшла гастрономічно-кулінарне світоглядне підґрунтя. 

Сама українська кухня в своїй основі зерново-молочній була дуже гарним тлом 

для цього руху, але фактично як вегетаріанська ідея це виникає на початку ХХ 

століття, як рефлексія на толстовський рух під девізом "не убий"[2] 

Впроваджували цю ідею ентузіасти, головним ідеологом в Україні став Іосиф 

Перпер. Він був євреєм, мав гарну комунікацію, підтримував цю ідею. В 1908 

році було започатковано Київське вегетаріанське товариство, яке дало поштовх 

до цього руху по всій території України. Тобто історії українського 

вегетаріанства, як мінімум, вже 120 років, хоча прихильники існували раніше і 

були практичними вегетаріанцями. У 1911 році у Києві було 11 вегетаріанських 

їдалень, Одеса мала близько десяти. За день у них могло побувати до 700 

відвідувачів. 

Були дві течії: медичне вегетаріанство й ідеологічне (етичне), яке якраз і 

сповідували в Україні. [2] 

Весь процес рухали, в першу чергу, ентузіасти, і вони звичайно хотіли об'єднати 

людей, які були розрізнені. І власне в Україні було відкрито 11 вегетаріанських 
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товариств протягом всього-навсього чотирьох років. Були охоплені такі міста як 

Одеса, Харків, теперішній Дніпро, Житомир, а в Києві паралельно діяли два 

вегетаріанських товариства, між якими виникали розбіжності. 

Одні дотримувалися ідей чистого веганство, тобто, повного утримання від будь-

якої тваринної їжі, але все-таки перемогла ідея лакто-ово-вегетарианства, тобто 

рослинна їжа + яйця і молоко. 

Вегетаріанство не передбачає роздільного харчування. Сама ця кухня — це 

велика кількість інгредієнтів, злаків з великою кількістю спецій, це зовсім не 

прісна кухня, далека від медичних дієт і обмежень. Це — надзвичайно смачно. 

Якщо взяти традиційну українську кухню, то 80% її і є лакто-ово-

вегетаріанською за своєю основою. щоб стати вегетаріанцем зразка сторічної 

давнини — треба просто відмовитися від м’яса, сала і риби", — говорить Олена 

Пивоваренко.  

Також задіяні в українській кухні були гриби, втім були табу на неїстівні та 

галюциногенні гриби. Надзвичайно популярними були супи, до того ж — у 

формі пюре. Багато було сумішей зернових, що на сьогодні нехарактерно.  

Десерти були на молочно-яєчній основі з великою кількістю ягід та фруктів. [1] 

Вегетаріанці, вегани, захисники навколишнього середовища мають 

значний вплив на розвиток сучасного суспільства. Ресторанна сфера не 

залишається осторонь від еко-тенденцій. Експерти прогнозують поступове 

скорочення продуктів, виробництво і переробка яких пов’язана з високими 

викидами вуглецю в атмосферу. Йдеться про деякі види м’яса, сиру, а також про 

каву, шоколад. 

Кафе і ресторани будуть використовувати місцеві продукти – наприклад, 

сезонні сільгоспкультури. Однією з новинок ресторанного бізнесу є поява при 

деяких закладах громадського харчування міні-ферми. Яскравий приклад – 

ресторан “Долина страусів” в Київській області. Для приготування страв тут 

використовуються екологічно чисті фермерські продукти. 
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Уже сьогодні практикується використання синтетичного м’яса 

(створюється в лабораторних умовах з клітин), приготування страв з комах, 

бобових та інших продуктів з високим вмістом білка. Мережа McDonald’s 

повідомила про нову лінійку McPlant – бургери та інші блюда на основі м’яса 

рослинного походження. Страви з альтернативного м’яса можна спробувати в 

київських ресторанах – Queen, Mocco, IZone Cafe та інших. [3] 

Вегетаріанське кафе на сьогоднішній день в тренді. Розширивши 

асортимент за рахунок страв з продуктів виключно рослинного походження, 

можна збільшити клієнтську аудиторію за рахунок шанувальників plant-based 

дієти, адептів правильного харчування і здорового способу життя. 

Кожен ресторатор знає, що будь-яка страва – це не тільки власне їжа, а й 

емоції. Кухня – це свого роду міст, що з’єднує з різними народами і культурами. 

Тому останнім часом спостерігається таке явище, як «глобалізація кухні». В 

одному ресторані гість може спробувати страви різних країн світу. Щоб 

орієнтуватись на споживачів з сигменту вегетаріанці, більшість ресторанів вже 

зараз мають в своєму арсеналі меню з стравами рослинного походження. Таким 

чином, ресторатори заповнюють нішу вегетаріанських закладів, аби 

задовольнити побажання як веганів так і м’ясоїдів. [4] 

З кожним роком кількість вегетаріанців стрімко зростає. А тому все 

більшої популярності набирає вегетаріанська кухня. А ось закладів ресторанного 

господарства, які спеціалізуються виключно на вегетаріанській кухні – вкрай 

мало.  

Проаналізувавши ринок ресторанних послуг можна описати найбільші 

заклади вегетаріанської кухні:  

[tri:] 

Ресторан розташований в Києві на вулиці Олеся Гончара 15/3. Крім того, 

що всю їжу в ресторані готують без використання м'яса, риби, яєць, молока, 

цукру, дріжджів і борошна, в процесі приготування вона проходить мінімальну 

теплову обробку або зовсім обходиться без неї. Також цей ресторан примітний 

тим, що він є місцем відпочинку для всієї родини. 

Імбир 
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Ресторан знаходиться в Києві на вулиці Жилянська, 7. Особливістю Імбиру 

є те, що в ньому можна не тільки смачно перекусити, а й зануритися в читання, 

вибравши одну з безлічі книг, наявних в кафе. В меню Імбиру доступні страви, 

як для вегетаріанців, так і для веганів і сироїдів. А в його основу покладено 

принципи ведичної кулінарії. 

Vitamin 

В місті Харків  на вулиці Бакуліна, 1 розташувалося кафе «Вітамін», яке 

славиться приємною і затишною атмсферою і великим вибором сироїдних і 

вегетаріанських страв. Головною метою кафе є оздоровлення суспільства за 

допомогою найпростішого і природного способу харчування. 

Green 

У Львові  на вулиці Братів Рогатинців, 5 є вегетаріанське арт-кафе «Green». 

Кажуть, зелений - це колір життя. Тому якщо вам не вистачає в житті 

зелених фарб, кафе «Green» чекає вас з відкритими обіймами. Кафе «Green» - це 

не тільки місце, де подають смачні і корисні страви, це ще і простір для 

відпочинку і розвитку своєї особистості. Green славиться своїми регулярними 

майстер-класами, як для дорослих так і для дітей, релакс-вечірками і арт-

терапевтичними сеансами. 

До того ж, при вході в кафе є невеликий магазинчик, де можна придбати 

вегетаріанські та веганські продукти. 

True 

А ось в Одесі, відкрили ресторан здорової вегетаріанської, веганскої і 

сироїдної кухні «True», який розташований в Сабанському провулку, 1. Ресторан 

має меню з досить високими цінами. Але в той же час, він може похвалитися 

великою різноманітністю страв. Тут є практично все. 

Так само, як і в кафе «Green», в True часто проводять різні майстер-класи, 

в основному по правильному харчуванню. 

Новий тренд вегетаріанської кухні, лише почав активно розвиватись, але чи 

“взяти на озброєння” – кожен ресторатор вирішує сам, виходячи зі специфіки 
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бізнесу. У будь-якому випадку, слід йти в ногу з часом, і враховувати зміни в 

запитах споживача. Це – можливість утриматися на плаву в період кризи і 

запорука процвітання в період стабільності. [4] 
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Підсолоджувачі та цукрозамінники стали важливою складовою 

повсякденного раціону і використовуються багатьма групами населення для 

різних цілей. Деякі споживачі застосовують їх для зниження ваги, інші - в якості 

замінника цукру при діабеті.  

Ситуація ускладнюється загальною економічною нестабільністю, 

інфляцією, недосконалістю ринкових відносин. Внаслідок цього підприємства 

мають динамічно вирішувати питання оцінки стратегії своєї поведінки не тільки 

у перспективі, але й сьогодні, а також слідкувати за ситуацією потреб населення 

в області здорового харчування [1].  

Нині існує проблема обмеження споживання цукру не тільки в чистому 

вигляді, але й у складі хлібобулочних та кондитерських виробів. Великого 

значення набуває виробництво продукції зі зниженою масовою часткою цукру, 

що відповідає вимогам споживачів до безпечного та якісного харчування [2].  
Продукти харчування, що не містять цукру і що включають до свого складу 

цукрозамінники і підсолоджувачі, займають широкий асортимент на ринок. Але 

сучасні вимоги споживчого ринку і зростаюча інформованість споживача про 

продукти здорового харчування диктують виробникам нові завдання з випуску 

якісної продукції, що відповідає вимогам споживчий попит. Відзначено, що 

ринок здорового харчування має хороший потенціал для зростання продажів. 

Саме тому Україна, і весь світ також має розвивати нові технології 

кондитерських виробів з цукрозамінників.  

Дослідженням розвитку новітніх технологій кондитерських вробів з 

цукрозамінниками займались такі науковці, як: О.В. Пахомська,                

А.М. Дорохович, К.Г. Іоргачова, В.В. Дорохович, О.В. Самохвалова,                

Л.М. Аксенова, М.М. Істоміна, С.Я. Корячкіна, J.R. Bankar та ін. 

Формулювання цілей статті полягає в аналізі, систематизація та 

узагальненні міжнародного і вітчизняного досвіду в області використання 

цукрозамінників та підсолоджувачів в новітніх технологіях кондитерських 

виробів, а також систематизація їх властивостей. 
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Основною сировиною для виробництва цукристих кондитерських виробів 

служить цукор. Цукор бере участь не тільки у формуванні смаку і аромату 

виробів, але і має функціонально-технологічне значення. У рецептурі 

борошняних кондитерських виробів цукор застосовується як додаткова 

сировина, але також має технологічне значення. Наприклад, в технології 

борошняних кондитерських цукор виконує роль стабілізатора пінної структури 

тесту, сприяє підвищенню температури клейстеризації крохмалю і зниження 

ступеня набухання білків борошна. В роботах вітчизняних і зарубіжних вчених 

відзначено що, крім забезпечення солодкого смаку, цукри пов'язують воду, 

підвищують температуру кипіння і низьку температуру замерзання водних 

розчинів, збільшують в'язкість і змінюють текстуру харчових продуктів, 

забезпечують обсяг, служать для ферментації, забезпечують формування глазурі 

і блиску, служать попередниками розвитку смаку і кольору. Заміна цукру на 

цукрозамінники в традиційних рецептурах кондитерських виробів вимагає 

підбір певного виду цукрозамінника, визначення його дозування, модифікацію 

рецептури, встановлення технологічних режимів і параметрів.  

Підсолоджувачі або цукрозамінники, потрапляючи в організм людини, 

діють на виділення кишкових гормонів і експресію білків – переносників 

глюкози. Рецептори солодкого в кістках і жирової тканини стимулюють кісткові 

клітини, що може призвести до остеопорозу. Сахарин, наприклад, підсилює 

тонус і скорочення сечового міхур. Підсолоджувачі викликають швидкий викид 

інсуліну, діють на рецептори підшлункової залози. Активація рецепторів до 

солодкого призводить до скорочення кровотоку в судинах головного мозку, що 

збільшує частоту інсультів і нейродегеративних захворювань. Робота рецепторів 

важлива для здоров'я людини, тому споживачі дієтичних продуктів повинні 

серйозно ставиться до вибору підсолоджувачів, про користь і шкоду яких до досі 

ведуться дебати. 

Грамотна пропозиція покупцям лікувально-профілактичних, дієтичних і 

продуктів здорового харчування дозволить  додаткового зростання бізнесу. Тому 

харчова промисловість виявляє зростаючий інтерес до замінників сахарози, які 

будуть використовуватися в продуктах з низьким вмістом цукру і відповідати 

вимогам безпеки. 
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Застосування замінників цукру-піску в багатьох технологіях харчових 

продуктів не викликає особливих труднощів. Однак зміна складу цукру може 

негативно вплинути на реологію і текстуру готового виробу. Дана обставина 

повністю відповідає технології виготовлення кондитерських виробів. 

Включення солодощів в раціон виробникам досягти сприяє стимулюванню 

центру задоволення у головному мозку. Солодкий смак асоціюється з приємними 

відчуттями, що викликає певну психологічну залежність від цукру. Вчені 

відзначають, що психологічна або емоційна залежність від солодкого може 

привести до фізіологічної. Це пов'язано з тим, що рецептори солодкого 

знаходяться не тільки в ротовій порожнини, але і в інших органах людини. 

Широке застосування в кондитерському виробництві знайшли такі 

підсолоджувачі і цукрозамінники, як лактит, сахаринат натрію, еритрит, 

стевіозид. Вони використовуються як в технологія цукристих, так і борошняних 

кондитерських виробів, а також шоколаду. Прикладом впровадження одного з 

цих підсолоджувачів в харчову промисловість сьогодні є Японія, майже 60% 

продовольчих товарів виготовляється з використанням стевії [3]. 

До недавнього часу шоколад і цукерки рідко виробляли у вигляді продуктів 

без цукру із-за багатофункціональних властивостей, об'ємності і текстурних 

характеристик, які цукор дає продукт. Зараз споживачі стурбовані високим 

рівнем цукру, калоріями і ефектом каріогенності в кондитерських виробах, що 

призводить до зростання популярності "легких" і " не містять цукру " продуктів. 

Тож, до новітніх технологій можна віднести те, що фруктоза і цукрові 

спирти (ізомальт і лактит) підвищують твердість цукерок. Застосування стевії і 

м'яти перцевої в рецептурі шоколаду робить позитивний вплив на сенсорні 

властивості. Задля підвищення харчової та біологічної цінності продуктів 

полідекстроза, цикорій, інулін. Також  запропоновані рецептури і технологія 

желейних цукерок з низькокалорійним підсолоджувачем ізомальтом. 

Оптимальне співвідношення ізомальту і патоки в сиропі склало 1,2: 1. 

Встановлено, що утворюються редукуючі речовини (близько 18 %). 
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Запропоновані рецептури і технологія виробництва мармеладу. Солодкий 

смак забезпечувався завдяки комбінації сорбіту (E420) і глікозильного 

стевіозиду " Кристал», мають коефіцієнт солодощі до сахарози 0,6 і 150 

відповідно. Додатково в рецептуру включений в якості барвника настій гібіскуса, 

в якості збагачуючої добавки – бурштинова кислота, що знижує ризик прояву 

діабетичних ускладнень. Розроблено спосіб виробництва пастили 

спеціалізованого призначення на сорбіті та стевіозиді зі збагачуючою добавкою 

"йодказеїн".  

Для зниження рецептурної кількості цукру і меланжу в бісквітному 

напівфабрикаті запропоновано застосування інуліну та олігофруктози. 

Популярність стевіозиду пов'язана з відсутністю у даного підсолоджувача 

недоліків і його доступною ціною. Застосування ізомальту і лактиту виправдало 

себе в технології шоколаду і шоколадних цукерок при підборі оптимальних 

технологічних режимів. Розробка науково обґрунтованих рецептур та технологій 

спеціалізованих кондитерських виробів для людей з порушеним вуглеводним 

обміном, подальші дослідження щодо застосування цукрозамінників і 

підсолоджувачів та їх впливу на здоров'я людини дозволить задовольнити 

зростаючий попит на дану продукцію і розширити асортимент продуктів 

здорового харчування. 

За останні роки в Україні ТОВ " ТД " Крахмалопродукт» організувало 

виробництво кукурудзи шляхом послідовного ферментативного розрідження і 

оцукрювання крохмалю до глюкозного сиропу з перетворенням частини глюкози 

у фруктозу спеціальними ферментами. Сироп піддають очищенню активованим 

вугіллям і іонообмінними смолами, крім того, його знезаражують на 

бактерицидних фільтрах. Отриманий ГФС концентрацією 40% має наступний 

вуглеводний склад ( % ): фруктоза – 7-11, глюкоза – >22, мальтоза – >37, 

мальтотриоза – <15, вищі цукру – 75-77%. ДФС концентрацією 42% має 

наступний вуглеводний склад ( % ): фруктоза – 40-44, глюкоза-50-54, мальтоза – 

2-3, мальтотріоза -2, вищі цукру – 1%. Вміст сухих речовин-70,5-71,5%. 
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Японська фірма Mitsui Sato розробила і випускає новий цукрозамінник-

палатинозу. Палатиноза являє собою дисахарид – ізомальтулозу, який виявлено 

в меді і тростинному цукрі. Палатіноза менш, ніж сахароза термолабільна, 

температура її плавлення 397 К (124ос). Вона менш розчинна у воді при низьких 

температурах, при підвищенні температури її розчинність значно підвищується і 

наближається до розчинності сахарози. Солодкість палатінози становить 0,5 від 

солодощі сахарози. Палатиноза маскує присмак сахарину та інших 

підсолоджувачів. Палатиноза інгібує розвиток карієсу зубів, особливо в суміші з 

сахарозою. Остання її здатність дуже цінне, так як відомо, що одним з наслідків 

надмірного вживання сахарози є розвиток карієсу зубів. Вживання палатинози 

може вступати в роль профілактики цього захворювання.  

Використання цукрозамінників дає можливість розширити асортимент 

існуючих і створити нові низькокалорійні продукти харчування [4]. Асортимент 

цукрозамінників і підсолоджувачів, які застосовують в технології кондитерських 

виробів, можна охарактеризувати як обмежений. Кондитерські вироби 

відносяться до групи продуктів, що вживаються всіма віковими категоріями. У 

зв'язку з цим не всі цукрозамінники і підсолоджувачі можна використовувати у 

виробництві кондитерських виробів. 

Досвід застосування підсолоджувачів в нашій країні і за кордоном показав, 

що стевіозид і сорбіт використовують як в технології цукристих, так і в 

технології борошняних кондитерських виробів, і вони знайшли широке 

практичне застосування. 

Список використаних джерел.  

1. Дюкарева Г. І. Дослідження впливу переваг на формування асортименту 

зефіру в роздрібній мережі / Г. І Дюкарева, Н. М. Кривошеєва, Я. О. Білецька // 

Збірник наукових праць Харківського державного університету харчування та 

торгівлі. – 2011. – Вип. 1. – С. 674–683.  

2. Григоренко О. М. Оптимізація технології виробництва оздоблюваних 

напівфабрикатів зниженої енергетичної цінності / О. М. Григоренко // Збірник 

наукових праць Київського національноекономічного університету. – 2012. – № 

2. – С. 56–62. 



519 
 

3. Инновационный диабетический продукт. URL: https://sladosty.com.ua/ 

(дата звернення 04.10.21) 

4. Дробот В. І. Глюкозно-фруктозний сироп – перспективний натуральний 

замінник цукру / В. І. Дробот, Т. А. Сильчук, Л. І. Удворгелі, Ю. В. Бондаренко, 

А. Б. Таланов // Хранение и переработка зерна. – 2015. – № 9 (87). – С. 38–39. 

 

УДК 334.711:65.012 

Ростислав Молдован 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД 

 

У роботі уточнено зміст і напрями логістичної діяльності підприємства 

торгівлі. Обґрунтована необхідність оцінювання ефективності системи 

логістики з використанням адаптованих до специфіки логістичної діяльності в 

торгівлі показників. Запропоновано методичний підхід до вимірювання 

ефективності логістичної діяльності підприємств торгівлі та управління нею. 

Ключові слова: логістична діяльність, підприємство торгівлі, логістичні 

процеси, служба логістики. 

Аналіз існуючих методичних розробок з питань ефективності логістичних 

систем засвідчує, що найбільш правильним є формування переліку індикаторів з 

урахуванням системного зв’язку між логістичною діяльністю як головним 

бізнес-процесом. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі значною мірою 

залежить від ефективності їх логістичної діяльності в організаційних межах 

суб’єкта господарювання та у процесах міжсуб’єктної взаємодії з партнерами в 

інтегрованих ланцюгах постачань. Це обумовлює потребу в проведенні 



520 
 

постійного моніторингу ефективності логістичних процесів та загалом 

ефективності системи логістики як складної організаційно-економічної і техніко-

технологічної системи, що охоплює сукупність суб’єктів логістичної діяльності, 

задіяних у ній об’єктів, здійснюваних потокових процесів (насамперед 

пов’язаних із рухом потоків товарів у торговельному підприємстві), а також – 

правові, організаційно-управлінські та методичні засади їх взаємодії. 

Попри наявність значної кількості зарубіжних та вітчизняних публікацій 

наукового, науково-практичного, навчального характеру щодо організації 

логістичної діяльності підприємств чи побудови логістичних формувань [1–4], 

саме питання методологічного та методичного забезпечення створення й 

забезпечення ефективного функціонування логістичних формувань за участю 

підприємств роздрібної та оптової торгівлі у вітчизняній науці і практиці 

розроблені недостатньо. 

Мета статті – є аналіз сучасних теоретичних підходів та обґрунтування 

методики оцінки та системи індикаторів, орієнтованих на визначення 

ефективності системи логістики підприємства торгівлі. 

Підвищення ефективності управління логістичною діяльністю визначається 

як те, наскільки безперебійно підприємство веде свою діяльність. Зазвичай 

логістика стосується руху фізичних товарів та життєво-важливої інформації. Від 

сировини до управління складом, від ланцюга поставок до управління роботою, 

від відвантаження продукції до управління інформацією, все підпадає під 

поняття управління логістикою [2]. Управління логістикою є важливою 

складовою ділових операцій, оскільки її діяльність впливає не тільки на 

внутрішні процеси, але і на відносини з клієнтами. Визначальною функцією 

служби логістики є доставка матеріалів, сировини і комплектуючих у цех, 

безпосередньо до робочих місць і переміщення виготовленої продукції в місця 

зберігання, склади та ангари, подальшим транспортування до споживача                

(табл. 1). 
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Таблиця 1 – Основні цілі логістики та напрями роботи щодо їх реалізації  

Сфера 
діяльності 

Основні цілі логістики Напрями роботи  
з реалізації цілей логістики 

Закупівля 
матеріалів  

Здійснення закупівель за 
мінімальними цінами; 
підвищення надійності поставок; 
забезпечення синхронності 
процесів постачання та обробки 
матеріалів  

Формування заявок на матеріали; вибір 
постачальників; розробка графіка 
доставки матеріалів; проектування та 
організація функціонування 
підрозділів, що беруть участь у 
матеріальному і технічному 
забезпеченні виробництва  

Виробництво  
виробів  

Забезпечення безперервності 
процесу виробництва. Виконання 
отриманих замовлень по 
асортименту та якості: 
мінімізація витрат на 
виробництво; пристосування 
виробництва до мінливого 
попиту, зниження рівня запасів 
готової продукції  

Організація транспортування  
матеріалів в процесі виробництва. 
Організація доставки матеріалів до 
робочих місць; управління 
матеріальним потоком у виробництві; 
управління запасами матеріалів у 
виробництві  

Збут готової 
продукції  

Задоволення попиту споживачів; 
постачання продукції відповідно 
до замовлень і договорів; висока 
ступінь готовності поставок  

Встановлення прямих зв'язків зі 
споживачами продукції, формування 
портфеля замовлень; організація 
доставки продукції споживачам; 
організація сервісного обслуговування 
споживачів; організація складування 
готової продукції; управління запасами 
готової продукції  

Складено автором на основі [1-4]  

Слабкий взаємозв'язок логістики з виробництва при реалізації функції 

забезпечення призводить до збільшення запасів на різних дільницях, створення 

додаткового навантаження на виробництво.  

Опрацювавши першоджерела, було виділено сім способів підвищення 

ефективності логістичної діяльності таким чином, щоб це призвело до 

поліпшення відносин із клієнтами та зростання доходу, а саме:  

1. Формування системи управління інформацією. Слід перейти на 

індивідуальну систему управління інформацією. Це допоможе вашому бізнесу в 

різних сферах, включаючи управління складом, управління ланцюгами поставок, 

відстеження замовлень, управління запасами та точну доставку замовлень 



522 
 

клієнтів. Якщо ви не можете дозволити собі індивідуальне рішення, знайдіть 

надійне та доступне програмне забезпечення для управління складом/запасами, 

яке може забезпечити вам більшу видимість продуктів та системи та дозволяє 

швидко обробити замовлення клієнтів.  

2. При необхідності, потрібно користуватись додатковими складськими 

приміщеннями та приймати сторонній товар для складування: це велика 

проблема для бізнесу, оскільки не кожен має достатньо великий склад, щоб 

управляти своїми запасами у більшій кількості. Це призводить до дефіциту 

поставок та затримки замовлень у багатьох випадках. Якщо ваша продукція 

продається як «гарячі торти», і вам не вистачає потрібного обладнання для 

управління запасами, чому б не розглянути питання про складування сторонніх 

виробників? Все, що вам потрібно, – це проконсультуватися з надійним 

партнером з питань матеріально-технічного забезпечення та забезпечити 

наявність значних запасів для відвантаження. Однак переконайтеся, що ви 

робите це після аналізу вашої системи управління інформацією та інформації про 

клієнтів. Він повинен орієнтувати вас на кількість, тип, упаковку, тенденції на 

ринку та багато іншого.  

3. Навчання персоналу. Співробітники, повинні бути навчені сучасним 

методикам. Це може зробити внутрішній відділ кадрів або ви можете попросити 

постачальника програмного забезпечення організувати навчальні заняття для 

вашої команди. Більше того, ви можете запропонувати системному 

адміністраторові та вашій команді організувати управління даними завітати та 

надати щотижневу інформацію своїй команді. Це дозволить плавно переносити 

інформацію по ланцюжку та зробити її важливою.  

4. Перевизначення KPI. Перевизначте свої стандартні операційні 

процедури, щоб переконатися, що ваша команда рухається в правильному руслі 

в потрібний час. Для цього потрібно кілька невеликих, але стратегічно дуже 

важливих показників. У цьому плані обов'язково працюйте над такими 

доменами: щоденні, щотижневі та щомісячні звіти про аналітику – щоб 

ознайомити групу, розробку, упаковку та команду продажів щодо потоку 

продажів та тенденцій поведінки на ринку.  
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Подвійна перевірка замовлень – люди схильні до помилок і можуть 

призвести до відвантаження замовлення вдруге. Це додає більше доларів до 

вартості та втрати врожаю. Тому введіть подвійну перевірку.  

5. Іншою необхідною умовою ефективного управління логістичної 

діяльності є можливість адаптації до ринкових структур. Це передбачає здатності 

логістичної системи до адаптації до умов зовнішнього середовища завдяки 

інваріантності побудови логістичних систем. Підвищенню адаптивності 

логістичних систем сприяє наявність досить об’єктивних показників оцінки 

наслідків стратегічних і тактичних рішень з використанням зворотних зв’язків.  

6. Слід відслідковувати нововведення та рухатися в ряд з розвиненими 

компаніями. Лише 20% стартапів тривають довше одного року, оскільки 

більшість з них припиняють навчання. Незалежно від того, в якій галузі чи ринку 

ви не знаходитесь, конкуренція та ринок можуть бути чудовим джерелом 

безкоштовних знань. Активно спостерігаючи за конкуренцією, ви можете 

дізнатися:  

− оновлені найкращі практики управління логістикою;  

− програмне забезпечення та системи для управління потоком інформації;  

− методи/навчальні програми для персоналу;  

− сучасні методи управління операціями в академічних колах [3,4].  

Ефективність логістичної діяльності на підприємстві може виявлятися:   

− в оптимальній організації постачальницької, виробничої і збутової 

діяльності підприємства;   

− у скороченні логістичних витрат;   

− в оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків;   

− у виробництві конкурентоспроможної продукції;   

− у виході на нові ринки;   

− у науково-технічних досягненнях [1, c.78].  

Щодо показників ефективності логістичної системи, то вони 

характеризують здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту 

тощо і визначаються за формулою 1: 
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результат

витрати

G
Ефективність

G
                                               (1) 

де Gрезультат – отриманий результат; Gвитрати – витрати, що забезпечили цей 

результат. 

Ефективність діяльності людей у логістичних процесах характеризують 

показники продуктивності логістичної системи. Продуктивність вимірюється 

співвідношенням між остаточним результатом роботи системи на «виході» і 

обсягом людських ресурсів «на вході», що використовуються логістичною 

системою для отримання цього результату.  

Показники надійності логістичної системи дозволяють зіставити фактичні 

результати роботи системи із запланованими чи встановленими показниками. 

Для визначення фактичних показників роботи окремих ланок логістичної 

системи можна використати формулу 2:  

вихід

вхід

RНадійність
R

                                          (2) 

де Rвихід – показник «на виході»; Rвхід – показник «на вході». 

Показники гнучкості логістичної системи відображають здатність адаптації 

всіх ланок логістичної системи до часу, величини, асортименту і способу 

доставки до індивідуальних споживачів.  

Підвищення ефективності логістичної діяльності передбачає, насамперед, 

покращення організаційного забезпеченні, бо це система організаційних заходів 

щодо управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками на 

підприємстві.  

Наукове забезпечення запровадження логістики в діяльність підприємства 

передбачають розробку рекомендацій щодо пошуки альтернативних рішень 

запровадження логістичних інструментів, аналізу впливу логістичної діяльності 

на показники фінансових результатів діяльності підприємства тощо. 

Кадрове забезпечення це підготовка фахівців з логістики, підвищення їх 

кваліфікації, мотивація та заохочення працівників.   
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Для підвищення ефективності логістичної діяльності на підприємстві також 

є важливим і правове забезпечення. До нього відноситься розробка нормативних 

документів для підприємства та створення бази даних, супроводження 

логістичної діяльності з юридичного боку та ін.   

Інформаційне забезпечення суттєво впливає на ефективність логістичної 

діяльності підприємства, оскільки сюди відносяться дії та заходи, спрямовані на 

оптимізацію інформаційних потоків.  

До техніко-економічного забезпечення логістичної діяльності відноситься 

система заходів, які направлені на оптимізацію інформаційних та фінансових 

потоків підприємства.  

 Отже, слід зробити висновки, що підвищення ефективності управління 

логістичною діяльністю в більшості випадків залежить від менеджменту 

підприємства. Керівництву підприємства варто дотримуватись простих правил, 

що були визначені вище, та слідкувати за позицією та нововведеннями 

конкурентів. Також варто зауважити що велике значення має підвищення 

кваліфікації персоналу та ефективне використання необоротних активів 

підприємства.. 
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У роботі представлено потреби в розвитку методики та розробки 

послідовності незалежної товарознавчої експертизи, які сприятимуть 

підвищенню якості та обґрунтованості прийнятих на їх основі рішень. 

Ключові слова: товарознавча експертиза, товар, шкала оцінки, експерт, товар. 

Вирішення проблемних питань, щодо забезпечення населення шкіряним 

взуттям, що відповідають їх запитам – одне з найважливіших завдань, які 

сьогодні стоять перед промисловістю і підприємствами торгівлі. Важливу роль у 

вирішенні таких проблемних питань відіграє і товарознавча експертиза товарів 

народного споживання, оскільки відомо, що дійсна якість продукції виявляється 

лише у споживанні, отже і оцінити її повною мірою може лише товарознавець-

експерт, який користується арсеналом товарознавчих досліджень. 

Заперечення значення товарознавчої експертизи і невикористання її для 

управління якістю і асортиментом призводить до виробництва товарів, що не 

користуються попитом у споживачів, а це призводить до нових непродовольчих 

втрат [1]. 

Останнім часом на підприємствах роздрібної торгівлі, які реалізують взуття, 

спостерігається тенденція до збільшення кількості звернень, щодо визначення 

наявності дефектів взуття, яке було в експлуатації протягом гарантійного 

терміну, та причин їхнього виникнення. 

Дослідження даної проблеми стали відомі загальні теоретичні положення і 
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наукові дослідження в суміжних сферах експертної діяльності. Завдяки 

науковим працям з експертизи якості товарів А.І. Бабича, М.Я. Гавриляка,                

М.А. Ніколаєвої, П.А. Красовського, Г.Б. Рудавської, Н.Я. Орлової,                

Є.В. Тищенко, З.В. Коробкіної, Н.В. Притульської, А. А. Дубініної та ін. і 

науково-практичним розробкам Торгово-промислової палати України, 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики сформовано основи товарознавчої експертизи [1-4]. 

Метою статті є обґрунтування методології ефективності експертного  

дослідження чи послуг в експертній сфері в процесі проведення товарознавчої 

експертизи чоловічого взуття. 

Останнім часом намітилася тенденція звернення підприємців до незалежних 

експертів для ідентифікації й експертної оцінки зразків взуття, представлених 

постачальниками на попередніх етапах укладання договорів купівлі-продажу.  

Товарознавча експертиза взуття – це дослідження незалежних 

кваліфікованих експертів, при якому органолептично вивчаються показники 

якості взуттєвої продукції, стан упаковки, умови зберігання взуття, маркування. 

При необхідності в ході дослідження проводяться лабораторні випробування за 

мікробіологічними, фізико-хімічними та іншими показниками якості взуттєвої 

продукції в залежності від завдань експертизи [2]. 

Експертиза взуття проводиться компетентними експертами інститутів 

товарних експертиз, незалежних експертних бюро, а також спеціалістами 

конкретного підприємства [3]. 

Потенціал незалежної  експертизи для забезпечення ефективності таких 

операцій досить великий. Ефективність експертизи залежить від точності та 

надійності отриманих результатів, тобто від застосованих методів і 

професійності експерта. Вибір експерта – складне завдання через неможливість 

урахувати  всі його потрібні властивості. Найчастіше ними стають: 

компетентність – професійна і кваліметрична, зацікавленість експерта в 

результатах експертизи, відношення до справи, об’єктивність. Майже не 

враховуються така риса, як схильність до ризику та інші психологічні 

особливості.  



528 
 

Порядок проведення товарознавчої експертизи включає в себе традиційні 

для подібних експертиз етапи: 

1. Визначення предмета дослідження та формулювання запитань, на які 

належить відповісти судовому експерту-товарознавцю. 

2. Досконале вивчення всіх документів, що відносяться до об’єкта 

дослідження товарознавчої експертизи. 

3. Безпосередній аналіз об’єкта дослідження, що включає візуальний огляд 

виробу та проведення специфічних оціночних заходів. 

4. Оформлення експертного висновку в письмовому вигляді за підписом 

судового експерта, який проводив товарознавчу експертизу. В експертний 

висновок вноситься опис усіх проведених експертних заходів, письмові 

висновки експерта, його відповіді на поставлені питання, рекомендації                

(за необхідності). До висновку прикріплюються копії всіх документів, вивчених 

в процесі дослідження. Експертний висновок носить доказовий характер при 

використанні його в процесі судового розгляду. 

Виходячи із цілей товарознавчої експертизи та визначеного нею предмета 

аналізу, судовому експерту надається перелік завдань, які вирішує товарознавча 

експертиза. Найбільш часто перед експертом ставляться наступні завдання: 

1. Ідентифікація об’єкта товарознавчої експертизи, тобто визначення 

приналежності конкретних екземплярів продукції або деякої кількості товарних 

одиниць одного типу (марки, моделі, сорту або виду). 

2. Визначення відповідності якості товару приписами нормативних 

документів (стандартів, ГОСТів та ін.), Сертифікатам якості або еталонним 

зразкам. 

3. Встановлення змін якості товару, які сталися внаслідок псування об’єкта, 

присутності дефектів та їх відображення на якості продукції. 

4. Встановлення відповідності характеристик, які зазначені в інформації про 

продукцію, яка зафіксована на упаковці товару (етикетці, ярлику, самому 

виробу). До переліку характеристик продукції відносяться: склад виробу, 

використана при виготовленні сировина та інші матеріали, конструкція, дані про 

належних розмірах вироби, технічні параметри та ін. 
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5. Визначення правильності обчислення природнього убутку продукції. 

6. Визначення відповідності способів і засобів пакування товару приписами 

нормативної документації. 

7. Встановлення відповідності способів, строків та умов перевезення товару 

приписами нормативних документів. 

8. Визначення відповідності умов експлуатації товарів інформації, яка 

зазначена у супровідних документах. 

9. Аналіз зміни якості продукції в результаті впливу певних факторів. 

10. Визначення ринкової вартості товару, а також зміни вартості внаслідок 

порушення його фактичного стану. 

11. Визначення порушень, допущених при оформленні супровідної 

документації, що призвели до недотримання прав споживачів. 

12. Встановлення фактів порушення господарської діяльності організації, 

що призвели до виробництва і продажу товарів неналежної якості. 

Для оцінювання ефективності та якості роботи експерта застосовують метод 

самооцінки та оцінки зробленої колективом експертів. Самооцінка найчастіше 

суб’єктивна, для зменшення суб’єктивності можна застосувати шкалу в бала за 

окремими  властивостями  експерта (таблиця). 
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Таблиця – Оцінювання фаховості експертів (у балах) [4] 

Складові якості експертної оцінки Шкала 

інтервалів 

(у балах), 

Кц 

Складові кваліфікації 

експертів 

Шкала 

інтервалі

в (у 

балах), 

Кнц 

Відповідність експертних 

досліджень (послуг) вимогам 

системи або системи добровільної 

сертифікації 

0-10 Професійна кваліфікація 

експертів 

0-15 

Відповідність систем менеджменту 

якості експертних досліджень 

(послуг) вимогам ICO 9001:2000 

0-10 Досвід роботи 

незалежного експерта з 

надання експертних послуг 

0-15 

Організація проведення експертних 

досліджень чи надання послуг 

0-20 Професійна репутація 

незалежного експерта 

(незалежної експертної 

організації) 

0-10 

Наявність акредитованих дослідних 

лабораторій і технологічного 

обладнання з встановлення фізико-

хімічних, мікробіологічних й інших 

показників товарів 

0-20   

Кц+ Кнц= 100 балів 

Кц – максимальне вагове значення складової нецінового критерію якості експертних досліджень при 

оцінці заявки незалежного експерта (незалежної експертної  організації);  

Кнц – максимальне вагове значення складової нецінового критерію кваліфікації незалежних 

експертів (експертних організацій) при оцінці заявки незалежних експерта (експертної організації). 

 

Самооцінку експерти проводять за видами товарів і показниками якості. 

Наприклад, при визначенні естетичності виробів експерт оцінює себе 

анкетуванням. Як різновид самооцінки застосовують метод оцінки за 

аргументованістю й ознайомленням з продукцією, що аналізується. Оцінювання 

проводиться у вигляді анкети з визначенням коефіцієнта компетентності.  

Проте слід виділити декілька проблем, які значно впливають на  якість 
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проведеного  експертного дослідження  товарознавчої експертизи чи наданих 

експертних послуг. Зокрема, триває досить активний процес створення відомчих 

експертних організацій, які за завданням свого відомства проводять роботи. При 

цьому  порушується головний принцип незалежності – експертна організація й 

замовник експертизи не повинні бути організаційно і фінансово пов’язані між 

собою. Можуть бути й інші  ситуації, наприклад у митних органах.  

Основними напрямами підвищення якості експертних досліджень і послуг 

при проведенні товарознавчої експертизи могли б стати – рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Напрями підвищення якості експертних досліджень при виконанні 

товарознавчої експертизи [1, 4] 

 

Для проведення експертизи та сертифікації вони створюють власні митні 

лабораторії. Формально замовниками експертизи в таких лабораторіях є 

організації – учасники зовнішньоекономічної діяльності, але звертаються вони в 

лабораторії з обов’язкового до виконання напрямку митних органів, які і 

використовують у своїй діяльності результати  експертизи. Тобто, і в цьому 

Розроблення та прийняття законодавства про основи експертної діяльності, яке
визначало б області застосування  експертизи, об’єкти експертизи, права, обов’язки та
відповідальність суб’єктів експертної діяльності, організацію допуску організацій до
експертної діяльності, міжнародне співробітництво й багато інших питань 

Проведення робіт із стандартизації експертної діяльності. Стандарти повинні 
конкретизувати вимоги до експертів та експертних організацій і процедури їх діяльності
на основі закону 

Розвиток системи акредитації експертних організацій при державних органах 
управління і контролю (митних органах, органах ліцензування, валютного контролю 
тощо). Акредитація повинна забезпечити допуск до проведення експертизи в 
інтересах цих органів тільки експертним організаціям, які відповідають певним 
вимогам щодо своєї компетентності, наявності підготовлених кадрів, методичної 
бази, необхідного обладнання, досвіду роботи в заявленій галузі і т.п.; 

Сертифікація систем якості надання  послуг в експортних  організаціях на основі 
стандартів ІСО серії 9000. Досвіду такої роботи в Україні практично немає. Ця робота 
певною мірою ускладнюється відсутністю державних стандартів на експертну 
діяльність як послугу 

Напрями підвищення якості дослідження 
товарознавчої експертизи
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випадку учасник зовнішньоекономічної діяльності отримує не  незалежну, а 

внутрішньовідомчу експертизу. Причому  в  багатьох  регіонах України митні 

лабораторії займають монопольне  становище в області  митної експертизи. Для 

учасників  зовнішньоекономічної  діяльності  це  досить часто обертається  

тривалими термінами проведення робіт, а значить «простоями» у  виконанні  

угод  або  обмеженнями у  використанні  власних  фінансових  коштів.  При  

цьому  виникає  поле  для  зловживань  з  боку  співробітників  митниці  або 

митних  лабораторій.  Вирішити  цю проблему  можна  було  б,  розширивши  

сферу  застосування  недержавної,  незалежної  експертизи  для  забезпечення  

виконання  державними  органами своїх функцій  з контролю та управління. 

Найактуальнішими областями  для  цього, на  нашу  думку, є  митний  і валютний  

контроль, ліцензування  зовнішньоекономічної  діяльності [4].  

Таким чином, при реалізації таким напрямів будь-який замовник експертизи 

буде впевнений, що отримає якісну послугу в експертній області. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНШЕТІВ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

 

На ринку електроніки у ніші компактних пристроїв між собою конкурують 

ультрабуки, планшети, рідери, смартфони. Актуальність кожного з них можна 

оскаржити, але питання найчастіше виникають про затребуваність 

планшетів. Планшетні комп’ютери, як окремий вид товарів, займають певний 

сегмент ринку електронних девайсів і мають свою класифікацію за 

функціональними властивостями, що дає можливість для споживача в 

компетентному і цільовому виборі потрібного девайса. 

Ключові слова: портативна техніка, планшети, ноутбуки, девайси, 

електроніка, персональні комп’ютери.  

Мобільність – одна з основних переваг планшета. Його можна носити з 

собою в офіс кожен день в рюкзаку або сумці. У цьому плані він 

зручніше ноутбука. Якщо порівнювати зі смартфоном, ключові переваги 

планшета – широкий екран і можливість внесення даних за допомогою стилуса 

або приєднаної клавіатури [1].  

Технологічні інновації роблять наше життя легшим, зручнішим та 

комфортнішим з кожним днем. З розвитком хмарних обчислень та спільної 

економіки каталізаторами для перенесення нашої роботи стали планшети. 

Незалежно від того, чи є ви власником бізнесу, художником чи навіть студентом, 

ви обов’язково отримаєте величезну користь від розумних планшетів. Особливо 

сьогодні, коли ми кожного дня стикаємося з віртуальним середовищем в 
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повсякденній діяльності, володіння планшетом дозволяє отримати потрібний 

функціонал на межі телефонів та ноутбуків [2]. 

У комп'ютера тільки один недолік – відсутність мобільності, але часом цей мінус 

стає критичним, наприклад, коли потрібно працювати у відрядженні. Слабке 

місце ноутбука – батарея, якої вистачає на пів дня. Якщо поблизу немає розетки, 

довго користуватися ноутом не вийде. 

З точки зору мобільності, планшети набагато цікавіше комп'ютерів, а по 

автономності вони легко обходять ноутбуки. Акумулятора компактного 

планшета вистачає на повний день роботи. Крім того, планшети набагато легше 

ноутбуків [1]. 

Постачальники, такі як Microsoft, які пізно вийшли на ринок планшетів 

після експоненційного успіху Apple iPad та планшетів на базі Google Android, 

намагалися переосмислити планшети, включивши в них пристрої, які набагато 

більші за планшет. 

Галузеве визначення планшетного ПК перетворилося на пристрій, менший 

за ноутбук, але більший за смартфон, до таких пристроїв, як ультрамобільні ПК, 

які пропонують багатий набір мобільних функцій, які зазвичай можна побачити 

на своїх ноутбуках. 

Windows Microsoft заявила, що посилює визначення планшетів для цілей 

сертифікації, обмежуючи його використанням систем з розміром екрану 17 

дюймів або менше. Розмір екрану, який компанія все ще зараховує до категорії 

планшетів, є значним пристроєм і не особливо мобільним. Використання 

надзвичайно великого планшета «журнальний столик», швидше за все, 

зарезервоване для вертикальних застосувань, таких як на графічному ринку, а не 

для загальноприйнятого корпоративного використання [3]. 

Дженніфер Ленган, директор з маркетингу відділу підприємницької 

діяльності Samsung у Риджфілд-Парку, штат Нью-Джерсі заявляє, що таксономія 

потрібна, щоб встановити бар'єри для сегментації, але зіставлення пристроїв з 

потребами кінцевих користувачів є більш важливим. За її словами, 
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корпоративним ІТ необхідно підходити до мобільних пристроїв з точки зору 

сегментації кінцевих користувачів. ІТ-експерти повинні сприяти досягненню 

кінцевого результату компанії, розуміючи кінцевих користувачів та позначаючи 

їх роботу на пристроях [3]. 

Метою статті є визначення функціональних особливостей планшетів, 

зокрема порівнюючи їх із найближчими конкурентами – ноутбуками і 

смартфонами, а також класифікація планшетних ПК на основі різноманіття 

асортименту представлених на ринку моделей і їх технічних особливостей. 

З огляду на вищезазначене, галузева сегментація планшетів являє собою 

рухливу ціль, оскільки постачальники виходять із гібридними ПК-пристроями, 

які складаються і перетворюються на планшет. Однак ці ПК-пристрої все ще 

великі в порівнянні з 7, 9-дюймовими. Думки аналітиків щодо відсічення розміру 

планшета різняться, хоча всі вони говорять, що кількість дюймів має бути значно 

нижче 17 [3]. 

Планшети задовольняють потреби ринку у високомобільних пристроях, 

більших за смартфон, але не таких важких чи дорогих як ультраноутбуки, що є 

надзвичайно легкими, повністю функціональними пристроями, подібними до 

ПК, такі як Macbook Air. Раніше ноутбуки були обмежені вагою та терміном 

служби батареї, але ці проблеми стають менш значними з приходом таких 

технологій, як чіпи Intel Haswell та твердотільні накопичувачі на дисках. 

Відмінність між планшетними та непланшетними системами щодо мобільності, 

терміну служби акумулятора, миттєвого ввімкнення та навіть повної операційної 

системи, такої як Windows 10, стирається. 

Споживачі та підприємства мають широкий вибір планшетних пристроїв та 

операційних систем. У сукупності планшети досягли численних технологічних 

досягнень і завоювали все більшу популярність у середовищах BYOD для 

підприємств. 
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Планшетні ПК Microsoft Surface та Surface Pro налаштовані для 64-розрядної 

операційної системи Windows. Surface Pro 4 має 12,3-дюймовий екран і містить 

стилус для малювання та запису на сенсорному екрані [4]. 

Кожен потенційний покупець пред'являє свої вимоги до такого пристрою і 

виходячи з цього слід заздалегідь визначитися з технічними характеристиками, 

функціональними можливостями і операційною системою. Найбільш значними 

для споживача технічними характеристиками планшетів є особливості екрану 

(діагональ, розширення екрану, тип матриці), характеристики процесора, об’єм 

пам’яті, платформа (операційна система), засоби зв’язку та інтерфейси [5].  

Зважаючи на вищезазначені особливості даних товарів, можна привести 

класифікацію планшетних ПК за їх функціональними та споживними 

властивостями: 

1. Планшет. Дошка є найбільш «традиційною» формою планшетного 

комп’ютера, це майже просто «великі смартфони». Але залежно від дизайну, 

планшети можуть поставлятися з рядом портів розширення. Це дозволяє людям 

підключати клавіатуру, мишу, зовнішні жорсткі диски та будь-які інші 

підтримувані гаджети. Хоча це не перетворить його на повнорозмірний ноутбук, 

але він, безумовно, пропонує багато гнучкості у використанні. 

Переваги: тонкий, легкий та ультрапортативний. Досить гнучкий і 

потужний для будь-якого загального використання. 

Недоліки: загалом не є досить потужним, як повноцінний ноутбук. Не зовсім 

підходить для офісної роботи, вимагає зовнішньої клавіатури та миші. 

2. Конвертивний планшет (2 в 1). Конвертивні планшети – це умовно 

ноутбуки з сенсорним екраном і клавіатурою, які можна скласти на 180 градусів 

назад. Вони працюють як ноутбук і перетворюються на планшет, коли клавіатуру 

складають. Вони спеціально створені для людей, яким потрібен функціональний 

ноутбук, але з можливістю використовувати його і як планшет. 

Переваги: має той самий рівень продуктивності, що і будь-які інші 

ноутбуки. Ноутбук і планшет, 2 в 1. Не вимагає зовнішньої клавіатури та миші. 
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Недоліки: через механізм трохи важче звичайних планшетів і не настільки 

портативний. Незручно, якщо тримати в руках тривалий час. 

3. Гібридний планшет (2 в 1). Гібридний планшет є варіацією 

конвертованого планшета. Замість того, щоб мати нерухому або складну 

клавіатуру, вона повністю знімна на гібридах. По суті гібрид – це планшет з 

додатковою клавіатурою. 

Переваги: дуже гнучкий пристрій – одночасно планшет і ноутбук. Залежно 

від конструкції гібрида, клавіатура може функціонувати і як док-станція. 

Недоліки: клопіт при підключенні/від'єднанні клавіатури. Клавіатура 

нестандартна, запасні частини можуть коштувати дорого. 

4. Фаблет. Термін «phablet» походить від поєднання телефону (phone) та 

планшета (tablet). Так, фаблети більші за звичайний смартфон, але менші за 

звичайні планшети. 

Переваги: можна використовувати як мобільний телефон, добре для тих, хто 

любить великі екрани. 

Недоліки: дуже незручний телефон, який має великі розміри. Хоча екран 

зазвичай більший за решту, він все ще занадто малий, щоб його можна було 

використовувати як ноутбук. 

5. Міцний планшет. Міцний планшет – хороший вибір для людей, які 

працюють у суворих умовах. Вони спеціально виготовлені для того, щоб мати 

більшу фізичну стійкість, оснащені ударостійким корпусом та екраном, захистом 

від пилу та вологи, поставляються з «додатковою гумовою накладкою». 

Переваги: ударостійкий, водонепроникний, пилозахисний, надійний. 

Недоліки: важкі та громіздкі. Підвищена ціна. 

6. Графічний планшет. Особливий вид планшетів, спеціально призначений 

для дизайнерів, художників, архітекторів. Оснащений спеціальним пером для 

зручності використання графічних та 3D редакторів.  

Переваги: підвищена чутливість екрану та якість зображення, достатньо 

потужний по технічним характеристикам пристрій. 
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Недоліки: висока ціна, вузька спеціалізація використання [6]. 

Оскільки вищезазначена класифікація поділяє планшетні комп’ютери за 

функціональними властивостями, то можна констатувати, що принципи 

диференціювання різних моделей даних девайсів грунтуються на їх конкретному 

цільовому призначенні. Зайняття обширного сегменту ринку планшетними 

комп’ютерами показує, що потреби споживачів не задовольняються наявністю 

вибору між нотбуками і смартфонами, тому що кожен різновид персонального 

комп’ютера має свої переваги і недоліки. Основними перевагами планшетів для 

споживачів являються його мобільність і більш широкий функціонал на ряду із 

зручністю використання для конкретно визначеного завдання. 
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Стаття присвячена питанням вивчення купівельного попиту на телевізори. 

Наведено результати соціологічного опитування за споживчими перевагами. 

Відображені зміни, що відбулися в купівельному попиті за останні роки в зв'язку 

з переходом на цифрове мовлення. Сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення структури торгового асортименту телевізорів у Споживчому 

товаристві «ТЕХНІКА», смт. Чечельник Вінницької області. 

Ключові слова: телевізори; купівельний попит; купівельні вподобання; споживчі 

переваги; структура асортименту. 

Ще на початку 2000-х років фахівці в області маркетингу вчилися розуміти 

своїх споживачів у процесі повсякденного торгового спілкування з ними. Згодом 

зміни торкнулися не тільки розмірів організацій і ринків, а й безпосередньо 

самих клієнтів. В даний час керівники фірм і підприємств, вибудовуючи чітку 

стратегію збільшення продажу, все частіше витрачають великі кошти для 

вивчення споживачів, намагаючись вгадати, хто ж купує, як купує, в який час і 

де саме. 

В Україні, як і в багатьох країнах на пострадянському просторі, все ще 

відбувається процес адаптації поведінкових особливостей споживачів до 

всеохоплюючого доступу різних благ. 

Сучасний ринок телевізорів України в останні роки зазнав істотних змін. 

Його характеризують такі відмітні риси: насиченість ринку телевізорами 

вітчизняного та імпортного виробництва; значне зниження обсягів виробництва 
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українських телевізорів; зміна модельного ряду телевізорів, що випускаються, 

відповідно до світових тенденцій розвитку телетехніки; концентрація їх 

виробництва всього на декількох вітчизняних підприємствах; перевищення 

обсягів імпорту над експортом; зростання продажу імпортних телевізорів тощо [1]. 

Не залишаються незмінними купівельні переваги і вимоги, що 

пред'являються споживачами до якості телевізорів. 

Проблеми формування й розвитку ринку побутової техніки та електроніки 

розглядалися у дослідженнях Васильєвої І.І. [2]; Опанасенко Е. [3]; Шебуков Р. 

[4]; Артюхов А. [5];  Грицевич С.А. [6]; Глушкова Т., Андрієвська Л., Марчук Н. 

[7] та ін. Внесок цих учених дозволив вирішити ряд важливих питань, 

сформувати фундамент для проведення прикладних досліджень. Однак 

питанням виявлення споживчих переваг на ринку телевізорів уваги практично не 

приділялося. Тому дане дослідження є актуальним і своєчасним.  

Метою даної статті є виявлення переваг споживачів на ринку телевізорів. 

Проведення даного дослідження виправдане і доцільне з огляду на те, що його 

результати представляють інтерес як для споживачів, так і виробників даного 

виду техніки. Споживачеві важливі знання і уявлення про вже сформоване 

ставлення до телевізорів при їх купівлі, щоб не стати власником невиправданих 

очікувань і даремно витраченого часу. Виробникові ж, який прагне 

максимізувати свій прибуток і мінімізувати витрати, важливо знати думку 

споживача, щоб направити свої ресурси або на вдосконалення слабких сторін 

свого товару, або на вклад в інновації в залежності від ситуації, що склалася на 

ринку. 

Споживачі є ключовою рушійною силою абсолютної більшості ринків, тому 

їх вивчення – це одна з головних сфер маркетингових досліджень. Саме 

задоволеність і лояльність споживачів відіграють вирішальну роль в 

конкурентній боротьбі на різних ринках. 
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Однією з важливих особливостей при моделюванні поведінки кінцевого 

споживача на ринку побутової техніки та електроніки є ухвалення рішення про 

купівлю [8]. 

Роблячи акцент на ринку побутової техніки та електроніки в Україні, 

зокрема телевізорів, можна відзначити, що за останні кілька років він змінив 

орієнтири. Споживач наситився звичайними предметами побуту і перейшов на 

дорогі новинки та аксесуари як того і вимагає час, що знаходиться під впливом 

інформаційного середовища, яке змінюється. Основною з тенденцій є заміна 

старих моделей на більш сучасні – звичайних LED телевізорів на SMART 

технології, комп'ютерів і ноутбуків на планшети і ультрабуки, і т. д. 

Згідно з результатами досліджень 17 % українців відвідує магазини 

побутової техніки 2-3 рази на місяць, 31 % громадян заходять в ці магазини рідше 

– приблизно раз на місяць або один раз в 2-3 місяці. Найбільший же відсоток 

респондентів (52 %) відвідує місця продажу побутової техніки і електроніки 

рідше 1 разу на рік, тому як дана категорія товарів – це товари попереднього 

вибору і тривалого користування, вони не завжди вимагають частого оновлення 

і часто слугують солідним подарунком. 

Істотно впливають на частоту відвідування місць продажу побутової 

техніки рівень доходів і віковий фактор українців. Так, молоді люди заходять в 

подібні магазини значно частіше, ніж люди похилого віку, і це цілком зрозуміло, 

адже молодь більш схильна до новизни і різноманітності, а чим вище рівень 

доходів, тим більше і різноманітність [9]. 

На питання, де респонденти зазвичай купують побутову техніку або 

електроніку, відповіді розподілилися наступним чином. 

Згідно з результатами, більше половини українців (61 %) здійснюють 

купівлі побутової техніки і електроніки в магазинах, які входять у відомі 

спеціалізовані торговельні мережі, що займають найбільшу частку ринку в 

Україні. Найбільшу популярність такі магазини мають серед жителів міста Києва 

і обласних центрів, а також серед людей в працездатному віці, з освітою не нижче 
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середньої і з високим рівнем доходу. Значно рідше побутова техніка та 

електроніка купується в невеликих спеціалізованих магазинах (19 %). Великі 

спеціалізовані торговельні комплекси, ярмарки популярні у 5 % громадян, які 

купують побутову техніку. 

Інтернет-магазини як місця купівлі побутової техніки не надто 

користуються популярністю у респондентів у порівнянні з традиційними 

місцями купівель. В цілому 15 % респондентів відповіли, що вважають за краще 

купувати побутову техніку в інтернет-магазинах, що не так вже й мало. За 

даними, отриманими на фокус-групах, українці частіше вважають за краще 

звертатися до послуг мережевих магазинів лише як до свого роду довідкового 

каталогу – вибрати марку, модель, порівняти ціни в різних магазинах, щоб потім 

прийти здійснити купівлю в магазині. 

На питання, які з наступних факторів (не більше 3-х) здійснюють на 

респондентів найбільший вплив при виборі місця купівлі побутової техніки та 

електроніки, відповіді розподілилися наступним чином: 40 % громадян одним з 

головних факторів, що впливають на вибір місця купівлі побутової техніки, 

назвали низький рівень цін, а 32 % – якість товарів. Оскільки розкид в цих двох 

факторах невеликий, то респонденти вказували ці чинники одночасно, тобто 

висока якість при більш низькій ціні, – типова поведінка українських споживачів. 

Широкий асортимент товару важливий для 33 % респондентів, зручність 

розташування – для 27 % і наявність розпродажу, знижок – для 22 %. 

Значимість факторів значно варіюється в залежності від соціально-

демографічних характеристик респондентів. 

Так, жителі невеликих міст при виборі магазину частіше звертають увагу на 

якість товарів і відсутність підробок, ніж жителі обласних центів. У той час, як 

для жителів столиці важливішим фактором є наявність дисконтної карти даного 

магазину і зручність викладки товару, останній – з огляду на динамічний спосіб 

життя споживачів. 
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Цікаві результати були отримані при аналізі відповідей респондентів з 

різними соціально-демографічними характеристиками. Згідно з отриманими 

даними, чоловіки віддають перевагу магазинам з високим рівнем обслуговування 

і широким асортиментом товарів, в той час, як для жінок більш привабливими 

представляються місця розпродажу і магазини, які надають знижки. Люди, що 

належать до молодшої та середньої вікових груп, з високим рівнем доходу і з 

освітою не нижче середньої, при виборі місця купівлі орієнтуються на такі 

фактори, як попередній досвід купівель, широта асортименту, професіоналізм 

консультантів, престиж торгової точки і наявність дисконтної карти магазину. 

Респондентам також було поставлено питання: «Опишіть, будь ласка, Вашу 

поведінку при виборі побутової техніки та електроніки?» Відповіді на нього 

розподілилися наступним чином: як виявилося, більше двох третин громадян (71 

%) відвідують кілька магазинів, порівнюють товари і тільки потім здійснюють 

купівлі. Лише кожен третій в Україні відвідує один магазин і здійснює купівлю 

в ньому. 

Така поведінка видається цілком логічною, оскільки відвідування декількох 

магазинів у великих містах займає надто багато часу, тому їхні мешканці схильні 

робити купівлі побутової техніки в першому магазині, а жителі невеликих міст 

мають можливість оцінити альтернативні варіанти, особливо не жертвуючи 

своїм часом [10]. 

З метою виявлення змін, що відбуваються в купівельному попиті на 

телевізори у Споживчому товаристві «ТЕХНІКА», смт. Чечельник Вінницької 

області, у травні 2021 року нами було проведено соціологічне опитування 

методом анкетування. Результати його можуть бути використані для 

вдосконалення структури торговельного асортименту телевізійних приймачів в 

даному підприємстві. 

Було опитано 100 респондентів. 

Аналіз результатів анкетування показав, що 97 % споживачів мають 

телевізори, 3 % їх не мають. Виявлено, що в поточному році новий телевізор 
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збираються придбати 32 % опитаних, в найближчі 2 роки – 21 %. Це свідчить про 

те, що значна кількість респондентів мають не найсучасніші моделі телевізорів. 

В зв'язку з переходом України на цифрове мовлення (з 2009 по 2019 рік) для 

багатьох споживачів купівля нового телевізійного приймача, що приймає 

цифровий телесигнал, стала пріоритетним завданням. Так, 50 % опитаних 

покупців планують оновити свій телевізор, з них лише 16 % хочуть придбати 

цифрову приставку для поновлення своєї старої моделі, а 34 % планують купівлю 

нового телевізійного приймача. Серед опитаних 45 % респондентів вже мають 

сучасні моделі телевізорів з можливістю прийому цифрового телесигналу, 5 % 

респондентів поки не планують ніяких оновлень. 

Результати опитування свідчать про те, що споживачі вважають за краще 

купувати телевізори у фірмових магазинах підприємства-виробника, тому 52 % 

опитаних віддали свої голоси на користь фірмової торгівлі телевізорами. 

Спеціалізовані магазини при придбанні телевізорів вибирають 30 % 

респондентів, 14 % вважають за краще ринок, оскільки там представлений 

широкий модельний ряд зарубіжних моделей, можлива доставка потрібних 

моделей під замовлення, встановлення договірної ціни. Тільки 4 % респондентів 

здійснюють купівлю через Інтернет. Покупці більше довіряють фірмовим 

магазинам виробників, покладаючись на стабільні гарантії. 

Основна перевага фірмових магазинів – широкий модельний ряд, а також 

більш гнучка система знижок, розстрочка платежу. Придбання телевізорів за 

допомогою електронної торгівлі в найближчі роки буде мати тенденцію до 

збільшення, особливо серед молодих покупців. 

При виборі телевізійного приймача за способом формування зображення в 

даний час всі споживачі віддають перевагу безкінескопним телевізорам. 

Рідкокристалічним моделям віддають перевагу 88 % споживачів. 

Виявлення переваг споживачів за марками телевізорів свідчить про те, що 

затребуваними є українська марка «KIVI» (34 % відповідей) та зарубіжні марки 

«LG» (31 % відповідей) і «Samsung» (28 % відповідей). На інші марки припадає 

7 %. 
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У процесі анкетування встановлено, що вирішальними факторами для 

споживачів при купівлі телевізорів є якість зображення (30 % відповідей), розмір 

екрану (28 %), фірма-виробник (18 %), ціна телевізора (16 %), гарантійний термін 

(8 %). 

Велика частина респондентів (62 %) задоволена асортиментом телевізорів, 

представлених у Споживчому товаристві «ТЕХНІКА». Істотна частина (33 %) 

задоволена не в повній мірі, а 5 % опитаних не задоволені асортиментом. Це 

дозволяє зробити висновок про неможливість здійснення ними купівлі 

телевізора в даному підприємстві.  

Серед найбільш вагомих причин незадоволеності асортиментом 

виділяються наступні: відсутність телевізорів з великим розміром екрану (понад 

40 дюймів) (28 %), висока роздрібна ціна (24 %), недостатній вибір телевізорів з 

розміром екрану 15 дюймів і менше (21 %), вузький модельний ряд (19 %), інші 

причини (8 %). 

Результати опитування потенційних покупців телевізорів у Споживчому 

товаристві «ТЕХНІКА» за вибором найбільш значущих споживних властивостей 

дозволили встановити особливості попиту сучасного споживача. Найбільш 

важливим серед функціональних властивостей телевізорів покупцями було 

названо якість зображення (62 %). Також вагомими функціональними 

властивостями споживачі вважають якість відтворення звуку (20 %), кількість 

додаткових функцій (10 %), кількість прийнятих телевізійних каналів (8 %). 

Найбільш важливими показниками, на думку споживачів, що визначають якість 

зображення, є роздільна здатність (52 %), чіткість зображення (21 %). Серед 

показників, що визначають якість звуку, виділені потужність акустичних систем 

(47 %) і вид звучання (38 %). 

Серед ергономічних властивостей для споживача найбільш важливими є 

зручність підключення зовнішніх пристроїв до телевізора (51 % відповідей), 

зручність налаштування телевізора (28 % відповідей), зручність користування 

пультом дистанційного керування (19 % відповідей). Менш значимими серед 
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ергономічних властивостей є зручність установки телевізора (12 % відповідей), 

зручність перенесення телевізора (2 % відповідей). На зручність налаштування 

телевізора, в основному, впливає можливість настройки за допомогою пульта 

дистанційного управління (82 % відповідей), на зручність установки і 

переміщення телевізора – габаритні розміри телевізора в цілому (66 % 

відповідей), а не окремих його параметрів. 

Більшість споживачів при купівлі телевізійного приймача також звертають 

увагу на відповідність дизайну телевізора сучасним вимогам (66 % відповідей), 

30 % респондентів велике значення надають якості виготовлення. Менша увага 

з естетичних властивостей телевізорів приділяється покупцями раціональності 

розміщення елементів управління (1 % відповідей), гармонійності оформлення 

корпусу (3 % відповідей). 

Найбільш бажаними для споживачів при здійсненні купівлі є телевізори з 

розміром екрану по діагоналі понад 100 см (понад 40 дюймів) (52 % відповідей). 

Також популярністю користуються телевізори з розміром екрану від 55 до 

100 см (від 22 до 40 дюймів) (45 % відповідей). Виявлено невеликий попит на 

телевізори з невеликим розміром екрану до 55 см (до 22 дюймів) (3 % 

відповідей). Такі телевізори споживачі вважають за краще придбати на додаток 

до наявного, наприклад, для установки на кухні. 

На основі проведеного соціологічного дослідження щодо виявлення 

споживчих переваг телевізорів у Споживчому товаристві «ТЕХНІКА» для 

оптимізації структури торгового асортименту представляється необхідним 

наступне: 

– постійно контролювати оновлення модельного ряду рідкокристалічних 

телевізорів; 

– розширювати асортимент новим модельним рядом марок телевізорів, за 

якими виявлено найбільший попит ( «LG» та «Samsung»); 

– передбачати постійну присутність у продажу затребуваних споживачами 

моделей телевізорів; 
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– надавати споживачам найактуальнішу інформацію про нові моделі 

телевізорів; 

– передбачити в торговому залі куточок вивчення купівельного попиту з 

можливістю вивчення каталогів з сучасного асортименту телевізорів 

вітчизняного та зарубіжного виробництва; 

– підтримувати асортимент телевізорів з різним розміром екрану по 

діагоналі, 

– передбачити наявність в асортименті невеликої кількості телевізорів з 

розміром екрану менше 22 дюймів; 

– систематично проводити анкетування з метою вивчення попиту 

споживачів на телевізори та для усунення недоліків у формуванні торгового 

асортименту; 

– організовувати акції з розпродажу моделей минулих років зі знижками; 

– організувати безкоштовну доставку до дому придбаних в магазині 

телевізорів; 

– передбачити можливість замовлення і здійснення торгівлі телевізорами за 

каталогами. 
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Харчування є одним із найважливіших чинників, що визначають здоров’я. 

Потрібно забезпечити населення високоякісними  продуктами харчування із 

збалансованим хімічним складом, здатними гальмувати дію шкідливих факторів 

навколишнього середовища, виводити  радіонукліди з організму людини, 

нормалізувати обмінні процеси, сприяти знешкодженню токсинів. Саме тому є 

актуальним розроблення продуктів із підвищеним вмістом незамінних 

амінокислот, харчових волокон, макро- та мікроелементів, вітамінів. 

Пріоритетним напрямком розвитку закладів ресторанного господарства є 

створення інноваційних технологій та нових видів продукції з поліпшеними 

споживчими властивостями. Великою групою харчових продуктів, які 

користуються попитом, є десертні страви, однак їх хімічний склад має істотні 

відхилення від норм нутриціології через наявний дефіцит вітамінів, макро- і 

мікроелементів та інших біологічно активних речовин (БАР). Вони є джерелом 

вуглеводів і жирів, їх надмірне вживання порушує збалансованість раціону, як 

по харчових речовинах, так і по енергетичній цінності [1].  

Основна ціль  статті  полягає в розробленні технології чізкейків із 

кисломолочного сиру з дієтичною добавкою, а саме: яблучний кріопорошок. 

 Із врахуванням сучасних екологічних умов, раціон харчування повинен 

містити достатню кількість природних біологічно активних речовин (незамінних 

амінокислот, поліненасичених жирних кислот, макро- та мікроелементів, 

вітамінів, харчових волокон), здатних підвищувати резистентність організму 

людини до впливу негативних чинників довкілля. Був проведений аналіз 

публікацій науковців України, спрямованих на підвищення біологічної цінності 

кондитерських та десертних виробів. Для підвищення біологічної цінності 

десертних виробів, розширення та вдосконалення їхнього асортименту, вченими-

дослідниками використано нові види добавок та наповнювачів природного 

походження. При цьому враховувалися вплив інгредієнтів на органолептичні 

властивості готового продукту, хімічний склад, зміни вмісту мінеральних 

елементів, вітамінів та інших біологічно активних речовин.  
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 Для приготування багатьох десертних страв, до яких відносяться і 

чізкейки, використовують кисломолочний сир, який є цінним білковим 

продуктом харчування [8]. Особливість їх приготування - досягнення високих 

органолептичних показників якості, а саме: однорідна, ніжна консистенція, 

багатий смак і аромат. Відомо, що казеїни (основний білок кисломолочного сиру) 

знаходяться у вигляді ущільненого і частково обезводненого драглю, який під 

час теплової обробки страв ще більше ущільнюється. При нагріванні жирного 

кисломолочного сиру щільність його зменшується, білковий драгель 

ущільнюється і виділяє частину вологи, жир, який міститься у сирі, при 

нагріванні розм’якшується, і маса втрачає формостійкість. Для уникнення цього 

до складу гарячих сирних страв вводять загусники. Крім того, теплова обробка 

знижує дію на них ферментів. Молочні білки після нагрівання і денатурації 

засвоюються гірше, ніж нативні.[5] З метою підвищення поживної цінності 

чізкейків доцільно використовувати яблучний кріопорошок – продукт, що 

отримується з вичавлених яблук, підданих процесу низькотемпературних 

кріогенних технологій переробки у вітамінні порошки зі збереженням усіх 

життєво необхідних людині біокомпонентів. З аналізу хімічного складу 

яблучного кріопорошку відомо, що фенольні сполуки з Р-вітамінною активністю 

виступають синергістами, посилюючи дію вітаміну С. В яблучному порошку з 

вичавків вміст клітковини і пектину вище, ніж у кріопорошках, проте 

відрізняється якістю і кількість моно-, дисахаридів нижча. Слід відмітити: 

яблучний кріопорошок легко поглинає вологу при обезводненні, зберігає 

початковий об’єм і повністю зберігає органолептичні характеристики продукту 

– яскраво-жовтий колір, кисло-солодкий смак, аромат, властивий яблукам [2]. 

Харчова цінність яблучного порошку полягає у вмісті вітамінів і мікроелементів, 

пектинових речовин, що сприяють роботі травної системи, благотворно 

впливають на обмін речовин, підвищують стійкість до алергічних чинників. 

Завдяки моносахаридам (глюкоза і фруктоза) яблучний порошок швидко й 

ефективно засвоюється організмом. 



551 
 

За контрольний зразок вибрано сирну запіканку, виготовлену відповідно 

до традиційної технології за “Збірником рецептур страв і кулінарних виробів для 

підприємств ресторанного господарства” [8]. Органолептична оцінка якості 

десерту проведена за п’ятибальною шкалою (табл. 1). За високими 

органолептичними та фізикохімічними показниками дослідженнями 

встановлено, що введення яблучного кріопорошку до складу десертної страви у 

кількості 10% підвищує її харчову цінність (табл. 2). З аналізу харчової цінності 

і розрахунки розробленого десерту “Чізкейк” з кисломолочного сиру з 

додаванням яблучного кріопорошку видно, що розроблений десерт у порівнянні 

з контролем перевищує вміст вітамінів А -100%, С – 79% і РР - 50%, а харчова 

цінність знижена на 30% (рис.1). 

 

Таблиця 1 

Органолептична оцінка десерту «Чізкейк» 

 

 

 

Варіанти 

Оцінка за показниками якості  

 

Загальна 

оцінка 

зовнішній 

вигляд 

 

смак 

 

запах 

 

колір 

 

консистенція 

Коефіцієнт вагомості 

0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 

Контроль 4,90 4,89 4,87 4,91 4,91 4,90 

Дослід 1 4,94 4,95 4,93 4,92 4,97 4,94 

Дослід 2 4,92 4,91 4,94 4,90 4,95 4,92 
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Таблиця 2 

 

Харчова цінність десерту “Чізкейк” (г/мг на 100 г) 

Показники Контроль Дослід Різниця, % 

1 2 3 4 

Білки, г 10,0 10,0 0 

Жири, г 9,0 9,0 0 

Вуглеводи, г в т. ч.: 16,0 13,0 -23,1 

- харчові волокна, г 0,0 8,9 100,0 

Мінеральні речовини:    

Калій, мг 90,0 120,0 25,0 

Залізо, мг 0,2 0,36 44,0 

Магній, мг 12,0 18,0 33,3 

Натрій, мг 21,0 23,0 8,7 

Фосфор, мг 100,0 108,0 7,5 

Вітаміни:    

А, мг 0,0 0,01 100,0 

В1, мг 0,02 0,02 0 

В2, 0,14 0,2 30,0 

С, мг 0,25 1,2 79,2 

РР, мг 0,2 0,4 50,0 

Енергетична цінність, ккал 185,0 143,0 -29,4 

 

 

 

Рис. 1. Вміст вітамінів у контролі і десерті “Чізкейк” 
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  Проаналізувавши попередньо викладений матеріал, можна зробити 

висновок про доцільність використання яблучного кріопорошку з метою 

зниження калорійності десертів і підвищення їх харчової цінності. На підставі 

проведених теоретичних і експериментальних досліджень запропоновані 

раціональні рішення щодо забезпечення населення високоякісними  продуктами 

харчування із збалансованим  хімічним складом. 
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