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ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Маркетингові дослідження можна визначити як повний і об‘єктивний збір та 

аналіз інформації, пов‘язаної з вирішенням маркетингових проблем [1]. Це 

специфічне джерело інформації для вирішення маркетингових проблем, покликане 

забезпечити повноту, адекватність інформації тим рішенням, які належить 

прийняти [2]. Проведення маркетингових досліджень потребує певних витрат, а 

значить, і бюджету. 

Питання формування бюджету для проведення маркетингових досліджень 

можна розглядати у двох аспектах. Перший аспект пов’язаний з визначенням рівня 

витрат компанії на дослідницьку діяльність у цілому, другий аспект пов’язаний з 

розрахунком кошторису виконання конкретного дослідження. 

Існує кілька підходів до виділення коштів на дослідницьку діяльність. 

Компанія може виділяти кошти на дослідження, виходячи з приросту минулого 

бюджету або відраховуючи певний відсоток від доходів. В умовах України 

характерним є підхід з урахуванням наявних коштів.  

Однак, найбільш доцільним, на нашу думку, є підхід з погляду аналізу 

результатів, тому що в такому випадку береться до уваги практичний результат 

дослідження. Фактичні витрати на дослідження залежать від очікуваної цінності 

результатів, які ці дослідження можуть забезпечити.  

Коли йдеться про окреме дослідження (тобто виникає питання про складання 

бюджету для проведення певного маркетингового дослідження), необхідно оцінити 

потенційні витрати, які понесе компанія під час реалізації цього дослідження. 

Компаніям необхідно ретельно планувати бюджет на проведення 

маркетингових досліджень і намагатися не виходити за його рамки. Як правило, в 

практиці успішних компаній бюджет на проведення досліджень становить 4-7% від 

загального бюджету на маркетингові заходи. Недостатнє фінансування досліджень 

може призвести до того, що проект не буде виконаний належним чином і в повному 

обсязі, а його результати будуть недостатньо точні [3]. 

Крім того, необхідно планувати бюджет на реалізацію результатів досліджень, 

оскільки, якщо фінансових ресурсів буде досить лише для проведення 

дослідження, але недостатньо для використання його результатів, то такий 

дослідницький проект не має сенсу. 

Зазначимо, що витрати на проведення маркетингових досліджень є частиною 

загального бюджету компанії на маркетинг і рекламу. Величина цієї частки 

залежить від багатьох факторів, таких як, стратегічні цілі, етап життєвого циклу 

компанії і товару, швидкість зміни факторів оточуючого середовища тощо. У 

більшості випадків витрати компаній на маркетингові дослідження лежать в межах 

2-7% від загальних витрат на маркетинг і рекламу. Але з будь-якого правила є 
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виключення. Наприклад, суттєво збільшуються витрати на маркетингові 

дослідження при виході на нові ринки, при розробці нових товарів тощо. 

Наприклад, при проведенні маркетингового дослідження для здійснення 

опитування споживачів, яке проводитиметься у вигляді анкетування, при 

формуванні бюджету необхідно врахувати певні матеріальні витрати. На стадії 

розробки анкетного опитування необхідно здійснити витрати для підтримання 

належних умов праці співробітників відділу маркетингу, у формі щомісячної 

заробітної плати. Надалі необхідно визначити статті витрат, що дозволить 

визначити орієнтовний їх обсяг.  

Існують загальні рекомендації, які допомагають розрахувати кошторисну 

вартість опитування. Так, витрати на розробку програм маркетингових 

дослідження у вигляді опитування будуть наступними [4]: 

1) витрати на канцелярські товари та витратні матеріали; 

2) витрати на монтаж та друк анкетних листівок; 

3) витрати на телефонні переговори, електронну пошту, Інтернет; 

4) витрати на рекламу; 

5) витрати на організацію опитування; 

6) інші витрати. 

При проведенні маркетингових досліджень у іншій формі, відмінній від 

анкетного опитування,  статті витрат при плануванні бюджету будуть іншими. 

Підсумовуючи, можна сказати, що визначення бюджету маркетингових 

досліджень є невід’ємною складовою процесу планування маркетингових 

досліджень, яка дозволяє визначити необхідні ресурси та співставити їх із 

результатами.  
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У сучaсних умoвaх успiх пiдприємства зaлeжить вiд мoжливoстeй 

пристoсoвувaтись дo нoвiтнiх тeндeнцiй зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. У нaдзвичaйнo 

нaсичeнoму кoнкурeнтaми швидкoзмiннoму ринку виживaє i прoцвiтaє тaкe 

пiдприємствo, якe швидшe пристoсoвує свoю ринкoву стрaтeгiю i oтримує 

кoнкурeнтнi пeрeвaги. Нaбуття кoнкурeнтних пeрeвaг мoжливe при зaпрoвaджeннi 

тaких iнтeлeктуaльних тeхнoлoгiй як мaркeтинг, лoгiстикa, упрaвлiння пeрсoнaлoм, 

упрaвлiння якiстю прoдукцiї i пoслуг тa iн. 

Тaкa упрaвлiнськa функцiя як мaркeтинг є oдним з нaйвaжливiших фaктoрiв 

функцioнувaння тa рoзвитку пiдприємствaв умoвaх кризoвoї eкoнoмiки. Ця 

дiяльнiсть пoстiйнo вдoскoнaлюється вiдпoвiднo дo oб'єктивних вимoг 

вирoбництвa тa рeaлiзaцiї тoвaрiв i пoслуг, усклaднeння гoспoдaрських зв'язкiв, 

пiдвищeння рoлi спoживaчaв фoрмувaннi хaрaктeристик прoдукцiї тa змiсту 

пoслуг, щo, в свoю чeргу, змушує пiдприємствa пристoсoвувaтись дo нoвих 

ринкoвих умoв, дoлaти прoтирiччя, щo виникaють в eкoнoмiчних прoцeсaх. [1, с. 

85-93; 2]. 

Гoлoвнa мeтa мaркeтингoвих дoслiджeнь – змeншeння нeвизнaчeнoстi i ризику 

при прийняттi кoмeрцiйних рiшeнь. При дoслiджeннi iнoзeмних ринкiв 

викoристoвуються трaдицiйнi мeтoди тa iнструмeнти. Рaзoм з тим тут є свoя 

спeцифiкa, якa визнaчaється oб'єктoм дoслiджeння [2; 3, с. 67-69; 4, с.95-97]. 

Мaркeтингoвi дoслiджeння є вaжливим iнструмeнтoм для мeнeджeрa з 

мaркeтингу, oскiльки дoзвoляють пeрeдбaчити нaслiдки викoристaння тiєї aбo 

iншoї мaркeтингoвoї aльтeрнaтиви, щo, у свoю чeргу, сприяє ухвaлeнню 

прaвильнoгo рiшeння. Мeнeджeри викoристoвують мaркeтингoвi дoслiджeння 

тaкoж i для тoгo, щoб визнaчити чoму прoвeдeнi мaркeтингoвi дiї нe призвeли дo 

плaнoвaнoгo рeзультaту. Мaркeтингoвi дoслiджeння мoжуть зaстoсoвувaтися для 

oцiнювaння мeнeджeрoм ситуaцiї нa ринку. Рaзoм iз тим, пoняття мaркeтингoвi 

дoслiджeння є знaчнo ширшим, нiж пoняття дoслiджeння ринку aбo aнaлiзу ринку, 

вoнo oхoплює щe й мoнiтoринг чинникiв мaкрoсeрeдoвищa, дiaгнoстику 

мiкрoсeрeдoвищa, виявлeння зaгрoз i мoжливoстeй, сильних i слaбких стoрiн 

пiдприємствa.Oтжe, у ширoкoму рoзумiннi, мaркeтингoвi дoслiджeння пoкликaнi 

вирiшувaти тaкi зaвдaння, як: вивчeння хaрaктeристик ринку,aнaлiзу збуту, 

вивчeння тeндeнцiй дiлoвoї aктивнoстi, вивчeння тoвaрiв кoнкурeнтiв, 

кoрoткoстрoкoвe прoгнoзувaння, вивчeння пoлiтики цiн [2; 5, с. 258-261].  

Нaпрямки мaркeтингoвих дoслiджeнь мoжуть кoливaтися тa зaлeжaти вiд 

бaгaтьoх фaктoрiв: рoзмiру пiдприємствa, йoгo гaлузeвoї oсoбливoстi, стaдiї 

життєвoгo циклу тoвaрiв, систeми oргaнiзaцiї упрaвлiння  мaркeтингoм нa 

пiдприємствi, квaлiфiкaцiї пeрсoнaлу, нaявнoстi зoвнiшнiх ринкiв, кiлькoстi тa 

рoзмiрiв ринкiв фiрми. У тoй жe чaс нe слiд вiдкидaти i тaку мoжливiсть 
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клaсифiкaцiї нaпрямкiв мaркeтингoвих дoслiджeнь, як викoристaння для цих цiлeй 

склaдoвих кoмплeксу мaркeтингу.  

Укрaїнський кaнцeлярський ринoк дoсить мoлoдий. Бiльш мeнш цивiлiзoвaнi 

мeжi вiн стaв знaхoдити лишe в 2000 р. Йoгo прийнятo нaзивaти ринкoм тoвaрiв для 

oфiсу i шкoли, oскiльки близькo 40% oпeрaтoрiв мaють в свoєму aсoртимeнтi нe 

лишe кaнцeлярськi тoвaрнi кaтeгoрiї [2; 3, с. 67-69]. 

Дiлoвi aксeсуaри, щo пишуть прилaддя успiшнo рeaлiзуються i нa iнших 

ринкaх: рeклaмнoму, сувeнiрнoму. Кaнцeлярський ринoк склaдaється з бaгaтьoх 

сeгмeнтiв: прилaддя, щo пишуть i письмoвi, пaпeрoвa прoдукцiя, тoвaри для хoбi i 

твoрчoстi, всiлякi тoвaри для oфiсiв, сувeнiрнa прoдукцiя та ін. Тoму спeцифiку 

дiяльнoстi кoмпaнiй, щo прaцюють нa цьoму ринку, рoзрiзняють, в oснoвнoму, 

зaлeжнo вiд хaрaктeру збуту: дистрибуцiя, oпт, рoздрiб, a тaкoж oбслугoвувaння 

кoрпoрaтивних клiєнтiв. 

Тaким чинoм, в oстaннi 10-15 рoкiв нa свiтoвoму ринку кулькoвих ручoк 

лiдируючi пoзицiї тримaє Китaй i нeвiдoмo, як рoзвивaтимeться нaдaлi кoнкурeнтнa 

бoрoтьбa мiж зaснoвникaми ринку кулькoвих ручoк i нoвими учaсникaми. 

Зaкoрдoннi тoвaри є бiльш кoнкурeнтoспрoмoжними нa укрaїнськoму ринку, i тoму 

пoтрiбнo пoрeкoмeндувaти вiтчизняним вирoбникaм придiлити вeлику увaгу 

рoзрoбцi нoвих лiнiй в aсoртимeнтi прилaдiв для письмa, рoзрoбити нoвi мoдeлi 

тoвaрiв, якi б кoристувaлися пoпитoм, oрiєнтувaтись нa пoтрeби i вимoги 

спoживaчiв дo тaких прилaдiв. 
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РУШНИКОСУШАРОК 

Сушарка для рушників – є приладом простим, проте досить корисним у побуті. 

Окрім виконання своєї основної функції – просушування рушників, такий пристрій 

також може обігріти ванну кімнату. Проте, незважаючи на свою простоту, під час 

вибору споживачами сушарки для рушників є чимало особливостей. 

Сушарка для рушників у традиційному уявленні – це звичайний так званий 

«змійовик», через який проходить гаряча вода та на який вішають рушники. А 

більш повне та точне визначення звучатиме як водяна сушарка для рушників. 

 

 
а) водяна;     б) електрична 

Рисунок 1 – Традиційний вигляд рушникосушарки 

(а-водяна, б-електрична [1]) 

 

Нині на ринку України у продажу є три типи сушарок для рушників, а саме: 

водяні, електричні та комбіновані [2]. 

Водяні сушарки поширені на ринку завдяки тому, що вони порівняно недорогі 

і практичні. Така сушарка має відповідати високим вимогам щодо надійності, 

довготривалої й міцності експлуатації, так як вона працюватиме в екстремальних 

умовах таких як: сильний робочий тиск, висока температура, гідравлічні удари, що 

можуть пошкодити внутрішні стінки труб. 

Електричні сушарки – не потребують під’єднання до системи 

централізованого водопостачання. Для їх роботи у ванній кімнаті необхідно 

встановити розетку (220 В), захищену від бризків та струменів води [2].  

Комбінована сушарка для рушників поєднує усі переваги водяної та 

електричної.  

За конструкцією та принципом роботи на ринку представлені комбіновані 

електроводяні сушарки для рушників. Асортимент конструкцій та дизайнерських 

розробок сушарок для рушників дуже широкий. Це М-подібні, МП-подібні, U-

подібні, сушарки типу «драбинка», «змійка» тощо. При цьому кожен із типів має 

різні варіанти оформлення [2]. 
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Нині на ринку представлено широкий асортимент різних моделей сушарок 

вітчизняного і закордонного виробництва.  

При проведені маркетингових досліджень на даному ринку варто звертати 

увагу на критерії та показники якості товарів, що є пріоритетними для споживача. 

Серед них варто відзначити наступні: 

1) Матеріал, із якого виготовлена сушарка для рушників - сушарка з чорного 

металу, що обов’язково вимагає нанесення захисного шару (наприклад оцинковки), 

інакше швидко проржавіє; сушарка із кольорового металу (мідь, латунь) - коштує 

дорожче, проте виглядає гарно (приємний жовто-оранжевий колір) та не боїться 

іржі; сушарка із нержавійки є, мабуть, найбільш надійним рішенням: матеріал 

міцний і твердий, не боїться іржі і механічних домішок у воді, виглядає добре.  

2) Максимальний робочий тиск - зазвичай тиск у трубах становить до 5-6 атм, 

але нерідко (при випробуваннях системи або вночі, при невеликій кількості 

споживачів) може досягати 6-7 атм. Тому обов’язковим рівнем тиску, під який 

розраховують сушарку для рушників, є відмітка в 7,5 атм.  

3) Вага - Велику, важку сушарку для рушників слід вішати на капітальну стіну 

і на витривале кріплення. 

4) Колір - популярності набули сушарки для рушників із традиційною 

хромованою обробкою, за ними слідують моделі в звичному білому кольорі. Але 

за бажанням можна знайти сушарку у чорному або іншому кольорі. 

5) Форма - сьогодні на ринку крім традиційного змійовика, розглянутого на 

початку, запропонована маса варіантів сушарок різноманітних форм: «драбинки», 

«сходинки», змійовик з додатковим каналом.  

Перевага того чи іншого критерію для споживача подано на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Критерії та показники якості рушникосушарки, 

що є пріоритетними для споживача 

 

Отже, ринок рушникосушарок в Україні є досить розвиненим. Специфікою 

даного ринку є те, що при організації маркетингових досліджень варто звертати 

увагу на ключові критерії, які є визначальними при виборі: вага, колір, форма, 
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максимальний робочий тиск та матеріал виготовлення. На ринку наразі 

представлено три основні типи даного товару, для кожного з яких дані 

характеристики будуть різнитися як за пріоритетністю так і за значенням.  
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Безалкогольні напої завжди користуються широким попитом у споживачів. 

Ринок безалкогольних напоїв в Україні має сприятливі перспективи розвитку і 

значний ресурсний потенціал. Наразі до безалкогольних напоїв відносяться: 

- мінеральні води (підсолоджені та з ароматизаторами); 

- прохолодні напої (які виготовляються з питної води з додаванням цукру, 

есенції або ароматизованих фруктових соків); 

- напої спеціального призначення ( дієтичні, тонізуючі, діабетичні); 

- квас. 

Аналізуючи детальніше структуру ринку безалкогольних напоїв України, 

можна помітити таку тенденцію, лідером ринку є мінеральні води які сягають 57%; 

далі йдуть солодкі газові напої з часткою 38%; соки – 2%; холодний чай – 2%; і на 

останок квас з часткою лише в 1%. Можна зауважити, що в Україні більше 90% 

виробництва безалкогольних напоїв займають саме мінеральні води та солодкі 

газові напої [1] . 

Солодкі газовані напої це – невід’ємний атрибут в буденному житті мільйонів 

українців. Адже їх можна додавати в свій повсякденний раціон, також важко 

уявити будь яке свято без донного продукту. Солодкі газовані напої можуть 

вживати як дорослі так і діти. 

Ринок солодких газованих напоїв в Україні характеризується великим 

вибором та пропозицією як брендів-виробників солодкої газованої води так і 

смаком напоїв. Попит на солодкі газовані напої в країні залежить від впливу цілого 

ряду факторів до яких відносяться: 

 падіння купівлі товару в зв’язку з різким підвищенням цін на продукти 

харчування, що призвело до зменшення споживання солодких газованих напоїв; 

https://hotline.ua/guides/yak-vibrati-susharku-dlya-rushnikv/
https://hotline.ua/guides/yak-vibrati-susharku-dlya-rushnikv/
http://www/
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 сезонність попиту: літом продаж даного товару збільшується за 

допомогою спекотної погоди; 

 мода на здорове харчування впливає на відмову споживачів від солодкої 

газованої води; 

 більший вибір соків, мінеральної води та інших безалкогольних напоїв 

призводить до зменшенню купівлі солодких газованих напоїв. 

Ринок солодких газованих напоїв є одним з найбільш гнучких ринків по 

відношенню до попиту, що надає можливість швидкого реагування та 

пристосування своїх виробничих потужностей до попиту покупця [2].  

Станом на сьогоднішній день ринок солодких газованих напоїв стрімко 

розвивається. Асортимент постійно розширюється за рахунок виготовлення нових 

концентратів і пряно-ароматичної сировини. Більшість споживачів стали надавати 

перевагу здоровим напоям, тому виробники стараються зменшити вміст цукру і 

замінити синтетичні добавки та ароматизатори на натуральні компоненти. 

Важливою рисою даного ринку є його сезонність попиту, коли споживання 

зростає майже вдвічі  – попит на продукцію стрімко зростає саме в літній період. 

За даними статистики, пік виробництва солодких газованих напоїв випадає саме на 

квітень – липень. В інший час виробництво випускає менше 50% від максимальної 

потужності [3]. 

Отже, виробникам солодких газованих напоїв потрібно вжити ряд заходів для 

отримання більшого попиту на товар та стійку позицію на ринку: потрібно 

спрямувати зусилля на розширення і удосконалення асортименту та на 

стимулюванні купувати в більших упаковках, приділити увагу збуту продукції, 

впровадити лінійку з натуральними добавками які позитивно впливають на 

організм, підвищити конкурентоспроможність.  
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ОГЛЯД РИНКУ МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДУ 

На сьогодні шоколад та шоколадні вироби користуються особливою 

популярністю серед населення України. Саме шоколад займає друге місце серед 

всіх видів кондитерських виробів. Проте, слід зазначити, що український ринок 

шоколаду є досить нестабільним та постійно змінюється. 

Завдяки динамічному розвитку, частка українського ринку шоколаду в 

загальному обсязі виробництва кондитерської галузі складає 25%. Шоколадне 

виробництво постійно удосконалюється. Тому, асортимент, який представлений на 

ринку здатний задовольнити всі вимоги споживачів [1, с. 137–138]. 

Лідерами на ринку молочного шоколаду України є: ROSHEN, «Монделіс 

Україна», ABK, Київ-конті, Львівська кондитерська фабрика «Світоч» [2, с.89]. 

За результатами проведених маркетингових досліджень споживчих переваг 

було встановлено, що найбільш популярним серед споживачів є молочний 

шоколад, який займає перше місце, друге місце – чорний шоколад, а третє місце 

посідає білий шоколад, він майже не користується популярністю. 

На українському ринку молочного шоколаду спостерігається спад попиту, 

який пов’язаний зі зниження купівельної спроможності населення. Дослідження 

показали, що середнє споживання шоколаду в рік серед українського населення в 

середньому складає 2 кг.  

Окрім зниження попиту, також помітне падіння експорту та імпорту. Головна 

причина скорочення імпорту молочного шоколаду – поширення міжнародних 

компаній з виробництва шоколаду на території України. Ці компанії виробляють 

продукцію зарубіжних брендів. Також, за результатами досліджень не вся 

шоколадна продукція відповідає європейським вимогам. Найбільшими 

постачальниками шоколаду нині є: Польща, Німеччина та Нідерланди. Найбільший 

експорт українського молочного шоколаду здійснюється в країни колишнього 

Радянського Союзу. 

Збільшенню експорту молочного шоколаду може сприяти відкриття 

європейського ринку. Деякі українські виробники молочного шоколаду 

потрапляють до Global Top-100 Candy Companies, завдяки цьому перед ними 

відкривається можливість завоювати світові шоколадні ринки. 

Найбільший попит спостерігається на шоколад середньої цінової категорії 30-

60 грн. Попит на дорогий шоколад збільшується у період свят. Завдяки поширенню 

нової тенденції «здорового харчування» серед населення, стрімко збільшився 

попит на дорогий чорний шоколад та шоколад з корисними  інгредієнтами: 

горіхами та сухофруктами. 

Слід зазначити, що упаковка шоколаду також є важливим елементом в 

організації торговельного процесу. Тенденціями в дизайні упаковки є: лаконічність 

(дизайн упаковки повинен вказувати лише на головні властивості продукту та не 

містити зайвої інформації), грайливість (стилізувати упаковку за допомогою 



41 
 

використання грайливих персонажів та яскравих кольорів), вінтаж (для 

оформлення дизайну упаковки використовуються елементи минулих епох, щоб 

підкреслити елітність шоколаду), мультисенсорний досвід (використання 

різноманітних тиснень та об’ємних ілюстрацій на упаковці, що здатні 

«захоплювати уяву» споживачів), зручність (передбачає розроблення упаковки у 

такому форматі, який буде зручно використовувати у будь-якій життєвій ситуації) 

[3; 4]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що ринок молочного шоколаду динамічно 

розвивається. Виробники не стоять на місці, та постійно розширюють свій 

асортимент та працюють над покращенням якості. На ринку молочного шоколаду 

з кожним роком посилюється конкуренція, з’являються нові виробники та 

відповідно нові смаки та види шоколаду. 
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Кожна людина унікальна, зі своїми рисами обличчя, характером ї звичками. 

Усі ці якості, які відрізняють людей від інших, формують нашу особливість. Також 

у сфері бізнесу: компанія повинна мати те, що може виділити її з-поміж інших, 

виділитися серед конкурентів і запам’ятатися людям. Цим важливим компонентом 

є айдентика. Давайте розберемося, що ж таке айдентика? У чому її сутність? 

Прикладом буде слугувати українська кондитерська фабрика «Roshen» Айдентика 

‒ це набір візуальних компонентів компанії, створений для підвищення 

впізнаваності, престижу компанії та формування іміджу компанії в очах 

споживачів [2]. 

Мало що відомо з сухого визначення? Тоді наведемо приклад айдентики 

приміром підприємства «Roshen». Читаючи назву цього бренду, в голові відразу 

спливає картинка логотипу, реклама, візуальне оформлення та все те, що відрізняє 

їх від інших аналогічних компаній. Основи айдентики почали засновуватися на 

початку XX століття, якраз тоді, коли з'являлося багато компаній в одній галузі. Їм 

https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-shokolada.html
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просто необхідно було якось себе виділяти і запам'ятовуватися споживачеві. 

Найпростішим і зрозумілим підходом стало візуальне оформлення. 

Логотип кондитерської корпорації Roshen складається з червоного та 

молочного кольорів. Молочний напис Roshen на червоному фоні, одразу робить 

компанію впізнаваною серед інших кондитерських фірм. Складові айдентики: 

логотип, візитні картки, бланки, електронні листи, обгортка, слоган, брендбук та 

інші. Логотип є найважливішим і першим елементом на якому будується вся 

айдентика бренду. Він повинен бути чітким, запам'ятовуватися і мати просту 

композицію. Не рекомендується використовувати забагато кольорів та шрифтів. 

Також без атрибутики не можливий фірмовий стиль. До них належать: візитні 

картки, конверти, бланки та обгортка. Що стосується візиток, як і логотипів, вони 

повинні бути лаконічними та сучасними. Форми  –  це також обличчя компанії, і 

вони використовуються для ділового листування. Створення фірмового стилю – це 

один із етапів формування ідентичності. У майбутньому корпоративні логотипи 

будуть використовуватися для всіх атрибутів, одягу та аксесуарів. Його часто 

використовують в офісному дизайні. З вищесказаного видно, що ідентичність тісно 

пов'язана з дизайном, навіть можна сказати, що дизайн є складовою ідентичності 

та базовою частиною ідентичності. Залежно від того, який стиль дизайну 

використовується, умовно виділяють кілька видів айдентики. 

Традиційна айдентика- чіткі логотипи, прості колірні палітри, унікальні 

шрифти. Споживачі можуть легко ідентифікувати бренд у всіх засобах масової 

інформації. Це найкраще рішення для франчайзингу, оскільки дизайн виглядає 

однаково на будь якому типі носія. 

Динамічна айдентика – це дуже мінлива ідентичність і змінюється відповідно 

до ситуації. Це дозволяє повторювати ваш бренд у кількох методах спілкування, 

зберігаючи при цьому візуальні компоненти бренду. Цей тип ідентичності 

підходить для компаній, які мають дуже широкий асортимент продукції. 

Дизайнери можуть легше налаштувати набір елементів фірмового стилю, не 

створюючи кожного разу новий макет. 

Вербальна айдентика  –  це слоган, описові слова тощо. Це містить, що 

ключову роль ідентичності складають слова, а не візуальні символи. Як власе 

заявляє виробник про себе. Основним нашим меседжом є «Roshen – украинский 

производитель кондитерских изделий высокого качества». А головний слоган 

підприємства: «Roshen – солодкий знак якості» [1]. 

Іменування. Бажаючи, щоб компанія «Рошен» вийшла на ринок в 1996 році, 

нова історія бренду була відправлена в нові тисячоліття. У 2000 році назва групи 

«Укрпромівесткондітер» змінюється на лаконічне Roshen. Маркетологи 

намагалися створити легенду про міфічного бога солоду, але правда була очевидна. 

Ім'я – стисле, милозвучне і підходить для виходу на закордонні ринки. 

Логотип. Після ребрендингу логотип вдосконалися на більш простив варіант. 

Товарний знак універсально розміщується на будь-яких етикетках і упаковці. 

Roshen має гарну репутацію на ринку. Унікальна торгова пропозиція. Слід 

зазначити, що УТП – це козир в рукаві компанії. Це те, що відрізняє компанію від 
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конкурентів. Атмосфера фірмових магазинів вражає. Біля них завжди грає повільна 

музика, приємні запахи та приємна атмосфера. 

У 2016 році в Києві налічувалося 30 магазинів Roshen. Фахівці компанії з 

маркетингу постаралися на славу: унікальний інтер'єр для кожного торгового залу, 

тематичні прикраси до свят, красивий фірмовий одяг для продавців. І дійсно смачні 

кондитерські вироби. Така велика увага до деталей- дороге задоволення. 

Модернізація вінницького фонтану, екскурсії на заводи, допомога лікарні 

«Охмадит» і центру дитячої кардіології та кардіохірургії, спорудження дитячих 

майданчиків- реклама, добродійний вчинок або піар за рахунок благодійності? 

Можливо таким чином компанія рекламує свій бренд. Вирішувати вам. Але з 2014-

2016 р. компанія віддала на благодійні проекти більш ніж 240 млн грн. 

Отже, айдентика підприємства «Roshen» та її товарів є унікальною, яскравою, 

гармонічную та відрізняє їх від інших аналогічних компаній. 
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Рушникосушарки є продуктом споживчого ринку на якому реалізуються 

стратегії споживчого маркетингу. Споживчий маркетинг (маркетинг товарів 

споживчого попиту) орієнтується на покупців, які є кінцевими безпосередніми 

споживачами цих товарів, купують їх для особистого, домашнього або сімейного 

використання [1]. 

Призначення рушникосушарок і їх функції полягають в сушінні рушників, 

одягу і білизни, а також у додатковому опаленні приміщення. Це створює 

комфортні умови особливо в зимовий період часу і позбавляє приміщення від 

грибка і цвілі, так як там постійно просушується повітря. Класифікують 

рушникосушарки водяні, електричні та комбіновані, їх приєднують до системи 

гарячого водопостачання або до системи опалення. Вони виконані з нержавіючої 

або чорної сталі. Чорна сталь може мати хромоване, полімерне або латунне 

покриття. 
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Електричні рушникосушарки класифікують за способами встановлення 

(поворотні або стаціонарні), за способами підключення (відкрита і прихована 

проводки), а також по влаштуванню  –  бувають кабельними і масляними. Теплова 

потужність електричних рушникосушарок залежить від площі поверхні приладу. 

Вони дуже прості в експлуатації і безпечні. Прилади мають різні дизайнерські і 

кольорові рішення. Тому, який вибрати, залежить від запитів і бажання покупця, 

його смакових переваг і фінансових можливостей, а також від технічних 

характеристик приміщення. 

Рушникосушарки виготовляють з кольорових металів, звичайної, 

неіржавіючої і чорної сталі. Рушникосушарки з нержавіючої сталі мають три види 

поверхні: відполірована, хромована і пофарбована. Забарвлені моделі 

відрізняються невисокою ціною і наявністю різних відтінків. Хромоване покриття 

є більш довговічним. Рушникосушарки виготовлені з кольорових металів мають 

найбільшу тепловіддачу, але через це термін їх експлуатації значно зменшується. 

Рушникосушарки із звичайної сталі одні з самих затребуваних виробів, так як їх 

перевага – невисока вартість і середня якість. Рушникосушка з чорної сталі буде 

відмінно працювати, якщо її підключити до індивідуальної системи опалення. 

Якщо ж вона буде врізана в систему гарячого водопостачання, то термін її служби 

значно скоротиться [2].  

Серед споживачів найбільше затребувані водяні рушникосушарки з 

нержавіючої сталі. З цієї причини вони представлені на ринку в широкому 

асортименті. 

Існує три види рушникосушарок: водяні, електричні і комбіновані. Водяна 

рушникосушарка безпосередньо під'єднується до гарячого водопостачання, за 

рахунок чого у ванній кімнаті круглий рік зберігається комфортна атмосфера. 

Електрична рушникосушарка під’єднується до системи опалення та має свої явні 

переваги перед водяним: її легко можна встановити в будь-якому місці у ванній, 

навіть у самому важкодоступному. Одним із найкращих варіантів є комбінована 

рушникосушарка. Так як в основний час можна користуватися водяною частиною 

рушникосушарки, а на період відключення гарячої води, можна включати 

електричну частину.  

Більшість виробників дають на свої рушникосушарки 3 роки гарантії, але в 

реальності термін їх використання значно більше і може досягати 25 років. 

Рушникосушарки найчастіше зустрічаються в трьох модифікаціях [3]: U-

образні, M-образні і у вигляді драбинки. Рушникосушарки, які мають прості M-

образні або U-образні форми володіють невеликою тепловіддачею, до 0,5 кВт. Ті ж 

рушникосушарки, у яких більш химерні форми мають тепловіддачу до 2 кВт. 

Наявність різних дизайнерських форм рушникосушарок дозволяє стати відмінним 

доповненням в будь-якому інтер'єрі ванної кімнати. 

В умовах нинішньої сучасності, роблячи ремонт ванної кімнати, люди все 

частіше звертають увагу не тільки на комфорт, який створює рушникосушарка, але 

і на те, як естетично вона виглядає. У зв'язку з цим, на ринку з'явилися виробники, 

які пропонують широкий асортимент рушникосушарок всіляких форм: драбинки, 

підкови, еліпси півкільця, змійки, а також зі спеціальними гачками і кільцями для 
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сушіння одягу. Також, як описано було раніше, рушникосушарки мають 

різноманітні не тільки форми, а й вироблені моделі: водяні, електричні та 

комбіновані. Таким чином, сучасні рушникосушарки, після того як буде проведено 

ремонт ванної кімнати, будуть не тільки обігрівати ванну і сушити рушник але й 

служити своєрідною прикрасою ванної кімнати. 

Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що на даний момент 

рушникосушарка як продукт на ринку є затребуваним. Вона являється одним із 

основних елементів інтер’єру майже кожного дому. І це спричинило те, що вона 

набула великого різноманіття форм, матеріалів, та навіть кольорів. Також на ринку 

є великий вибір різних виробників рушникосушарок, як зарубіжних так і 

вітчизняних. Попит спричинив велике різноманіття даного продукту на ринку і 

зараз кожен споживач може вибрати рушникосушарку, яка йому потрібна і буде 

відповідати всім його вимогам і побажанням. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ М'ЯСА 

ПТИЦІ 

В Україні на ринку м’яса найбільша доля належить саме м'ясу птиці. 

Споживання, зокрема, для нашої країни курячого м'яса є доступним і звичним. 

Відносна дешевизна цього продукту в сукупності з його живильними якостями 

сприяють тому, що попит на нього не знижується, не дивлячись на низьку 

купівельну спроможність населення. Виробництво м'яса птиці в цьому році 

перевищить обсяги виробництва минулого року, і ця тенденція продовжиться в 

2022 році. У зв'язку з економічною кризою собівартість виробництва, в першу 

чергу вартість кормів і енергоносіїв, зростає, що буде також приводити до 

зростання кінцевої ціни продукту для безпосереднього споживача. Найбільша 

популярність залишиться за курятиною, як найбільш доступним видом м'яса.  

Дослідження полягає в: детальному аналізі ринку м’яса птиці ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт» стосовно його позицій на нових ринках продажу; 

його асортиментний аналіз; аналіз методів ціноутворення; аналіз динаміки збуту; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
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аналіз каналів розподілу; дослідження ефективності маркетингових заходів; аналіз 

рекламної активності. 

Практична цінність полягає в тому, що отримані в ході дослідження 

результати дозволять: обґрунтовувати асортиментну, збутову, цінову,   

комунікаційну політику підприємств на ринку м’яса птиці; здійснювати 

організаційно–економічний аналіз діяльності підприємства ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт»; проводити оцінювання маркетингової діяльності ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт» на ринку. 

В останні роки ПАТ «Миронівський хлібопродукт» провадив свою діяльність 

в складних умовах, що склались в Україні. Наразі, реформи, які було проведено 

протягом останніх років, продовжують покращувати ситуацію, що веде Україну до 

значних покращень як в геополітичному, так і в макроекономічному плані, а також 

до постійного покращенню економіки. На цьому фоні ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» став сильнішим, успішно справляється з керівництвом складними 

макроумовами та умовами на ринку і розширює регіони своєї присутності та 

асортимент продукції, щоб зробити діяльність ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 

більш стійким до зовнішніх факторів.  

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» продовжує демонструвати високі 

показники та сильне зростання, двигуном яких є його лідерська позиція в 

собівартості завдяки вертикально інтегрованій моделі бізнесу. 

Унікальна бізнес–модель та інтенсивність капіталовкладень в розвиток і 

будівництво нових виробничих об’єктів із надзвичайно високим рівнем 

ефективності – це одна з головних переваг ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у 

порівнянні з їхніми конкурентами. Використання вертикально–інтегрованої моделі 

надає можливість зменшити залежність від постачальників і коливань цін на 

сировину. Крім економічної ефективності, вертикальна інтеграція дозволяє ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт» втілювати сувору політику біобезпеки, 

контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також безпечність продукції аж 

до точок продажу. Вертикальна інтеграція модель бізнесу гарантує ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт» стабільні та високі стандарти якості, а також 

контроль над собівартістю фінальної продукції завдяки великим масштабам 

виробництва, що надзвичайно важливо в умовах української економіки, яка 

безупинно розвивається.  

Комунікаційна політика, мета якої – окреслити правила інформаційного 

обміну та роботи з інформацією як всередині ПАТ «Миронівський хлібопродукт», 

так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (ЗМІ, споживачі, інвестори тощо) для 

встановлення прозорих зв’язків на всіх рівнях за допомогою найбільш ефективних 

методів і практик з метою поширення винятково такої інформації про підприємство 

та її діяльність, що відповідає дійсності. 

Кадрова політика ПАТ «Миронівський хлібопродукт» відображає підхід до 

управління персоналом на кожному з підприємств, що входять до холдингу, 

відповідно до вимог законодавства України. 

Політика з охорони праці та безпечних умов праці ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» – це забезпечення безперервності та ефективності функціонування 



47 
 

системи управління охороною праці та реалізації конституційного права 

працівників на охорону їхнього життя і здоров’я у процесі трудової діяльності в 

Компанії 

Політика якості та безпечності харчових продуктів встановлює основні 

принципи та завдання щодо забезпечення належного рівня якості та безпечності 

продукції шляхом виконання вимог підприємства, законодавства України, клієнта 

та споживача, застосовуючи вимоги найкращих світових практик. 

Політика гуманного ставлення до тварин. Метою політики є забезпечення 

належного гуманного поводження з тваринами та виконання відповідних вимог 

підприємства, законодавства України, клієнта та споживача, застосування 

успішного світового досвіду у цій сфері, а також виховання гуманного ставлення 

до тварин шляхом формування високого рівня свідомості та культури персоналу. 

Політика протидії корупції, яка встановлює основні принципи та вимоги, 

прийняті ПАТ «Миронівський хлібопродукт» з метою запобігання корупції та 

хабарництва і забезпечення дотримання чинного законодавства щодо боротьби з 

корупцією в юрисдикціях, в яких воно здійснює діяльність. 
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Повeдінка споживача на ринку розглядається як процeс прийняття 

споживачeм рішeння про купівлю, а також соціальні й розумові процeси, які 

пeрeдують цьому та наступають після споживання [4]. Модeль повeдінки 

споживача формується поступово та можe змінюватись протягом життя, однак, 

процeс формування модeлі споживчої повeдінки як суб’єкта маркeтингу 

розпочинається у дитинстві. У дошкільному віці діти пeвним чином захищeні 

участю батьків в процeсі вибору та споживанні продуктів харчування. Діти 

шкільного ж віку з 6 років отримують можливість самостійно укладати дрібні угоди 

та набувають на споживчому ринку ознак споживача. Маючи можливість обирати, 

купувати та споживати товари повсякдeнного користування та продукти 

http://svb.ua/sites/default/files/sustainability-report2016-ukr-version-14-12-2016.pdf
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харчування, діти шкільного віку стають учасниками ринкових відносин та 

суб’єктами маркeтингу. Відсутність сталої модeлі споживчої повeдінки у дітeй 

обумовлює виникнeння низки потeнційних ризиків, пов’язаних із прямим або 

нeпрямим впливом інших суб’єктів маркeтингу на дитину. Таким чином, зі 

зростанням дитини відбувається процeс її споживчої соціалізації, тобто 

формування пeвної модeлі споживчої повeдінки та культури споживання.  

Питанню досліджeння факторів впливу на повeдінку споживачів та модeлeй її 

формування присвячeні праці таких зарубіжних і вітчизняних науковців як І. 

Альошина, Р. Блeкуeлл, В. Вілкe, Д. Джоббeр, Д. Eнджeл, Ф. Котлeр, П. Мініард, 

Д. Мовeн, Л. Орeл, С. Скибінський, Д.Статт, Р. Хортон, Л. Шиффман та ін.  

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є вивчeння впливу чинникiв нa фoрмувaння 

пoвeдiнки спoживaчiв дитячих іграшок. 

Згідно з даними члeнів УАІІ, за минулий 2020 рік обсяг ринку іграшок України 

в роздрібних цінах збільшився на 18%, досягнувши $740 млн. Зростання тривало 

всі останні три роки. Про поточний 2021-й всe щe важко що-нeбудь прогнозувати, 

падіння можe варіюватися в мeжах 10-25%.  

Ситуація з eкспортом іграшок з України практично нe змінилася: він склав 

$31,2 млн, а прогнозованe падіння можe скласти всього 3%. В цілому на ринку 

України на даний момeнт 112 імпортeрів, 172 – eкспортeрів і більшe 2000 

роздрібних точок.  

По каналах збуту в Україні, з січня по вeрeсeнь 2020 року, спeціалізовані 

магазини на 2% збільшили свою частку в продажах і тeпeр складають 53% від 

загального обсягу. Також на 2% зросли інтeрнeт-продажі – вони досягли частки в 

13% від загального обсягу ринку. А ось альтeрнативні канали споживачі стали 

рідшe вибирати для покупки – частка заправок, книжкових магазинів, кіосків і 

ринків впала з 18% до 13% [3]. 

Маркeтологи, що спeціалізуються на ринку дитячого брeндингу, вказують на 

тe, що в дітeй постійно виникає бажання зробити покупку, їхні купівeльні потрeби 

зростають із кожним днeм, алe одна з головних проблeм цієї структури бізнeсу – 

пeрeдбачити, що хочуть діти самe зараз, – цe головнe завдання для будь-якого 

брeндмeнeджeра [1, с. 58].  

Важливим момeнтом під час вивчeння торгових марок є вміст, упаковка, 

зовнішнє оточeння, на основі яких утворюється спeціалізований продукт для 

дитячої аудиторії. Діти прив'язуються до торгових марок так само, як цe роблять 

дорослі, алe ця прихильність значно слабкішe, ніж у дорослих. При порівнянні 

різних торгових марок у сeрeдньому ймовірність прихильності дітeй до тих чи 

інших марках була на 40 % слабша, ніж у дорослих [2, с. 78].  

Від народжeння до 3 років – уся рeклама для дітeй цього віку спрямована на 

батьків, основна комунікація відбувається самe з ними, оскільки дитина в цьому 

віці чeрeз мовлeннєві особливості нe можe формулювати потрeби та нe так часто 

пeрeбуває в місцях продажу товарів. Хоча три роки можна віднeсти до цієї катeгорії 

вжe з натяжкою. Досліджeння, під час яких запитували в мам, з якого віку дитина 

починає висловлювати свої побажання щодо найрізноманітніших товарних 

катeгорій – від смаку улюблeного соку до штанів і футболок, які вона готова надіти 
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показали, що найбільш частим була відповідь – 2-3 роки. Також мами свідчать, що 

три роки – цe пeріод, коли дитина починає усвідомлювати й формулювати свої 

потрeби. 

Вік 3-6 років – дошкільний пeріод: дошкільнята – цe діти, які багато в чому 

залeжать від батьків. Дитина в цeй час ходить до садка, дe вона змушeна проводить 

час у колeктиві пeвних дітeй, вимушeно спілкується з дітьми друзів батьків. У 

цьому віці дитина багато чого сприймає чeрeз призму своєї сім'ї. Гeрої дитячих 

брeндів, які позиціонують сeбe на дітeй цієї вікової групи, – наддитячі, анімаційні. 

Вік 7-10 років – молодші школярі, 10-12 років – молодші підлітки. У цьому 

віці діти балансують між батьками, школою та однолітками, таким чином на 

дитину впливають три сeрeдовища. Для багатьох дитячих брeндів дeсятирічні діти 

– цe вeрхня вікова планка їхньої аудиторії. Після 10 років дитина починає стрімко 

дорослішати, що відбивається на її бажаннях і пeрeвагах. Якщо ж говорити про тe, 

що об'єднує ці дві вікові групи, то цe нe лишe підсвідомe прагнeння розважитися за 

допомогою володіння продуктом (брeндом), а й пізнавально-освітній аспeкт – 

дізнатися для сeбe щось новe, отримати нові навички.  

Вік 12-16 років – спілкування з друзями та однолітками виходить для них на 

пeрший план. Говорячи про особливості віку, психологи часто згадують так званий 

«підлітковий комплeкс» – цe поєднання в характeрі підлітка нeпоєднуваних рeчeй. 

Підліток можe дужe болісно ставитися до оцінки іншими людьми своєї 

зовнішності, здібностeй і в той жe час бути вкрай самовпeвнeним і катeгоричним у 

ставлeнні до оточуючих. 

Таким чином, в процeсі сeгмeнтування ринку дитячих іграшок  існує 

нeобхідність брати до уваги вік дітeй та їх роль у процeсі прийняття рішeнь про 

купівлю. Маркeтинговий аспeкт споживчої соціалізації дітeй шкільного віку 

пeрeдбачає набуття дитиною в процeсі її дорослішання та взаємодії із іншими 

суб’єктами маркeтингу досвіду прийняття рішeння про купівлю, формування 

упeрeджeнь та модeлі споживчої повeдінки на ринку споживчих товарів. Окрeслeно 

місцe споживчої соціалізації у модeлі споживчої повeдінки дітeй шкільного віку як 

процeсу набуття досвіду, пeрeконань та культури споживання. 
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В основу сучасного трактування поняття терміну «маркетингове дослідження» 

покладено два базових англомовних терміни “market research” та “marketing 

research”. Дослівний переклад першого з них означає «дослідження ринку», 

другого – «маркетингові дослідження». Об’єднуючим для цих двох термінів є 

поняття, що досить часто застосовується в науковій економічній літературі - 

«дослідження маркетингу». У подальшому викладення матеріалу 

засновуватиметься саме на цьому широкому трактування сутності терміну 

«маркетингового дослідження» як «дослідження маркетингу» [1]. Тобто 

маркетингові дослідження розглядатимуться, з одного боку, як застосування 

загальних принципів і методів наукового аналізу, а з іншого - як одна із функцій 

маркетингу. 

«Маркетингові дослідження – це функція, що зв'язує споживача, клієнта, і 

громадськість з маркетингом через інформацію – інформацію, яка 

використовується для виявлення і визначення маркетингових можливостей і 

проблем; створення, вдосконалення і оцінки маркетингових заходів; моніторингу 

продуктивності маркетингу і поліпшення розуміння маркетингу як процесу. 

Маркетингове дослідження визначає інформацію, необхідну для вирішення цих 

питань і розробляє методи збору інформації, керує і реалізує процес збору даних, 

аналізує і передає результати для їх використання» [2]. 

Український ринок наповнений шоколадними батончиками вітчизняного і 

зарубіжного виробництва, щороку поставляється мільйони тон цього продукту. 

Однак з огляду на низький рівень доходів населення споживання шоколаду та 

батончиків з начинкою істотно відстає від розвинених країн ЄС та Північної 

Америки. Шоколад- це цукровий кондитерський виріб з шоколадної маси. 

Шоколадна маса- це тонкоподрібнена кондитерська маса, отримана змішуванням 

какао тертого з какао масла, цукром та іншими компонентами, які 

використовуються для виробництва шоколадних виробів. [3]. 

До складу корпорації входять чотири українські фабрики (Київська, Вінницька, 

Маріупольська і Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської 

фабрики «Ликонф» (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також 

молочний комбінат «Бершадьмолоко», та «Литінський племзавод», які 

забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною сировиною. Для 

покращення умов зберігання сировини та готової продукції корпорація ввела в 

експлуатацію власний логістичний центр. Всі кондитерські фабрики Корпорації, в 

тому числі й ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» забезпечені 

обладнанням для моніторингу контролю якості продукції та відповідних 

досліджень. Розробкою технологій та запуском високоякісних 300 кондитерських 
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виробів займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та навчання у 

спеціалізованих іноземних центрах[4]. Представлені на ринку кондитерські вироби 

виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного 

високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, 

використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються 

при виробництві кондитерських виробів є запорукою головних переваг продукції 

«Roshen». 

В найближачій перспективі ПрАТ "Київська кондиатерська фабрика «Рошен» 

плаанує розширити асортимент виробів, зменшити їх собіваартість та підвищити 

якіасть. Для цього підприємство передбачає здійсанення оптимiзацiї логістичних 

процесів, механiз ацiї та автоматизацiї виробництва, раціоаналізації використання 

теплоенергетичних ресурсiв, модернiзацiї обладнання [5]. 
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чи наданих послуг. Внаслідок цього, шляхи формування та роль репутації торгової 

марки вміщують невідкладне значення при визначенні суперечних переваг на 

міжнародному ринку. 

Імідж організації - це образ організації, що існує у свідомості людей. Можна 

припустити, що в будь-якій організації наявний імідж в незалежності від факту, що 

над ним працює і чи працюють над ним взагалі. Імідж розглядається у широкому 

значенні різноманітними науковцями під різними кутами. У наш час, наявно безліч 

досі не розв’язаних проблем, що є актуальними у майбутніх дослідженнях, таких 

як: актуальність формування та основна роль репутації торгової марки 

підприємства. Враховуючи те, що в науковій літературі склався деякий понятійний 

апарат, пов’язаний з іміджем торгової марки, трактуванням терміну, що є 

неоднозначним. Спланований обсяг роботи, котрий вирішує торгова марка – це 

полегшення вибору. Щодня покупець наражається на безліч подібні товарів та 

послуг, і у нього фізична нестача часу, аби порівнювати усі анотації, відсотковий 

склад та технічні характеристики. Неподільним виходом із цієї ситуації є 

позиціонування всякої конкретної послуги [1, c. 82-83; 2; 4, с. 84-86]. 

Головними характеристиками іміджу торгової марки повинні бути: 

– ідеалізація об’єкта, що виник в свідомості людей; 

– неможливість прямого виміру, оцінка іміджу можлива лише за умови 

комунікацій, які з’являються в процесі спілкування, діяльності та виборі. При умові 

створення іміджу торгової марки слід проводити моніторинг і вивчати реакційну 

відповідь споживачів; 

– мінливість іміджу, що потребує сталої підтримки рекламою або 

різними цільовими РR-акціями; 

– обмеженість числа компонентів торгової марки, яка формує певний 

стандарт, проблематичність конструкції тільки перешкоджатиме сприйняттю 

марки, і тому й генеруватиме неоднозначне відношення до неї; 

– вигідність іміджу, або орієнтація на обмежену чисельність завдань, які 

виправдовують цілям організації, розвитку або особливостям ситуації; 

– надмірний емоційний відбиток [2; 3, с. 94-96]. 

Функцією іміджу торгової марки є формування позитивного відношення до 

певної торгової марки. При умові формування позитивного відношення, як 

результат впливу соціальних зв’язків, неухильно підвищується довіра, 

підвищується оцінка та переконливий вибір. Завдяки цьому, позитивний імідж 

торгової марки сприяє піднесенню престижному авторитету та впливу на 

міжнародному ринку [2; 5, с. 192-196]. 

Імідж торгової марки забезпечує споживачам опрацьовувати інформацію, 

виділяючи бренд з циклу інших, схиляючи до покупки товару, формуючи позитивні 

почуття та забезпечуючи базу для розповсюдження товару. 

Можна дійти висновку, що імідж торгової марки має вплив на зовнішнє 

середовище, стає належною умовою для досягнення непорушного й продовжного 

успіху підприємства на міжнародному ринку. Це зумовлено впливом наступних 

чинників: імідж торгової марки захищає товар та послуги від атаки конкурентів та 

стабілізує позицію щодо товарів-замінників на міжнародному ринку; торгові марки 
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зі сформованим іміджем посилюють довіру партнерів, послаблюють вплив на 

підприємства фінансових, інформаційних та людських ресурсів; прихильність 

споживачів по відношенню до марочних товарів, що створює додаткові бар’єри для 

входження на ринок конкуруючих товарів; репутація торгових марок 

послаблювати вибір споживачів поміж великого різноманіття товарів. В зв’язку з 

наявністю особистих переваг споживачів марочні товари підпорядковуються 

меншій кількості впливу коливань на ринку; імідж торгових марок забезпечує 

постійну потребу до них споживачів і передбачуваний, стійкий попит, одночасно 

ставши на заваді дублюванню та появі нових конкурентів. Так як торгова марка дає 

підприємству на міжнародному ринку головні  конкурентні переваги. 
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(30л на рік). А у Північній Америці споживання соку на душу населення досягає 

50л на рік. У 2018 році ринок українського соку різко впав на 35,3%. Більшість 

людей купують сік у картонній упаковці, інколи в пластикових пляшках. Причини 

низького споживання фруктових соків наступні: фруктовий сік вітчизняного 

виробництва не має нічого спільного з високоякісною продукцією, зросло 

споживання мінеральної води, впали доходи. [1, с. 90-93; 2] 

Щоб збільшити споживання та розширення ринку виробники соків 

продовжують оновлювати асортимент і створювати нові ексклюзивні продукти. 

Сьогодні це свідчить про те, що на українському ринку є дуже широкий вибір соків 

та нектарів, які дуже відрізняються від зарубіжних та різних смаків. Однією з даних 

характеристик українського ринку соків є низька представленість цієї серії 

продукції на ринку високого класу. Україна входить у п’ятірку найбільших 

експортерів фруктових соків у світі. Приблизно 20% української продукції 

експортується в різні країни світу. У 2019 році ринок соків показав, що за перше 

півріччя було експортовано понад 27 тонн соку. Але експорт українського соку є 

незначним і має тенденцію до зниження. В основному постачають вітчизняний сік 

на польський ринок, а також Австрія, Білорусь, Молдова, Казахстан та інші країни. 

Імпорт продукції останнім часом також скорочується. Згідно з національною 

статистикою, більшість фруктових соків імпортується з Бразилії, Нідерландів, 

Росії, Італії, Іспанії, Китаю та Польщі.Також достатньо жорстка конкуренція на 

ринку соків. 98% продукції на ринку соків та нектарів України представлено 4 

великими компаніями: Sandorа, Erlan, Whitmark і Coca-Cola. 

Саме ці компанії виробляють сік і нектар, причому вихідна частина соку 

безпосередньо віджимається неушкодженою. 

Аналізуючи вторинну інформацію про розвиток українського ринку соків та 

нектарів, можна зробити висновки: лідером на ринку соків України є «Сандора», 

якій довіряють споживачі за якісну та корисну продукцію. Компанія випускає 

багато різних брендів, тому має можливість працювати з різними брендами. [2; 3, 

с.68-69] 

Однією з проблем управління Sandora є розширення меж ринку і залучення 

нових клієнтів. Виходячи з певної управлінської проблеми, процес проведення 

маркетингових досліджень вподобань споживачів на ринку соків стає пов’язаним 

із підприємством. Такий спосіб допоможе вибрати вдалу стратегію на ринку. 

Так як соки не належать до категорії товарів першої необхідності, вони 

відносяться до категорії продуктів, на яких можна заощадити. Багато українців 

вважають що сік не відноситься до корисних напоїв. Виробники соків і нектарів 

відзначають, що в останні роки більшість покупців віддає перевагу напоям, які 

можна приготувати вдома самостійно, наприклад, фреші, компоти і чаї. 

Експерти акцентують увагу на тому, що продажі знижуються, однак 

виробники від продажів соків і нектарів отримують з кожним роком вищий дохід. 

Це пов’язано з тим, що ціни на продукцію продовжують зростати. [2; 4, с. 95-97; 5, 

с. 125-135] 

Проаналізувавши отриману інформацію про розвиток ринку соку в Україні 

можна зробити висновок, що на популярність торгівельної марки сокової продукції 



55 
 

серед українців найбільш впливає реклама. Незважаючи на уявну наповненість 

ринку соків, загальний обсяг споживання і кількість конкурентів на цьому ринку 

буде тільки зростати. Повернення на ринок іноземних виробників призведе до 

загострення конкуренції та сплесків активності всіх без виключення виробників. В 

такій ситуації слід порекомендувати фахівцям підприємств активніше звертатися 

до передових технологій ведення бізнесу і для прийняття ефективних 

маркетингових рішень проводити моніторинг ринку та використовувати дані 

маркетингових досліджень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

Український ринок кондитерських виробів – один із найбільш розвинутих у 

вітчизняній харчовій промисловості. Наявність високої конкуренції між 

провідними виробниками на внутрішньому ринку кондитерської продукції сприяє 

активізації інвестиційних процесів, спрямованих на розширення й введення в 

експлуатацію нових виробничих потужностей. 

Дослідження діяльності вітчизняних підприємств кондитерської галузі 
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Заболотного С.М., Суботіна А.К., Чернеги О.Б. та інших. Ученими було теоретично 

обґрунтована необхідність дослідження ринку кондитерських виробів як важливий 

фактор розвитку економіки в цілому. 

Незважаючи на наукові результати, отримані вченими, варто зауважити, що 

залишаються деякі аспекти, які потребують подальшого вивчення: аналіз загальних 

характеристик українських кондитерських підприємств, їх позиції на світовому 

кондитерському ринку, розробка комплексного соціально-економічного подходу 

до формування ефективного ринку, задоволення потреб населення в кондитерській 

продукції, що й пояснює актуальність обраної теми. 

Кондитерська галузь – одна з найрозвиненіших в українській харчовій 

промисловості, загальний обсяг виробництва підприємств складає більше 1 млн т 

продукції на рік. Галузь є одним із провідних споживачів української 

сільськогосподарської сировини – цукру, борошна, крохмалю, молока тощо – на 

яку забезпечує значний попит. Це одна з небагатьох ланок харчової промисловості 

України, яка є самодостатньою, розвиненою, цілком сформованою та займає 

успішну позицію на європейському ринку. 

Дослідження кондитерського ринку в Україні свідчить, що найбільшу частку 

займає продукція вітчизняного виробництва, що становить близько 95 % в 

загальному обсязі. Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, 

на ньому працює близько 800 компаній. Фабрики, що знаходяться на теперішній 

окупованій території закрили, через що стрімко змінилась динаміка частки 

кондитерських виробів деяких підприємств на ринку [2, с. 19] . 

Світовий кондитерський ринок поділяється на три сегменти: шоколадні, 

борошняні та цукристі кондитерські вироби. Найбільший відсоток припадає на 

шоколадні вироби (63 % міжнародного ринку). Це обумовлено тим, що збільшився 

попит на споживання чорного шоколаду, виготовленого з натуральних інгредієнтів. 

Адже якість є головним критерієм у харчовій та у інших галузях. Лідером з 

виробництва шоколаду в Європі  вважається Бельгія, яка випускає 172 тис. тон за 

рік [4]. 

В Україні також переважає виробництво шоколадних виробів, досить 

розвинене  борошняне, а велика частка цукристих виробів практично зосереджена у 

руках одного підприємства ― корпорації «ROSHEN». 

Лідерами міжнародної торгівлі в кондитерській галузі за 2019–2020 рр. є 

MarsInc (США), MondelezInternational (США), Nestle SA (Швейцарія), FerreroGroup 

(Італія), MeijiCoLtd (Японія), HersheyCo (США). Українські виробники успішно 

вийшли на світовий ринок та посідають пріоритетні місця серед інших 

перспективних країн. 
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Таблиця 1– Світовий рейтинг виробників кондитерських виробів 2020р. [3]  

Назва фірми Чистий обсяг 

продажів (млн дол) 

Кількість 

працівників 

Кількість 

фабрик 

1. Mars Inc (США) 18 000 3400 52 

2. Mondelez International 

(США) 

12 900 100 000 156 

3. Ferrero Group (Італія) 10 637 33 245 22 

… … … … 

24. Roshen Confectionery 

Corp. 

800 10 000 8 

43. Konti Group 469 3792 5 

67. AVK Confectionery 275 3 500 3 

 

На жаль, українські кондитерські підприємства не увійшли у десятку лідерів 

світової торгівлі. Проте, за даними Держстату України, кондитерська корпорація 

«Roshen» займає 24 місце, ПрАт «Конті» – 43, ПрАТ «АВК» – 67. Чистий обсяг 

продажів українських виробників значно менший, ніж мають світові лідери. 

Найпотужнішою серед українських компаній є корпорація «ROSHEN», що налічує 

8 фабрик, де працюють 10 000 працівників і чистий обсяг становить 800 млн 

доларів. На підприємстві Конті зосереджено 5 фабрик з 3792 працівниками, обсяг 

продажів становить 469 млн доларів, що на 1 % менше показника минулого року, а 

компанія АВК має 3 фабрики, де роблять 3500 працівників, а чистий обсяг продажів 

становить 275 млн. дол. 

Україні вдалось збільшити імпорт кондитерських виробів в порівнянні з 2015 

роком. Різкий спад частки імпорту відбувся через закриття російського ринку для 

України. Аналізуючи перший місяць 2016 р. (2 644,6 тис. дол.) і 2017 р. (3 838,8 

тис. дол.) можемо спрогнозувати, що показники експорту та імпорту будуть 

зростати у порівнянні з минулим роком. Основними постачальниками в Україну 

стали Німеччина, Польща, Туреччина, Нідерланди, Болгарія та ін. 

Вважаємо, основними проблемами розвитку кондитерського ринку в Україні 

є війна на сході України, внаслідок чого великі власники втратили свої 

підприємства; невідповідність продукції європейським нормам і стандартам якості; 

втрата ринку Росії, що призвело до пошуків можливостей експорту своєї продукції 

в інші країни. 

Для того, щоб зайняти гідне місце серед провідних країн світу у галузі 

кондитерської торгівлі, Україні необхідно підвищити якість товарів, розширювати 

асортимент та впроваджувати нові види упаковки. 

Отже, кондитерство в Україні є досить потужним і розвиненим серед інших 

харчових галузей. Виробництво кондитерських виробів стрімко розвивається та 

має достатню конкурентоздатність продукції на міжнародному ринку. 

Проаналізувавши кондитерський ринок, можна зробити висновок, що не дивлячись 

на складну економічну ситуацію в Україні, підприємці роблять все можливе, щоб 

утримати статус виробників високоякісного продукту. 
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Нeoбхiднoю умoвoю iснувaння пiдприємствa в сучaснoму ринкoвoму 

сeрeдoвищi є прoвeдeння кoмплeксних мaркeтингoвих дoслiджeнь. Oдним з 

oб'єктiв кoмплeкснoгo дoслiджeння тoвaрнoгo ринку є сaм ринoк. Успiх eфeктивнoї 

мaркeтингoвoї стрaтeгiї визнaчaється ступeнeм рoзумiння ринкoвих пoтрeб. 

Oсoбливo цe стoсується прoмислoвoгo ринку: дe кoжeн спoживaч є унiкaльним, i 

вибiр кiнцeвoгo спoживaчa супрoвoджується склaдними прoцeсaми прийняття 

рiшeнь прo зaкупiвлю.  

Тeoрeтичнi тa прaктичнi aспeкти зaстoсувaння мaркeтингу як кoнцeпцiї 

упрaвлiння сучaсним пiдприємствoм ширoкo висвiтлeнi у нaукoвих прaцях 

зaрубiжних i вiтчизняних дoслiдникiв. Зoкрeмa прoблeмaтикa викoристaння нa 

пiдприємствi мaркeтингoвих дoслiджeнь рoзглядaється в рoбoтaх тaких вчeних як 

Головчук Ю., Гризoвської Л., Дибчук Л., Красовської Г., Пчелянської Г., 

Середницької Л., Стадник В. тa бaгaтьoх iнших. 

Мaркeтингoвi рiшeння пoв'язaнi з вибoрoм цiльoвих ринкiв, вивчeнням 

мoтивiв прийняття рiшeнь прo зaкупiвлю; визнaчeнням кoнкурeнтних пoзицiй 

тoвaру. Для тoгo, щoб рoзрoбити цю мaркeтингoву стрaтeгiю, нeoбхiднo мaти 

вeлику кiлькiсть ринкoвoї iнфoрмaцiї, кoтрa збирaється й aнaлiзується в хoдi 

мaркeтингoвих дoслiджeнь. Мaркeтингoвi дoслiджeння дaють змoгу визнaчити 

oбсяг iнфoрмaцiї, нeoбхiднoї для вирiшeння виявлeних прoблeм; вiдiбрaти мeтoди 

збoру iнфoрмaцiї; oргaнiзувaти тa здiйснити прoцeс збoру дaних; прoaнaлiзувaти 

рeзультaти: визнaчити нaпрямки викoристaння рeзультaтiв [1, с. 82-85; 3, с. 67-69]. 

Мaркeтингoвi дoслiджeння нa прoмислoвих ринкaх - цe ширoкa сфeрa 

дiяльнoстi, пoв'язaнa iз систeмaтичним збoрoм, oбрoбкoю тa aнaлiзoм дaних зi сфeр 

кoмпeтeнцiї мaркeтингу прoмислoвoгo пiдприємствa. Вoни мaють нa мeтi нe лишe 

iдeнтифiкувaти прoблeми, aлe й виявити ринкoвi мoжливoстi стoсoвнo дoсягнeння 

бaжaних кoнкурeнтних пoзицiй нa кoнкрeтнoму ринку. 
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Прoмислoвi мaркeтингoвi дoслiджeння включaють в сeбe aнaлiз oбсягiв 

прoдaжу i мaркeтингoвих мoжливoстeй, прoгнoзувaння прoдaжiв, a тaкoж 

виявлeння ринкoвих кривих прoпoзицiї тa пoпиту. Дaнi, якi oтримуються у прoцeсi 

мaркeтингoвих дoслiджeнь, викoристoвуються при здiйснeннi тaких гoлoвних 

функцiй упрaвлiння як плaнувaння тa кoнтрoль дiяльнoстi цiлoгo прoмислoвoгo 

пiдприємствa. [2; 4, с. 92-95;]. 

Прoмислoвi мaркeтингoвi дoслiджeння нeрiдкo пeрeдбaчaють пoшук 

пeрвинних дaних, кoли нeoбхiднe зaключнe дoслiджeння aбo кoли втoриннi дaнi є 

oбмeжeними для прийняття пeвнoгo рiшeння.  

Мaркeтингoвi дoслiджeння нa ринку тoвaрiв прoмислoвoгo признaчeння 

вимaгaють вeликих мaтeрiaльних i чaсoвих витрaт. Ринoк вiдрiзняється тим, щo 

вaжкo знaйти eкспeртa для прoвeдeння iнтeрв'ю, якe дoзвoлилo б oтримaти 

спeцифiчну iнфoрмaцiю прo oсoбливoстi вирoбничoгo прoцeсу як нa 

пiдприємствaх, щo випускaють прoдукцiю, тaк i нa пiдприємствaх, щo 

викoристoвують її. [2; 5, с. 192-195;]. 

Тaким чинoм, зaбeзпeчeння випeрeджaючoгo iннoвaцiйнoгo рoзвитку вимaгaє 

вiд прoмислoвих пiдприємств рoзглядaти мaркeтингoвi дoслiджeння як бaзис 

клiєнтooрiєнтoвaнoї кoнцeпцiї бiзнeсу, oснoвoю якoї слугує звoрoтний зв’язoк 

прoмислoвих пiдприємств з ринкoм збуту прoдукцiї. Дуaлiстичнiсть мeти 

мaркeтингoвих дoслiджeнь пoлягaє в oрiєнтaцiї прoмислoвих пiдприємств пiд чaс 

мaркeтингoвих дoслiджeньнa збaлaнсoвaнe пoєднaння внутрiшнiх мoжливoстeй тa 

зoвнiшнiх зaпитiв ринку, вiдoбрaжaючи спрямoвaнiсть нa зaдoвoлeння iнтeрeсiв нe 

лишe внутрiшнiх стeйкхoлдeрiв (зрoстaння чaстки нa ринку чи збiльшeння чистoгo 

прибутку), a й зoвнiшнiх стeйк хoлдeрiв (пoстaчaльникiв, клiєнтiв, oргaнiв влaди, 

суспiльствa в цiлoму). 
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МЕТОДОЛОГІЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Успіх будь-якого бізнесу залежить від того, наскільки продукт чи послуга 

можуть задовольнити основні потреби клієнтів. Завжди потрібно мати надійні, 

справедливі, об’єктивні, повні та актуальні дані про розвиток ринку і поведінку 

споживачів. Ця інформація допоможе розрахувати найефективніші алгоритми та 

тактики розвитку на ринку. Збір та опрацювання потрібних даних і є дослідженням 

ринку. Його результати враховують можливі напрямки розвитку та дозволяють 

зробити найбільш перспективний та оптимальний вибір в управлінні 

підприємством для отримання максимального прибутку та вигоди для вас та наших 

клієнтів. 

Маркетингові дослідження – це процес підвищення ефективності прийняття 

управлінських рішень, у тому числі пошук і розпізнавання проблем, збір і аналіз 

цільових даних, а також створення рекомендацій для різних аспектів бізнесу [1]. 

У дослідженні ринку можна виділити два основних напрямки: вивчення 

характеристик та параметрів ринку в цілому (дослідження зовнішнього ринку); 

дослідження можливостей та перспектив реалії самої компанії (дослідження 

внутрішнього ринку). 

Дослідження ринку вирішують такі завдання як дослідження характеристики 

ринку, вимірювання ринкового потенціалу, аналіз розподілу частки ринку між 

компаніями, аналіз продажів, дослідження бізнес-тенденцій, пошук 

конкурентоспроможних продуктів, прогнозування змін ринку упродовж 

найближчого короткого терміну часу, дослідження реакції на нові продукти та їх 

потенціал, вивчення цін [2]. 

Тому, розібравшись з цими питаннями, підприємець матиме чітке уявлення 

про поточну ситуацію і зможе розробити прогнози щодо майбутнього розвитку 

ринку. 

Безпосереднє дослідження залежить від якісних і кількісних характеристик 

самого продукту, характеру бізнесу, масштабів виробництва, кількості 

експортованих товарів і багато інших факторів. Дослідження ринку залежить від 

типу організації та наданої інформації про неї. 

При цьому інформація поділяється на вторинну та первинну. 

Вторинна інформація - набір даних, раніше зібраних для інших цілей. 

Перевагами є відносно низька вартість збору, швидкість відбору, наявність кількох 

джерел і надійність завдяки незалежності джерел. Недоліки, як правило, 

https://ir.vtei.edu.ua/card.php?lang=en&id=26579


61 
 

включають невідповідність цілям дослідження, можливе старіння інформації та 

наявність суперечливих даних у різних джерелах. [3]. 

Первинна інформація - це інформація, яку ви щойно отримали для розв’язання 

конкретної проблеми або завдання. Вона необхідна, коли детальний аналіз 

вторинної інформації не дає достатньо даних для дослідження та аналізу. Збір та 

підготовка такої інформації вимагає розробку плану дослідження, який 

відповідатиме на такі запитання: 

1) Кого чи що шукати? 

2) Яку інформацію нам потрібно зібрати? 

3) Хто буде збирати інформацію? 

4) Який метод збору інформації (опитування, спостереження, експеримент) 

слід використовувати? 

5) Скільки коштує дослідження? 

6) Скільки триває період збору даних? 

До переваг первинної інформації можна віднести: відповідність завданням 

дослідження, можливість контролювати методологію збору даних, доступність 

бізнес-результатів, конфіденційність для конкурентів, відсутність невідповідності 

даних, високу точність і відповідність завданням дослідження. Мінуси: великі 

витрати часу, праці та фінансових ресурсів на збір, необхідність залучення 

експертів із зовнішніх організацій.  

Маркетингове дослідження складається з п’яти етапів [4]. 

Перший етап полягає у визначенні проблеми та цілей дослідження: 

1) визначення проблеми; 

2) визначення потреби у виконанні досліджень; 

3) визначення цілей дослідження; 

4) розроблення пошукових питань; 

5) формулювання робочої гіпотези. 

Перш за все потрібно ясно та чітко сформулювати проблеми, щоб можна було 

проаналізувати їх та зробити маркетинговий висновок. Виявлення і коректне 

формулювання проблеми - це творчий процес, який навряд чи може бути 

формалізований. 

Другий етап - розробка плану дослідження: 

1) визначення методу дослідження; 

2) розроблення форм для виконання дослідження; 

3) визначення об’єкта дослідження та обсягу вибірки; 

4) оцінка маркетингової інформації; 

5) визначення місця і терміну виконання дослідження. 

На даному етапі потрібно точно визначити та деталізувати цілі. Слід звернути 

увагу на специфічних типів інформації, які потрібна спеціалісту при розв’язанні 

проблем управління, наприклад, відділом маркетингу. За таких умов маркетингові 

дослідження можуть мати наступний характер: розвідувальний - спрямований на 

збір попередньої інформації, призначеної для більш точного визначення проблем 

та перевірки гіпотез; описовий - полягає в простому описі тих чи інших аспектів 
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наявної маркетингової ситуації на ринку; казуальний - обґрунтування гіпотез, що 

визначають зміст виявлених причинно-наслідкових зв'язків. 

Третій етап - реалізація плану дослідження: 

1) організація дослідження; 

2) проведення дослідження; 

3) контроль збирання даних; 

4) документування отриманих даних.  

На цьому етапі необхідно визначити інформацію, яка буде найбільш 

доцільною та цікавою для замовника та потім вже шукати шляхи для ефективного 

збору та аналізу. Дослідник може збирати вторинні або первинні дані або ті й інші 

одночасно. 

Четвертий етап - обробка та аналіз даних: 

1) перевірка даних; 

2) підготовка даних обробка даних; 

3) аналіз даних. 

Після розробки плану дослідження, необхідно зібрати інформацію. Цей етап 

найважливіший, оскільки допустити помилку тут найлегше. Тому необхідно 

ретельно перевіряти зібрану інформацію і робити відповідний аналіз.  

П’ятий етап - підготовка звіту та розробка рекомендацій: 

1) підготовка звіту; 

2) презентація результатів; 

3) передавання звіту особам, які приймають рішення. 

Слід надавати лише перевірені та проаналізовані результати для того, щоб 

керівництво підприємства мало змогу приймати виважені рішення в управлінні 

бізнесом. Вони повинні бути представлені у вигляді звіту. Звіт включає дуже 

коротке резюме, що містить визначені завдання й основні результати, опис 

методики й результатів дослідження, висновки та рекомендації. 

Підсумовуючи все зазначене, можна стверджувати, що проведення 

маркетингових досліджень необхідне для забезпечення стабільної та ефективної 

роботи вітчизняних підприємств різних форм власності та господарювання. Для 

розв’язання цього питання на підприємствах слід створювати маркетингові відділи 

або делегувати ці функції маркетинговим аутсорсинговим компаніям. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ 

"СІЛЬПО-ФУД" НА РИНКУ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ) 

Маркетингова політика підприємства ТОВ "Сільпо-фуд", окрім інших, 

включає цінову. Суть цінової політики підприємства полягає в тому, щоб 

встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так варіювати ними в залежності від 

становища на ринку, щоб забезпечити намічений обсяг прибутків та вирішити інші 

завдання підприємства. Ціна на продукти для підприємства ТОВ "Сільпо-фуд" є не 

лише важливим фактором, що визначає його прибуток, а й умовою успішної 

реалізації товарів. Справа в тому, що ціна в даному випадку як тактичний засіб дає 

підприємству цілу низку переваг: 

по-перше, на відміну від більшості методів, застосовуваних для стимулювання 

попиту, використання ціни вимагає додаткових фінансових витрат, які мають місце 

під час проведення рекламних заходів, індивідуалізації товару, просування тощо.; 

по-друге, споживачі знаходять собі привабливість товарів, виражену у ціні; 

по-третє, навіть коли такі методи стимулювання, як організація персонального 

продажу та реклами, є основними, ціна може використовуватися як потужний засіб 

їх підтримки. 

У чому виявляється вплив ціни на споживача? Він знаходить своє вираження 

у встановленні відповідного рівня. Йдеться про те, що рівень ціни повинен 

відбивати перевагу покупців, їх гадану вигоду, одержувану від купівлі того чи 

іншого продукту.  

Необхідно розглядати ціну як одну з невід'ємних властивостей продукту поряд 

із споживчими властивостями товару, його якістю тощо. І справді, якщо ціна на 

товар встановлюється надто висока, то такий товар може бути не куплений, а якщо 

й куплений, то в меншому обсязі. На практиці ТОВ "Сільпо-фуд" використовується 

серія цінових стратегій: 

-стратегія високих цін («зняття вершків» – «price-skimming») передбачає 

продаж спочатку значно вище витрат виробництва, з наступним їх зниженням. Це 

стосується товарів-новинок. Подібна стратегія можлива за умов високого рівня 

поточного попиту, сприйняття високої ціни з боку споживача як свідчення високої 

якості товару; 

-стратегія низьких цін, чи стратегія «проникнення» до ринку. Це робиться з 

метою стимулювання попиту, що ефективно на ринках з великим обсягом 

виробництва та високою еластичністю попиту, коли покупці різко реагують на 

зниження цін і збільшують попит; 

-стратегія диференційованих цін проявляється у встановленні цін у поєднанні 

зі всілякими знижками та надбавками до середнього рівня цін; 

-стратегія пільгових цін спрямована на роботу з покупцями, у яких зацікавлена 

компанія, пропонуючи їм товар за пільговою ціною; 
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-стратегія гнучких, еластичних цін. Ціни встановлюються в залежності від 

можливостей покупця, його купівельної сили; 

-стратегія стабільних, стандартних, постійних цін; 

-стратегія неокруглених цін, коли покупець купує товар не за 1000 грн., а за 

999. У цьому випадку покупець розглядає ці ціни як більш низькі; 

-стратегія тісного ув'язування рівня цін із якістю товару та інших. 

Види цін. Залежно від реалізаційного ланцюжка можна назвати кілька видів 

цін. Оптові ціни підприємств - ціни, за якими підприємство продає продукцію 

оптовому покупцю. Ця ціна складається з собівартості продукції та прибутку 

підприємства. Оптові ціни торгівлі - ціни, за якими оптовий посередник продає 

товар роздрібному продавцю. Ціна включає собівартість, прибуток і 

постачальницько-збутову знижку (витрати оптового постачальника). Роздрібна 

ціна - ціна, за якою товар продається кінцевому споживачеві. Вона включає в себе 

також торгову знижку. 

Стратегія ціноутворення. Стратегія ціноутворення - це вибір підприємством 

стратегії, за якою має змінюватися вихідна ціна товару з максимальним йому 

успіхом, у процесі завоювання ринку. Слід виділити різні стратегії залежно від 

товару (нового чи вже існуючого). 

Стратегія "зняття вершків" (skim pricing) передбачає спочатку продаж товару 

за дуже високою ціною, далі ціна поступово знижується до рівня середнього класу, 

а потім і рівня масового споживання. 

Стратегія підвищення ціни дієва лише тому випадку, коли попит продукції 

стабільно зростає, конкуренція зведена до мінімуму, покупець дізнається про 

товар.  

Рівень ціни безпосередньо визначає цінову конкурентоспроможність товару. 

Цінова політика ТОВ "Сільпо-фуд" формується у боротьбі підвищення 

конкурентоспроможності товарів. Цінова політика значно впливає на 

конкурентоспроможність продукції і на підприємства загалом. Як атрибут товару 

ціна займає особливе становище у маркетингу та чільне місце у його комплексі. Це 

єдиний елемент комплексу маркетингу, який сприяє накопиченню грошово-

фінансових ресурсів.  

Відправним моментом взаємодії "товар - покупець" є процес прийняття 

останнім рішення про купівлю, у якому оцінюється задоволення потреби. Цінова 

політика – виключно важливий інструмент компанії, проте його використання 

пов'язане з ризиком, оскільки при невмілому поводженні з ним можуть бути 

отримані найнепередбачуваніші та найнегативніші за своїми економічними 

наслідками результати. І вже зовсім неприпустимо для фірми відсутність цінової 

політики як такої. 

Маркетинг, а зокрема товарна та цінова політика, займає центральне місце в 

управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Так розроблена ефективна 

маркетингова товарно-цінова політика ТОВ "Сільпо-фуд" зможе зміцнити позиції 

підприємства на ринку, сформувати позитивний образ у споживачів та вигідно 

виділити серед конкурентів. Це в своє чергу і є конкурентоспроможністю 

підприємства на ринку товарів та послуг. 



65 
 

На основі методу цільового ціноутворення розраховується собівартість на 

одиницю продукції з урахуванням обсягу продажу, що забезпечує отримання 

наміченого прибутку. При такому методі ціна підраховується виходячи з інтересів 

продавця і не бере до уваги ставлення покупця до ціни, що розраховується. Звідси 

зазначений метод потребує певного коригування, щоб врахувати, чи покупці 

купуватимуть даний товар за розрахунковою ціною чи ні. 

Встановлення престижних цін. Останнім часом характерним є розширення 

асортименту престижних товарів. Якщо такі товари будуть продаватися за 

низькими цінами, то вони стануть доступними і втратять свою головну 

привабливість для ринку престижних покупців. Разом з тим реально очікувати 

істотного збільшення обсягів продажу при збуті престижних товарів за високими 

цінами, але трохи нижче за рівень, що склався на ринку. Щодо таких товарів 

доцільно встановлювати ціни вище. Це буде потужним стимулом для покупців, які 

розраховують на демонстраційний ефект товару, що купується, і послужить 

основою ще більш високого рівня продажів. 

Ринкові методи ціноутворення: 

-метод споживчої оцінки (орієнтація на попит). Даний метод тісно пов'язаний 

із диференціацією товару та диференціацією ринку. Надає можливість здійснювати 

стратегію високих цін. 

-метод прямування за лідером (орієнтація на конкуренцію). Виробник 

встановлює ціну трохи вище чи трохи нижче, ніж у найближчого конкурента. Це 

можливо лише на ринку з однорідною продукцією.  

-метод "запечатаного конверту" або тендерного ціноутворення. 

Використовується у випадках, коли кілька компаній ведуть серйозну конкуренцію 

за отримання певного договору. Виграє той, чия ціна пропозиції забезпечує 

продавцеві максимальний прибуток. 

-спосіб визначення цін, орієнтований на встановлення рівноваги між 

витратами виробництва та станом ринку. 

Таким чином, можна зробити наступний висновок. Найбільш гнучкий і 

значущий інструмент комерційної політики підприємства - ціна, рівень якої по-

різному впливає на всі основні показники, що характеризують кількісні та якісні 

результати діяльності підприємства (прибуток, рентабельність, оборот, частку 

ринку, імідж і т.д.). Правильна методика встановлення ціни, розумна цінова 

тактика, послідовна реалізація глибоко обґрунтованої цінової стратегії становлять 

необхідні компоненти успішної діяльності ТОВ "Сільпо-фуд" у жорстких умовах 

ринкових відносин. 
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SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Однією із основних засад ефективного функціонування будь-якого  

підприємства є проведення маркетингового дослідження . Правильно здійснений 

аналіз та оцінка підприємства допоможе сформувати подальшу стратегію та  буде 

сприяти ефективному розвитку підприємства в цілому. 

Всестороннє досліждення діяльності підприємства дає мозмогу 

проаналізувати та оцінити  слабкості та недоліки, розробити стратегічні напрями 

підвищення ефективності.  

Найкращим, найпоширенішим та найпростішим методом, який дає 

можливість зробити таку оцінку є SWOT-аналіз. Цей метод не тільки аналізує 

діяльність підприємства з усіх його сторін, але й є основою для розробки 

стратегічних напрямків соціально-економічного розвитку підприємства, сприяє 

підвищенню його фінансових можливостей, успішному ведення бізнесу, зростанню 

конкурентоспроможності та економічної ефективності. [1, с.24]  

Переваги SWOT аналізу полягають у тому, що він дозволяє досить просто, і 

під правильним кутом поглянути на становище компанії, товару чи послуги у 

галузі, і тому є найпопулярнішим інструментом в управлінні ризиками та прийнятті 

управлінських рішень. 

Періодичність проведення SWOT аналізу. Рекомендується проводити SWOT 

аналізу мінімум 1 раз на рік у рамках стратегічного планування та при формуванні 

бюджетів. SWOT аналіз часто є першим кроком бізнес-аналізу при складанні 

маркетингового плану [2].  

Сильні сторони товару чи послуги. Такі внутрішні показники підприємства, 

які забезпечують конкурентне перевагу над ринком чи вигідніше становище проти 

конкурентами, тобто ті області, у яких товар компанії почувається краще і 

стабільніше конкурентів.Сильні сторони необхідно постійно зміцнювати, 

покращувати, використовувати у спілкуванні зі споживачем ринку. 

Слабкі сторони чи недоліки товару чи послуги. Такі внутрішні характеристики 

компанії, які ускладнюють зростання бізнесу, заважають товару лідирувати на 

ринку, є неконкурентоспроможними на ринку. 
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Необхідно відстежувати області, у яких компанія недостатньо сильна, 

поліпшувати їх, розробляти спеціальні програми мінімізації ризиків впливу 

слабких сторін ефективність компанії. 

Значення можливостей ринку для компанії у стратегічному плануванні: 

можливості ринку уособлюють джерела зростання бізнесу. Можливості необхідно 

аналізувати, оцінювати та розробляти план заходів щодо їх використання із 

залученням сильних сторін компанії. 

Загрози компанії — негативні чинники довкілля, які можуть ослабити 

конкурентоспроможність компанії над ринком у майбутньому і призвести до 

зниження продажів і втрати частки ринку. Проти кожної загрози мають бути 

запропоновані рішення щодо їх мінімізації [2].  

На підставі аналізу інноваційного потенціалу визначається тип інноваційної 

активності (поведінки), яка притаманна на даному етапі досліджуваному об’єкту. 

Здійснення оцінки інноваційного потенціалу повинно забезпечувати керівництво 

підприємства інформацією, необхідною для зменшення невизначеності і прийняття 

оптимальних рішень. Оцінювання інноваційного потенціалу є невід’ємною 

частиною діяльності, пов’язаної зі стратегічним плануванням [3, с.357].  

Матриця SWOT будується в двох векторах: стан зовнішнього середовища 

(горизонтальна вісь) і стан внутрішнього середовища (вертикальна вісь). Кожний 

вектор розбивається на два рівні: можливості і загрози, які були виявлені у 

зовнішньому середовищі, сила і слабкість потенціалу підприємства. На перетинах 

окремих складових груп факторів формуються чотири поля (квадранти). Для них 

характерні певні стратегічні вказівки, які формулюються на основі взаємозв’язків 

окремих елементів SWOT і які необхідно враховувати під час розроблення стратегії 

відповідного типу [4, с. 151]. 

Отже, SWOT-аналіз є узагальненою базою для кращого розуміння та більш 

ефективного управління навколишнім середовищем, в якому знаходиться 

підприємство.  

Потрібно розуміти, що чинники ,що утворюють окремі елементи SWOT-

аналізу, показники не повинні бути різного часового впливу, для цього доцільно 

здійснювати певне їх розподілення на довгострокові та короткострокові дії. Для 

формування ефективної стратегії недостатньо тільки визначити вплив факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища підриємства. Для забезпечення 

виживання підприємства на довгостроковий період, необхідно спрогнозувати 

подальші дії та тенденції розвитку можливостей та загроз.  

Матричний метод SWOT- аналізу –  є універсальним інструментом, який варто  

застосовувати, як для найдієвішого вибору плану розвитку, так і для дослідження 

ринку та підвищення конкурентоспроможності. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ 

СПОЖИВАЧІВ КОНСЕРВОВАНОЇ КУКУРУДЗИ 

Маркетингові дослідження ринку включають вивчення та прогнозування його 

кон'юнктури, розрахунок його місткості, визначення прогнозних показників збуту 

продукції, аналіз поведінки споживачів і конкурентів, а також конкурентного 

середовища в цілому. Слід зауважити що на підприємстві налічується такі види 

маркетингових досліджень, як формулювання проблеми, цілей задач 

маркетингового дослідження, складання, реалізація плану маркетингового 

дослідження, розробка анкет для опитування, формування вибірки відповідно до 

цілей маркетингового дослідження, організація і проведення польових робіт, 

обробка й аналіз даних досліджень та підготовка звіту та презентації про 

результати маркетингових досліджень [3]. 

Дослідження споживчих переваг дозволяють виявити комплекс таких 

показників, як: моделі купівельної поведінки, ступінь задоволеності споживачів, 

потреби, проблеми, ставлення до продуктів/брендам, лояльність споживачів, 

портрет типового споживача. 

В рамках досліджень оцінюються: 

 ступінь популярності торгових марок (первісна обізнаність, знання 

головних властивостей товару, повне знайомство); 

 позитивні та негативні асоціації, пов'язані з торговельною маркою; 

 ставлення до торгової марки (що подобається/не подобається, оцінка 

торгових марок з різних компонентів маркетингового комплексу і 

характеристик/властивостей продукту); 

 ступінь лояльності споживачів до марки; 

 стабільність відносин з споживачами (частота споживання, обсяг, 

способи, ким споживається)загрози перемикання цільових споживачів на 

торговельні марки/продукти інших виробників. 

Група інших факторів, що впливають на попит, включає в себе такі важливі 

фактори, як правові, культурно-історичні, політичні .  

Попит формується під впливом не одного, а кількох факторів одночасно. 

Проте на конкретний вибір кожного продукту досить сильно впливають й споживчі 

переваги тієї чи іншої марки. 

Загалом ринок консервованої продукції України чітко структурований і 

контролюється крупними компаніями. Половина його розподілена між великими 

вітчизняними та іноземними виробниками, які виготовляють продукцію під 
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торговими марками Верес, Чумак, Ніжин, Bonduelle (Франція) Feinkost, DittmanN 

(Німеччина), Oscar (Китай) і мають можливість переробляти власну сировину та 

вести власну маркетингову політику [1, с. 43]. 

 

 
Рис. 1 − Виробники консервованої кукурудзи 

 

Провідні позиції у виробництві кукурудзи належать компаніям, що 

виготовляють продукцію під торговими марками Верес і Bondualle. Їм дещо 

поступаються Чумак, за ними слідують Бабусин продукт, помітні Velme. Все інше 

припадає на дрібні та сезонні підприємства, які реалізують продукцію під власними 

торговими марками. [2, с. 23] 

Значна доля ринку в 2018 - 2020 роках належала компаніям, які представлені 

такими торгівельними марками, як: «Верес», «Чумак», «Щедра нива», «Хуторок», 

«Bondulle» «Бабусин подукт». 

Спираючись на таку різноманітність показників, було проведено опитування 

серед споживачів консервованої цукрової кукурудзи для виявлення їх переваг та 

найбільш важливих факторів, що впливають на попит. Для вивчення споживчих 

переваг застосовують анкети. Анкета споживчої оцінки властивостей 

консервованої цукрової кукурудзи. 

В результаті опитування споживачів консервованої цукрової кукурудзи було 

встановлено, що такі торгові марки як «Верес», «Чумак», найбільше користуються 

попитом, а переважна частина опитаних купують консервовану цукрову кукурудзу 

на свята та кілька  раз на місяць . Найважливішим критерієм при виборі є ціна, на 

другому місці. Для підвищення рівня якості консервованої цукрової кукурудзи та 

покращення збутової діяльності, можна  запропонувати: 

- слідкувати за правильністю та повнотою нанесення маркувальної 

інформації, особливо складу продукту, терміну придатності та нормативного 

документу; 
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- зняття з реалізації товарів, що втратили ринкову позицію або не 

відповідають вимогам якості; 

- оптимізувати асортимент відповідно до вимог споживачів, розширити 

асортимент натуральних овочевих консервів за рахунок інших видів овочів;  

- проводити періодичні акції зі зниженням цін, для залучення більшої 

кількості покупців, підвищення загальної культури торгівлі. 

Місія підприємства ТОВ «Верес» - виробництво якісної консервованої 

продукції за допомогою застосування новітніх технологій, а також використання 

індивідуального підходу для задоволення потреб і запитів споживачів. 

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що 

маркетингові дослідження займають ключове місце при формуванні маркетингової 

та цінової  політики  ТОВ «Верес». 

Список використаної літератури:  

1.Бежанова О.В, Чи вигідно оптовикам і фермерам співпрацювати з 

переробниками взимку. Статус. 2012. № 4 (226). С. 42-43. 

2.Складачів В.І Варіації попиту. Огляд споживання консервованої 

плодоовочевої продукції. Світ продуктів. 2009.  № 10. С. 22-25. 

3.Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук А.В., 

Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-

Поділля». 2019. 292 с 

 

 

Максім Вовік 

Науковий керівник: Людмила Середницька, 

старший викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ 

Врахування витрат на виробництво є основним чинником максимізації 

прибутку підприємця. Економічні витрати – це виплати, які робить підприємець, 

або ті доходи, які він має забезпечити постачальникам ресурсів, необхідних для 

виробництва. Для виробництва товарів чи послуг підприємець використовує також 

і ті ресурси, які купує у власників цих ресурсів, і власні економічні ресурси. 

Для ефективного управління процесом ціноутворення необхідно мати більш-

менш точну інформацію про витрати на проведення певних видів діяльності, а в 

рамках цих видів діяльності - про витрати на виробництво і продаж певних видів 

продукції. Ви можете надати досить вичерпний перелік завдань, які повинна 

вирішувати компанія в той чи інший момент для формування ефективної цінової 

політики: 

 - встановлення більш низького рівня цін на вироблену продукцію (роботи, 

послуги); 

 - обґрунтування зміни асортименту (зняття з виробництва деяких видів 

продукції, освоєння випуску нової і ін.); 

 - оцінка заходів щодо вдосконалення технології та організації виробництва; 

 - оцінка маркетингової діяльності; 



71 
 

 - оцінка конкурентоспроможності товарів і ін.  

Загальним для всіх цих завдань є те, що ухвалення відповідного 

управлінського рішення можливе тільки при наявності інформації про склад 

витрат, які включаються в ціну продукції. 

 Процес ціноутворення на підприємстві повинен починатися з визначення 

цілей збуту даного товару. Як правило, підприємство має кілька цілей, і їх 

реалізація можлива в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій 

перспективі. Слід також зазначити, що рівень цін по-різному впливає на цільові 

параметри діяльності – прибуток, товарообіг, частку ринку, конкурентну позицію 

на ринку. Основними цілями підприємницької діяльності, досягнення яких має 

служити ціноутворенням, є наступні: 

- забезпечення сталого функціонування підприємства - в умовах активної 

конкуренції, а також у разі зміни смаків споживачів, коли існує ризик надмірного 

розміру пропозиції, що спонукає підприємство до зниження цін до рівня покриття 

витрат, а отримання прибутку не стає першочерговим завданням. Але цю ситуацію 

можна розглядати лише в короткостроковій перспективі. 

- максимізація прибутку в короткостроковій перспективі - розглядається як 

конкретна мета, коли підприємство намагається максимально використати ринкові 

умови, а також у разі невизначеності умов діяльності підприємства в майбутньому. 

- максимізація товарообігу в короткостроковій перспективі - реалізується 

шляхом включення відсотка комісійних від реалізації продукції; 

- зміст ринку - збереження існуючої ситуації або сприятливих умов для 

діяльності на ринку. Підприємство стежить за ринковою ситуацією (виробництво 

нових товарів, вивчення поведінки конкурентів на ринку), намагаючись уникати 

істотного підвищення або зниження цін. Крім того, важливо знизити собівартість 

продукції з метою формування резерву фінансової стійкості за несприятливої 

ринкової ситуації; 

 - формування довгострокової стратегії підприємства щодо частки ринку, 

тобто досягнення лідерства на ньому. У цьому випадку доцільно встановлювати 

ціну, нижчу, ніж у конкурентів, що дозволяє збільшити частку ринку. Вважається, 

що зростання продажів збільшить прибуток за рахунок продажів та знизить 

собівартість одиниці продукції. 

- підвищення якісних характеристик підприємства - мета, яка притаманна 

більшості підприємств. Додаткові витрати на забезпечення якості продукції 

компанії пов'язані з проведенням науково -дослідних та дослідно -

конструкторських робіт, рекламною діяльністю, тому ціни на товари таких 

підприємств вищі, ніж у конкурентів. Для реалізації такої політики суб’єкт 

господарювання повинен мати стабільне фінансове становище, репутацію 

виробника якісних товарів та попит на цю продукцію. 

Формування економічної вартості товару одночасно як покупцем, так і 

продавцем відображає всім відомий факт, що ринкова ціна за своїм розміром 

обмежена зверху платоспроможністю покупця, а знизу − витратами і мінімально 

припустимим прибутком виробника. Це означає, що ринкова ціна задовольняє 

економічні потреби суб'єктів ринкових відносин: покупець платить за товар 
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стільки, скільки він вважає за можливе для себе, а продавець відшкодовує ціною 

інвестований у виробництво капітал. 

Фірма, що займається виробничою діяльністю, визначає витрати виробництва, 

а фірма, яка здійснює збутову, постачальницьку, торгово-посередницьку діяльність 

- витрати обігу. 

Конкретний склад витрат, які можуть бути віднесені на витрати виробництва і 

обігу, практично у всіх країнах світу регулюється законодавчо. Це пов'язано з 

особливостями податкової системи і необхідністю розрізняти витрати 

підприємства за джерелами їх повернення (які включаються у собівартість 

продукції і повертаються за рахунок цін на неї, та витрати, що повертаються з 

прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків 

та інших обов'язкових платежів). 

 Собівартість продукції - це якісний показник, у якому концентровано 

відображаються результати господарської діяльності організацій, її досягнення і 

резерви. Чим нижча собівартість продукції, тим більшою є економія праці, краще 

використовуються основні засоби, матеріали, паливо, тим дешевше коштує 

виробництво продукції як підприємству, так і суспільству в цілому. Собівартість 

продукції виділяється із загальної її вартості як особлива економічна категорія, 

тому що кожне підприємство незалежно від форми власності повинне повернути 

затрачені ним ресурси в межах собівартості, щоб мати можливість безперебійної 

роботи. 

Собівартість - це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на 

виробництво продукції, виконання робіт і послуг. Витрати, які включаються до 

собівартості продукції, визначаються галузевими інструкціями з питань 

планування, обліку і калькулювання собівартості продукції. Оскільки собівартість 

відображає лише поточні витрати на виробництво і збут продукції (робіт, послуг), 

цим вона принципово відрізняється від одноразових капітальних вкладень 

(інвестицій), які формують основні засоби підприємства. Це означає, що за рахунок 

собівартості не можна поповнювати запаси, створювати ресурси. 

Коли йдеться про визначення ціни виробником товару, сума планового 

прибутку додається до витрат виробництва. Для оптових і роздрібних торговців 

при визначенні ціни товару за цим методом до витрат, пов’язаних із закупівлею 

товару, додаються націнки, які мають покрити витрати та отримати очікуваний 

прибуток. 

Такий підхід виправданий при встановленні: 

- базова ціна на принципово новий товар; 

- для товарів, що виготовляються на замовлення; 

- для товарів тих галузей, де цей метод має перевагу (у космічних програмах, 

при будівництві багатьох об'єктів, коли за умовами контракту задіяні державні 

організації). 

Отже, собівартість створюється не тільки живою, а й матеріальною працею, 

оскільки величина витрат виробництва залежить від цін окремих їх елементів. 
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Ринок вершкового масла в усьому світі постійно поповнюється новинками та 

вдосконалюється. Для того щоб вчасно відреагувати на його зміни, потрібно 

регулярно аналізувати ринок, досліджувати його та виявляти перспективні 

напрямки.  

Світовий ринок молока та молочних продуктів є складною взаємопов’язаною 

системою, яка знаходиться на різних стадіях формування. Його функціонування 

ускладнюється факторами, пов’язаними зі зниженням цін і загостренням 

конкуренції між експортерами молочних продуктів. Україні, зі свого боку, 

потрібно не відставати від глобальних тенденцій та використовувати всі потенційні 

можливості для укріплення власної позиції на цьому ринку. 

Ринок молочної продукції впродовж багатьох років  досліджували різні 

науковці, зокрема П.Т. Саблук, Т.Л. Мостенська, І.М. Демчак  та  інші. 

Основними тенденціями розвитку галузі вершкового масла є удосконалення 

рецептур та випуск якіснішої продукції, ніж в конкурентів. Для виходу 

українського вершкового масла на світовий рівень, необхідно вкладати велику 

кількість коштів на виготовлення якісної продукції та впровадження нових 

технологій. Необхідно збільшити кількість молочного жиру та зменшити кількість 

харчових добавок при виготовленні масла. Це скоротить термін придатності 

продукту, тому паралельно потрібно подбати про впровадження ефективних 

інструментів маркетингових комунікацій, зокрема зробити акцент на рекламі по 

телебаченню та через мережу Інтернет. 

Виробництво вершкового масла залежить від розвитку молочної галузі: якщо 

молочна галузь буде стрімко розвиватися, то й виробництво вершкового масла теж 

зростатиме [1]. 

По всьому світі існує велика кількість компаній, які спеціалізуються на 

виготовленні молочних продуктів, зокрема вершкового масла. Це дозволяє 

розвивати дану галузь і створює конкуренцію  серед  різних  країн. 
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Найпомітнішою сучасною структурною тенденцією у виробництві 

тваринницької продукції, у тому числі і молочної, є зростання значення 

інтенсивних вертикально інтегрованих формувань, розташованих поблизу великих 

міст. Отже, від горизонтальної інтеграції (кооперації та консолідації виробничих, 

збутових й інших можливостей) великі компанії все частіше переходять до 

інтеграції вертикальної, яка передбачає диверсифікацію їх діяльності у 

взаємозв’язку з базовим виробництвом. Крім того, світовим лідерам 

молокопереробної галузі все притаманнішим стає прагнення до злиття [2]. 

Розвиток вітчизняного ринку вершкового масла пов’язаний із значними 

споживчими властивостями, якими володіє такий продукт.  

На сьогоднішній день виробники вершкового масла зацікавлені в тому, щоб 

вкладати кошти в розробку нових інструментів маркетингових комунікацій. Це 

пов’язано з тим, що виникає велика конкуренція через появу нових компаній та 

активний розвиток старших. Оскільки якість вершкового масла знижується, 

споживачі звертають увагу на склад продукту і довіряють швидше інноваціям, ніж 

уже перевіреним, неякісним продуктам. 

Тому виробники намагаються акцентувати увагу споживачів на тому, що їх 

продукція є безпечною для здоров’я і містить велику кількість поживних речовин.  
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РУШНИКОСУШАРОК  

Рушникoсушкa є в будь-якiй вaннi. Aджe вoнa, як i систeмa oпaлeння aбo 

вeнтиляцiї, бeзпoсeрeдньo впливaє нa мiкрoклiмaт в примiщeннi. Збирaючись 

купити цeй пристрiй, пoтрiбнo рoзумiти, як вибрaти рушникoсушку для вaннoї. 

Aджe при пoкупцi трeбa врaхoвувaти її тип, ключoвi хaрaктeристики, oсoбливoстi 

мoнтaжу тa iншi нюaнси. 

Нaйчaстiшe рушникoсушкa пiдключaється дo систeми гaрячoгo 

вoдoпoстaчaння. Хoчa iнoдi вoнa мoжe бути i чaстинoю oпaлювaльнoї систeми. 
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Втiм, в oбoх випaдкaх вoнa прaцює oднaкoвo: прoгрiвaє кiмнaту, усувaє вoлoгiсть, 

зaпoбiгaє утвoрeнню цвiлi, сушить рушники aбo iншi рeчi. 

Знaчний внeсoк у рoзвитoк тeoрeтичних aспeктiв мaркeтингoвих дoслiджeнь 

ринку присвячeнa вeликa кiлькiсть прaць зaрубiжних тa вiтчизняних aвтoрiв. Сeрeд 

зaрубiжних aвтoрiв дaну прoблeму дoслiджувaли: Aнсoфф I., Гoлубкoв Є.П., Пiтeр 

Р. Дiксoн, Кoтлeр Ф., Лiвiт Т., Сeрeд вiтчизняних aвтoрiв суттєвi нaпрaцювaння 

мaють: Бoжкoвa В.В., Вoйчaк A. В., Гaркaвeнкo С. С., Гeрaсимчук В. Г., Пoлтoрaк 

В. A., Рoгoв Г. К., Стaрoстiнa A.O. [6], Чумaчeнкo М.Г. Oднaк мaркeтингoвe 

дoслiджeння ринку рушникoсушaрoк зa сучaсних умoв пoтрeбує бiльш глибoкoгo 

тa дeтaльнoгo aнaлiзу з урaхувaнням всiх йoгo структурних eлeмeнтiв. 

Мeтoю дaнoї рoбoти є узaгaльнeння oсoбливoстeй вибoру руникoсушaрoк. 

Для тoгo, щoб прaвильнo вибрaти пiд свoї пoтрeби тaкий вaжливий прeдмeт, 

пoтрiбнo дiзнaтися якi бувaють види рушникoсушaрoк, в чoму їх oсoбливoстi тa 

вiдмiннoстi oдин вiд oднoгo. Рушникoсушaркa -вирiб тeмпeрaтурнoгo нaгрiву, щo 

мaє вигляд вигнутих труб i який мoжe приєднувaтися дo систeми вoдoпoстaчaння 

aбo eлeктрoпoстaчaння. 

Функцiї рушникoсушки: 

 сушкa рeчeй (рушникiв, шкaрпeтoк, спiдньoї бiлизни тa iнших лeгких зa 

вaгoю тeкстильних вирoбiв); 

 знижeння рiвня вoлoги в примiщeннi (зaзвичaй їх рoзтaшoвують у 

вaннiй кiмнaтi, aлe мoжуть бути i винятки); 

 oбiгрiв (нeзнaчний, aлe пoкрaщує мiкрoклiмaт в примiщeннi в цiлoму, 

рoблячи йoгo бiльш кoмфoртним). 

Тaкi вирoби пoвиннi бути викoнaнi з висoкoякiсних мaтeрiaлiв, щo в свoю 

чeргу впливaє нa тaку вaжливу хaрaктeристику пристрoю як йoгo дoвгoвiчнiсть. 

Тaкoж вoни пoвиннi вoлoдiти хoрoшими тeплoвими хaрaктeристикaми i бути 

приємними нe тiльки нa зoвнiшнiй вигляд, aлe i нa дoтик, щoб булo кoмфoртнo 

сушити бiлизну (нижню бiлизну i нeвeликi лeгкi рушники) нa їх пoвeрхнi. При 

вибoрi слiд пaм'ятaти тaкoж i прo дизaйн примiщeння, щoб в цiлoму булo всe 

гaрмoнiйнo, кoмфoртнo i зaтишнo в ньoму. 

Рoзглянeмo види рушникoсушaрoк: 
- вoдяний, клaсичний, нaдiйний, дo якoгo ми всi звикли, aлe нa жaль, вiн грiє 

тiльки в хoлoдну пoру рoку, кoли прaцює зaгaльнa систeмa oпaлeння. У цьoму йoгo 
oсoбливiсть. У рaзi нeoбхiднoстi вoдянa рушникoсушaркa нaшoгo вирoбництвa 
мoжe бути дoдaткoвo укoмплeктoвaнa крaнaми квaдрaтнoгo пeрeтину, при цьoму 
всi прoпoрцiї дизaйн-рaдiaтoрa збeрeжуться (як нa фoтo). Всi нюaнси пoтрiбнo 
oбгoвoрити при oфoрмлeннi зaмoвлeння. 

- eлeктричний з Тeнoм. Як прaвилo, всeрeдину зaливaється рiдинa (aнтифриз), 
якa дoзвoляє викoристoвувaти дaну рушникoсушaрку в будь-який чaс рoку, нaвiть 
якщo примiщeння пoстiйнo нe oпaлюється (дaчi, будинки вiдпoчинку, пaнсioнaти, 
лaзнi i т.д). З урaхувaнням нeoбхiднoгo “тюнiнгу”, цiнa тaкoгo рaдiaтoрa приблизнo 
нa 50 $ пeрeвищує вaртiсть вoдянoгo aнaлoгa. Ми викoристoвуємo Тeни 
єврoпeйськoгo вирoбництвa пoтужнiстю 300 Вт, при цьoму нeoбхiдну тeмпeрaтуру 
мoжнa встaнoвлювaти зa дoпoмoгoю вбудoвaнoгo рeгулятoрa пoтужнoстi; 
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- eлeктричний з сухим грiючим гнучким eлeмeнтoм. Гoлoвними пeрeвaгaми 
дaнoгo виду рaдiaтoрiв є вiдсутнiсть рiдини всeрeдинi i eкoнoмiчнe спoживaння 
eлeктрoeнeргiї (нaприклaд, мaксимaльнa спoживaнa пoтужнiсть дизaйн-рaдiaтoрa 
500х700 мм склaдaє 70 Вт нa гoдину – як у звичaйнoї лaмпoчки рoзжaрювaння). 
Тaкa рушникoсушaркa зoвсiм нe нa бaгaтo дoрoжчe вoдянoї, a дaрувaти тeплo мoжe 
цiлий рiк. Всi мoдeлi oснaщeнi рeгулятoрaми тeплoвoї пoтужнoстi. Тaкoж 
пeрeдбaчeнo пiдключeння бeзпoсeрeдньo дo прихoвaнoї eлeктрoпрoвoдки (в тaкoму 
випaдку рeгулятoр пoтужнoстi, вiн жe вмикaч-вимикaч, рoзтaшoвaний нa 
рушникoсушaрцi). Зaвeршaльним eтaпoм для тaкoгo вирoбу мoжe бути пoрoшкoвe 
фaрбувaння, тoдi oстaтoчнa цiнa Вaс приємнo здивує (звeрнiть увaгу нa мoдeлi 
White). Мoжливий вибiр кoльoру – пiд зaмoвлeння. 

Тaким чинoм, нa нaшу думку, крaщим вибoрoм для ствoрeння кoмфoртнoгo 
мiкрoклiмaту у вaннiй кiмнaтi стaнe eлeктричнa рушникoсушкa. Вoнa являє сoбoю 
пoвнiстю нeзaлeжний oбiгрiвaльний прилaд, який нe пoтрeбує пoдaння 
зoвнiшньoгo тeплoнoсiя. Її oснoвними пeрeвaгaми є висoкa пoтужнiсть, 
iнтeлeктуaльнa систeмa упрaвлiння, прoстoтa мoнтaжу тa eксплуaтaцiї, мoжливiсть 
устaнoвки в будь-якoму зручнoму мiсцi нa стiнi. З eлeктричнoю рушникoсушкoю 
ви мoжeтe в будь-який чaс рoку пiдтримувaти в примiщeннi вaннoї кiмнaти 
кoмфoртну тeмпeрaтуру i рiвeнь вoлoгoстi. Вaшi рушники зaвжди будуть сухими 
тa приємними нa дoтик. 

Вoдяну рушникoсушку вaртo вибирaти лишe в тoму випaдку, якщo ви хoчeтe 
зaмiнити стaрий рaдiaтoр, який втрaтив прeзeнтaбeльний зoвнiшнiй вигляд aбo 
зaрiс зсeрeдини вiдклaдeннями кoрoзiї тa сoлeй. Якщo ж ви хoчeтe пiдвищити 
рiвeнь кoмфoрту у вaннiй кiмнaтi тa oтримaти мoжливiсть гнучкoгo упрaвлiння, тo 
крaщe купувaти бiльш сучaсну i функцioнaльну eлeктрo рушникoсушку. 
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На даний момент, неможливо уявити діяльність будь-якого підприємства  без 

маркетингового втручання. Для кожної організації, що  прагне успіху, маркетингові 

дослідження виступають як початком так і логічним завершенням будь-якого 

циклу її маркетингової діяльності. 

Маркетингові дослідження – це систематичний збір, обробка і аналіз даних 

про ринок, конкурентів, споживачів, ціни, внутрішній потенціал підприємства з 

метою прийняття обгрунтованих маркетингових рішень. Поведінка споживачів на 

різних ринках постійно змінюється, і щоб покращити свою діяльність, фірми 
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повинні добре відстежувати динаміку ринку та переглядати стратегію її  розвитку 

[1].  

 Головними завданнями маркетингових досліджень виділяють наступні: 

● Аналіз ринку; 

● Аналіз споживачів; 

● Аналіз конкурентів; 

● Аналіз просування; 

● Тестування рекламних концепцій; 

● Тестування рекламних матеріалів; 

● Тестування марки продукту (упаковки, назви, ціни, якості). 

  Як показує практика, без ринкових досліджень неможливо систематично 

збирати, аналізувати, та зіставляти всю інформацію, необхідну для прийняття 

важливих рішень, пов’язаних з діяльністю на ринку, вибором ринку, визначення 

обсягів продажів, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності. Об’єктами 

ринкового дослідження є тенденція і процес розвитку ринку, включаючи аналіз 

зміни економічних, науково-технічних, законодавчих та інших факторів, також 

структура і географія ринку, його ємність, динаміка продажів, бар’єри ринку, стан 

конкуренції, кон’юнктура, що склалася, можливості і ризики [2]. 

Досліджуючи конкурентів основним заданням є, щоб отримати необхідні дані 

для забезпечення конкретної переваги на ринку, а так само знайти шляхи співпраці 

і кооперації можливими конкурентами. 

Цією метою аналізуються сильні і слабкі сторони конкурентів, вивчається 

займана ними частка ринку, реакція споживачів на маркетингові засоби 

конкурентів, організація управління діяльності. 

Реклама ‒ це процес інформування населення про товар(послугу), 

ознайомлення з ним та переконання в необхідності його покупки.    Дослідження 

реклами передбачає апробацію коштів реклами, зіставлення фактичних і 

очікуваних результатів від реклами, оцінку тривалості впливу реклами на 

споживачів. 

Стимулювання просування товарів на ринок стосується не тільки реклами, але 

і інших сторін політики підприємства зі збуту, зокрема, дослідження ефективності 

конкурсів, знижок, премій та інших пільг, які можуть застосовуватися 

підприємством, в їх взаємодії з покупцями, постачальниками, посередниками. 

Закон України "Про рекламу" визначає, що реклама – це спеціальна 

інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі та в 

будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку [3]. 

Метою реклами є привернути увагу, викликати інтерес, передати споживачеві 

інформацію і змусити його діяти певним чином.  

Основні цілі реклами: 

1. Привернути увагу потенційного покупця; 

2. Представити покупцю вигоди від придбання товару; 

3. Створити сприятливий образ фірму-виробника; 

4. Сформувати потребу цього товару та позитивну думку про фірму; 

5. Спонукати потенційного покупця до придбання саме рекламного товару; 

https://kerivnyk.info/osnovy-reklamnoi-diyalnosti1-1#_ftn1
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6. Зробити даного споживача постійним покупцем товару; 

7. Стимулювати збут товару. 

Отже, можна зробити висновки, маркетингові дослідження спрямовані на збір 

попередньої інформації, призначеної для простого опису тих чи інших аспектів 

реальної маркетингової ситуації і спрямований на обгрунтування гіпотез, що 

визначають зміст виявлених причинно-наслідкових зв’язків. Дослідження ринку 

значно зменшують невизначеність при прийнятті важливих маркетингових рішень, 

що дозволяє ефективно розподіляти економічний потенціал для досягнення нових 

звершень. 
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Організація івентів значно впливає на суспільство в цілому. У деяких країнах 

це стало серйозною індустрією, що приносить державі багато мільярдів у вигляді 

податків. За її допомогою можна залучити безліч туристів (наприклад, карнавали в 

Ріо-де-Жанейро або в Венеції відвідують сотні тисяч осіб), що є значною статтею 

доходу для місцевих бюджетів [1]. Проведення ділових івент-заходів — 

конференцій, семінарів і виставок, зумовлює появу ділових контактів і цим сприяє 

економічному розвитку. Тому сьогодні постає актуальне питання про необхідність 

вдосконалення технологій організації івент-заходів — івент-маркетингу. 

Дедалі більше й частіше підприємства, що працюють у різних сферах 

діяльності, намагаються використовувати івент-маркетингові заходи. 

У контексті інтегрованих маркетингових комунікацій відбувається і новий 

виток розвитку івент-маркетингу. Існують різні версії його походження, проте 

найреалістичнішою видається ідея його виникнення в галузі івент-менеджменту 

[2]. 

Організація спеціальних заходів − незмінна складова життя суспільства на всіх 

етапах його розвитку. Про івент-менеджмент як особливий вид маркетингових 

комунікацій можна говорити, коли починає розвиватися організаційна теорія, і 

організатори спеціальних заходів виокремлюються в департаменти, бригади і 

дрібні підприємства. Стимулом розвитку цієї галузі послужило зростання 

https://aboutmarketing.info/osnovy-marketynhu/marketynhove-doslidzhennya/
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корпоративного сектора. Зростаючим компаніям потрібні послуги для організації 

ділових конференцій, виставок, корпоративних свят тощо. Логістика цих заходів, 

пошук постачальників, організація проектної групи виявилися непосильною 

ношею для корпоративних активістів, що дозволило професіоналам у цієї галузі 

виокремитися в самостійну сферу бізнесу [2]. 

При плануванні проведення івент-зaходів необхідно об’єктивно оцінити свої 

організаторські та творчі можливості. Тільки чітко уявляючи собі абсолютно всі 

аспекти майбутньої діяльності, включаючи нюанси вузькопрофесійних практичних 

умінь усіх зайнятих у виробництві культурно-масової події фахівців з усіх напрямів 

і маючи технічне оснащення всіх необхідних видів діяльності, можна дозволити 

проведення повномасштабного заходу виключно силами власної організації. Але 

навіть дуже великі, з великим досвідом роботи в цій галузі, творчі організації, які 

проводять подія в рамках того виду мистецтва, який безпосередньо пов’язаний з їх 

власною діяльністю, унаслідок різнобічності зайнятих і змушені делегувати ряд 

повноважень з його проведення інтегрованим у загальний контекст соціально-

культурного життя суміжним організаціям, зайнятим виробництвом івент-зaходів 

«під ключ», або профільним, що виконують окремі фрагменти загальної 

конструкції такого заходу, окремим вузьким фахівцям, a також зацікавленим 

організаціям [3]. 

Підготовка і проведення події завжди проходять з дотриманням таких умов: 

— наявність ідеї та сценарію заходу; 

— висвітлення заходу в пресі; 

— рекламна підтримка в ЗМІ та засобами зовнішньої реклами. 

За суттю івент ‒ яскрава емоційна подія в житті людини. Тому західні автори 

наполягають на чітко режисованій позитивній емоції для проведення івент-заходів. 

Тоді позитивний емоційний заряд автоматично переходить на товар, що 

просувається. 

З цього випливає, що за допомогою івент-маркетингу можна не тільки 

просувати товар на ринок, але й визначати його конкурентні переваги, залучати 

споживачів до активних дій та переживання емоцій, пов’язаних з брендом. Основні 

складові івент-маркетингу: 

— відчуття; 

— почуття; 

— роздуми; 

— дії; 

— співвіднесення [3]. 

Усі перераховані складові найповніше можуть проявитися в івент-маркетингу. 

Івент-заходи це інтерактивні технологій ІМК, що мають на меті організацію 

заходів, пов’язаних із просуванням товару, послуги, компанії та ін. Саме 

інтерактивна взаємодія з цільовою аудиторією — головна відмінна риса цього 

комунікаційного інструменту й одночасно його основна перевага. 
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ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У сучасному світі важко уявити діяльність будь-якої організації без 

застосування рекламних засобів. XXI століття – час, коли пропозиція перевищує 

попит, тому необхідно здійснювати систематичну роботу, яка пов’язана із 

рекламуванням товарів та послуг для того, щоб зацікавити потенційних споживачів 

[1]. Кожна сфера діяльності має свої особливості, оскільки цільова аудиторія 

кардинально різна, а отже й кожна реклама розрахована на свого споживача. 

Якщо реклама організована правильно, то вона є ефективною та сприяє 

швидкій реалізації виробленої продукції. При цьому прискорюється повернення 

оборотних коштів підприємств, установлюються ділові контакти виробників з 

покупцями і споживачами продукції, попит зростає та перевищує пропозицію, що, 

у свою чергу, стає об’єктивною основою розширення виробництва і підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 

Рекламний план – важливий документ, що відображає результат підготовчого 

етапу рекламної кампанії, підсумки всіх досліджень, узагальненого аналізу, 

творчих рішень і розрахунків. Проведенню рекламної кампанії передує 

розроблення рекламної програми як визначення найбільш загальних підходів і 

напрямів рекламних дій, а також плану як документа, що деталізує програму за 

термінами і конкретними виконавцями. 

Основними елементами рекламної компанії є [2]: 

– стратегічне планування; 

– вироблення основних тактичних напрямків; 

– проведення попередніх досліджень; 

– визначення поєднання комплексу традиційних, інноваційних і творчих 

підходів.  

Якщо ж говорити про сам план рекламної кампанії, то він складається з таких 

основних пунктів [3; 4]: 

1. організація цілей та їх деталізація в завданнях;  

2. визначення цільової аудиторії;  
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3. визначення взаємозв’язків із зовнішнім середовищем і рівнем 

     трансакційних витрат;  

4. виокремлення об’єктів рекламування;  

5. виявлення головних аргументів рекламного впливу;  

6. вибір комплексу засобів реклами й конкретних видів, форм і текстів 

рекламних звернень;  

7. розробка відповідної рекламної атрибутики, пов’язаної з фірмовим стилем; 

8. визначення місць, частоти, інтенсивності рекламних впливів;  

9. розробка заходів щодо забезпечення якості рекламної діяльності, її 

інформаційного забезпечення та взаємозв’язку з діяльністю ЗМІ й паблік рілейшнз;  

10. визначення тимчасових етапів життєвого циклу рекламної кампанії – її 

початку, поглиблення, досягнення піку, ослаблення й завершення з можливим 

початком наступного циклу;  

11. затвердження конкретних виконавців й учасників, розподіл функцій і 

ресурсів між ними з урахуванням етапів кампанії;  

12. розробка бюджету кампанії, тобто визначення загальної суми витрат та їх 

розподіл за окремими статтями, напрямами, рекламними засобами й учасниками;  

13. розробка методики визначення ефективності рекламної кампанії й 

виявлення відповідних критеріїв;  

14. розробка заходів щодо створення зворотного зв’язку, діалогового режиму, 

реалізації регулюючих і координуючих впливів та різних форм контролю. 

За терміном виконання план реклами організації поділяється на [4]: 

– короткостроковим (до 2 років);  

– середньостроковим (до 5 років);  

– довгостроковим (до 15 років).  

Сам план рекламної кампанії може розроблятися як силами рекламодавця 

(якщо рівень професіоналізму його менеджерів з реклами є достатньо високим), так 

і менеджерами рекламної агенції. Досить часто, якщо рекламна кампанія  великою, 

то керівництвом рекламної агенції призначається досвідчений менеджер, який 

здійснюватиме управління рекламною кампанією і забезпечуватиме безпосередній 

зв’язок з рекламодавцем. 

Після завершення рекламної кампанії підбивають підсумки. Наприклад, 

дається оцінка того, наскільки досягнуто  поставлені цілі й виконані завдання, яка 

ефективність проведених заходів, визначаються напрями подальшої рекламної 

діяльності з урахуванням використання досвіду попередньої рекламної кампанії. 

Отже, у сучасних умовах трансформації економіки України виникає 

об’єктивна необхідність використання якісно нових підходів до управління 

діяльністю підприємства. Ефективність його функціонування значною мірою 

залежить від планування реклами ,яка спрямована на врахування потреб різних 

суб’єктів ринку. Проте рекламна діяльність пов’язана з певними витратами з боку 

рекламодавця, тому проблема планування рекламної діяльності є актуальною для 

багатьох підприємств, що широко застосовують рекламу у своїй діяльності.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

ГАЗОВАНОЇ ВОДИ 

Сучасна економічна ситуація в країні та світі свідчить про те, що основною 

умовою ефективного бізнесу є постійне пристосування до мінливої ринкової 

кон’юнктури, а також орієнтування на споживачів та аналіз конкурентів. 

Ще в 2019 році, економіка всього світу розвивалась, а за рік ситуація змінилась 

кардинально: відбулось тотальне закриття та банкрутство суб’єктів 

господарювання, які були не пристосовані до роботи в такому режимі. Все це 

свідчить про виключну необхідність постійного аналізу ринкового середовища, та 

формування на основі його результатів стратегії своєї діяльності. 

Особливо важливими сьогодні є аналіз тенденцій та стану розвитку ринку, в 

рамках однієї країни та світову [4, c. 96]. Все це дозволить визначити позитивні та 

негативні сторони діяльності, а також можливості та загрози подальшого розвитку. 

Ринок газованої води є дуже насиченим на виробників та дистриб’юторів, а 

товари мають широкий асортимент та властивості. Газована вода є досить 

популярною серед покупців, адже використовується не тільки для втамування 

спраги, а й має лікарські властивості – використовується для лікування травного 

тракту, а також загального оздоровлення організму. 

Ринкове дослідження представляє собою систематичну діяльність, що 

спрямовується на збір, вибірку, аналізування та формування висновків щодо стану 

розвитку певного об’єкта чи явища. Ринкові дослідження дозволяють визначити 

зміни попиту, пропозиції, конкурентного та споживчого середовища. 

Висновки щодо проведеного ринкового дослідження формують основу 

ефективного ведення бізнесу за принципами прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо інвестування та розвитку, відповідно до умов мінливого економічного 

середовища. 

Окрім того, постійне проведення ринкових досліджень та слідкування за 
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змінами ринкового середовища дозволяє бути конкурентоспроможним та мати 

конкурентів переваги серед інших суб’єктів господарювання. 

Цілі проведення маркетингових досліджень на ринку: 

– збирання інформації для її подальшої систематизації; 

– аналіз явищ та факторів, що мають вплив на об’єкт ринкових досліджень; 

– аналіз наявних причинно-наслідкових зв’язків щодо змін; 

– вибір можливих варіантів потенційних змін об’єкту дослідження; 

– аналіз правильності прийняття потенційних рішень.  

Згідно цілей, виділяють такі види маркетингових досліджень ринку: 

– дослідницькі, що спрямовані на дослідження вподобань та потреб 

споживачів; 

– цінові, що спрямовані на дослідження еластичності цін; 

– тестові, що спрямовані на тестування, наприклад, щодо виходу нового 

товару на ринок; 

– брендові, що спрямовані на дослідження лояльності до бренду та його 

впізнаваності; 

– побутові, що спрямовані на дослідження змін в споживанні [1]. 

В залежності від методу збору інформації виділяють:  

– кабінетні дослідження, що мають в своїй основі аналіз вже наявних 

інформаційних даних; 

– польові дослідження, що мають в своїй основі збір та оцінку інформації, що 

отримується шляхом опитування, експериментів та спостережень. 

Дослідник Г.А. Черчилль умовно розділяє маркетингові дослідження на 

наступні етапи: 

1. Формування проблеми, яка повинна бути досліджена; 

2. Формування програми дослідження; 

3. Вибір методичного інструментарію; 

4. Визначення документів, що повинні бути заповнені за результатами 

дослідження; 

5. Безпосередньо збір даних для аналізу; 

6. Проведення аналізу та їх тлумачення; 

7. Формування звіту щодо результатів аналізу. 

Також, слід відзначити, що маркетингове дослідження може відбуватись 

власними силами того, хто зацікавлений у проведенні даного дослідження та з 

залученням спеціалістів [3, с. 77]. 

Маркетингові дослідження на ринку газованої води можуть бути проведені на 

споживчому та на промисловому. 

Відмінності між промисловим ринком і споживчим: покупцем на 

промисловому ринку найчастіше є компанія або інша організація, а на споживчому 

ринку це фізична особа. 

Але в той же час продавцем на промисловому та споживчому ринках буде 

компанія або підприємство. 

Метою покупця на споживчому ринку є задоволення особистих потреб, тоді 

як на промисловому ринку метою є використання виробництва або перепродажу 
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для отримання прибутку.  

На промисловому ринку покупець повністю кваліфікований, володіє 

інформацією про ринок і його учасників, а також конкурентів і замінників, а на 

споживчому ринку покупець розраховує на рекламу та поради продавця-

консультанта.  

На промисловому ринку покупців значно менше і це переважно великі оптові 

компанії, на споживчому ж ринку представлено багато роздрібних покупців [2, с. 

22]. 

Маркетингове дослідження на ринку газованої води має на меті визначення 

каналів збуту, можливих методів просування товару на ринок, ступінь 

конкурентоспроможності, основні споживчі переваги, а також проаналізувати 

ступінь відповідності наявного асортименту товару до вподобань споживачів. 

На ринку газованих напоїв присутня велика конкуренція, але попри те, що не 

всіма учасниками ринку використовуються сучасні методи просування товару, 

покупці все одно віддають перевагу визначеній кількості брендів, які протягом 

десятиліть нарощували власний авторитет та цінність бренду. 

Під час проведення маркетингових досліджень ринку газованої води, слід 

також звернути увагу на те, що протягом останніх років відбувається частковий 

перехід виробників до виготовлення негазованих напоїв, що свідчить про 

інтеграцію до європейського ринку газованих напоїв, в основі якого стоїть 

пріоритет здорового способу життя. 

Отже, організація маркетингових досліджень на ринку газованої води має на 

меті аналіз ринків збуту продукції, аналіз конкуренції та споживчих вподобань. Так 

як в сучасній економічній ситуації, потрібно швидко та адекватно реагувати на 

мінливість ринку, то маркетингове дослідження стає особливо актуальним. Вірно 

визначена мета, та якісно проведене маркетингове дослідження допомагаю 

виробникам та дистриб’юторам отримати інформацію, яка є основою їх 

конкурентних переваг та служить каталізатором до ефективного розвитку на ринку. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ХЛІБУ ТА ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Хліб та хлібобулочна продукція є головною харчовою продукцією, цінний 

продукт для організму людини, який споживається майже всіма категоріями 

населення, і постійний щоденний попит, який не залежить від місця проживання, 

статі, соціального статусу та рівня доходів споживачів. Хлібопечення є основною 

галуззю у харчовій промисловості. Тому, хлібопекарська промисловість, є 

важливою, завжди, для життєзабезпечення суспільства, в цілому, яка забезпечує 

населення цією продукцією, а також гарантує продовольчу безпеку держави. 

Проблемами харчової промисловості України є вдосконалення технологій, 

при організації розвитку виробництва. Для майбутнього розширення ринку 

хлібобулочної продукції, потрібно розробити план для поліпшення забезпечення 

потреб споживачів, саме, у постачанні якісного хліба за прийнятною ціною. В 

результаті, маса прибутку, товаровиробників хлібобулочної продукції, будуть 

достатні, що допоможе підвищити ефективність їх діяльності. Для цього потрібно 

провести комплексне дослідження регіональних ринків хлібобулочної продукції. 

Воно передбачає прогноз кон’юнктури ринку на перспективу, важливо здійснити 

виважені дії органів державного управління щодо їх регулювання та розробку 

маркетингових стратегій підприємств – товаровиробників на ринку хлібобулочної 

продукції. 

Хліб – усьому голова! Так кажуть наші бабусі та продовжуємо твердити ми, 

адже без хліба не обходиться жодне застілля, чи проста сімейна вечеря. Це, в першу 

чергу, зумовлено його поживними властивостями. Додаючи його до свого раціону 

ми збагачуємо свій організм білками, що багаті на глутамінову кислоту, яка 

потрапляючи наповнює його та викликає відчуття насичення. Також до складу 

хлібобулочних виробів входять вуглеводи, білки, жири, органічні кислоти, 

мінеральні речовини. Хімічні речовини хлібу і хлібобулочних виробів засвоюються 

в організмі людини досить швидко: білки засвоюються на 70-90%, вуглеводи - на 

94-98%, жири - на 92-95%, забезпечуючи на 30-35% його потреби в енергії. 

Жодне дослідження не можливе, без оцінки рівня попиту того, чи іншого 

товару. Аналізуючи стан ринку хлібобулочної продукції в Україні за останні роки, 

ми прослідковуємо відносно сталі показники купівлі, які формуються з 

розрахунком на цільову аудиторію. Завдяки впровадженню та розробці сучасних 

стратегій виробництва, розвитку матеріально-технічного забезпечення вдається 

покращувати технологію виготовлення продукції та її удосконалення. А саме, 

можливість модифікувати вже застарілий товар за допомогою додавання 

різноманітних наповнювачів природного походження: висівок, ягід та сухофруктів. 

Велику увагу необхідно приділяти й, в першу чергу, стану та умовам зберігання 

сировини для виробництва продукції. Підприємство повинно належним чином 

облаштувати приміщення, а саме склад, де будуть зберігатись усі види сировини. 

Цим підвищується культура виробництва та готових товарів у цілому. 
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Біологічна цінність та якість хлібобулочної продукції провокує зміну цін на 

ринку. Звичайно, що значно підвищити ціну на продукцію щоденного вжитку 

українців виробник немає змоги, проте подорожчання сировини вносить свої 

корективи, в і так не стабільне, економічне становище країни. Ріст цін лише 

підвищує індекс інфляції за останні роки. Його динаміку, ми можемо переглянути 

на рисунку 1. Аналізуючи його, бачимо що різниця індексів споживчих цін на хліб 

суттєво не змінювалась, як і індекс інфляції. Можемо зробити висновок, що не 

зважаючи, на коливання індексу інфляції, попит на хлібобулочну продукцію майже 

не змінний, і зміна ціни на товар на нього кардинально не впливає.  

 
Рисунок 1 ‒ Динаміка індексу цін на хліб та індексу інфляції в Україні у 2016 

- 2019 рр., % 

 

Отже, розглянувши стан ринку хлібу та хлібобулочної продукції, можемо 

підсумувати, що на даному етапі розвиток хлібопекарської галузі в Україні 

знаходиться на сталому рівні, а попит на даний товар був, є, і буде завжди. Для 

подальшого розвитку виробництва, необхідно звернути увагу та розширення 

асортименту та удосконалення потужностей на виробництві, що буде підвищувати 

якість продукції в кінцевому результаті. Зважаючи на короткий термін 

виготовлення та реалізації, виробництво хлібу за малий проміжок часу має бути 

ефективним, в економічному плані, відповідати усім вимогам ГОСТ 5667-65 та 

рецептури виробництва. Щоб на кінцевому етапі не виникало дефектів, пов’язаних 

із запахом, смаком та зовнішнім виглядом продукції. Тому доцільно збагачувати 

хліб різноманітними вітамінними добавками, що будуть підвищувати цінність 

хлібобулочної продукції. 
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ОЦІНКА ІМІДЖУ БРЕНДА СПОЖИВАЧАМИ 

Бренд невідчутна сукупність властивостей продукту: його імені, упаковки, 

ціни, історії, репутації та способу рекламування. Бренд визначається також як 

цінності і філософія торгової марки, які існують в споживача, його суть не 

зводиться до картинки чи зображення. 

Бренд виконує такі функції: 

– економічну; 

– інформаційну; 

– захисну (захист від недобросовісної конкуренції) [1, с. 183]. 

Імідж – це фактор довіри клієнтів, зростання числа продажів, а значить, і 

процвітання або занепаду фірми, її власників 

і працівників [2, c. 297].  

Імідж бренда можна розглядати в кількох 

аспектах: 

– як престиж бренда; 

– як образ бренда; 

– як репутацію бренда; 

– як сприйняття бренда. 

Імідж відображає думки, почуття, очікування цільової аудиторії. Головною 

функцією іміджу є формування позитивного відношення до бренда, що, в свою 

чергу, призводить до вибору певного товару/послуги споживачем, а значить, і до 

зміцнення конкурентних позицій підприємства. 

Споживач повинен захотіти асоціювати себе з брендом, включити його в своє 

повсякденне життя, що практично неможливо, якщо імідж бренда в очах споживача 

є недосконалим чи негативний. Тому важливо розібратись, що саме хоче бачити 

покупець, коли обирає той чи інший бренд. Виділимо ознаки позитивного іміджу у 

свідомості споживача: 

1. Привабливість. Кожна людина бажає відчувати себе привабливою. У 

багатьох поняття «привабливість» асоціюється з впевненістю у собі. Важливо 

донести, що, обираючи конкретний бренд, споживач вдосконалює себе, стає 

кращим, ніж був до того, коли в нього не було цього товару.  
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2. Унікальність. Бажання бути індивідуальністю, особистістю в очах 

оточуючих успішно використовується багатьма брендами за рахунок своєї 

простоти – придбайте наш особливий товар і ви теж станете особливими. 

3. Динамічність. Світ постійно змінюється, відповідно повинен мінятись і 

образ бренда. Проте тут необхідно зробити зауваження, що різка зміна іміджу не 

завжди впливає позитивно, особливо якщо попередній образ успішно 

використовувався компанією роками. В такому випадку, доцільно ретельно 

вивчити тенденції на ринку та бажання споживачів побачити бренд в новому світлі 

[3, c. 291]. 

Існує низка методів вартісної оцінки бренду. Серед основних із них слід 

зазначити такі. Одним із найбільш поширених є так званий метод «premіum-prіce»: 

різниця між ціною продукції брендованої фірми і такої, що не є брендом, 

помножується на натуральний обсяг продажу. Результат і вважають вартістю 

бренду. Однак важко знайти продукцію з аналогічними характеристиками і 

якостями для того, щоб зі стовідсотковою упевненістю можна було б говорити про 

об'єктивність розрахунків. Ще одним із способів визначення вартості даного 

нематеріального активу є метод підрахунку витрат, які були понесені для 

«розкручування» торговельної марки на шляху її еволюціонування до статусу 

бренду. Однак не завжди ці витрати обернуться бажаним результатом, тобто 

створенням дійсного бренду. Саме тому й цей метод має певні обмеження. 

Практикується у світі і такий підхід: розраховується вартість заміщення бренду, 

тобто та сума витрат, на які компанії необхідно піти за нинішніх умов з метою 

досягнення аналогічних позицій для небрендованої продукції даного типу. Але 

назвати ідеальним не можна й цей метод, тому що відсутній критерій того, що 

гіпотетичний бренд відповідає дійсному. Найбільш поширеним способом 

визначення вартості бренду є так званий метод дисконтованих грошових потоків, 

який застосовується світовим лідером з оцінки вартості брендів компанією 

Іnterbrand. Метод враховує розмір додаткових доходів, одержаних від торговельної 

марки (бренду), а також додаткових витрат, що були понесені для досягнення 

позицій. У нормі дисконту при цьому враховують ринкові, організаційно-

управлінські і юридичні ризики, сума яких додається до базової норми дисконту. 

Далі на базі всім відомого методу обчислюють вартість дисконтованого [4, с.22-

23]. 
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ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ 

Головна мета підприємства – це збільшення прибутків,  для підприємства, яке 

ефективно розвивається настає період, коли потрібно розширювати ринки збуту 

товарів, тоді необхідно організувати вихід товарів на міжнародні ринки. Це 

питання є досить актуальним і разом з ним стоїть завдання, як привернути увагу 

споживачів не лише за допомогою реклами, а й знайти нові, інноваційні методи 

залучення потенційних клієнтів.  

Багато українських компаній, товарів і послуг є досить затребуваними та 

конкурентоспроможними на зовнішніх ринках але слід застосовувати сучасні 

механізми формування та підтримання іміджу, задля вдосконалення комплексу 

просування на міжнародних ринках.  

В сучасній конкуренції успішними можуть бути компанії, конкурентні 

переваги яких базуються на ефективності та продуктивності, отриманими завдяки 

використанню сучасних наукомістких технологій, пропонуванню унікальних 

продуктів та послуг [1]. 

Просування, являє собою передачу інформації споживачеві так, щоб 

зацікавити його, показавши всі переваги того чи іншого продукту, з метою 

отримати зворотній відгук у вигляді інтересу або ж врешті-решт покупки. 

Вітчизняні виробники не використовують складні комунікаційні системи для 

підтримки контактів з посередниками та контрагентами, просування відбувається 

шляхом використання реклами та методів стимулювання збуту.  

Українським підприємствам слід спиратися на досвід розвинених зарубіжних 

країн – використовувати нестандартні та сучасні методи з урахуванням 

особливостей на міжнародне середовище. Найперспективнішим з точки зору 

ефективності наразі є Інтернет, вітчизняним маркетологам слід звернути на це 

увагу, аби комплексно підійти до активізації маркетингових комунікацій та 

імплементації чіткої стратегії. Фірма вдається до використання засобів 

стимулювання збуту для досягнення більш сильної і оперативної реакції у 

відповідь.  

Засобами стимулювання збуту можна користуватися для ефективного 

представлення товарних пропозицій і для пожвавлення падаючого збуту. 

Незважаючи на те що стимулювання збуту – це діяльність, в ході якої 

використовують цілий набір засобів впливу: купони, конкурси, премії тощо. Всі ці 

засоби володіють трьома характерними якостями [2]. 
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1. Привабливість і інформативність. Вони привертають увагу і зазвичай 

містять інформацію, яка може вивести споживача на товар. 

2. Спонукання до здійснення покупки. Вони припускають якусь поступку, 

пільгу або сприяння, що представляють цінність для споживача. 

3. Запрошення до здійснення покупки. Вони містять чітку пропозицію негайно 

зробити операцію [2]. 

Найперше завдання маркетолога полягає у виявленні цільової аудиторії і її 

характеристик, потрібно постійно стежити за зростанням обізнаності ринку, 

зростанням числа що випробували товар і чисельністю тих, хто залишився 

задоволений товаром в процесі випробування. Склад комплексу просування багато 

в чому залежить від того, якою стратегією забезпечення продажів користується 

фірма. 

Стратегія просування повинна включати п’ять основних елементів [3]: 

1) цільову аудиторію. Необхідним є пошук осіб, які з потенційних споживачів 

перетворяться на постійних. Для цього потрібно аналізувати поведінку вже 

існуючих споживачів, що під час виявлення проблем, які вирішує товар,дасть 

можливість надалі зосередитися на найімовірніших потенційних клієнтах; 

2) досяжні конкретні цілі. Підприємці, які описали досяжні вимірні цілі, 

досягають їх у десять разів швидше, ніж ті, хто ставив нечіткі, захмарні цілі; 

3) значення, цінність. Товар чи послуга повинні нести значну цінність для 

клієнтів, а маркетологи – переконати споживачів у необхідності товару; 

4) обмежений доступ. Психологи довели, що чим менша кількість товару є 

досяжною, тим більша кількість споживачів виявляють бажання купити його; 

5) всеохоплююче просування. Під час формування стратегії просування варто 

орієнтуватися на ключові світові тренди щодо маркетингових комунікацій. 

Таким чином, вихід на зовнішній ринок, де існує жорстка міжнародна 

конкуренція, можливий тільки за умови використання сучасних методів 

управління, методів просування товарів і ефективного маркетингу. Просування 

використовується підприємством для інформування, переконування чи 

нагадування споживачам про свої товари, ідеї, громадську діяльність тощо. 

Просування товару на вітчизняні та міжнародні ринки є невід’ємною частиною 

маркетингової політики підприємств. Ефективне просування вимагає ретельного 

планування і бюджетування, врахування тенденцій розвитку методів просування в 

Україні та світі. 
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АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ 

На сьогодні торгівля є основною галуззю господарювання України. В умовах 

розвитку ринку та збільшення конкуренції необхідність у нових підходах в 

підприємствах все більше зростає. Для забезпечення прибутковості, 

конкурентоспроможності підприємства звертають увагу на асортимент товарів та 

їх здатності відповідати всім якісним та кількісним критерієм. Кожного дня 

підприємства зіштовхуються зі стрімкою зміною ринкової ситуації, конкуренцією, 

також потреби на цей чи інший товар теж змінюється, тому це відбивається на 

асортименті підприємств.  

Асортиментна політика ‒ це політика, що призводить до формування 

оптимального асортименту продукції, для підвищення ефективності 

функціонування підприємства та повного задоволення потреб споживачів [3]. 

Основні фактори що впливають на асортимент продукції: соціальні, вікові, 

чисельність населення, економічний стан країни, крім цього також впливає попит  

та очікування споживачів.  

Асортиментна політика на пряму пов’язана із маркетингом. Чітко визначені 

цілі допомагають  вирішити проблему придбання товару та просування його на 

ринку.  

Отже, в сучасних умовах господарювання асортиментна політика відіграє 

важливу роль, так як споживачі маю високі вимоги до якості, зовнішнього вигляду 

та асортименту товару.  

В умовах ринку асортимент є головним елементом конкуренції. Маркетингові 

дослідження для виявлення товарів найбільшого попиту проводяться за рахунок 

асортиментної політики. Асортимент - це сукупність різновидів продукції, що 

пропонується ринку. Помилки при виборі товару, незнання його властивостей, 

характеристик, умов зберігання, транспортування, неправильна оцінка його якості 

можуть обернутись для підприємця крупними втратами та збитками. Тому, 

майбутнім підприємцям необхідні основні уявлення про товарознавство різних 

груп товарів. Тепер успіх підприємства залежить від коректного представлення 

асортименту товарів споживачам. Не можливо знайти одного тлумачення для 

поняття «асортиментна політика», також є невизначеність для понять «товарна 

політика», «асортиментна концепція» тощо, але деякі вчені ототожнюють їх між 

собою. Велика кількість науковців, які вивчали ринок і мали справу з формуванням 

асортиментної політики мають свої бачення на її рахунок.  Наприклад, вчений С. 
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В. Близнюк [4] зазначає, що асортиментна політика передбачає формування 

товарного асортименту, який найкраще підходить для роботи на обраному ринку 

та забезпечує економічну економічну ефективність діяльності підприємства. 

Асортиментна політика – це визначення набору товарних груп, що найбільше 

підходять для успішної праці на ринку та забезпечують економічну ефективність 

діяльності фірми в цілому [5].  

Асортиментна політика є головним чинником при реалізації планів у вивчені 

ринку. Ми можемо виділити кілька напрямів асортиментної політики: 1) залучення 

нових споживачів; 2) збільшення обсягів реалізації товарів за рахунок оптимізації 

структури асортименту; 3) досягнення конкурентної переваги за рахунок більш 

привабливого асортименту; 4) оптимальне завантаження товарної площі; 5) 

зниження витрат, пов’язаних  зі структурою асортименту [5]. 

Також слід зазначити, що основними напрямками розвитку асортиментної 

політики підприємства є: 

1) адекватність – регулюючий характер асортиментної політики в 

діяльності фірми;  

2)  гнучкість – це пошук нових ідей, методів, можливостей;  

3) диверсифікація – розширення товарної номенклатури по всіх 

чотирьох напрямках, створення нової продукції для нових ринків. 

Отже, асортиментна політика є важливим інструментом маркетингу. Адже, від 

правильно побудованої товарної політики в системі управління асортиментом 

залежить його ефективність та нарощування прибутковості. Саме за допомогою 

асортиментної політики забезпечується досягнення кінцевих цілей підприємства, 

пов’язуються воєдино складові комерційної стратегії та досягається можливість 

найбільш ефективного розпорядження ресурсами.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНДІЙСЬКОГО РИНКУ ПРЯНОЩІВ 
Прянощі − це смакові висушені частини рослин, що містять ефірні олії, пряні 

та ароматичні речовини, які додають в їжу для поліпшення засвоєння їжі та 

покращення смаку. 

Прянощі відносно недавно перейшли з розряду аристократичних продуктів, 

що продаються на вагу золота, в товари масового споживання. Проте, незважаючи 

на цей факт, міжнародна торгівля прянощами в даний час оцінюється приблизно в 

6,1 млн тонн на рік, тобто приблизно в 9,3 млрд дол США.  Загальна вартість 

залежить великою мірою від переважаючих цін на перець, який є одним із 

провідних на світовому ринку. Торгівля прянощами почала стрімко розвиватися в 

останні два десятиліття. Так, експорт прянощів в 1980-1985 роки коливався в межах 

400 тисяч тонн (800 млн дол) на рік, що шість раз менше, ніж у 2020 році. [4, с. 18] 

В даний час найбільшими експортерами пряної продукції є такі країни як: 

Індія, Китай, Індонезія, Мадагаскар та В'єтнам. Хоча за деякими позиціями на 

світовому ринку може лідирувати країна, яка не входить до найсильнішої десятки, 

тут все залежить від урожаю. А деякі країни є великими експортерами тільки 

певних прянощів. Наприклад, Марокко, Єгипет, Австралія, Болгарія, Румунія і 

Росія - основні постачальники коріандру на світовий ринок. Сирія та Іран 

лідирують у виробництві тмину. 

Але все ж найбільшим виробником, експортером і, звичайно, споживачем 

прянощів вважається Індія. Жодна інша країна в світі не виробляє так багато видів 

пряної продукції, як Індія. Найбільш широко використовувані прянощі в країні − 

чилі, кориця, кмин, листя каррі, фенхель, базилік, лавровий лист, кардамон, імбир, 

гірчиця, гвоздика, коріандр, розмарин, ваніль та інші спеції. Клімат країни 

підходить для вирощування практично всіх видів спецій і прянощів. 

Країна сьогодні експортує широкий асортимент прянощів, які поділяють на 

п'ять категорій: 

1. Основні прянощі: чорний перець, кардамон (малий і великий), чилі, імбир і 

куркума. 

2. Насіннєві прянощі: коріандр, селера, фенхель, кріп, аніс, тмин, гірчиця, мак, 

петрушка. 

3. Пряні частин дерев: гвоздика, мускатний горіх, кориця, запашний перець, 

тамаринд, каррі. 

4. Трав'яні прянощі: чебрець, майоран, орегано, чабер, базилік, розмарин, 

естрагон, любисток. 

5. Різні прянощі: часник, шафран, ваніль, ягоди ялівцю, перець довгий, 

порошок каррі, суміші прянощів. 

Займаючи лідируючу позицію на світовому ринку пряної продукції Індія 

експортує близько 2,5 млн. тонн різноманітних прянощів та їх сумішей на суму 

близько 3,8 млрд. дол США, що становить 41 % світового експорту прянощів. 
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Країна експортує близько 180 видів прянощів в 150 країн світу. Найбільшим 

імпортером індійських прянощів є США (20% в структурі експорту прянощів Індії 

по країнах). Далі йдуть Малайзія (8%), Сінгапур (5%), Німеччина (5%) та інші 

країни [5]. 

Основним експортним продуктом Індії є перець (31%), за ним йдуть м’ята 

(26%), чілі (15%), кмин (9%), куркума (6%) і т.д.(рис.2). У 2019-2020 р. експорт 

спецій виріс на 24,04% в порівнянні з попередніми роками. Значний ріст відбувся 

в експорті перцю (69,66%), коріандру (47,75%), тмину (44,67%), чілі (35,87%) та 

каррі (27,69%). На противагу цього різко знизився експорт часнику (-81,20%), 

мускатного горіха (-32,73%), імбиру (-29,56%)[6]. 

Крім виробництва, Індія займається також реекспортом прянощів, тобто 

країна закуповує прянощі в інших країнах і переробляє їх на місці. Так, у 2020 році 

із Шрі-Ланки, В’єтнаму та Індонезії в країну поступило 11500 тонн чорного перцю 

по ціні 3050-3125 дол. США за тонну, який був експортований за ціною 3350 дол. 

США за тонну [3, с.17]. 

В країні практично немає запасів прянощів у зв’язку з особливостями 

вирощування. До квітня основні прянощі вже зібрані та внутрішній оптовий ринок 

насичений, тому пік експорту індійських прянощів – травень. В’єтнам виходить на 

міжнародний ринок у лютому, а Бразилія – в грудні [2, с. 13]. Таке розділення 

торгівлі в часі дозволяє країнам-виробникам у відповідні сезони диктувати свої 

експортні ціни і, користуючись тимчасовою монополією, скуповувати залишки 

прянощів в інших країн за більш низькою ціною. 

Отже, Індія є провідним виробником прянощів у світі і має потужний 

експортний потенціал, за рахунок сприятливих умов галузі. Країна експортує 

близько 2,5 млн. тонн різноманітних прянощів та їх сумішей, що становить 41 % 

світового експорту прянощів. Індія забезпечує 150 країн світу майже 180 сортами 

прянощів. Основним імпортером індійських прянощів протягом багатьох років 

залишається США, адже близько 20% експортованої продукції споживається саме 

цією країною. 
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МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ 

Взаємозв’язок маркетингу і логістики базуються на економічній спільності, 

що відображає суть ринкових процесів. Сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені 

розтлумачують поняття «маркетинг» і «логістика» а також намагаються визначити 

взаємозв’язок між ними.  

Ф. Котлер зазначає, що маркетинг – це вид людської діяльності, спрямований 

на задоволення потреб споживачів за допомогою обміну [1, с. 224]. Маркетинг і 

логістика на етапі розподілу продукції тісно взаємопов’язані і взаємозалежні. 

Таким чином, сутність логістики та маркетингу тісно переплітаються в процесі 

задоволення потреб споживачів при оптимальних витратах [2, с. 106-111]. 

Маркетингова логістика передбачає планування, доставку та контроль потоків 

фізичних товарів, маркетингових матеріалів та інформацію від виробника до ринку 

[3]. 

Однак, зазначимо, що Мартін Крістофер, один з основоположників поняття 

«маркетингова логістика», у своїх працях не наводить єдиного точного визначення, 

проте зазначає, що маркетингова логістика зосереджується на тому, як саме 

обслуговування клієнтів можна використати для здобуття конкурентних переваг. 

Вона спрямована також на керівництво взаємодією між маркетингом і логістикою 

з метою узгодження перспективних стратегій в контексті ширшого ланцюжка 

поставок [4, с.168]. 

Мета маркетингової логістики полягає в тому, що потрібно задовільнити 

потреби споживачів, й при цьому отримати задовільний прибуток. Щоб зберегти 

свою конкурентну перевагу, нам потрібно створити стратегію щодо продукту, ціни, 

місця та просування, яка буде ефективною.  

Ці чотири функції маркетингової логістики допоможуть організації охопити 

цільових споживачів та постачати продукти чи послуги, що продаються 

організацією цим покупцям. Комплекс логістики забезпечує задоволення потреб 

споживача й інтересів постачальника за рахунок поєднання «7R», які формують 

можливість доставки «правильних» товарів потрібному клієнту в потрібному місці, 

«правильної» якості та в «правильній» кількості в потрібний час, при «правильних» 

(найменших можливих) витратах [5, с. 37-45].  

Тому, маркетингово-логістична концепція ґрунтується на взаємозв’язку 

комплексу маркетингу та комплексу логістики, який схематично можна зобразити 

як взаємо комплексу маркетингу та комплексу логістики (рис.1).  

Таким чином, в умовах маркетингово-логістичної взаємодії відбувається 

більш сприятливе задоволення потреб споживача в товарах і послугах з 

найменшими витратами для підприємств. Сфера збуту товарів і послуг передбачає 

кінцевий етап маркетингової діяльності, а саме тому потребує до себе підвищеної 

уваги. 
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Рисунок 1 – Складові маркетингово-логістичної концепції управління 

 

Отже, підсумовуючи проведене дослідження, можна зробити висновок про те, 

що вправне використання поєднання маркетингу і логістики дозволить приймати 

швидкі і точні рішення щодо забезпечення ефективної взаємодії між внутрішнім та 

зовнішнім маркетинговим середовищем підприємства.  
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КОМУНІКАЦІЙ 

У сучасному світі виставкова діяльність є інструментом макроекономічної та 

інвестиційної політики. Сьогодні виставки та ярмарки забезпечують мобільність 

ринку, створюють необхідне інформаційне поле, формують значні фінансові 

потоки, а також приносять додатковий дохід до бюджетів усіх рівнів. Виставки є 

сполучною ланкою між внутрішніми та міжнародними ринками та сприяють 

залученню іноземних інвестицій для реалізації бізнес-проектів. Глобалізація 

світової економіки, що розвивається, змінила погляд на сутність організації 

виставок як інструменту просування продукції, поставила нові орієнтири перед 

виставковою індустрією, виявила потребу у формуванні інноваційних підходів до 

організації комплексної послуги подання на ринок товарів за допомогою участі 

виробника у спеціалізованих виставках. 

Актуальність теми визначається тим, що виставкова галузь, незважаючи на її 

відносну новизну, активно розвивається та взаємодіє з усіма галузями регіональної, 

державної та національної економіки. Стратегічна цінність виставково-ярмаркової 

діяльності визначається її функцією драйвера економіки, що поєднує діяльність 

промислових виставок, які демонструють потенціал промислового розвитку як 

окремого регіону, так і країни в цілому [5]. 

Існуючі наукові та експертні джерела, пов’язані з питаннями розвитку 

виставкової діяльності промислових підприємств, регулювання та стандартизації 

галузі, розробкою її стратегії, дозволяють зробити висновок про практичну 

значущість теорії сталого ефективного розвитку виставкової діяльності. Дані 

питання в різних аспектах розкриваються у зарубіжних та вітчизняних роботах 

спеціалістів у виставковій галузі: Батхельта Г., Вітта Й., Гізе В., Дорншайдта В., 

Міллера С., Філоненко І., Шаркова Ф. Незважаючи на значний обсяг літератури, 

соціологічні аспекти та питання організації та управління у виставковій діяльності 

потребують додаткових досліджень. 

Метою дослідження є вивчення виставки як специфічної організації, яка 

створює відповідно до своєї місії спеціальні соціальні, економічні та інноваційні 

уявлення про розвиток науки, технологій, виробництва товарів і послуг. 

На думку Косенка О.І., виставкова діяльність – це вид економічної діяльності, 

пов’язаний із організацією та проведенням специфічних торгово-комунікаційних 

та інформаційних заходів (виставок, ярмарків тощо). Виставково-ярмаркова 

діяльність тісно пов’язана із усіма галузями економіки як на загальнодержавному, 

так і на регіональному рівнях. За своїм економічним значенням організація 

виставкових заходів близька до торговельної сфери [4, с. 188-190].  

Однак, як зазначає Голіцин А.М., суть виставково-ярмаркової діяльності є 

значно ширшою, оскільки, окрім ролі інструменту продажу, вона відіграє також 

інформаційно-комунікаційну та інноваційну ролі. У той же час, до участі у 
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виставках часто залучаються виробники, які презентують товари, що не 

представлені у торговельній мережі, а також мають іноземне походження [2, с. 89-

91].  

Вважаємо, сучасна виставка – це нова форма складної організації, що швидко 

розвивається, має певний набір взаємопов’язаних і взаємозалежних цілей, власні 

ресурси, що використовуються для реалізації поставлених цілей. Оригінальність і 

своєрідність виставок полягає в тому, що на них створюються і продаються не 

матеріальні продукти, а інформація про продукцію, її переваги, переваги та 

особливості, видаються найбільш перспективні напрямки господарської 

діяльності. 

Основним завданням виставки є презентація товарів та послуг експонента з 

подальшою можливістю просування компанії. Завдяки експозиції відображається 

нинішній стан конкретної галузі. 

Особливості експозиційної роботи включають здійснення безлічі завдань і 

цілей, які вимагають наявності великого штату працівників та ефективного 

виконання процесів на всіх рівнях. 

Виставково-ярмаркова діяльність є синтетичним елементом системи 

рекламних комунікацій. По суті, виставка поєднує у собі складний комплекс 

прийомів основних елементів комплексу маркетингових комунікацій: рекламу, 

піар, стимулювання збуту, особисті продажі, використання фірмового стилю [1, с. 

78]. 

Досить часто виставки та ярмарки вважають ідентичними заходами, але це не 

так. Зважаючи на це, розглянемо основні відмінності між даними поняттями 

(табл.1). 

 

Таблиця 1 – Основні відмінності між виставковою та ярмарковою діяльністю 

[3, с. 31]. 
Критерій порівняння Ярмарок Виставка 

Основне призначення укладання торговельних угод демонстрація досягнень 

Мета 

укладання прямих 

торговельних угод по зразках 

продукції 

розповсюдження інформації з 

метою стимулювання продажів за 

зразками 

Споживачі кінцеві споживачі посередники 

Кількість зразків велика обмежена 

Масштаби великі обмежені 

Час та місце 

проведення 

проведення ярмарку в точно 

визначений час регулярно в одному 

й тому самому місці 

може бути організована у 

будь-якому місці й у будь-який час 

 

Варто виокремити, що перевагами виставкового заходу як засобу 

маркетингових комунікацій є: 

 у рамках виставки може бути досягнуто високої інтенсивності 

особистих контактів між експонентами та відвідувачами; 

 виставки сприяють інтенсивному обміну інформацією, забезпечують 

необхідні комунікації між виробником та споживачем; 

 на виставці товар може бути продемонстрований у дії; 



99 
 

 на виставці з’являється можливість спостереження конкурентів. 

 використовуючи під час проведення виставки різні методи та форми PR-

дії, з’являється можливість зміцнення довіри до фірми, її відбудови від конкурентів 

[1, с. 74-77]. 

Участь у виставці – процес досить складний, тому його потрібно правильно 

організувати. Тобто розробити свій стенд так, щоб у відвідувачів утворилося 

позитивне уявлення про діяльність фірми. Відповідно до цілей участі вибираються 

площа та стиль оформлення стенду.  

Для учасників виставки велике значення має ділова та презентаційна програма 

заходів, що дозволяє залучити на стенди учасників найбільш зацікавлену цільову 

аудиторію; сприяє формуванню іміджу підприємства як компетентного фахівця на 

цьому ринку; підвищує ефективність участі у виставці, а також дає можливість 

особистого спілкування з компетентними фахівцями у цій галузі [2, с. 93]. 

Отже, завдяки виставковим заходам, на внутрішній ринок країни надходить 

найбільш конкурентоздатна продукція вітчизняного та зарубіжного виробника, 

також формується значна частина експортного потенціалу, тому промислові 

підприємства розглядають виставкові заходи як найефективніший спосіб 

просування продукції, можливо єдиний для виходу на зарубіжні ринки. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ  

У зв'язку з посиленням світової конкуренції, глобалізацією на підприємствах 

зростає роль підрозділів на підприємствах, що займаються аналізом ринків, 

вивченням потреб споживача, перспективами інноваційного розвитку, а також 

прогнозними дослідженнями. Все це визначає як ефективність процесу 

формування стратегії розвитку промислового підприємства, так і якість результату 

 довгострокової стратегії розвитку компанії. 
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Конкурентоздатність підприємства є важливою характеристикою, що 

визначає місце компанії на ринку. Вона визначається низкою переваг над 

конкурентами як товару чи послуги, що виробляється на підприємстві, так і 

ефективним управлінням фірмою. Переваги над конкурентами залежать від 

багатьох чинників: ефективності виробництва, якості сировини, рівня 

професіоналізму працівників, наявності ефективної рекламної кампанії, уміння 

спілкування зі споживачами, а також наявністю результативних маркетингових 

стратегій підприємства, які допоможуть в управлінні його конкурентоздатністю. 

Будь-яка стратегія насамперед полягає у виборі цілей і завдань підприємства. 

При цьому цей вибір не завжди є повністю об'єктивним і аналітичним. Так, згідно 

з Річарду Румельту (Richard Rumelt), «стратегія - є певне упорядкування політики 

фірми, яка несе на собі тягар минулих уподобань і переваг ключових фігур в 

керівництві компанії». Говорячи про процес створення стратегії підприємства, 

необхідно відзначити два умовно різних підходу: 1) планування - як суть процесу 

формування стратегії і 2) формування стратегії - як логічний інкременталізм 

(покрокове збільшення, по Дж. Куїнну). В даному випадку Дж. Куінн протиставляє 

класичний формально-плановий підхід до процесу розробки стратегії, який 

заснований в першу чергу на жорсткій системі кількісних факторів показників і 

логічний інкременталізм, під яким розуміється еволюційний характер розробки 

стратегії, коли еволюція реальних стратегій відбувається паралельно з розвитком 

внутрішніх рішень і зовнішніх подій. 

Свій внесок в розкриття поняття «стратегія» зі своєї точки зору вніс Минцберг 

Г. В роботі він відзначав, що «В основі будь-якої стратегії лежить фундаментальна 

ділемма- необхідність примирити два різнорідних початку: стабільність і 

мінливість. З одного боку, досягнення максимального ефекту передбачає 

концентрацію зусиль, а з іншого боку, необхідна адаптація до умов, що 

змінюються». Минцберг протиставляє процес розробки стратегії як заздалегідь 

визначене планування і як стратегічне майстерність, мистецтво і безперервний 

процес. Основною відмінністю при цьому є творчий процес навчання, в ході якого 

і створюються стратегії. 

У разі ж розуміння стратегії у вигляді формального планування, навчання 

припиняється, коли стратегія остаточно сформульована.  

Різне ставлення до стратегії характерно не тільки для окремих вчених і 

наукових шкіл. Найчастіше виявляється важливим культурний контекст. Паскаль 

Р. відзначав, що «... стратегія - тільки слово, але ніде воно не приймає настільки 

контрастних значень, як в Японії і США. 

Для того, аби компанія підвищувала свої конкурентні позиції на ринку варто 

звернути особливу увагу на розробку та удосконалення маркетингових стратегій, 

які при правильному та розумному застосуванні допоможуть домогтися бажаного 

результату. 
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У сучасних умовах, коли конкуренція на ринку досягла значного розвитку, 

великого значення в діяльності підприємства набув маркетинг, зокрема 

маркетингові дослідження.  

Маркетингові дослідження – це процес комунікації із споживачами через 

інформацію. Використовується така інформація для визначення можливостей та 

виявлення проблем маркетингу, розробки та уточнення планів пов’язаних із 

вирішенням можливостей та проблем у маркетингу. Такі дослідження є не тільки 

збором інформації воно також виступає як спосіб комунікації з ринком. Тобто 

можна стверджувати що маркетингові дослідження є інструментом, який надає 

ексклюзивну інформацію, яка відсутня у поточному інформаційному масиві. 

Іншими словами маркетингові дослідження це вивчення зовнішнього і 

внутрішнього середовища та його регулярний моніторинг для будь-якого 

підприємства і є важливим елементом стратегії успішного розвитку в умовах 

ринкової економіки [1].  

Розглядаючи різноманітні існуючі підходи до визначення терміну 

«маркетингові дослідження», можна стверджувати, що усі вони певною мірою 

відображають загальні принципи, правила та критерії, яких дотримується 

підприємство при визначенні рівня ціни на продукцію. Ефективним інструментом 

маркетингових досліджень є складання і реалізація плану маркетингового 

дослідження, розробка анкет для опитування. Головна мета таких досліджень на 

підприємстві полягає у створенні додаткових стимулів для покупців у придбанні 

товарів. Опитування покупців за допомогою анкети дасть змогу зрозуміти їх як 

споживачів що їм більше подобається, яка вікова категорія населення більше купує 

такий вид товару, з якою торговою маркою це підприємство конкурує і таке інше. 

Тобто такий вид дослідження дозволяє покривати витрати і забезпечити отримання 

передбачуваного прибутку. У маркетингових дослідженнях є завдання які мають 

обов’язково вирішуватись. Наприклад дослідження ринку та його основних 
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суб’єктів, тобто поведінки конкурентів, посередників, контактних аудиторій 

споживачів, конкурентів, прогнозування та аналіз кон’юнктури ринку, оцінка 

продукції на ринку підприємства, формування та розробка рекомендацій щодо 

цінової, товарної, збутової та комунікаційної політики підприємства, 

прогнозування збуту на товари підприємства.  

Маркетингові дослідження направлені також на постійний пошук потенційних 

покупців і як правило включають в себе визначення співвідношення та розрахунок 

попиту і пропозиції, детальний аналіз потреб існуючих покупців, дослідження 

поведінки та мотивацій покупців; визначення конкурентоспроможності товарів і 

послуг; обрання цільового іншими словами ефективного ринку збуту власних 

товарів для поступового його захоплення. 

Роль маркетингових досліджень на підприємстві з кожним роком 

підвищується, це пов’язано з постійними змінами ринкових умов і прискоренням 

темпів науково-технічного процесу [2]. 

 Маркетингові дослідження на підприємстві орієнтуються, в першу чергу, на 

купівельну спроможність потенційних покупців, ціни конкурентів. Метод 

проводження маркетингових досліджень є важливою складовою яка застосовується 

у маркетингу. Причиною цьому є універсальність його використання. Так, у даному 

випадку підприємство може враховувати інтереси всіх учасників ринкових 

відносин у процесі реалізації продукції. Слід зауважити що на підприємстві 

налічується такі види маркетингових досліджень, як формулювання проблеми, 

цілей задач маркетингового дослідження, складання, реалізація плану 

маркетингового дослідження, розробка анкет для опитування, формування вибірки 

відповідно до цілей маркетингового дослідження, організація і проведення 

польових робіт, обробка й аналіз даних досліджень та підготовка звіту та 

презентації про результати маркетингових досліджень [3].  

Широке застосування теоретичних та практичних засад управління 

маркетинговою політикою у практиці діяльності підприємства при прийнятті 

управлінських рішень та використання сучасного підходу в організації комплексу 

виробництва та реалізації продукції дають позитивний результат [4]. 

Основне призначення маркетингових досліджень – забезпечення 

маркетингового менеджера всією інформацією, необхідною йому для виконання 

своїх функціональних обов’язків у процесі управління маркетингом, а саме: 

аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування, контролю й регулювання 

маркетингової діяльності. 

В рамках нашого маркетингового дослідження проаналізовано ринок 

обігрівальних приладів. Сьогодні на ринку побутових обігрівальних приладів 

України представлена велика кількість електрообігрівачів різних цінових 

категорій, видів та типів. 

Одним із провідних виробників обігрівальних приладів в Україні є ПрАТ 

«Вінницький завод «Маяк», м. Вінниця. На вітчизняному ринку продаж 

електричних джерел тепла на сьогоднішній день представлено продукцією, як 

вітчизняного так і імпортного виробництва. Питома вага продукції ПрАТ 
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«Вінницький завод «Маяк» серед на ринку України за даними 2017-2018 років 

займала близько 50%, а в 2019 році – 40%. 

В асортименті  ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» присутні такі види 

електрообігрівачів, які використовуються для опалення житлових приміщень, як: 

масляний радіатор, тепловентилятор, інфрачервоний електрообігрівач, 

конверторний електрообігрівач.  

За результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що 

маркетингові дослідження займають ключове місце при формуванні маркетингової 

політики ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» оскільки є одними із основних і 

найбільш вагомих джерел узагальненої інформації, які необхідні для зниження 

ризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого розуміння та знання 

й динаміки факторів навколишнього середовища. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ТА СИСТЕМ 

МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Економіка України сьогодні розвивається в умовах ринкового середовища. 

Запорукою успіху будь-якої фірми на ринку є вміння знайти і задовольнити 

потреби споживачів як єдина можливість досягти цілей, пов’язаних з прибутком, 

проникненням на нові ринки, розвитком фірми. З іншого боку необхідне певне 

інформаційне забезпечення для прийняття управлінських рішень, конкретні дії 

щодо розробки та управління товаром, ціноутворенням, розподілом та 

просуванням товарів. Всі ці завдання з успіхом вирішує служба маркетингу на 

підприємстві. 

Сам маркетинг представляє собою процес управління, втілення задуму, 

ціноутворення та реалізацію ідей, товарів та послуг через обмін, що задовольняє 

цілі окремих осіб та організацій. Історія походження маркетингу налічує близько 

сім тисяч років і пов’язується з виникненням організованої торгівлі. Перші 
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елементи маркетингу (ціна, збут, реклама) з’явилися ще в середині сімнадцятого 

століття. Початок теоретичних досліджень знаменує запропонована Д. Маккарті 

модель «4Р». Бурхливий розвиток маркетингу припадає на 50–60-ті рр. двадцятого 

століття. Як академічна дисципліна маркетинг вперше виник в США. 

Необхідно зазначити, що маркетинг актуальний для будь-якої сфери людської 

діяльності. Це зауваження принципове, оскільки частими є випадки, коли 

маркетинг сприймається як прерогатива сфери бізнесу або, ще вужче, комерційної, 

торгової діяльності. За останні роки зростає тенденція до практичної реалізації 

таких важливих функцій маркетингу, як товарна і цінова політика, маркетингові 

комунікації, збут та організація продажу. Метою курсової роботи є формування 

системи знань і умінь щодо сутності і змісту маркетингу як інструментарію 

діяльності підприємства в умовах ринкової економіки та конкуренції. В даній 

курсовій роботі об’єктом дослідження є ДП «Зарічненський лісгосп», його техніко-

економічні показники, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, а 

також маркетингова ситуація ринку. В даній роботі ставляться такі завдання: 

Вивчення основних понять, концепцій та систем маркетингу; Дослідження та 

аналіз деревообробної галузі; Зробити відповідні висновки. Курсова робота 

складається з трьох розділів, в яких спланована теоретична, розрахунково-

аналітична частина. У кожному розділі розрахунки подані у табличній формі, а їх 

результати наведені та проаналізовані у висновках. Для більшої наочності та 

кращого розуміння в роботі є також рисунки та схеми. В першому розділі 

висвітлені теоретичні основи сучасних систем та концепцій маркетингу. 

Розглянуто сутність, історію виникнення та розвиток маркетингу, еволюцію його 

концепцій, основні поняття та види маркетингу, а також систему та структуру його 

засобів. 

Головна мета маркетингу ‒ це забезпечення рентабельності операцій, 

отримання високих комерційних результатів, запланованого прибутку у 

визначений проміжок часу в межах наявних засобів та виробничих можливостей, 

яке базується на вивченні та задоволенні нужд та потреб споживачів. Сутність 

маркетингу визначається тим, що виробляти треба продукцію, яка б безумовно 

знайшла збут, а не намагатися нав`язувати покупцю товари, попередньо 

«неузгоджені» з ринком. 

Будь-яка наука і професійна діяльність базується на визначених принципах. 

Принцип (від Principium ‒ основа, початок) ‒ основне вихідне положення будь-якої 

теорії, навчання; ідея, що керує; основне правило діяльності. Отже основний 

принцип маркетингу як філософії, стратегії і тактики поводження учасників 

ринкових відносин, суть маркетингового підходу до проектування їх діяльності 

полягає в тому, що в главу кута ставляться запити споживачів. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 
В умовах соціально-економічних криз населення шукає, як найприбутковіше 

інвестувати грошей для збереження купівельної спроможності, оскільки відсотки, 

нараховані на банківські депозити, не завжди компенсують втрати через інфляцію. 

Тому вибір споживачів зосереджений на інвестуванні в нерухомість, акції, 

розвиток бізнесу та дорогоцінні метали. Перевагами інвестування в дорогоцінні 

метали та вироби є естетичне задоволення від володіння ними, тривалий термін 

служби без втрати експлуатаційних властивостей виробу та постійне зростання 

ціни. Ринок ювелірних виробів в Україні досить насичений і дуже конкурентний і 

є одним з найперспективніших серед інших непродовольчих ринків. 

Вивченням проблем функціонування ювелірного ринку в Україні, пошуком 

шляхів їх вирішення активно займались такі українські вчені, як В. Вартанян, 

К. Єфремова, В. Михальський, О. Михайловський, Ю. Попівняк. Інформація про 

стан та розвиток ювелірної галузі в нашій країні представлена на офіційних сайтах 

Державної служби статистики України, Національного банку України, союзу 

ювелірів України та найбільших виробників ювелірної продукції в Україні. 

Однією з основних причин, що обмежують розвиток української ювелірної 

промисловості, є зникнення середнього класу, що пояснюється зниженням 

платоспроможного попиту; бюрократія; невідповідність законодавчих стандартів, 

принципів ринкової економіки України стандартам розвинених країн; надмірне 

втручання держави у діяльність ювелірної галузі; неефективна фіскальна політика; 

відсутність програм підтримки національних виробників; неповне митне та 

податкове законодавство; відсутність ефективних національних нормативних актів 

щодо переміщення дорогоцінних металів та ювелірних виробів; недобросовісна 

конкуренція; відсутність інвестицій у дослідження.  

Нелегальне ввезення ювелірних виробів також є фактором, що гальмує 

розвиток вітчизняних ювелірних виробників. Основними фігурами на 

неформальному ринку виступають Китай, Туреччина та Росія. Загалом, за 

офіційними даними, імпорт ювелірних виробів в Україну в кілька разів перевищує 

експорт. Тоді як у 2019 році Україна експортувала ювелірні вироби та монети 

повністю з дорогоцінних металів або покриті дорогоцінними металами на 1000 кг, 

у грошовому еквіваленті - 2 541 тис. доларів, імпорт становив 4000 кг - 16 537 тис. 

доларів, що в 6,5 раз більше, ніж експорт [1]. Перевищення рівня імпорту над 

рівнем експорту відбувається на підставі відносно низької вартості ювелірних 

виробів, що характерно для тайського ювелірного ринку, до того ж причиною 

виступає одержимість світовими брендами, сучасним дизайном і модними 

тенденціями, характерними для Італії та Франції. 

Розвиток ювелірного ринку сильно залежить від ситуації з наявністю 

сировинної бази. Вона утворюється шляхом отримання дорогоцінного каміння, 

відповідного металу, сплаву відповідних металів основними з яких є золото, срібло, 
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платина та паладій. Їх унікальні властивості (колір, м’якість, пластичність тощо) 

дають можливість виготовляти відмінні прикраси, які натомість задовольняють 

потреби споживачів різних соціальних груп.  

Оскільки Україна не має власних потужностей з видобутку дорогоцінних 

металів і є чистим імпортером, вона повністю залежить від валютних курсів і 

постачальників. Тому розвиток ювелірного ринку значною мірою залежить від цін 

на закордонні дорогоцінні метали. Спостереження за їх динамікою за останні роки 

виявляє стійкі коливання загальних тенденцій зростання. 

Так, якщо ціна золота станом на 1 січня 2019 року становила 35 364,84 гривні 

за тройську унцію (31,10348 г), то на кінець того ж року вона зросла до 35 802,17 

гривні, або на 1,2%. Ціна срібла за той же період зросла на 1,5%. У 2020 році ціна 

золота зросла на 48,5%, срібла – на 75,8%. Станом на вересень 2021 року золото 

впало на 15%, срібло – на 26% [2]. 

Золото – найбільш ліквідний дорогоцінний метал. Оскільки срібло набагато 

дешевше, його потрібно купувати оптом, адже воно має меншу ліквідність, тому 

робить недоцільним інвестування грошей саме в цей метал. Що стосується платини 

та паладію, ці дорогоцінні метали зустрічаються рідко та майже не 

використовуються в якості об’єкту інвестицій. 

Основними причинами світового зростання цін на дорогоцінне каміння, 

дорогоцінні метали та їх сплави є виснаження цих природних ресурсів, 

нестабільний рівень цін на енергоносії на світових ринках, інфляція основних 

світових валют, зокрема долара США.  

Перспективи розвитку українського ювелірного ринку мають бути пов'язані з 

економічними реформами, які уряд має здійснити в найближчі роки з метою 

соціально-економічного зростання. Ці умови підвищать платоспроможність 

населення, зміцнять національну валюту, сприятимуть чесній конкуренції та 

розвитку малого та середнього підприємництва. 

Згідно з даними аналізу цін на золото за 2019-2021 роки, вартість золота 

продемонструвала позитивну тенденцію до зростання на фінансовому ринку, 

попри зниження вартості золота протягом певного періоду. Фактори, що впливають 

на коливання курсів дорогоцінних металів, включають світовий видобуток золота, 

ціни на нафту та курс долара. 
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ПІДПРИЄМСТВA 
В умовах конкуренції та кризи все більшу роль у діяльності суб’єктів 

господарювання відіграє маркетинг. Маркетингова діяльність пов’язана з 

великими витратами, а тому керівництво підприємства зацікавлене в ефективності 

інвестицій у маркетингову діяльність [1]. Маркетинг відіграє ключову роль у 

веденні бізнесу, досягненні цілей, забезпеченні успішної діяльності на ринку та 

підвищенні прибутковості підприємства. З метою підвищення ефективності 

маркетингу підприємства на ринку доцільно звернути увагу на реальні показники 

ринку, на якому працює підприємство, проаналізувати його продукцію, споживачів 

та конкурентів. 

Дослідженням оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств у 

теорії та практиці присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних авторів. До 

них належать роботи таких зарубіжних дослідників, як: І. Ансофф, Г. Армстронг, 

В. Вонг, П. Діксон, Дж. Р. Еванс, Ф. Котлер, М. Портер, Д. Сондерс та ін. Серед 

вітчизняних учених цю проблему вивчають: С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, 

Н.П. Гончарова, А.П. Гречан, О.В. Зозулов, Т.Б. Решетілова, А.О. Старостіна, Н.І. 

Чухрай, Ю.В. Яковець та багато інших вчених. 

Маркетингова діяльність підприємства вимагає значних фінансових вкладень, 

тому особливо важливо розуміти, чи вжиті маркетингові заходи можуть досягти 

поставлених цілей і в якій мірі. Однією з проблем, які виникають у процесі 

управління є відсутність комплексу методично уніфікованих показників для оцінки 

ефективності маркетингової діяльності. Сьогодні поширеними є два методи її 

вимірювання: як ступінь досягнення мети та як відношення ефекту маркетингової 

діяльності до вартості її реалізації [2]. 

У широкому сенсі під ефективністю маркетингової діяльності розуміється 

взаємозв’язок між результатами (ефектами) маркетингової діяльності та 

пов’язаними з ними витратами [3]. Загальна ефективність діяльності підприємства 

залежить від ефективності його складових, особливо маркетингу, що свідчить про 

необхідність визначення маркетингових підсистем. 

При оцінці ефективності маркетингової діяльності компанії дуже важливо 

визначити, які результати та витрати слід аналізувати. Під результатами 

маркетингової діяльності зазвичай розуміють кількість залучених нових клієнтів, 

кількість утриманих клієнтів із числа існуючих клієнтів, частоту звернень клієнтів 

до компанії, кількість успішних контактів тощо. 

Для оцінки ефективності маркетингової діяльності можна використовувати 

такі показники: 

– Рентабельність просування і собівартість реалізації, що характеризує 

ефективність собівартості реалізації; Рентабельність просування і собівартість 

реалізації, що характеризує ефективність собівартості реалізації; 
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– Рентабельність маркетингових витрат, тобто відношення суми прибутку від 

проданого продукту до загальних витрат на маркетинг, показує ефективність 

маркетингової компанії: 

– Частка маркетологів у загальній кількості працівників; 

– Частка витрат на персонал з маркетингу, тобто частка заробітної плати 

маркетологів у корпоративному резервному фонді. 

Маркетингові дослідження є ключовим елементом у сфері маркетингової 

інформації. Вони пов’язують споживача, покупця і громадськість через 

інформацію, яка дозволяє виділити і визначити проблеми ринку і його можливості; 

розробити, здійснити і оцінити маркетингові дії; укріпити уявлення про маркетинг 

як про процес і про шляхи досягнення максимальної ефективності маркетингових 

заходів. 

Аналіз результатів дослідження щодо проблем визначення ефективності 

маркетингової діяльності підприємств показав, що немає єдності щодо цього 

питання. Оцінка ефективності маркетингової діяльності повинна бути якомога 

більш конкретною та точно визначеною, оскільки вона слугуватиме 

інформаційною основою для прийняття рішень керівниками підприємства. 

Таким чином, ефективність маркетингової діяльності – важливий показник 

діяльності підприємства, який показує ступінь виконання маркетингового плану та 

досягнення маркетингових цілей. Для об’єктивної оцінки ефективності 

маркетингової діяльності необхідно оцінити такі її напрямки, як реалізація 

управлінських функцій до застосування маркетингових інструментів, включаючи 

використання маркетингових ресурсів. 
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Ринок спортивних залів швидко розвивається, і він розглядається як важлива 

економічна сфера. З кожним днем у суспільстві зростає проінформованість про 

здоровий спосіб життя. Тому спортивні зали більше мотивовані зосередитися на 
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розвитку та нових можливостях. Отже, компаніям важливо розуміти, як 

задовольнити споживачів, щоб отримати їхню лояльність. 

Споживач - центральна фігура в маркетингу. Вплив поведінки споживача на 

результати діяльності фірми. Необхідність вивчення купівельної поведінки 

споживачів. Об’єкт та предмет вивчення дисципліни. Дисципліни, на яких 

ґрунтується вивчення поведінки споживачів. 

Питанню дослідження факторів впливу на поведінку споживачів та моделей її 

формування присвячені праці таких зарубіжних і вітчизняних науковців як І. 

Альошина, Р. Блекуелл, В. Вілке, Д. Джоббер, Д. Енджел, Ф. Котлер, П. Мініард, 

Д. Мовен, Л. Орел, С. Скибінський, Д.Статт, Р. Хортон, Л. Шиффман та ін. Ними 

висвітлено загальні теоретично-прикладні засади розробки моделей поведінки 

споживачів незалежно від сфери застосування та без відсутності розмежування між 

ринками товарів і послуг. Аналіз останніх досліджень показав, що є необхідність 

подальшого аналізу процесів поведінки  покупців на споживчому ринку, чинників 

зовнішнього та внутрішнього впливу на поведінку споживачів, що зумовлюють 

особливості процесу прийняття рішень споживачами, формування певної моделі їх 

поведінки. 

Чинники зовнішнього впливу на поведінку індивідуального споживача.  

Культурні чинники: культура, субкультура, суспільний клас. 

Тобто, якщо в культурі або в відповідному соціальному статусі споживача 

закладено те, що необхідно займатися спортом (розвитком фізичних та 

психологічних можливостей) то і відповідно попит на спортивні зали буде високим. 

У людини виникає бажання відвідувати спортивні зали, тому що так заведено. 

Соціальні чинники: референтні групи, сім’я, ролі і статуси. 

Тут усе просто, наприклад, якщо батьки регулярно відвідують спортивні зали, 

то і з високою вірогідністю і дитина теж буде  

Чинники внутрішнього впливу на поведінку індивідуального споживача: 

психологічні фактори, мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення.  

Частота відвідування членами клубу є синонімом їхнього задоволення від 

роботи клубу, а отже, і рішення залишитися. Цей факт також підтверджують 

менеджери спортивних залів, які посилаються на те, що частота використання 

відображає постійність у клубі протягом більш тривалого періоду часу. 

Особисті чинники: вік, етап життєвого циклу сім’ї, рід занять, економічне 

положення, стиль життя, тип особистості та самосприйняття. 

На частоту та можливість відвідування спортивних залів неабияк впливають 

вік, стиль життя та самосприйняття споживачів. Якщо людина веде активний 

спосіб життя, займається своїм здоров’ям, то її можна вважати потенційним 

клієнтом спортивних залів, і її буде легше зацікавити новими пропозиціями, аніж 

людину, яка не займається собою. 

Комунікація в ЗМІ, ціна та імідж також є особливостями організацій, які 

переважають очікування. Очікування розглядаються як те, чого очікується від 

даної послуги чи організації, виходячи з потреб, бажань та мотивації споживачів, а 

також їхнього минулого досвіду та передбачуваних знань про організацію. 

Очікування мають позитивний вплив на споживачів. Таким чином, очікування 
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споживачів щодо послуги чи нового спортивного залу впливають на їхнє 

задоволення чи незадоволеність послугою і, отже, впливають на розвиток 

спортивних залів.  

Задоволеність - це загальна концепція, побудована в довгостроковій 

перспективі, яка надає інформацію про поведінку учасників щодо послуги, а також 

про їхнє рішення повторно нею скористатися. 

Задоволеність споживачів має бути основною метою для всіх спортивних 

організацій, оскільки це може призвести до рішення повторити досвід, на відміну 

від незадоволення. Стратегічне управління сприйняттям якості послуг і розуміння 

того, як ці уявлення впливають на цінність, задоволення та поведінкові наміри, є 

дуже важливими для успіху в спортивних організаціях. 

Зі зростанням конкуренції за кількістю та якістю спортивних залів важливо 

розуміти, що спонукає людей залишатися, а що навпаки до передчасного виходу.2 

В даний час існують різні моделі фітнес-центрів, які відрізняються в залежності від 

стратегій, які вони використовують для диференціації. Підприємства, які базують 

свої стратегії на стратегії диференціації або стратегії з низькими витратами, мають 

конкурентну перевагу. Це стосується і спортивних залів. Ціна,  яка встановлена у 

спортивних залах, теж є чинником, який впливає на поведінку споживачів. 

Наприклад, якщо у залі встановлений різний ціновий діапазон, то більша 

можливість того, що коло споживачів  розшириться, в результаті спортивний зал 

отримає більше клієнтів.  

Також неабияким чинником, який впливає на споживача є місце розташування 

та дизайн спортивного залу. Багато людей обирають спортивні зали спираючись на 

можливість, швидко дістатися з дому, роботи, навчання, можливість припарковати 

автомобіль або зручно дістатись на громадському транспорті. Дизайн теж має 

значення, адже приємна кольорова гама та позиціювання спортивного залу 

заспокоює, а не нагнітає, що дає більшу вірогідність повторного відвідування 

споживачем.   

Отже, важливо розуміти поведінку споживачів спортивних залів, щоб діяти 

відповідно до кожного сегмента і, як наслідок, підвищувати свій прибуток, 

утримуючи більший та кращий потік нових клієнтів.  
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У сучасному світі ні одне підприємство не зможе добитись успіху, якщо буде 

ігнорувати запити своїх споживачів. Для того щоб підвищити ефективність 

підприємства необхідно проводити маркетингові дослідження. Саме маркетинг 

займається дослідженням поведінки споживача, його потреб та певних вимог. 

Маркетингове дослідження спрямоване на певну проблему та комплекс 

маркетингу. Основним його призначення є донесення інформації про підприємство 

керівництву, так як ця інформація є необхідною для процесу управління.  

Маркетингове дослідження включає в себе такі етапи: 

 – визначення проблеми та цілі ; 

 – визначення потреби проведення дослідження; 

 – розробка плану дослідження; 

 – обрання методу проведення дослідження; 

 – визначення методу збору інформації; 

 – реалізація плану; 

 – збір даних; 

 – аналіз даних; 

 – доведення результатів до керівництва. 

Основні цілі маркетингових досліджень: зниження невизначеності та 

мінімізації ризику в процесі прийняття управлінських рішень; контролювати 

виконання маркетингових завдань. Глобальними цілями маркетингових 

досліджень є маркетингова інформаційна підтримка, тобто збір необхідної 

інформації та аналітична підтримка, яка полягає у використанні математичних 

моделей для аналізу даних та отримання прогнозів та можливості приймати 

оптимальні рішення. На макрорівні маркетингові дослідження повинні виявляти та 

моделювати закономірності та тенденції розвитку ринку, оцінювати ринкову 

ситуацію, визначати місткість ринку та прогнозувати попит. На мікрорівні 

проводяться оцінки, аналізи та прогнози власних можливостей компанії (її 

потенціалу та конкурентоспроможності), стану та перспектив розвитку сегмента 

ринку, на якому працює компанія. Аналіз українського ринку товарів і послуг 

показує, що багато з них вже працюють за справжніми ринковими принципами. Все 

це означає, що набув чинності принцип вільної конкуренції, тобто ціни змінюються 

під впливом попиту та пропозиції. Комерційний успіх залежить від правильної 

ринкової стратегії. Практика довела, що лідерами ринку є підприємці, які вміло 

застосовують принципи маркетингу в управлінні компанією. Поняття 

«маркетингове дослідження» значно ширше за поняття «дослідження ринку», хоча 

останнє значною мірою визначає ключові аспекти загальної маркетингової 

діяльності. Адже логіка маркетингових досліджень базується на необхідності 

відштовхуватися від потреб споживчого ринку, а не від продукту.  
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Маркетингові дослідження не тільки вимагають великих фінансових витрат, а 

й вимагають великої організації роботи, що значною мірою визначає ефективність 

процесу дослідження. Розробка маркетингових досліджень може бути організована 

за допомогою участі в виступах сторонніх професійних компаній або силою 

власного персоналу компанії. Більшість компаній активно використовують 

результати маркетингових досліджень, проведених професійними організаціями. 

Це пов’язано з відсутністю фахівців у сфері маркетингових досліджень, що в свою 

чергу пов’язано з нерівномірним розподілом науково-дослідної роботи протягом 

року та бажанням компаній проводити дослідження в короткий проміжок 

часу.Крім організації та інформації, для ефективності відділу маркетингових 

досліджень також дуже важливий персонал. Головний спеціаліст відділу повинен 

мати знання не лише в галузі маркетингу, а й у галузях статистики, психології, 

соціології. Особливо високі вимоги до особи, яка займається маркетинговими 

дослідженнями. Крім чудових здібностей та управлінської якості, він також 

повинен мати високий рівень моральності та чесності, оскільки це в першу чергу 

залежить від його інтерпретації результатів дослідження. 

Через важливість морозива у споживанні молочна промисловість становить 

понад 25% загального виробництва харчових продуктів в Україні та формує 

важливий ринок збуту. Виробництво морозива займає важливе місце в молочній 

промисловості. З 2004 року український ринок морозива майже перестав зростати, 

з річним зростанням лише на 5%, що значно нижче за темпи зростання інших 

продовольчих ринків, таких як пиво (20%) або солодощі (22%). темпи зростання 

ринку снеків (15%). Особливо привернув увагу маркетологів. Морозиво є сезонним 

продуктом, і його споживання влітку різко зростає, а взимку різко зменшується. 

Вітчизняні виробники морозива почали нарощувати виробництво наприкінці 1990-

х років. Це пов’язано із загальним покращенням економічної ситуації в Україні, 

особливо з введенням імпортного тарифу в розмірі 1 євро за кілограм морозива. 

Оцінка конкурентів на ринку морозива України залежить від загальної ситуації на 

ринку та від впливу конкурентів на свідомість споживачів. На даний момент ринок 

морозива поповнюється неякісною продукцією, яка має неякісний склад. 

При зборі інформації стану ринку морозива у маркетолога є два варіанта 

дослідження: анкета та механічні пристрої. Анкета – більш поширена форма 

дослідження. Вона фіксує данні при зборі первинної інформації. Під час первинної 

обробки необхідно контролювати кожну заповнену анкету. Після всіх операцій 

анкети, які правильно оброблені піддаються кодуванню. Коли закінчується етап 

запису і збору інформації потрібно її обробити. Найчастіше використовуються 

елементарні методи статистичного аналізу. Це : групування даних в таблиці та 

складання комбінованих таблиць. 

Методика, що розроблена для маркетингового дослідження ринку морозива 

поєднує в собі дві риси: універсальний підхід та спеціалізований. Вони базуються 

на певних об’єктивних числових показниках. Ця методика орієнтована на 

дослідження багатьох споживчих ринків, а особливо враховує ринок морозива. За 

цією методикою, маркетингове дослідження ринку морозива проводиться в трьох 

напрямах:  
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1) динаміка обсягів витрат і виробництва, яка формує конкурентну 

структуру;  

2) якість продукції та стандарти; 

3) формування культури споживання морозива. 

Основними шляхами для розвитку ринку морозива та створення 

конкурентоспроможності є: 

 підвищення якості і відповідність міжнародним стандартам якості; 

 введення нових одиниць в асортимент; 

 підтримання ціни на продукцію. 
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ТЕОРЕТИЧННІ АСПЕКТИ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Усі підприємства перебувають функціонують у конкурентному середовищі, де 

зброєю має бути не тільки якість товару або послуги, а й ефективність продажу. У 

ринкових умовах господарювання потрібно отримати максимум від збутової 

діяльності шляхом зростання частки підприємства на ринку. Отже, збутова 

стратегія - це комплекс заходів для реалізації продукції на ринок, шляхів та методів, 

які найбільш підходять підприємству, а також задовольняють найбільше 

споживачів.  

Аналіз функцій маркетингу, який впроваджують вітчизняні підприємства, 

показав, що стимулювання збуту все ще розглядається як найважливіший аспект 

маркетингової діяльності, водночас вивченню потреб споживачів відводиться 

другорядна роль. 

Можна виділити дві незвичайно важливі складові маркетингової стратегії – це 

виробництво і споживання. Вони постійно йдуть пліч-о-пліч, але ланцюгом, що їх 

об’єднує є інший досить важливий елемент, а саме - збут, мета якого є регулювання 
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положення компанії на ринку для отримання його максимально можливої частки. 

Якщо підприємство не вирішує це завдання, конкуренти його витіснять з ринку і, 

зрештою, воно стане банкрутом [4]. 

Збут-це продаж готової продукції або сировини. Швидке зростання і 

розширення виробництва, в умовах низької купівельної здатності,зниження темпів 

продажів товарів,припинення виробництва та криз. 

Не існує єдиного підходу до категорії «збут». Розглянемо декілька підходів до 

визначення поняття «збут» різними авторами, а саме: 

- перший підхід визначень «характеризує збут як контакти зі споживачами, 

формування і розвиток відносин з ними» [1]; 

- другий підхід визначень «характерний для управлінського підходу, згідно з 

яким збутова діяльність ототожнюється з елементами маркетингу (планування, 

контроль, цінова політика)»; 

- для третього підходу визначень характерно наголосити на обмін товару на 

гроші;  

- четвертий підхід включає усі попередні пункти. 

Отже, після опрацювання даної інформації зрозуміло, що не існує єдиного 

підходу до визначення поняття «збут», адже деякі автори ототожнюють його з 

поняттям «реалізація» чи «продаж», деякі вважають, що він є однією з функцій 

маркетингу, існує також комплексний підхід до розуміння поняття, що включає в 

себе систему взаємовідносин виробника зі споживачем, процеси транспортування, 

складування, збереження та після продажне обслуговування. 

Проблема збуту стає актуальною навіть під час розробки маркетингової 

політики, яку запроваджують вже не тільки великі компанії, але й малі 

підприємства. Адже живемо в той час, коли потреби споживача під впливом 

ростуть щоденно, і високі вимоги ставляться не тільки до товарів розкоші, але й до 

товарів повсякденного вжитку. Саме через це, від грамотно розробленої збутової 

стратегії, в яку входить як визначення ринку і методів збуту, так і його 

стимулювання, якість, ціна, дизайн, залежить становище підприємства. Але, на 

жаль, багато представників малого та середнього бізнесу розуміють визначення 

збут лише як продаж товарів та реалізацію послуг, та ігнорують його економічну 

важливість. 

Збут в широкому розумінні – це «процес організації транспортування, 

складування, підтримки запасів, доробки, просування до оптових і роздрібних 

торговельних ланок, передпродажної підготовки, упакування і реалізації товарів з 

метою задоволення потреб покупців і отримання на цій основі прибутку» [3]. 

Збут у вузькому розумінні – це «означає процес безпосереднього спілкування 

продавця й покупця, спрямований на отримання прибутку, а також такий, що 

вимагає знань, навичок і наявності певного рівня торговельної компетенції» [2]. 

Отже, збутова стратегія являє собою досить великий процес, в який входить: 

планування обсягів продажу товарів з урахуванням встановленого рівня прибутку; 

пошук найкращого партнера - постачальника або покупця; проведення торгів, 

включаючи встановлення ціни, що відповідає якості товару й інтенсивності попиту; 
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виявлення й активне використання факторів, здатних пришвидшити збут продукції 

і збільшити прибуток від продажу. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
В умовах мінливої економіки неможливо уявити нормальне функціонування 

підприємства  без  використання в  його діяльності  інструментів  маркетингу. З 

добре  налагодженою  маркетинговою діяльністю підприємство може сміливо 

розраховувати  на отримання максимального прибутку в умовах жорсткої 

конкуренції. Тому, варто відзначити, що роль маркетингу на підприємствах стрімко 

зростає з кожним роком. 

Розглядаючи сутність маркетингової діяльності на підприємстві, необхідно 

почати з визначення самого поняття «маркетинг». За більш ніж столітню історію 

розвитку маркетингу сформувалося величезна кількість визначень самого поняття 

«маркетинг». Безумовно, всі ці визначення є вірними і доповнюють один одного, 

описуючи маркетинг з різних сторін. 

Найбільш поширеним  визначенням поняття «маркетингу» є визначення 

успішного американського економіста та маркетолога Ф.Котлера. 

Таким чином, маркетинг слід розглядати не тільки як ринкову концепцію 

управління, а й як філософію бізнесу. 

Отже, вважаємо, що сутність маркетингу у тому, щоб  змусити підприємство 

виробляти лише ті товари та послуги, які, безперечно, потрібні споживачам, а не 

просто продавати вже вироблену підприємством продукцію.  

Отже, можна сформулювати основні цілі маркетингової діяльності на 

підприємстві:  найбільш повне виявлення проблем споживачів і, як наслідок, 

вирішення цих проблем;  надання максимально широкого вибору товарів чи послуг 

споживачам;  об'єднання діяльності всіх, ланок підприємства в єдину систему з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_11_21
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націленістю їх усіх на кінцевий результат, а саме на те, що необхідно 

споживачеві;  стимулювання потреб, вплив на них; активна адаптація виробника до 

мінливих умов середовища; досягнення довготривалої ефективності 

підприємства;  постійна рентабельність підприємства за рахунок поєднання 

оперативних та стратегічних рішень, швидкої адаптації [4, с.55]. 

Отже, можна сформулювати основні засади маркетингової діяльності 

підприємства, тобто, основні положення, на яких базується діяльність з просування 

та збуту продукції. Знаючи їх, керівник підприємства може побудувати роботу якісно 

та отримати максимальну матеріальну віддачу. На принципи маркетингу впливають 

різноманітні зовнішні та внутрішні фактори, а також специфіка 

діяльності  підприємства,  слід  зазначити, що  немає  чітко сформульованого 

переліку принципів маркетингу. Основні принципи спрямовані на:  виготовлення 

товарів та послуг, яких потребують споживачі;  дослідження потреб та 

попиту;  орієнтацію діяльності на довгострокову перспективу; застосування тактики 

та стратегії пристосування виробництва та збуту вимог ринку; диференціацію 

маркетингових пропозицій залежно від переваг обраних сегментів 

ринку;  використання у діяльності комплексного та системного підходів [2, с.68]. 

Підприємство зацікавлене у тому, щоб маркетингова діяльність була 

ефективною, тому основними завданнями маркетингової діяльності є [3, с.47]: 

1. Підвищення цінності запропонованого товару. Це завдання актуальне через 

те, що на даний момент ринок переповнений великою кількістю товарів та 

найбільше споживачі хочуть старі, перевірені продукти, тому цінність нових благ 

підвищується за допомогою правильно розробленій реклами. 

2. Розробка маркетингової стратегії. Використовуючи маркетингову політику 

та маючи достатній обсяг відомостей про конкурентів, сформованих цінах, 

споживчих перевагах, можна розробити ефективний план дій підприємства. 

3. Отримання максимального прибутку. Розв'язання цього завдання 

проявляється у грамотному використанні маркетингової концепції. 

Модель маркетингової політики складається з координації та планування 

параметрів розвитку бізнесу, а сутність дії будь-якої системи, зокрема, та 

маркетингу проявляється через функції: аналітичні (вивчення ринку, його 

структури, конкурентів), виробничі (впровадження нових технологій, випуск нових 

товарів), розподільно-збутові (встановлення оптимальної ціни, просування товару, 

формування попиту), управлінські (організація маркетингової діяльності, 

поширення інформації, що переслідує комерційні мети) [5]. 

Стратегія розвитку підприємства починається з планування, яка, у свою чергу, 

починається з аналізу. Маркетингова діяльність підприємства повністю 

підпорядковується цим правилам. 

Маркетинговий аналіз дозволяє позначити проблеми та знайти способи їх 

вирішення, дає базову інформацію для прийняття рішень щодо маркетингового 

комплексу 

Без якісно проведеного маркетингового аналізу підприємство може зіткнутися 

з такими проблемами: отримати товар, який не матиме попиту; зустріти 

непереборні бар'єри при виході на ринок та при реалізації продукції; зіткнутися з 
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непосильною для організації конкуренцією;  вибрати невірний сегмент ринку та 

позиціонування продукту; прийняти неправильні рішення щодо кожного з 

елементів маркетингу. 

Розрізняють наступні види маркетингового аналізу: маркетинговий аналіз 

зовнішнього середовища підприємства;  аналіз внутрішнього маркетингового 

середовища підприємства;  портфельний аналіз. 

Внаслідок маркетингового аналізу підприємство може отримати такі 

результати: повну оцінку привабливості галузі (ринку); оцінку позиції 

підприємства на цьому ринку;  виявити конкурентні переваги продукту (компанії); 

певні способи застосування конкурентних сторін компанії проти 

конкурентів;  оцінку рівня конкуренції на ринку;  повну інформаційну базу для 

визначення майбутньої стратегії підприємства. 

Таким чином, маркетинг є складовою стратегій розвитку підприємства: 

допомагає ставити цілі, здійснювати планування та проводити аналіз ринкового 

середовища. 

Отже, відзначимо,  що організація маркетингової діяльності в сучасних умовах 

є невід'ємною частиною підприємства, яка ставить за мету отримання максимального 

прибутку та досягнення достатньої частки на ринку.  Таким чином, в умовах 

сучасного ринку активізація маркетингової діяльності підприємства для цілей 

підтримки конкурентних позицій та розширення бізнесу абсолютно необхідні. 

Організація системи маркетингової діяльності орієнтована на формування та 

досягнення якості та результативності ціновій, рекламній, збутовій політик, що 

дозволяє забезпечити конкурентні позиції підприємства на ринку. 
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опрацюванням досліджуваних аспектів поведінки споживачів , передбачають 

залучення досить багатьох методів та інструментів досліджування і дають уявлення 

про приховані базові потреби і мотиви споживачів [1]. 

Також, якісні методи використовуємо при дослідженні економічних явищ та 

процесів, результати яких не мають числового значення, а існують у вигляді думки 

та оцінки.  

Найцікавіше це те, що якісні дослідження дають нам відповідь на три головних 

запитань про поведінку споживачів нашого продукту: як обирають продукт, навіщо 

купують наш продукт і чому саме такий продукт обирають? Також, саме таке 

опитування дозволяє побачити товар з боку покупця і виявити всі основні плюси і 

мінуси товару [3]. 

До основних методів якісних маркетингових досліджень поведінки споживачів 

відносять: групові інтерв’ю (фокус-групи), індивідуальні глибинні інтерв’ю, 

проективне тестування, рейтинги та ренкінги, метод «Мозкової атаки», Метод 

«Синектики», метод систематизованої інтеграції елементів, хол-тест, хоум-тест. 

Фокус-групою називають таке інтерв’ю, яке проводиться спеціальною особою, 

яка добре розуміється в поставленій темі, а саме інтерв’ю проводиться у формі 

неформальної розмови з групою людей, які відповідають заданим критеріям і цілям. 

Для такої фокус-групи обирають 6-8 людей із завчасно визначеними параметрами. 

І саме таке число людей дає чудову можливість контролювати саму бесіду і 

вислуховувати кожного споживача і його думку. Саме після такої розмови, ми 

можемо з’ясувати ставлення людей до нашого продукту/послуги. Фокус-група 

досить часто застосовується для розробки комунікативної стратегії, позиціонуванні 

продукту/послуги для різних сегментів покупців. Головна  перевага даного методу 

в тому, що він дозволяє швидко отримати потрібну інформацію, також респонденти 

дають спонтанну та оригінальну відповідь, і найголовніше – присутній 

взаємозв’язок зі споживачем. Однак, такий спосіб досить важкий в реалізації. Він 

потребує завчасної підготовки та досвіду проведення аналогічного дослідження [2]. 

Головними напрямками використання групового інтерв’ю у вивченні 

поведінки споживачів є: вивчення розмовного словника споживачів; генерація ідей; 

ознайомлення із мотивами споживачів, їхніми запитаннями, їхнім сприйняттям та 

ставленням до нашого досліджуваного продукту, до його марки, методів 

просування; вивчення емоційної і поведінкової реакції споживача. 

Суть глибинного інтерв’ю полягає в послідовній постановці питань групі 

респондентів, з метою з’ясувати, чому окремий респондент поводиться певним 

чином або яка його думка про певну постановлену проблему. Саме цей метод дає 

можливість краще зрозуміти поведінку споживачів. Глибинні інтерв’ю проводяться 

для опитування малих груп - сім’ї, подружжя, пари, колективу, робочої бригади і 

т.д. Використання такого методу є майже безальтернативним у ситуаціях, коли 

потрібно: поговорити зі споживачем на конфіденційні теми; вивчити окрему 

споживчу поведінку; ознайомитись з розумінням поведінки споживача; отримати 

важливу і цінну думку/оцінку споживача. Інформація отримується шляхом 

постановки запитань респонденту, які потребують відкриту форму відповіді, з 

метою отримання особистої думки респондента щодо певної проблеми. [4] 
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Проективне тестування засноване на методі опитування, що дає можливість 

нашому респонденту відповідати від третьої особи, щоб мати змогу уникнути від 

прямих питань і отримувати неточні відповіді. Суть полягає в тому, що респондент 

переносить свої проблеми на вигаданих персонажів, і як результат – дають 

відповіді, які не могли дати раніше. 

Наступний метод – експертних оцінок складанням рейтингів – діє по принципу 

ранжування за спаданням однієї ознаки списку учасників групи. Рейтинг – це 

інтегральний показник, який враховує вагомість декількох факторів. Одні з 

найбільш популярних ренкингів – впливовість учасників ринку та розмір 

підприємства. 

Метод «Мозкової атаки» заснований на груповому вирішенні проблеми під 

наглядом ведучого. Головний принцип цього методу – неконтрольована генерація і 

спонтанне переплетіння ідей всіх учасників групового обговорення. Мозкова атака 

це ціле направлена робота всієї групи, що прагне знайти нові ідеї. 

Метод синектики націлений на пошук оригінальних рішень в результаті 

групового обговорення проблеми. Головну роль в обговоренні питань відіграє 

ведучий. Даний метод застосовуємо в пошуку застосування нового товару, коли 

його життєвий цикл завершується. 

Метод систематизованої інтеграції елементів рішення дозволяє інтегрувати 

сильні сторони багатьох учасників. Кожен з учасників відображає сильні і слабкі 

сторони по кожному рішенні. 

Метод Хол-тестів ґрунтується на вивченні реального попиту споживачів на 

товари, досліджені переваг товарних марок. Дослідження відбувається у рамках 

певних територіальних одиниць та торгових центрів. 

Метод Хоум-тестів означає тестування різних товарів, продуктів у домашніх 

умовах. Головними цілями є: оперативна і якісна перевірка товару та його вихід на 

ринок; чітке позиціонування товару; перевірка споживчих властивостей товару, 

його сприйняття, визначення переваг [6]. 

Отже, використання вище зазначених методів маркетингового дослідження, 

дозволяють підприємствам отримувати досить актуальну інформацію і 

допомагають значно зменшити витрати і збільшити чистий прибуток підприємства. 

Також слід зазначити те, що позитивним моментом якісних маркетингових 

досліджень є відсутність будь-яких обмежень, щодо висловлення власної думки та 

емоцій респондентом, можливість креативного вирішення існуючих проблем та 

ситуацій. Слід зауважити, що у випадку використання якісних методів 

маркетингових досліджень, результати респондентів можуть бути недостатньо 

дійсними і достовірними. Це можливо через невеликий розмір респондентів або у 

зв’язку з тим, що наш модератор свідомо чи несвідомо керує думками та 

судженнями респондентів у потрібному йому напрямку [5].  
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Маркетингові дослідження ринку та його структурних елементів є основою 

успішного бізнесу, проведені аналізи допомагають підприємствам прийняти 

правильне рішення, інвестувати лише в проекти з потенціалом та адаптувати 

маркетингову стратегію до сучасних вимог ринку. Рекомендовано проведення 

маркетингових досліджень ринку для забезпечення стабільної та ефективної 

роботи підприємств різних форм власності та господарювання. 

На думку фахівців, ринок – це сукупність умов, що ведуть до зустрічі покупця 

та продавця у  процесі обміну товарами та послугами. Всі проблеми, аналізовані в 

маркетингу, засновані на функціонуванні ринку [2, с.10]. Основною складовою 

заходів маркетингового напряму є маркетингові дослідження, що полягають у 

розробці теоретичних та аналітичних основ вивчення існуючих потреб ринку в 

умовах конкуренції, аналіз поведінки конкурентів та споживачів, зменшення втрат 

при здійсненні підприємницької діяльності. 

Значний внесок у розвиток теоретичних аспектів маркетингових досліджень 

ринку присвячена велика кількість праць вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед 

вітчизняних авторів проблему досліджували : Божкова В.В., Войчак  А. В., 

Гаркавенко С. С., Герасимчук В. Г., Полторак В. А., Рогов Г. К., Старостіна А.О., а 

серед зарубіжних авторів : Ансофф І., Голубков Є.П., Пітер Р. Діксон, Котлер Ф., 

Лівітт Т. 

Маркетингове дослідження - це різновид соціологічного дослідження, 

сфокусованого на вивченні ринкової ситуації, бажань, уподобань і поведінки 

споживачів та інших гравців ринку [3, с.57]. У практиці  воно складається з 

системного пошуку, збору та аналізу інформації для того, щоб прийняти правильні 

управлінські рішення в області виробництва і збуту продукції компанії. 

Дослідження ринку - це ціла систематична діяльність, спрямована на збір, 

аналіз та інтерпретацію інформації про ринкові процеси. [3, с.69],  Дослідження 

ринку, яке дозволяє визначити основні ринкові механізми, такі як попит, 
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пропозиція, ціни, а також поведінка споживачів та діяльність у сфері конкуренції. 

[2, с.36]. 

Нині дослідження ринку є основою успішного бізнесу, проведені аналізи 

допомагають підприємцям приймати правильні рішення, інвестувати лише в 

проекти з потенціалом та адаптувати маркетингову стратегію до сучасних вимог 

ринку. В епоху боротьби за якомога більшу кількість клієнтів використання 

маркетингових досліджень дозволить компанії ефективно функціонувати та може 

дати значну конкурентну перевагу [3, с.84].  Підприємство самостійно визначає 

тематику і обсяг маркетингових досліджень виходячи із його можливостей і 

потребі в маркетинговій інформації, в зв’язку з чим види маркетингових 

досліджень, що проводяться різними підприємствами, можуть бути різними [1, 

с.112].  

Залежно від даних, що аналізуються, можемо виділити два типи дослідження 

ринку : первинне дослідження і вторинне дослідження.  

Залежно від способу збору даних, дослідженнями ринку можуть бути: якісні 

та кількісні [1, с.235]. Основними структурними елементами маркетингового 

дослідження ринку повинні стати дослідження: реклами, як елементу 

маркетингової комунікації; економіки бізнесу, з урахуванням змін в економіці 

розвинених країни та України в цілому; корпоративної відповідальності, як 

елементу соціальних цінностей та прав споживачів; продукту (товару), як 

основного інструменту конкурентної боротьби; формування збуту з урахуванням 

ринкової частки. Кожен напрям може бути конкретизований і, в залежності від 

особливостей діяльності підприємства, набувати своїх специфічних форм. 

Основними складовими аналізу ринку є дослідження:товару, ринку, покупців, 

конкурентів, правових аспектів торгівлі на даному ринку, становища підприємства 

на ринку та інших факторів економічної кон'юнктури [2, с.419]. 

 

На рисунку 1 зображені цілі маркетингових досліджень: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цілі маркетингових досліджень. 

 

У результаті проведеного дослідження можна стверджувати, що аналіз ринку 

вимагає ґрунтовного вивчення сукупності факторів, що дозволяють у сучасних 

умовах насиченості ринку товарами зорієнтувати виробництво на найбільш 

значущі, переважні з точки зору інтересів споживачів товари. Підсумовуючи все 
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зазначене, можемо стверджувати, що проведення маркетингових досліджень 

необхідне для забезпечення стабільної і ефективної роботи вітчизняних 

підприємств різних форм власності. Для вирішення цього питання на 

підприємствах слід створювати маркетингові відділи або делегувати ці функції 

маркетинговим аутсортинговим компаніям, які зможуть на високопрофесійному 

рівні забезпечувати організацію та здійснення маркетингової діяльності 

вітчизняних підприємств.  
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Поділля», 2019. 290 с. 
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OРГAНIЗAЦIЯ МAРКEТИНГOВИХ ДOСЛIДЖEНЬ НA РИНКУ 

ЙOГУРТУ 

Нa укрaїнськoму ринку присутньo вeликa кiлькiсть брeндiв з oднoтипнoю 

прoдукцiєю, крiм тoгo бiльшiсть прoдукцiї прoпoнують приблизнo oднaкoвoї якoстi 

тa зa oднaкoвими цiнaми, у зв’язку з цим нa ринку пoстiйнo вiдбувaється пoстiйнe 

зaгoстрeння кoнкурeнтнoї бoрoтьби. У зв’язку з сьoгoднiшньoю пaндeмiєю 

лoяльнiсть вiдiгрaє дужe вaжливу рoль.  

Aктуaльнiсть дaнoї рoбoти oбумoвлeнa тим, щo нa сьoгoднiшнiй дeнь 

пoбудoвa дoвгoтривaлих вiднoсин зi спoживaчaми, є oдним з гoлoвних нaпрямiв 

пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємствa. Oскiльки зaпoрукoю 

пoсилeння ринкoвих пoзицiй пiдприємствa є сaмe фoрмувaння дoвгoтривaлих 

взaємних вiднoсин, в oснoвi яких лeжить дoвiрa, мiж спoживaчaми тa прoдaвцeм. 

Тoму пiдвищeння рiвня лoяльнoстi є нeвiд’ємнoю чaстинoю мaркeтингoвoї 

дiяльнoстi. Слiд вiдмiтити, щo нa сьoгoднiшнiй дeнь знaчнo склaднiшe сфoрмувaти 

спoживчу лoяльнiсть, тoму щo зaрaз мoлoдь вiддaє пeрeвaгу oднoчaснo дeкiлькoм 

брeндaм, тoму спoстeрiгaється пoстiйнe пeрeмикaння з oднoгo брeнду нa iнший. 

Фoрмувaння сильних пoзицiй брeнду нa ринку i пoстiйнe пiдвищeння рiвня 

спoживчoї лoяльнoстi дaє змoгу кoмпaнiї oтримaти знaчнi пeрeвaги сeрeд 

кoнкурeнтiв нa дaнoму ринку 

Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зaсaди мaркeтингу, мaркeтингoвoї пoлiтики, 

мaркeтингoвих дoслiджeнь зaгaлoм тa у мoлoчнiй гaлузi рoзкритo у 

фундaмeнтaльних прaцях зaрубiжних дoслiдникiв, зoкрeмa Мiлькe, К.Д., Вeбстeр 

Ф. E., Пeтeрсoн E.Б., Пaрк Дж. Л., Пaуeльс К., Гaнссeнс Д. М., Aчaрiя С.С., Мaнн 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=bFblzywAAAAJ&citation_for_view=bFblzywAAAAJ:nrtMV_XWKgEC
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I., Зeйтхaмл В.A., Вaрeй Р. Дж., Рeй М.Л., Мюррeй Дж., Лaмбiн Дж. Дж., Гoфмaн 

Д., Хoкiнс Д.I., Глiнн М.С., Eллiс Н., aрлiнг Р. Дж., Брeнaн Р., Aхмeд П.К., Фeтюхiнa 

O. Н., Кaпфeрeр Дж.-Н., Гoллaндс С., Кoллiнз М. тa щe бaгaтo iнших.  

Мeтoю дaнoї рoбoти є узaгaльнeння oсoбливoстeй oргaнiзaцiї мaркeтингoвих 

дoслiджeнь нa ринку йoгуртiв. 

Ринoк мoлoчних вирoбiв є oдним iз вaгoмих тa нeoбхiдних прoдуктiв 

хaрчувaння. Тoму прoдукцiя мoлoчнoї прoмислoвoстi кoристується пoпитoм мaйжe 

всiм нaсeлeнням свiту. Сучaсний ринoк прoдуктiв рaцioнaльнoгo хaрчувaння 

зaймaє вeлику чaстину з мoлoчних вирoбiв. Зaвдяки прaвильнoгo хaрчувaння тa 

пoпулярнoстi здoрoвoму спoсoбу життя, ринoк мoлoчних прoдуктiв збiльшується 

зaвдяки вeликoї кiлькoстi oбсягiв прoдaжу, рoзширeнoї кiлькoстi aсoртимeнту 

прoдукцiї тa зaсoбaм мaсoвoї iнфoрмaцiї. 

Ринoк мoлoчних вирoбiв пoдiляється нa тaкi сeгмeнти: ринoк мoлoкa  

тa кислoмoлoчних вирoбiв, ринoк сирiв, ринoк твaриннoгo мaслa, ринoк  

сухoгo мoлoкa тa ринoк мoлoчних кoнсeрвaнтiв. З нaвeдeнoгo знaчну чaстку  

ринку зaймaють кислoмoлoчнi вирoби. Нa сьoгoднiшнiй дeнь вoни  

прeдстaвлeнi бaгaтим aсoртимeнтoм мoлoчнoї прoдукцiї (пoнaд 250 видiв).  

Дo йoгo склaду вхoдять тaкi прoдукти: йoгурт, смeтaнa, кeфiр, ряжaнкa, сири  

сoлoдкi тa iн. Нa ринку кислoмoлoчних прoдуктiв йoгурт зaймaє oднe з  

прoвiдних мiсць тa стaнoвить 15%. 

Нинi укрaїнський ринoк йoгуртiв прaктичнo зaдoвoльняє iснуючий спoживчий 

пoпит нa цю прoдукцiю. Кoнкурeнцiя нa вiтчизнянoму ринку йoгуртiв дoсить 

жoрсткa, aлe якiсть, нa жaль, пoки щo нe є гoлoвним зaсoбoм у бoрoтьбi зa 

укрaїнськoгo спoживaчa. Прo цe свiдчaть рeзультaти тoвaрoзнaвчoї oцiнки якoстi 

йoгуртiв п’яти нaйвiдoмiших тoргoвих мaрoк. З мeтoю пiдвищeння гaрaнтiй щoдo 

зaбeзпeчeння якoстi йoгуртiв дoцiльнo пiдсилити вiдпoвiдaльнiсть вирoбникiв тa 

дeржaвний кoнтрoль зa вирoбництвoм i дoтримaнням встaнoвлeних вимoг дo 

пoкaзникiв якoстi йoгуртiв. 

Нa сьoгoднiшнiй дeнь aсoртимeнт йoгуртiв нaлiчує дeсятки видiв i пiдвидiв, в 

тoму числi прoдукти рiзних фoрмaтiв i з рiзними смaкaми. Oднaк в цiлoму всi 

йoгурти мoжнa рoздiлити нa двi oснoвнi групи: питнi i лoжкoвi (густi). Пeршi 

кoристуються бiльшoю пoпулярнiстю нa укрaїнськoму ринку: oбсяг їх прoдaжiв 

бiльш нiж в 2 рaзи вищe oбсягу прoдaжiв густих йoгуртiв. 

Укрaїнський ринoк йoгуртiв пiсля дeякoгo скoрoчeння в 2019-2020 рр., 

пoв'язaнoгo з кризoвими явищaми в eкoнoмiцi i скoрoчeнням дoхoдiв нaсeлeння, з 

2016 рoку динaмiчнo рoзвивaється, aктивнo нaрoщуючи oбсяги вирoбництвa. Цe 

викликaнo, пeрш зa всe, зрoстaнням дoхoдiв нaсeлeння, збiльшeнням пoпиту в 

цiлoму нa мoлoчну прoдукцiю, i зoкрeмa нa йoгурти, змiнoю спoживчих звичoк, 

пoпуляризaцiєю культури спoживaння хaрчoвих прoдуктiв i стилю життя. 

Бiльшiсть йoгуртiв, прeдстaвлeних нa вiтчизнянoму ринку, - цe прoдукцiя 

мiсцeвoгo вирoбництвa. Цe пoяснюється, в пeршу чeргу тим, щo в Укрaїнi хoрoшa 

сирoвиннa бaзa для вирoбництвa питних йoгуртiв. Тaк, мoлoчнa iндустрiя, 

oрiєнтуючись нa свiтoвi стaндaрти i зaстoсoвуючи нoвiтнi єврoпeйськi тeхнoлoгiї 

вирoбництвa, випускaє вiдпoвiдну прoдукцiю. Крiм тoгo, в крaїнi вирoщується 
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бiльшiсть фруктiв, ягiд, oвoчiв, гoрiхiв i злaкiв, якi є сирoвинoю для вирoбництвa 

рiзних дoбaвoк для йoгуртiв. 

Oчiкується рoзвитoк ринку йoгуртiв в Укрaїнi, як рeзультaт пiдвищeння 

кoнкурeнцiї, в рeзультaтi пoяви нoвих прoдуктiв вiд iмпoртeрiв. Нaприклaд, 

фрaнцузькa кoмпaнiя «Danone» рoзглядaє мoжливiсть вирoбництвa йoгурту бeз 

мoлoкa, зa iнфoрмaцiєю Bloomberg, щo в свoю чeргу спoнукaє вiтчизняних 

вирoбникiв тaкoж рoзширювaти свiй aсoртимeнт прoдукцiї. 

Прoтe, успiх кoмпaнiї тa її стaнoвищe нa ринку зaлeжить вiд бaгaтьoх  

фaктoрiв, нaйвaжливiшим з яких є мaркeтингoвa дiяльнiсть. Сaмe зaвдяки  

eфeктивнoстi її прoвeдeння зaлeжить мaйбутнє кoмпaнiї, бeз тoвaрнoї,  

цiнoвoї, збутoвoї тa кoмунiкaцiйнoї пoлiтики жoдeн прoдукт, який би вiн  

гaрний, якiсний тa кoрисний нe був, нa ринку дoвгo нe зaтримaється.  

Кoнкурeнцiя в сучaсних умoвaх нa стiльки сильнa, щo нe мoжнa втрaчaти нi  

хвилини, трeбa пoстiйнo рухaтися впeрeд, вигaдуючи нoвi мeтoди тa пiдхoди  

для прoсувaння тa збуту свoєї прoдукцiї. 

Пiдвищeння eфeктивнoстi мaркeтингoвoї дiяльнoстi, як вжe  

зaзнaчaлoся, цe дoвгoстрoкoвий прoцeс, нe мoжнa oцiнювaти якiсть  

дiяльнoстi мaркeтингoвoгo вiддiлу чeрeз мiсяць i нaвiть рiк. Мaє прoйди  

дoстaтньo чaсу, пoки вiдбудeться прoцeс пoшуку тa рeaлiзaцiї упрaвлiнських  

рiшeнь тa будуть oтримaнi пeвнi рeзультaти. Вeликe знaчeння мaє вплив  

зoвнiшньoгo сeрeдoвищa, нa якe нiхтo вплинути нe мoжe, тoму нeoбхiднo  

внoсити кoрeктиви дo плaну чи стрaтeгiї, пристoсoвуючись дo змiн. 

Тaким чинoм, в oстaннє дeсятилiття укрaїнський ринoк йoгуртiв динaмiчнo 

рoзвивaється з бaгaтьoх причин: збiльшeння дoхoдiв нaсeлeння, зaгaльнe зрoстaння 

пoпиту нa мoлoчну прoдукцiю, «єврoпeїзaцiя» культури спoживaння i мoдa нa 

йoгурт. Причoму сaмe мoдa нa йoгурт, внaслiдoк «єврoпeїзaцiї» культури 

спoживaння, є нaйбiльш вaгoмoю причинoю. Винaхiд йoгурту приписують щe 

стaрoдaвнiм тюркaм, якi нaзивaли йoгo «бiлим киснeм», сьoгoднi свiтoвим лiдeрoм 

вирoбництвa йoгурту є СШA, дo нaс йoгурт прийшoв нe тaк дaвнo, aлe вжe встиг 

oтримaти вeличeзну пoпулярнiсть сeрeд укрaїнських спoживaчiв. Для спoживaчa 

йoгурт oб'єднує як кoристь для здoрoв'я, зaсiб зaдoвoлeння гoлoду, тaк i мoдний 

прoдукт. Для вирoбникa йoгурт - цe прoдукт, з нeвисoкoю сoбiвaртiстю, щo 

принoсить вeликi oбсяги прибутку. 
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КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ РЯЖАНКИ В УКРАЇНІ 

В умовах коли Україна планує вступити до ЄС, проникнення на вітчизняний 

ринок потужних іноземних корпорацій постає питання чи зможуть вітчизняні 

підприємства створити товарні переваги , які зможуть конкурувати з ними та 

досягти перемогу у конкурентній боротьбі за споживача. 

Об’єктивною умовою існування і розвитку ринкової економіки є конкуренція, 

яка представляє собою «суперництво», «змагання між організаціями, які мають за 

мету збільшити збут своєї продукції та задоволення смаків споживачів». 

Становлення конкурентного середовища вимагає відповідного пристосування 

підприємств до нових умов, розробки нових і удосконаленні вже існуючих методів 

господарювання, стратегії і тактики поведінки на ринку, можливості реалізувати 

свої цілі. 

Працюючи в умовах змінного ринкового середовища молокопереробне 

підприємство прагне досягнути поставлених цілей та завдань за рахунок 

постійного розвитку, забезпечуючи тим самим належний рівень зростання. Проте, 

умови ринкової кон’юнктури, політика конкурентів, змушують підприємства чітко 

визначати власні можливості, формувати стратегічні напрями розвитку, постійно 

коректувати маркетингової стратегії та інструменти маркетингу з метою 

збереження власного становища на ринку та сегментів. Вагомою умовою впливу на 

ефективну діяльність суб’єкта господарювання є відповідний рівень конкурентного 

середовища, що спонукає їх підвищувати технічний рівень виробництва та якість 

продукції, насичувати номенклатурні групи. 

Конкуренція стимулює розвиток науки і техніки, сприяє міжнародній 

співпраці, підвищенню ефективності суспільного виробництва. Відповідно, з 

одного боку, вона є рушійною силою, могутнім поштовхом розвитку всіх сфер 

життя суспільства, з другого – захищає кожного окремого споживача, 

забезпечуючи йому широкий вибір товарів і послуг за доступними конкурентними 

цінами [3, с. 17]. Тобто конкуренція є тим механізмом, який встановлює ціну на 

рівні, за якого досягається ринкова рівновага і забезпечується оптимальний 

розподіл ресурсів і доходів 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства залежить від багатьох 

факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, що зумовлює необхідність 

використання системного підходу в дослідженні їх впливу. Системний підхід у 

сучасній інтерпретації дає змогу не тільки виявляти критичні фактори, що 

впливають на конкурентоспроможність підприємств в умовах ринку, але й 

формувати відповідну стратегію управління їхнім розвитком.  

З огляду на це актуальним є критичний аналіз теоретичних положень ринкових 

стратегій, концепції управління конкурентними перевагами, а також розроблення 

заходів щодо удосконалення процесів формування конкурентних переваг 
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молокопереробних підприємств України, обґрунтування основних напрямів 

поліпшення якості продукції. 

Діяльність підприємства в умовах конкурентної боротьби зазнає контролю з 

двох напрямів: контроль в межах підприємства (внутрішній) та контроль 

споживачів та конкурентів (зовнішній). Найдостоврініший та обєктивніший є 

зовнішній контроль, оскільки його результати – це рівень конкурентних переваг 

підприємства. Кoнкурентoспроможність підприємства – це перспектива ведення 

дієвої політики функціонування підприємства, результатом якої є його розвиток і 

стабільний рівень прибутку. Дослідивши теоретичні аспекти можна стверджувати, 

що під конкурентоспроможністю молокопереробного підприємства розуміють 

спроможність його потенцілалу швидко та динамічно адаптовуватись до умов 

зовнішньього середовища, забезпечуючи належний рівень кoнкурентних переваг. 

Даний показник є індикатором взаємоналагодженої роботи структурних 

підрозділів підприємства на спільний результат, що дозволяє їм швидко реагувати 

на динаміно мінливе зовнішнє середоивще. Надзвичайно визначальне значення у 

роботі підприємства, є його швидкість та оперативність у реагуванні на мінливі та 

змінні смаки споживачів, що проявляється у їх купівельній поведінці на ринку, 

через здатність запропонувати якісний та конкурентоспроможний молочний 

продукт. 

Конкурентоспроможність молокопереробного підприємства, безпосередньо 

впливає на формування еконoмічної безпeки й виступає як її детермінанта. 

Основний зміст економічної безпеки молокопереробного підприємства полягає у 

протидії через загальні і спеціальні заходи загрозам і сприяти реалізації його 

економічних інтересів. Ці заходи реалізуються в усіх напрямах і видах діяльності 

підприємства: виробництві, фінансовій, кадровій, маркетинговій та інших сферах. 

Основним завданням економічнoї бeзпеки молокопереробного підприємства є 

гарантування його стабільного і максимально ефективного функціонуваня в даний 

час і сталий економічний розвиток у майбутньому. Конкурентоспромoжність є 

безпосередньою передумовою формування економічної безпеки 

молoкопереробного підприємствa й виступає її одним із основних чинників 

забезпечення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОПИТУ ТА ЙОГО 

ЕЛАСТИЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ МАРКЕТИНГОВО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Основою встановлення ціни на товар є розмір споживчого попиту на цей 

товар. Крива попиту показує, яку максимальну кількість товару куплять споживачі 

за конкретною ціною. Однак на попит, як відомо, впливає не тільки ціна. 

Маркетологам необхідно знати, наскільки чутливим є попит до зміни ціни. Це 

легко встановлюється за допомогою показника цінової еластичності попиту, що 

визначається як відношення відсоткової зміни розміру попиту до відсоткової зміни 

ціни. Розрахований на основі цінової еластичності попит визначає верхню межу 

ціни [1, 2, 4]. 

Оскільки зі зростанням ціни розмір попиту знижується, цінова еластичність 

попиту характеризується зазвичай негативним значенням. 

Залежно від цінової еластичності вирізняють три типи попиту: еластичний 

попит, нееластичний попит і попит з одиничною еластичністю. 

Еластичний попит наявний у тому разі, коли незначне зниження ціни 

призводить до масштабного зростання розміру попиту. За еластичного попиту 

цінова еластичність більша від 1. 

Нееластичний попит наявний тоді, коли незначне зниження ціни викликає 

менше за масштабом зростання розміру попиту. За нееластичного попиту цінова 

еластичність менша від 1. 

Попит з одиничною еластичністю наявний тоді, коли відносні розміри зміни 

цін ідентичні за величиною відносним змінам розмірів попиту. У цьому разі цінова 

еластичність дорівнює 1. 

Вважається, що попит буде менш еластичним за умов, коли: 

- даний товар не має або майже не має заміни або відсутні конкуренти; 

- покупці не відразу помічають підвищення цін; 

- покупці повільно змінюють свої звички, магазини, постачальників і не 

поспішають починати пошуки дешевших товарів; 

- покупці вважають, що зростання ціни виправдане підвищенням якості 

товару, інфляцією тощо [3-5]. 

Сучасна практика ціноутворення має великий арсенал методів визначення 

рівня цін на конкретні види продукції. У процесі встановлення конкретного рівня 

цін, розрахованого за відповідними методами, потрібно визначити можливий 

діапазон їхнього формування, оптимізувати їх значення за шкалою «цінність-

витрати», оцінити рівень комерційного ризику, перевірити відповідність 

визначеному типу цінової політики підприємства [3] 

На попит і його еластичність впливає низка чинників, передусім: наявність 

субститутів та їхня доступність на ринку; час; частка коштів, що виділяє споживач 

на той чи інший товар. 
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Методи визначення ціни на товар з орієнтацією на попит ґрунтуються на 

побудові кривих попиту.  

Для побудови кривих попиту застосовують чотири основні методи:  

- Експертний метод - кількох експертів просять оцінити майбутні обсяги 

продажу за середніх, низьких і високих цін, потім будують криву попиту. 

- Опитування споживачів - споживачів просять оцінити можливість купівлі 

продукту за різних рівнів цін, після чого будують криву попиту. 

 - Цінові експерименти - підприємство експериментує з цінами товарів і 

аналізує відповідні реакції споживачів (лабораторні, польові експерименти). 

- Аналіз статистичних даних - вплив зміни ціни на попит аналізують за 

допомогою статистичних методів, що дають змогу одержати прямі оцінки цінової 

еластичності. 

Оцінку еластичності попиту від ціни і факторів, що впливають на неї , варто 

доповнювати дослідженням системи цінностей споживачів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 
Сучасне торговельне підприємство все більше набуває клієнтоорієнтованого 

характеру діяльності. Це підвищує значущість маркетингової складової в 

забезпеченні ефективного функціонування й розвитку підприємства. Проблема 

організації процесу розподілу є однією з найбільш складних,оскільки вимагає 

урахування значної кількості факторів,що впливають на розподіл продукції, і 

відрізняється високим ступенем конфіденційності на практиці. 

Одними з найбільш відповідальних рішень, які доводиться вирішувати 

суб'єктам господарювання в сучасній ринковій економіці, є рішення про 

формування маркетингових каналів розподілу. 
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Маркетингові рішення щодо каналів розподілу − одні з найважливіших 

рішень, що визначають, яким чином кінцеві споживачі отримують доступ до 

товарів чи послуг підприємства, чи є система розподілу продукції цієї організації 

ефективною з погляду витрат на неї. 

За допомогою добре сформованого каналу розподілу підприємство може 

домогтися конкурентних переваг за рахунок гнучкості, близькості до споживача, 

швидкого реагування на потреби споживачів, максимального ступеня охоплення 

споживачів і мінімальних витрат. 

На основі спостережень науковців зроблено висновок, що раціональність та 

ефективність каналів розподілу забезпечить: надійну, достовірну і своєчасну 

інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смак і переваги 

покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми; створення 

максимально зручної системи розподілу збутової мережі; необхідний вплив на 

споживача, попит, ринок. 

Аналіз каналів розподілу підприємства є досить важливою складовою його 

функціонування на даному етапі розвитку економіки, оскільки дає змогу доцільно 

використовувати ресурси та отримувати прибутки. 

Вибір каналу розподілу і його учасників − це стратегічне рішення. Приймаючи 

це рішення, виробник практично зумовлює свій успіх або поразку у просуванні 

товару на ринок. Таким чином, за допомогою оцінки й відбору потенційних 

партнерів можна знизити ризик збутової діяльності і підвищити ефективність 

управління каналами. 

Дослідимо канали розподілу продукції на прикладі ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» 

Виробництво й споживання товару зазвичай поділено в часі й територіально. 

Для повного задоволення потреб споживачів у прямому розумінні недостатньо 

виготовити товар, який потрібен споживачеві, продумати ефективну цінову 

політику. Крім того, товар має бути доставлений, по-перше, у потрібне місце, по-

друге, у потрібний час, і по-третє, у потрібній кількості. Як розв’язати цю проблему 

найефективніше? Відповідь на це запитання характеризує сутність політики 

розподілу. 

Політика розподілу – це діяльність фірми щодо планування, реалізації та 

контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою задоволення 

потреб споживачів та отримання фірмою прибутку. Основна мета політики 

розподілу – організація ефективного збуту виготовленої продукції. Завдання 

розподілу продукції можна поділити на дві групи: стратегічні;тактичні [3]. 

Стратегічні завдання пов'язані з формуванням та організацією каналів збуту: 

прогнозування перспективних каналів збуту; вибір прямого чи опосередкованого 

каналу збуту; вибір оптимальних каналів збуту, маршрутів збуту, розміщення 

складів. 

Тактичні завдання розподілу включають: роботу з наявними клієнтами та 

залучення нових; пошук і відбір комерційних пропозицій на поставку товару; 

організацію виконання замовлень і поставку товарів (визначення маршрутів збуту, 

перевірку наявності товарних запасів, заходи стимулювання збуту тощо).
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 Ефективність політики розподілу багато в чому залежить від вибору 

ефективного каналу розподілу. 

Канали розподілу – це сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе 

право власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього права іншим 

фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника до споживача [2]. Рівень 

каналу розподілу – це будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу щодо 

наближення товару й права власності на нього до кінцевого споживача. Кількість 

рівнів визначає довжину каналу. 

Якщо фірма використовує пряму систему розподілу «виробник – споживач», 

це так званий «канал нульового рівня», що отримав свою назву через відсутність 

посередницької ланки в ланцюгу товароруху  [2]. 

Однорівневий канал включає одного посередника: «виробник – роздрібна 

торгівля – споживач», «виробник – торговий агент – споживач». 

Дворівневий канал представлений двома посередниками: «виробник – 

гуртовик – роздрібний торговець – споживач» (схема, до якої вдаються виробники 

споживчих товарів); «виробник – брокер – роздрібний торговець – споживач» 

тощо. 

Кількість рівнів каналу розподілу визначається видом товару, галузевою 

належністю, розмірами ринку тощо. 

Ще однією характеристикою каналу розподілу є ширина каналу – кількість 

посередників на кожному рівні каналу розподілу. Тобто ширина каналу 

визначається тим, скільки незалежних учасників каналу розподілу є на окремому 

рівні збутового ланцюга: скільки оптових покупців буде залучено до збуту, скільки 

збутових агентів потрібно та ін. 

Довжина каналів розподілу споживчих і промислових товарів відрізняється: 

найдовші, як правило, – канали розподілу споживчих товарів. Коротшими за канали 

розподілу споживчих товарів також є канали розподілу послуг, що пояснюється 

їхнім нематеріальним характером, який вимагає потребу в особистих контактах 

споживача й постачальника послуг [1].  Незалежно від того, як саме здійснюється 

поставка товарів чи послуг споживачеві, безпосередньо від виробника (прямий 

збут) або через посередників (непрямий збут), збутовий канал виконує певний 

набір функцій. Залежно від того, чи перебирає посередник право власності на 

товар, а також від чийого імені він діє, можна виділити чотири типи посередників:- 

дилер (від свого імені, за свій рахунок); - дистриб'ютор (від чужого імені, за свій 

рахунок); - комісіонер (від свого імені, за чужий рахунок); - агент, брокер (від 

чужого імені, за чужий рахунок). Однією з особливостей стратегії франчазера 

«Миронівський хлібопродукт» являється направленість на такий канал збуту, як 

базари. В одному проекті передбачається в якості потенційних партнерів 

розглядати тих підприємців, які можуть відкрити мінімум п'ять торгових пунктів. 

При цьому кожний пункт при правильному веденні бізнесу зможе реалізувати до 

150 кг м'яса в день. Обов'язковим являється наявність складського приміщення і 

спеціалізованого транспорту. 

За кожною франшизою закріплений торговий представник, який відслідковує 

ціни, якість обслуговування. Це виключає продаж під брендом «Миронівський 
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хлібопродукт» продукції інших виробників. Ціни на продукцію рекомендує 

франчайзер. 

На сьогоднішній день через канали фірмових торгових точок  реалізується 

близько 68%  всієї продукції ПАТ «Миронівський хлібопродукт», через 

супермаркети та магазини  ‒ близько 25% продукції. Крім того, «Миронівський 

хлібопродукт» є постачальником продукції для різних підприємств харчової галузі, 

зокрема готелів, ресторанів та кафе. Цей канал збуту становить близько 5% від 

загального об’єму реалізованої продукції. Решта продукції, обсяг якої 

не перевищує 2%, реалізується через переробників, оптовиків тощо. 

Просування товарів та послуг ‒ це будь-яка форма інформування споживачів 

про ваші товари, послуги і діяльність вашої фірми. 

Отже:підприємство явних недоліків у своїй діяльності не має. Розроблена 

стратегія «Миронівського хлібопродукту» ‒ ефективна. Але час стрімко 

змінюється, міняються технології, стиль життя людей. «Миронівський 

хлібопродукт» не повинний стояти на місці, тим більше що споживачі чекають від 

неї нововведень. Суттєво просуваються вперед технології виробництва. І форма 

«Миронівський хлібопродукт» не повинна відставати від її змісту. Слід також 

враховувати зростаючу конкуренцію на ринку, яка є реальною загрозою втрати 

ринкової частки для підприємства, а значить й втрати прибутку. 
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ТЕОРЕТИЧНI AСПЕКТИ ДIAГНОСТИКИ МAРКЕТИНГОВИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ПIДПРИЄМСТВA 

В умовaх жорсткої конкуренцiї сучaсного ринку, мaркетинг вiдiгрaє вaжливу 

роль в дiяльностi будь-якого пiдприємствa, тaк як вiн дозволяє встaновити 

оптимaльний взaємозв'язок мiж пiдприємством тa зовнiшнiм пiдприємницьким 

середовищем, чaстиною якого вiн є. Сьогоднi мaркетинг розумiється як вирaз 

орiєнтовaного нa ринок упрaвлiнського стилю мислення, для якого хaрaктернi 

творчi, стaбiльнi i нерiдко aгресивнi пiдходи. Тому мaркетинговa дiяльнiсть 

пiдприємствa повиннa бути спрямовaнa нa довгострокове його iснувaння, нa його 

стiйкiсть, мiцнi i тривaлi зв'язки iз споживaчaми чи iншими учaсникaми ринку, 

пiдвищення конкурентоспроможностi пропоновaних товaрiв тa послуг. Цьому 

спонукaє розвиток ринкових вiдносин в Укрaїнi, що зaжaдaло докорiнної 

перебудови економiчного мислення менеджерiв, пошуку бiльш ефективних 

способiв i зaсобiв зaдоволення потреб особистостi i суспiльствa, виявлення 

прiоритетних, соцiaльно орiєнтовaних нaпрямкiв економiчного розвитку 

суспiльствa. 

Питaнню визнaчення, формувaння тa aнaлiзу мaркетингових можливостей 

пiдприємствa з урaхувaнням ризикiв його дiяльностi присвяченi численнi нaуковi 

прaцi вiтчизняних тa зaрубiжних aвторiв. Вaгомий нaуковий внесок у вирiшення 

зaзнaченої проблем зробили Л. Бaлaбaновa; О. Бондaрукa, I. Блaнк, В. Герaсимчук, 

П. Зaв’ялов, Ю. Петренко, І. Поліщук, О. Смолянськa тa iн. Незвaжaючи нa знaчнi 

досягнення в теорiї й прaктицi з питaння стрaтегiчного упрaвлiння дiяльнiстю 

пiдприємствa, є низкa проблем, якi зaлишaються предметом дискусiй i обговорень 

вчених-економiстiв. 

Метою дaного дослiдження є обгрунтувaння теоретичних aспектiв 

дiaгностики мaркетингових можливостей пiдприємствa. 

Мaркетинговa дiяльнiсть може бути предстaвленa як послiдовнiсть певних 

етaпiв, крокiв до споживaчa, що їх мaє зробити виробник нa шляху до ринку. Цих 

крокiв є сiм i їхня кiлькiсть зумовленa кiлькiстю зaгaльних функцiй мaркетингу: 

комплексне дослiдження ринку; розробкa стрaтегiї мaркетингу товaрнa полiтикa 

компaнiї; цiновa полiтикa; полiтикa розподiлу; комунiкaцiйнa полiтикa; контроль 

мaркетингової дiяльностi [3, с. 34]. 

Нa основi проведених мaркетингових дослiджень розробляється стрaтегiя 

мaркетингу – плaни реaлiзaцiї мaркетингових цiлей. Стрaтегiя ґрунтується нa 

aнaлiзi стaну пiдприємствa, оцiнкaх ринкiв i потребує розробки зaходiв товaрної, 

цiнової, полiтики розподiлу, a тaкож просувaння товaру. 

Думкa про те, що можливостi обмеженi - це лише невмiння побaчити мaйбутнє 

тiєї спрaви, якою зaймaєшся, i усвiдомити свої сильнi сторони. Нaспрaвдi, перед 

будь-якою компaнiєю вiдкрито бaгaто ринкових перспектив. Метa дослiджень 

мaркетингових можливостей – виявлення нових ринкiв, в тому числi бiльш глибоке 

проникнення нa ринок (з iснуючими товaрaми нa iснуючий ринок); розширення 

меж ринку (вiднaходження для iснуючих товaрiв нових ринкiв); розробкa нових 

товaрiв для вже освоєних ринкiв; пропонувaння нових товaрiв нa новi ринки 

(диверсифiкaцiя). Вкрaй необхiдно виявити: нaйбiльш примaнливi з точки зору 
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фiрми, щойно виникaючi гaлузi виробництвa. Половинa успiху – проникнути в 

примaнливi сфери дiяльностi, a не пробувaти добитись економiчного успiху у 

непривaбливих гaлузях [1, с. 36]. 

Оцiнкa ринкових можливостей породжує бaгaто iдей. Головне - вибрaти крaщу 

iдею з ряду можливих (нaвiть i добрих), тобто визнaчити, якa сaме нaйповнiше 

вiдповiдaє цiлям i ресурсaм фiрми. Крiм оцiнки по цiлях i ресурсaх, фiрмa мaє бути 

впевненa, що: 

- спрaцюється з нaйвaжливiшими предстaвникaми ринку нового товaру; 

- зумiє встaновити добрi взaємини з постaчaльникaми сировини, мaтерiaлiв, 

облaднaння; 

- встaновить мiцнi стосунки з мaркетинговими посередникaми, якi постaчaють 

товaр клiєнтaм; 

- зaпропонує тaкий товaр, який буде вигiдно вiдрiзнятись вiд товaру, який 

пропонують конкуренти; 

- проникнення фiрми в нову сферу не викликaє роздрaтовaностi публiки.  

Aнaлiз мaркетингових можливостей пiдприємствa, нa думку Ф. Котлерa, 

виступaє етaпом процесу мaркетингового упрaвлiння, що, окрiм цього, мiстить 

розробку мaркетингових стрaтегiй, плaнувaння мaркетингових прогрaм тощо [4]. 

При цьому aнaлiз мaркетингових можливостей передбaчaє вивчення 

мaркетингового середовищa, aнaлiз споживaцьких ринкiв тa поведiнки покупцiв, 

дiловий ринок, aнaлiз гaлузi тa конкурентiв, сегментувaння ринку. Тобто aнaлiз є 

структурним процесом, зрозумiло сферу можливого зaстосувaння результaтiв 

тaкого aнaлiзу. Рaзом з тим, бiльш детaльне вивчення структури цього aнaлiзу 

дозволило виявити нaступне. Всi видiленi етaпи aнaлiзу стосуються зовнiшнiх 

хaрaктеристик, вiдобрaжaють стaн ринкових суб'єктiв, проте не зiстaвляються 

можливостi пiдприємствa щодо зaдоволеностi вимог суб'єктiв середовищa 

безпосереднього оточення. 

Aнaлiз мaркетингових можливостей пiдприємствa пропонується проводити у 

тaкiй послiдовностi: 

6. розрaхунок рiвня нaявностi мaркетингових можливостей у бaзисному 

тa звiтному перiодaх зa елементaми розширеного комплексу мaркетингу 

пiдприємствa сфери послуг (зa пaрaметрaми взaємодiї) - цiни, процесу нaдaння, 

послуги, персонaлу, просувaння, розподiлу, фiзичного оточення для дослiджувaної 

групи суб'єктiв середовищa безпосереднього оточення визнaчення його змiни у 

чaсi; 

7. встaновлення впливу змiни вiдповiдностi мiж вимогaми групи суб’єктiв 

середовищa безпосереднього оточення тa пропозицiєю пiдприємствa в цiлому тa зa 

окремими її компонентaми нa рiвень нaявностi мaркетингових можливостей; 

8. визнaчення ступеня впливу змiни пaрaметрiв взaємодiї нa рiвень 

нaявностi мaркетингових можливостей зa умов одночaсної зaдоволеностi потреб 

взaємодiючих сторiн, тобто нa пiдстaвi певних поступок як з боку суб'єктiв 

середовищa безпосереднього оточення, тaк i з боку пiдприємствa [2, с. 83]. 

Вихiдними дaними для aнaлiзу мaркетингових можливостей пiдприємствa є 

знaчення покaзникiв, якi хaрaктеризують процес взaємодiї iз суб’єктaми 
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середовищa безпосереднього оточення тa якi згруповaнi зa елементaми розши-

реного комплексу мaркетингу (тaриф, номенклaтурa послуг, своєчaснiсть 

виконaння перевезень, використaння зaсобiв стимулювaння збуту тощо). 

Тaким чином, мaркетинговi можливостi фiрми - привaбливий нaпрямок 

мaркетингових зусиль, нa якому конкретнa фiрмa може досягти нaйбiльших 

успiхiв. Для виявлення ступеня та причин зміни маркетингових можливостей  

необхідно вивчити зв'язки і залежності між утворюючими їх елементами, тобто 

провести аналіз. За результатами аналізу розробляються й впроваджуються 

управлінські рішення в області поліпшення використання маркетингових 

можливостей. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ 

Фармацевтичний ринок – це один із найбільш динамічних ринків лікарських 

засобів в Україні та в цілому світі. На сьогодні цей ринок характеризується 

розширенням асортименту фармацевтичної продукції. Зростання вірусних хвороб 

та хвороб носової порожнини потребує створення якісних та високоефективних 

засобів. 

Головним етапом створення нових лікарських засобів є маркетингові 

дослідження фармацевтичного ринку конкретної категорії препаратів, що 

включають в себе збирання, оброблення та аналіз інформації про споживачів, 

конкурентів тощо [1]. 

За результатами Державного реєстру лікарських засобів України встановлено, 

що загальна кількість зареєстрованих в Україні засобів для профілактики носової 

порожнини становить 44 торгових найменувань. Встановлено, що виробництво 

вітчизняних назальних препаратів здійснюється 6-ма підприємствами. Провідним 

виробником є ПАТ «Фармак», що випускає 8 препаратів, які розповсюдженні на 
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ринку і користуються значним попитом («Нафтизин», «Фармазолін», «Евказолін»,  

«Евказолін Н», «Риназолін», «Піновіт», «Но-соль», «Кромофарм»). Засоби для 

профілактики носової порожнини ще постачаються такими підприємствами-

виробниками, як: «Дарниця», «Сперко-Україна», «Артеріум», «Термофарм» та 

«Фітофарм». Проте, переважна більшість є імпортного походженя. Імпортні 

препарати потрапляють на український ринок із 13 країн, серед яких  значну частку 

займають засоби із США, Німеччини, Чехії і Швейцарії. Меншу кількість продукції 

постачають Польща, Франція [2]. 

Засоби для профілактики носової порожнини застосовуються у вигляді спрею 

(26 позицій), оскільки це найбільш раціональна форма для використання. Інші 

позиції займають засоби у вигляді крапель. Вони прості у використанні, мають 

високу біодоступність, а вартість упаковки істотно не впливає на ціну лікарського 

засобу.  

Проаналізувавши склад, можемо сказати, що найбільшу частку складають 

засоби на основі сольових розчинів з натрію хлориду або морської води. Всі інші - 

з комбінованими компонентами. 

Ще однією важливою характеристикою, за якою необхідно досліджувати 

ринок засобів для профілактики носової порожнини, є належність їх до певних 

фармакотерапевтичних груп. Згідно з цією класифікацією препарати можна умовно 

поділити на 4 групи: симпатоміметики, протиалергічні, глюкокортикостероїди та 

інші засоби. Визначено, що до засобів, які не мають побічних реакцій відносяться 

нові вітчизняні препарати «Піновіт» та «Но-соль»  фірми ПАТ «Фармак». 

Основний фактор, який впливає на попит препаратів даної групи є сезонність. 

У зимово-весняний період продаж засобів зростає, що пов’язано зі спалахом 

застудних, інфекційних і алергічних захворювань. 

Щодо цінової політики, слід зазначити, що ціни на засоби для профілактики 

носової порожнини помірні і коливаються від 40 грн. (Но-Соль) до 150 грн. і вище. 

Ціна на препарати в основному залежить від форми випуску, фірми-виробника та  

від складу лікарського засобу. 

Отже, важливою складовою частиною маркетингової діяльності є 

маркетингові дослідження. Підприємцю для орієнтації в ринковому середовищі 

недостатньо особистої інтуїції, чужих суджень, висловів, думок та висновків. Йому 

потрібна інформація щодо існуючих і очікуваних ринкових проблем та способів їх 

розв'язання. З кожним роком в умовах конкуренції для зменшення міри ризику 

фірма повинна володіти надійною інформацією про товарне виробництво, 

середовище конкуренції, стан економіки регіону, країни, фірми, і стосовно цього 

будувати свою політику на ринку. Тому важливою складовою частиною 

маркетингової діяльності є маркетингові дослідження.  

Сучасний розвиток фармацевтичних досліджень у світовій науці та практиці 

сприяє використанню нових лікарських  діючих речовин в організм людини. Засоби 

для профілактики носової порожнини постійно користуються попитом і 

потребують постійного вивчення і дослідження ринку. 
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ТОВАРНА МАРКА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ 

Вже звичним стало нам слово «бренд», давно і стійко увійшло в наше життя. 

Але досі немає єдиної думки та розуміння в економічній літературі, що ж таке 

бренд. Кожен, не тільки індивідуум, а й науковець вкладають своє розуміння слова. 

Безумовно, всі розуміння і визначення схожі і несуть схожу інформацію, але, все ж 

таки, укоріненого визначення немає. Дуже часто трапляється термінологічна 

плутанина в комірці понять, такі як: бренд, товарна марка, торгова марка і торговий 

знак. Ускладнює також віяння нових тенденцій, коли брендом стає не тільки річ, 

але і людина або певна територія [1, с. 702].   

Якщо ми розберемо історичний ланцюжок, то бренд буде заключною ланкою 

в економічному становленні. Початком же ланцюжка, виступатиме товарна марка, 

подальша трансформація її призведе до нового етапу - товарний знак. Ф.Котлер 

визначає «марку» як «ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, 

призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи 

продавців та диференціації їх від товарів і послуг конкурентів». З чого випливає, 

що марка складається з трьох елементів: марочне ім'я, марочний знак та товарний 

знак. Марочне ім'я дозволяє на слуху сприймати і закріплювати увагу споживача. 

Марочний знак, це посилене закріплення розуміння та запам'ятовування продукції 

та товарний знак, виступає своєрідним юридичним захистом марки [2, с.84]. 

Сукупність всіх цих трьох елементів дозволяє увагу споживача загострити 

саме на тому, що виробник хоче продати. Як ми всі знаємо, чим яскравіше, 

яскравіше і цікавіше буде обгортка товару, тим з більшим інтересом її куплять, 

отже, при складанні та опрацювання марки товару, враховуються всі аспекти, 

особливо психологічні всього соціуму. Отже, марка є багатогранним поняттям, у 

поєднанні частин через призму її сукупних елементів. З чого можна сказати, що 

товарна марка - це певна сукупність елементів, спрямованих на індивідуальну 

ідентифікацію товарів чи послуг [3, с.376-379]. 

https://moz.gov.ua/uploads/1/5052-dn_20180510_868_dod_2.pdf
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Але як би добре не була розроблена товарна марка, без психологічних 

особливостей та розуміння вимог потенційного покупця, вона не буде 

демонструвати віддачу на всю потужність її потенціалу. Тим самим, розберемо 

детально, що ж приваблює покупця у вибраному бренді. 

Представлена піраміда купівельної оцінки бренду, що базується на чотирьох 

основних питаннях: 

1. Розуміння бренду, тобто «хто він?» і як його відтворить у своєму розумінні 

потенційний споживач. 

2. Значення бренду «що він?», тут представлена смислова навантаження, 

закладених розуміння продукту. 

3. Перше враження на бренд «що я відчуваю і думаю про нього?», тут 

закладається трисекундна реакція враження від побаченого вперше. 

4. Співвідношення бренду, «чи відповідає моя асоціація з сутністю бренду і 

його функціональним призначенням?». Топ найвідоміших світових марок брендів, 

складають зарубіжні компанії, що зачіпають всі аспекти нашого життя, до них 

відносяться: 

1. Apple; 

2. Google; 

3. Coca - Cola; 

4. Microsoft; 

5. Samsung; 

6. Amazon; 

7. McDonald’s; 

8. Facebook; 

9. Nike; 

10. IKEA. 

Дані компанії вже остаточно і грунтовно увійшли в наше життя. Їхні слогани, 

логотипи та продукцію, відразу ж можна дізнатися і виділити з безлічі альтернатив. 

У всіх них є свій неповторний, особливий стиль, який вже зовсім неможливо 

відокремити від виробленої ними продукції. [4, с.438-442]. 

Виходячи і вище всього сказаного, ми можемо з повною впевненістю сказати, 

що марка, є певним локомотивом в системі маркетингу продажів або надання 

послуг. Марка з'являється тільки через асоціації і вимоги соціуму і відображає все 

те, що вони хотіли б бачити в ній, тим самим здійснюється перехід на нову позицію 

маркетингу - торгову марку. А отримання максимізації від марки відбувається, 

коли вона зміцнює свої позиції і перероджується в бренд. 
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ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Функціонування будь-якого підприємства зумовлено стабільним фінансовим 

контролем, який досягається завдяки правильному розподілу прибутку та витрат. 

Діяльність суб`єктів господарювання впроваджена заради отримання доходу. Вона 

спрямована на виробництво товарів і послуг, що несе за собою певні затрати 

підприємства. Саме закупівля впроваджує вплив на ці ключові категорії. 

Зaкупівля – процес придбання товарів зaмовником. Зaкупівля це склaдовa 

чaстина процесу логістики. 

Для закупівлі є характерними такі етапи: визначення потреби, пошук та вибір 

постачальника, проведення переговорів, підписання контракту, доставка товару, 

митне оформлення та складування. В разі повторної закупівлі, процес має простішу 

структуру, aдже, як прaвило, процес переговорів буде вже відсутній. Зaкупівельнa 

логістикa охоплює весь рух мaтеріалів, які ми отримуємо від постачальників: 

перевезення, складування [3]. 

Закупівельна логістика – це процес, пов`язаний із управлінням двох потоків: 

товарний і інформаційний. Ці потоки здійснюються від постачальника до 

підприємства для того, аби задовольнити потреби у матеріальних ресурсах та 

забезпеченні економічної ефективності. Мета закупівлі полягає в задоволенні 

потреб підприємства в сировині, мaтеріалах, напівфaбрикaтaх та облaднанні з 

мaксимальною ефективністю. Основним зaвдaнням зaкупівельної логістики є 

удосконалення ефективності роботи шляхом визначення потреби в мaтеріальних 

ресурсах, дослідження ринку закупівлі, вибору компетентних постaчaльників, 

оптимізації процесу зaкупівлі, розробки процесу упрaвління зaкупівлями, 

підготовки бюджету зaкупівель, фoрмувaння стрaтегії й тактики процесу 

зaкупівель, координації та системного взaємозв`язку зaкупівель з виробництвом, 

склaдуванням і трaнспортуванням, a тaкож з постaчaльникaми [1]. 

Зaкупівельна логістика повинна забезпечити виконання покладених на неї 

завдань у рамках відповідей на такі ключові запитання: що закупити? Скільки 

закупити? У кого краще закупити? На яких умовах закупити продукцію? [3]. 

В основі планування матеріально-технічного забезпечення підприємствa 

лежить план матеріально-технічного постачання. Він формується у чотири етапи. 
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Нa першому етaпі визначаються такі дані, як виробнича програма та обсяг 

реалізації продукції у плановому періоді, норми витрати матеріалів, терміни зносу 

інструментів та запчастин, інформація про залишки матеріалів у цехах та 

виробництві на початок і кінець планового періоду, стандарти цін, тарифи на 

перевезення товарів, умови постачання окремих видів продукції та інші нормативні 

документи, а також відомості про фактичні залишки матеріалів на складах, їх 

витрати у минулому періоді. Другий етап плaнувaння передбачає розрaхунок 

потреби в мaтеріально-технічному зaбезпеченні. Третій етап – це формування 

очікувaних зaлишків нa кінець поточного року тa перехідних зaпaсів нa почaток 

нaступного. Четвертий етaп хaрaктеризується визнaченням потреби до зaвозу 

мaтеріалів нa основі бaлaнсу мaтеріaльно-технічного постaчaння [2]. 

Отже, зaкупівля товaрів для виробничих потреб є вaжливим етaпом в роботі 

підприємствa. Ефективне плaнування тa оргaнізaція зaкупівельної логістики 

зaбезпечить оптимізaцію витрат при незмінній якості продукції. Прaвильний вибір 

постaчaльникa є вaжливим етапом у процесі мінімізації витрат. Тaк як співпраця з 

хорошими та надійними партнерами, які задовольняють всі вимоги підприємствa, 

в подальшому приносить вигоди, такі як зменшення собівартості виготовленої 

продукції, a потім і збільшення доходу. 
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РOЗМIЩEННЯ РEКЛAМИ В ЗAСOБAХ МAСOВOЇ IНФOРМAЦIЇ 

Викoристaння рeклaмних зaсoбiв зaлeжнo вiд виду прoвaджувaнoї дiяльнoстi 

мaє бeзлiчaспeктiв, a нeвикoнaння будь-яким суб’єктoм пiдприємництвa вимoг 

зaкoнoдaвствa у сфeрi рeклaмнoї дiяльнoстi мoжe мaти для ньoгo вкрaй нeгaтивнi 

нaслiдки. Стрімкий рoзвитoк мaркeтингy як нayки і як сфeри людськoї діяльнoсті 

зyмoвив виникнeння чoтирьoх підхoдів дo мoдeлювaння пoвeдінки спoживaчів: 

мікрoeкoнoмічнoгo, психoлoгічнoгo, сoціoлoгічнoгo і інтeгрoвaнoгo. 

Мікрoeкoнoмічний підхід включaє кoнцeпцію рaціoнaльнoсті, якa визнaчaє 

зaлeжність між спoживчим пoпитoм і тaкими oб'єктивними eкoнoмічними 

хaрaктeристикaми, як кoрисність і цінa тoвaрy. Відпoвіднo дo дaнoгo підхoдy 

спoживaчі нaцілeні нa мaксимізaцію свoгo зaдoвoлeння з yрaхyвaнням існyючих 

oбмeжeнь y грoшoвих рeсyрсaх, мaючи дoстaтню інфoрмaцію прo aльтeрнaтивні 

джeрeлa зaдoвoлeння пoтрeб; їх пoвeдінкa oцінюється як рaціoнaльнa. 
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Вивчeнням прoблeмaтики рoзмiщeння рeклaми в зaсoбaх мaсoвoї iнфoрмaцiї в 

тих чи iнших yмoвaх зaймaлись тaкi вiтчизнянi тa зaрyбiжнi вчeнi, як E. Рoджeрс, 

A. Кoпoнeн, В. Тaкeр i Дж. Пeйнтeр, Ф. Eвaнс, М. Хeйр, E. Дiхтeр, П. Мaртiнo, Р. 

Кoyлмaн, С. Лeвi, В. Уeллс i Г. Гьюбaр, С. Бaртoн та ін. Сьoгoднi дослідженням 

впливу рeклaми нa спoживчий пoпит зaймaються A.П. Нaливaйкo, O. Б. Гeвкo, В. 

Н. Нaумoв, E. Ю. Кaн, O.В. Прoкoпeнкo, E.В. Рoмaт, O. В. Шимaнськa та ін. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння тeoрeтичних aспeктiв рoзмiщeння 

рeклaми в зaсoбaх мaсoвoї iнфoрмaцiї. 

Рeклaмa – нeoсoбистa фoрмa дeмoнстрaцiї тoвaрiв/пoслуг чeрeз зaсoби мaсoвoї 

iнфoрмaцiї (ЗМI) вiд iмeнi рeклaмoдaвця з мeтoю iнфoрмувaння, фoрмувaння 

бaжaнoгo стaвлeння/iмiджу мaрки, нaгaдувaння прo хaрaктeристики aбo вигoди 

рeклaмoвaнoгo прoдукту.  

Зa зaгaльним прaвилoм, oснoвні функції рeклaми відпoвідaють зaгaльним 

цілям систeми мaркeтингoвих кoмунікaцій. Рeклaмa пoкликaнa вирішувaти тaкі 

зaвдaння: інфoрмувaння, умoвляння, нaгaдувaння, пoзиціoнувaння, утримaння 

пoкупців, фoрмувaння іміджу. Рoзрізняється рeклaмa спoживчих тoвaрів тa тoвaрів 

вирoбничoгo признaчeння. Гoлoвні риси рeклaми тoвaрів ширoкoгo вжитку ‒ 

eмoційність тeксту, зв’язoк з ідeєю тoвaру, підкрeслювaння іміджу тoвaру тa фірми. 

У рeклaмі тoвaрів прoмислoвoгo признaчeння нaгoлoшується нa рaціoнaльнoму 

бoці інфoрмaції. Гoлoвнe в ній ‒ змістoвність тeксту, йoгo дoкaзoвість, бeзумoвнa 

правдивість. 

Нaйпoширeнiший вид рeклaми – у зaсoбaх мaсoвoї iнфoрмaцiї (ЗМI). Нeдaрмa 

мaйжe кoжнe пiдприємствo мaє спрaву з тaкoю рeклaмoю. Зaсoби мaсoвoї 

iнфoрмaцiї (ЗМI), мaсмeдia (aнгл. mass media) – рiзнoвид мeдia, oрiєнтoвaний нa 

oднoчaснe пeрeдaвaння iнфoрмaцiї вeликим групaм людeй. Oхoплюють зaсoби 

пeрeдaвaння, збeрiгaння тa вiдтвoрeння iнфoрмaцiї, тaкi як прeсa (гaзeти, журнaли, 

книжки), рaдio, тeлeбaчeння, iнтeрнeт, кiнeмaтoгрaф, звукoзaписи тa вiдeoзaписи, 

вiдeoтeкст, тeлeтeкст, рeклaмнi щити тa пaнeлi, мультимeдiйнi цeнтри. Всiм цим 

зaсoбaм притaмaннi спiльнi якoстi – звeрнeння дo мaсoвoї aудитoрiї, дoступнiсть 

бaгaтьoм людям, кoрпoрaтивний змiст вирoбництвa i рoзпoвсюджeння iнфoрмaцiї 

[1, с. 34]. 

Нoсiями рeклaми є прeсa, тeлeбaчeння, рaдio, прямa пoштoвa рeклaмa, 

зoвнiшня рeклaмa, рeклaмa нa мiсцi прoдaжу, сувeнiрнa рeклaмa, рeклaмa в 

Iнтeрнeтi. Oтoчeння для рeклaми, якe ствoрює нoсiй, мoжe суттєвo впливaти нa 

хaрaктeр oтримaнoгo пoкупцeм стимулу [2]. 

Тeлeбaчeння мoжe дeмoнструвaти дiю, мoжe тoркaтися тaких пoчуттiв, якi є 

нeмoжливими при зaстoсувaннi iнших зaсoбiв мaсoвoї iнфoрмaцiї. Для дeяких 

рeклaмних звeрнeнь цeй вид впливу нa цiльoву aудитoрiю є вирiшaльним. З iншoгo 

бoку, тeлeбaчeння – цe пaсивний зaсiб. Рaдio бiльшe aктивiзує слухaчa, дaючи йoму 

мoжливiсть «дoмaльoвувaти» в уявi пoчутi пoвiдoмлeння. Сьoгoднi, зa нaявнoстi 

вeликoї кiлькoстi рaдioстaнцiй, мoжливe звeрнeння чeрeз рaдio дo пeвнoї цiльoвoї 

рaдioaудитoрiї. Друкoвaнi зaсoби мaсoвoї iнфoрмaцiї бiльш придaтнi для дoвгих i 

склaдних пoвiдoмлeнь.Зoвнiшня рeклaмa вхoдить в блoк нaйсильнiших рeклaмних 

ЗМI. Вoнa вирiшує ряд зaвдaнь, якi нe в змoзi рeaлiзувaти iншi види рeклaми: 
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стaбiльнe прoсувaння фiрми, стaбiльнe прoсувaння тoргoвeльнoї мaрки, 

нaйшвидшe зaлучeння клiєнтiв. Дo iнтeрнeт-рeклaми вдaються, пeрш зa всe, 

кoмпaнiї, щo прaцюють в висoкo кoнкурeнтних oблaстях i прoпoнують спoживчi 

тoвaри у висoкoму цiнoвoму сeгмeнтi –aвтoмoбiлi, пoбутoву тeхнiку, дoрoгий 

гoдинник тa iншe, a тaкoж рiзнoгo рoду фiнaнсoвi пoслуги, пoслуги зв’язку. Зa 

дoпoмoгoю iнтeрнeту мoжнa вирiшувaти зaвдaння стимулювaння iпiдвищeння 

збуту шляхoм ствoрeння iнфoрмaцiйнoгo сeрeдoвищa для пiдтримки збуту 

прoдукцiї, якe зaбeзпeчує oпeрaтивну i якiсну взaємoдiю пoстaчaльникiв i 

спoживaчiв, зaлучeння нoвих пaртнeрiв пo збуту бeзпoсeрeдньo aбo чeрeз 

прoвaйдeрiв пoслуг, фiнaнсoвi iнтeрeси яких стикaються з iнтeрeсaмипoтeнцiйних 

пaртнeрiв пo збуту. Iнтeрнeт-рeклaмa дeшeвшa, нiж рeклaмa нa тeлeбaчeннi, рaдio 

aбo в друкoвaних видaннях в дaний пeрioд. Сeрeднiй кoристувaч мeрeжi звeртaє нa 

рeклaму бiльшe увaги, нiж тeлeглядaч aбo рaдioслухaч. Iнтeрнeт – oднe з нaйбiльш 

гнучких мeдia,у вiдпoвiдь нa змiну ринкoвoї aбo кoнкурeнтнoї ситуaцiї 

пoвiдoмлeння мoжуть змiнювaтися прaктичнo миттєвo [3, с. 68]. 

Визнaчeння впливу нoсiя як джeрeлa рeклaмнoгo звeрнeння є пoхiдним вiд 

зaгaльних цiлeй рeклaмнoї кaмпaнiї. Нaприклaд, бaжaння зaцiкaвити пoкупця будe 

ґрунтувaтися нa зoвсiм iнших зaсaдaх, aнiж бaжaння пeрeдaти пoвiдoмлeння aбo 

ствoрити пeвний iмiдж. Зa кoрдoнoм кoристуються п’ятьмa oзнaкaми нoсiїв, якi 

нeoбхiднo врaхoвувaти при прoвeдeннi дoслiджeнь: бeзстoрoннiсть, 

кoмпeтeнтнiсть, прeстиж, ствoрeння нaстрoю й умiння зaцiкaвити пoтeнцiйнoгo 

пoкупця. 

Тaким чинoм, рeклaмa мoжe пoширювaтися чeрeз тaкi oснoвнi кaнaли, як 

прeсa, тeлeбaчeння, рaдio, прямa пoштoвa рeклaмa, зoвнiшня рeклaмa, рeклaмa нa 

мiсцi прoдaжу, сувeнiрнa рeклaмa, рeклaмa в Iнтeрнeтi. Рeклaмa пeрeтвoрилaсь нa 

нeвiд’ємну склaдoву нaшoгo життя, нa вaжливий eлeмeнт iнфрaструктури зaсoбiв 

мaсoвoї iнфoрмaцiї, oхoпивши всi сфeри дiяльнoстi людини. Сaмe зaвдяки зaсoбaм 

мaсoвoї iнфoрмaцiї вoнa стaлa мaсoвoю, a знaчить мoжнa в тaкoму рaзi гoвoрити 

прo її eфeктивнiсть.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

БІСКВІТНИХ РУЛЕТІВ 

На сьогоднішній день аналіз ринку бісквітних рулетів, який був проведений 

компанією Pro-Consulting, дає можливість користуватись сучасними показниками 

обсягу, збуту, експорту, а також сучасними трендами даного ринку[1].  

Бісквітні рулети, за традиції, користуються популярністю в українського 

населення. Окрім того, даний вид продукції не являється товаром першої 

необхідності, тому в час економічної кризи попит на них падає. Таким прикладом 

є те, що сталося сім років тому, коли стрімко впала купівельна спроможність 

українців через нестабільне економічне становище, багато українців відмовились 

від солодощів, в тому числі і від бісквітних рулетів. Також на виробничі показники 

даної галузі України вплинули з негативної сторони і втрата підприємств на 

непідконтрольних територіях, а також  закриття шляхів експорту бісквітів в деякі 

країни [1]. 

Аналіз ринку бісквітних рулетів у 2020-2021 роках має процес відновлення. 

Поточний внутрішній попит, можна сказати, повністю задовольняється через 

вітчизняне виробництво, також на ринку є і імпортна бісквітна продукція саме 

категорії бісквітних рулетів. Важливо зазначити, що частка експорту бісквітних 

рулетів значно перевищує частку імпорту, що відіграє важливу роль для 

українських підприємств даної сфери[3]. 

В підсумку, зважаючи на дослідження ринку бісквітних рулетів, можна 

стверджувати, що не потрібно обмежуватись лише у виробництві одного виду 

рулетів, або ж зберігати лише класичність вигляду та смаку, а шукати всі можливі 

шляхи розробки нового виду за допомогою новітніх технологій аби розширювати 

асортимент на ринку даної продукції[2]. Особливо те, що на сьогоднішній день 

багато кондитерських підприємств створюють велику конкуренцію і постійно 

з’являються новинки, які привертають увагу, що в свою чергу відволікає від 

традиційного виготовлення та дизайну. До прикладу можна взяти заварний 

японський бісквіт, структурою якого служить полотно тканини, або бісквітний мох, 

що готується за допомогою молекулярної кухні, - такі вироби даного направлення 

вносять особливість на ринок, а підприємства, що їх використовують мають 

конкурентну перевагу[2]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЯКІСНИХ МЕТОДІВ 

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Якісні дослідження призначено для одержання глибинної інформації. Ці 

дослідження можна назвати інтерпретаційними. Вони дозволяють одержати 

інформацію про мотиви поведінки людей, тобто одержати відповідь на 

запитання: «Чому?».  

Вимоги до вибірки та математичного підтвердження вірогідності отриманої 

інформації до таких досліджень незастосовні.  

До якісних методів збору інформації належать фокусоване групове 

інтерв'ю, глибинне інтерв'ю, тести, аналіз протоколу, проекційні методи, 

біографічний метод. 

Кількісні та якісні дослідження не можна протиставляти, оскільки вони 

взаємозалежні та доповнюють одне одного. Тільки при такому підході до їхнього 

застосування можна одержати достовірну інформацію. Результати якісних 

досліджень можуть бути переведені в кількісну форму за допомогою, наприклад, 

такого кількісного методу, як контент-аналіз.  

При виконанні кількісних досліджень часто використовують якісні 

технології одержання інформації (асоціації, незакінчені пропозиції, питання-

пастки тощо). Проте необхідно пам'ятати, що кількісні та якісні методи мають 

свої специфічні дослідницькі цілі, призначення, об'єкти вивчення. 

Щодня «народжуються» нові підприємства, котрі виробляють все більше і 

більше товарів, використовуючи все більше природніх ресурсів. Тому необхідно 

досягти екологічно доцільного і економічно збалансованого їх використання через 

структурну перебудову господарства та подолання дисбалансу розвитку. Одним із 

методів є реалізація концепції стійкого розвитку в нашій державі, метою переходу 

України до якого є забезпечення високої якості життя нинішнього і майбутніх 

поколінь на основі збалансованого розв'язання проблем соціально-економічного 

розвитку, збереження навколишнього природного середовища, раціонального 

використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу держави.  

Скоротити використання ресурсів можна шляхом продовження життєвого 

циклу товарів, наприклад, з 2 років до 8, за допомогою їх передачі в подальше 

користування, що призведе до поступового скорочення сировинних виробництв, 

нарощування обсягу виробництв з закінченими технологічними циклами, що 

сприяють глибокій переробці та високій якості кінцевої продукції, ‒ мінімізація 

відходів. 

Мета дослідження полягає в дослідженні та визначенні ставлення молодого 

покоління (студентів) до методу збереження природних ресурсів через 

використання послуг посередницьких організацій типу Slando.ua, а в результаті – 

аналіз реалізації концепції стійкого розвитку в Україні. 

В умовах галопуючого розвитку економіки сьогодні все більше увагу 

приділяють не лише тому «ЩО зробити?», а й «ЯК зробити?»  
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«Як здійснювати виробництво з найменшою шкодою для навколишнього 

середовища?», «Як скоротити ресурси?», «Де знайти альтернативи?» – питання, 

що турбує провідні компанії, діяльність яких базується на концепції сталого 

розвитку.  

Так в Україні термін «сталий розвиток» часто вживають для означення лише 

неухильного зростання економічних показників країни, її регіонів, міст, сіл та 

окремих галузей економіки. Інколи до цього додають здійснення безсистемних 

заходів щодо збереження довкілля та поліпшення санітарних умов проживання й 

праці людей. Таке трактування є помилковим і таким, що не розкриває сутність 

даного явища в повній мірі.  

Однією з головних проблем сьогодення є обмеженість природних 

ресурсів, тому виробники повинні вибирати, які товари і послуги та в якій 

кількості вони будуть виробляти. Проте виникає запитання: «Чи доцільно 

витрачати ресурси на те, що вже існує і не використовується в повній мірі?» - 

адже не всі речі, котрі ми купуємо, використовуються постійно. Підприємство 

використовує кошти та виробничі ресурси на ті товари, які часто 

накопичуються і не використовуються. Наприклад, сім’я придбала автомобіль, 

котрим користувалась протягом певного часу. За певних обставин автомобіль 

другий місяць не використовується, а простоює в гаражі. Чи варто було б 

запропонувати автомобіль на користування іншим за певну плату? Інша родина 

має вдома старі меблі, якими не користується. Чи не доцільніше було б 

запропонувати їх безкоштовно чи за певну плату іншим?  

Нами було визначено основні гіпотези, в доведенні чи спростуванні яких 

полягає суть нашого дослідження: 

Гіпотеза 1. Студенти позитивно ставляться до сортування сміття, адже 

вважають, що це здешевлює його переробку. 

Гіпотеза 2. Молодь готова сортувати сміття за наявності необхідної 

кількості контейнерів. 

Гіпотеза 3. Зростання обізнаності населення про посередницькі організації, 

які дозволяють продовжити ЖЦТ. 

Гіпотеза 4. В Україні серед молоді зростає інтерес до продовження 

життєвого циклу товару шляхом перепродажу чи обміну. 

Гіпотеза 5. Основна причина значної популярності Slandо – можливість 

розміщення безкоштовного оголошення. 

Гіпотеза 6. Найчастіше молодь користується послугами посередницької 

організації Slandо з метою продажу товарів. 

 Гіпотеза 7. Студенти використовують послуги посередників типу Slandо 

через брак коштів. 

Для збирання інформації ми обрали метод анкетного інтернет-опитування, 

який дозволить отримати достатньо достовірну інформацію за умови 

дотримання певних ключових умов, таких як правильність визначення вибірки, 

побудови анкети, обґрунтованості вибору місця і часу опитування, правильність 

процедури підготовки анкетерів та процесу обробки даних.  
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OРГAНIЗAЦIЯ МAРКЕТИНГOВИХ ДOСЛIДЖЕНЬ РИНКУ 

Сучaсний стaн рoзвитку ринкoвих вiднoсин в Укрaїнi вимaгaє вiд вiтчизняних 

пiдприємств нaйoптимaльнiшoї oрiєнтaцiї як нa спoживaчa, тaк i нa ринoк зa усiмa 

нaпрямкaми дiяльнoстi. Пiдприємствa стикaються з великoю кiлькiстю склaдних 

прoблем i невизнaченiстю, щo пoстiйнo зрoстaють. Вoни змушенi кoнкурувaти не 

лише з вiтчизняними вирoбникaми тoвaрiв чи пoслуг, aле й з iнoземними 

кoмпaнiями, вiд яких, як прaвилo, чaстiше нaдхoдять привaбливiшi прoпoзицiї. 

Звiдси, кoжне пiдприємствo пoвиннo викoристoвувaти мaркетингoвi технoлoгiї для 

визнaчення свoїх мoжливoстей, щoб вибрaти сaме тi, якi дaдуть змoгу ствoрювaти 

тoвaри з нaйвищoю спoживчoю цiннiстю. Aдже oснoвним йoгo зaвдaнням є 

зaдoвoлення пoтреб спoживaчiв. Oтже, мaркетинг є oснoвним упрaвлiнським 

зaвдaнням для будь-якoї кoмпaнiї. 

Мaркетингoве дoслiдження – це нaукoве дoслiдження, яке спрямoвaне нa 

системaтичне збирaння, вiдoбрaження i aнaлiз фaктoгрaфiчнoї iнфoрмaцiї вiднoснo 

пoтреб, думoк, мoтивaцiй, стoсункiв, пoведiнки oкремих oсiб i oргaнiзaцiй, 

зв’язaних з мaркетингoм, тoбтo зi всiмa aспектaми прoсувaння нa ринoк визнaчених 

тoвaрiв i пoслуг, a тaкoж пiдгoтoвки цiєї iнфoрмaцiї для прийняття мaркетингoвих 

рiшень». Рoль мaркетингoвих дoслiджень пoлягaє у збирaннi неoбхiднoї iнфoрмaцiї 

щoдo oцiнення мaркетингoвих ситуaцiй тa прийняття нa її oснoвi oбґрунтoвaних 

мaркетингoвих рiшень [1, с. 85-87; 3, с. 24-26]. 

Нaйвaжливiшими нaпрямкaми мaркетингoвих дoслiджень є: визнaчення цiлей; 

вирiшення прoблеми; сприяння рoзвиткoвi пiдприємствa. Пo-перше, дoслiдження 

ринку чaстo викoристoвують для oрiєнтaцiї. З дoпoмoгoю результaтiв 

мaркетингoвoгo дoслiдження мoжнa oцiнити oбсяг ринку, визнaчити сегмент, 

пoтенцiйних спoживaчiв i нa oснoвi цiєї iнфoрмaцiї встaнoвити цiлi для рoзширення 

aбo скoрoчення дiяльнoстi, сфoрмувaти плaн прoдaж. Пo-друге, кoли визнaченa 

прoблемa aбo нaявнa прoблемнa ситуaцiя, тo мaркетингoвi дoслiдження є зaсoбoм 

для aнaлiзу цiєї прoблеми i її причини, a тaкoж для пoшуку шляхiв вирiшення 

iснуючих прoблем. 

Метoди прoведення мaркетингoвих дoслiджень тaкoж ширoкo вiдoмi, цiлкoм 

стaндaртнi i викoристoвуються всiмa мaркетингoвими aгенцiями. Дo нaйбiльш 
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рoзпoвсюджених метoдiв кiлькiсних дoслiджень слiд вiднести oсoбистi квaртирнi. 

Oсoбистi вуличнi aбo мaгaзиннi iнтерв’ю, телефoннi iнтерв’ю, in-hall тa in-home 

тести [2; 4, с. 68-69]. 

Серед метoдiв збирaння мaсoвoї iнфoрмaцiї в сучaсних умoвaх нaйбiльшу 

пoпулярнiсть у свiтi мaють фoкус-групи i глибиннi iнтерв’ю, хoчa прoвiднi aгенцiї 

кoристуються менш рoзпoвсюдженими дoслiдницькими метoдикaми, тaкими, як 

вимiр фiзioлoгiчних реaкцiй oргaнiзму людини нa прoпoнoвaнi стимули, прoекцiйнi 

технiки.  

Кiлькiснi метoди дoслiдження, як i рaнiше, знaчнo бiльш пoширенi у свiтi: нa 

якiснi метoди дoслiдження припaдaє близькo 10 % oбoрoту єврoпейськoгo ринку 

мaркетингoвих дoслiджень, причoму двi третини зaгaльнoгo бюджету нa якiснi 

дoслiдження витрaчaється нa зaстoсувaння нaйбiльш рoзпoвсюдженoгo метoду – 

прoведення фoкус-груп. 

В Укрaїнi кoндитерську прoдукцiю вигoтoвляють бiльше 600 пiдприємств, щo 

прaцюють у рiзних гaлузях. Рoзмiщення цих пiдприємств в крaїнi дoстaтньo 

рiвнoмiрне й вiдпoвiдaє щiльнoстi нaселення. Бiльш висoкoю є кoнцентрaцiя 

вирoбництвa в пiвденнoму i схiднoму регioнaх крaїни. Oскiльки рoзмiщення 

пiдприємств, щo iснують, булo зумoвленo середoвищем, у якoму не мaли мiсця 

кoнкуренцiя тa iншi ринкoвi фaктoри, тo пoряд з великими, непoгaнo oснaщеними 

пiдприємствaми функцioнують мaленькi зaвoди тa цехи iз зaстaрiлoю технoлoгiєю 

вирoбництвa [2; 5, с. 168-169]. 

Oснoвну чaстину прoдукцiї ‒ 76% вигoтoвляють великi кoндитерськi фaбрики, 

якi мaють бiльш сучaснi технoлoгiї тa устaткувaння. 

Негaтивнo вплинув нa oбсяги вирoбництвa гaлузi тaкий чинник, як зрoстaння 

цiн нa кoндитерськi вирoби. Це вiдбувaлoся внaслiдoк пiдвищення вaртoстi 

сирoвини i дoпoмiжних мaтерiaлiв, якi в сoбiвaртoстi прoдукцiї склaдaють 75-80%. 

Oснoвнoю сирoвинoю в кoндитерськiй прoмислoвoстi є цукoр, кiлькiсть якoгo в 

бiльшoстi вирoбiв дoсягaє 50 %, a цiни нa цукoр в Укрaїнi пoстiйнo зрoстaють. 

Тaким чинoм, дoслiдження ринку – це нaйпoширенiший нaпрям 

мaркетингoвих дoслiджень. Oб’єктaми ринкoвoгo дoслiдження є тенденцiї i 

прoцеси рoзвитку ринку i фaктoри, якi нa ньoгo впливaють, зoкремa, aнaлiз змiн 

екoнoмiчних, нaукoвo-технiчних, демoгрaфiчних, екoлoгiчних, зaкoнoдaвчих тa 

iнших фaктoрiв, a тaкoж структурa i геoгрaфiя ринку, пoпит i прoпoзицiя нa ринку 

тa умoви їх oптимaльнoгo спiввiднoшення, мiсткiсть тa її динaмiкa, бaр’єри ринку, 

стaн кoнкуренцiї, ринкoвa кoн’юнктурa, мoжливoстi i ризики. Нa пiдстaвi 

дoслiдження ринку мoжнa oтримaти прoгнoзи йoгo рoзвитку, з’ясувaти 

кoн’юнктурнi тенденцiї, ключoвi фaктoри успiху; нaйефективнiшi спoсoби ведення 

кoнкурентнoї пoлiтики нa ринку й iнфoрмaцiю прo мoжливoстi вихoду нa нoвi 

ринки; прoвести сегментувaння ринку, oбґрунтувaти вибiр цiльoвих ринкiв i 

ринкoвих цiн. 
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МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

Імідж є одним з головних елементів управління, що сприяє підвищенню 

ефективності функціонування організації. Крім цього, він являє собою інструмент 

впливу на суспільну та індивідуальну свідомість, що потребує постійного 

контролю. Однак імідж виступає не тільки як засіб, а й як об'єкт управління. 

На сьогоднішній день формування іміджу є одним з важливих інструментів в 

діяльності організації. Грамотно створений позитивний образ фірми дозволить їй 

досягти значних успіхів в постійно мінливих умовах ринку, зайняти лідируючі 

позиції серед конкурентів і завоювати довіру споживачів. У зв'язку з цим є 

актуальним вивчення проблеми формування іміджу організації. 

Необхідно відзначити, що організація у відповідності зі своїми особливостями 

повинна в структурі іміджу поєднувати різні види, спрямовані на досягнення цілей. 

Серед усіх видів іміджу можна виділити найбільш важливі. По-перше, це імідж 

товару, що представляє собою сприйняття споживачами характеристик товару або 

послуг. Сюди входить функціональна цінність продукту, тобто вигода від самого 

товару, і ті додаткові атрибути і властивості, які відрізняють товар серед подібних 

(дизайн, назва, якість, упаковка і т.д.). По-друге, внутрішній імідж фірми, що є 

сукупністю уявлень співробітників підприємства про нього. Тут співробітники 

виступають в ролі інформаторів потенційних споживачів про внутрішній атмосфері 
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і роботі. Внутрішній імідж дуже сильно впливає на зовнішній образ організації. 

Також невід'ємним видом іміджу є соціальний, заснований на сприйнятті широкої 

громадськості про роль компанії в економічному, культурному та соціальному 

житті суспільства [1]. 

Весь процес створення іміджу можна розділити на чотири етапи. Перший етап 

– розробка, аналіз і оцінка концепції іміджу. На цьому етапі відбувається 

визначення цільових груп (наприклад, споживачі, партнери, спонсори і т.д.), кожну 

з яких необхідно ретельно вивчити. Дуже важливо правильно зібрати для цього 

інформацію. Можна скористатися методами опитування або анкетування за 

сегментами персоналу, споживачів і дослідників, можна замовити в спеціалізованій 

агентстві соціологічне дослідження, однак дана послуга дуже дорога і довга. 

Другий етап – розробка програми з розвитку іміджу. Даний етап є 

найскладнішим і витратним. На основі даних про цільові групи, компанія 

розробляє стратегію розвитку, що включає місію, цілі, принципи, конкурентні 

переваги, сегменти ринку і інше. Розробляється план, що включає ряд способів і 

методів формування іміджу організації. 

Третій етап – реалізація розробленої програми. Успішність виконання даного 

плану буде залежати від ступеня правильності виконання попереднього. Для 

здійснення програми створюється спеціальна команда, що має необхідні навички і 

досвід. 

Четвертий етап – оцінка створеного іміджу, його підтримання та закріплення. 

Після створення іміджу організації потрібно оцінити імідж за допомогою 

спеціальних методів та інструментів. Постійно вести моніторинг всіх джерел 

інформації про організацію і про ставлення до неї (ЗМІ, книга відгуків та 

пропозицій тощо) [3, с.31-34]. 

Варто зазначити, що правильно сформований імідж повинен забезпечити 

організації відповідність ряду критеріїв: 

- наявність високої конкурентоспроможності; 

- затребуваність в товарах, роботах, послугах організації з боку 

споживачів; 

- існування сприятливого психологічного клімату; 

- позитивне постійне висвітлення діяльності компанії в ЗМІ; 

- наявність інвесторів, спонсорів, які надають фірмі матеріальну, фінансову 

підтримку; 

- високий рівень довіри до підприємства з боку ділових і соціальних 

партнерів. 

Сформувати позитивний споживчий бізнес-імідж компанії простіше, якщо ще 

на етапі планування використовувати ефективні інструменти. Одних фінансових 

вливань тут недостатньо. По-перше, важливо почати застосовувати інструменти 

заздалегідь, щоб суспільство встигло сприйняти «установку». По-друге, треба 

систематично використовувати їх для підтримання образу. Зважаючи на це, варто 

виокремити популярні інструменти: 

– фірмовий стиль – він повинен викликати позитивні емоції, добре 

запам'ятовуватися і асоціюватися з брендом (організацією); 
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–співпраця із засобами масової інформації – створення інформаційних 

приводів, включаючи згадку про фірму в новинах, участь в популярних програмах, 

спонсорування різних культурно-масових заходів; 

–партнерство з розкрученими брендами – це вигідно, якщо цільова аудиторія 

у підприємств одна, а товар або послуга націлені на задоволення подібних потреб 

[5, с.101-103]. 

Окремо варто розглядати інтернет-комунікації. Тут відкриті широкі 

можливості по створенню репутації з нуля і надається маса інструментів для її 

підтримки. 

При вивченні і конструюванні іміджів застосовуються різноманітні методи 

маркетингових досліджень. У першу чергу це, безумовно, різноманітні методики 

опитувань, за допомогою яких аналізуються профілі реальних і бажаних іміджів. 

Для цих же цілей активно застосовуються тестування, експерименти. Існують різні 

підходи та способи вимірювання іміджу компанії. Короткий виклад основних з них 

наведено в табл.1. 

 

Таблиця 1 – Методи оцінки іміджу підприємства [1] 

 

У підсумку можна зробити висновок, що оцінка іміджу організації базується 

на двох аналітичних складових: функціональної та комунікативної. Перша 

реалізується на стадії формування образу, визначення його основи, базових 

характеристик. При правильній і повній оцінці цілей, завдань, які ставляться перед 

іміджем, виходить сформувати образ, здатний результативно працювати на 

компанію. Імідж впливає на успіх діяльності організації та виступає одним з 

головних факторів у визначенні конкурентоспроможності фірми, привабливості її 

товарів і послуг в очах споживачів. 
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Назва методу Суть методу 

Метод семантичного 

диференціалу 

При аналізі здійснюється опис об'єкта - ступінь своєї згоди чи 

незгоди завдяки присвоєнню балів), які можуть містити очікування, що 

приписувалися даному підприємству. 

Метод використання 

шкали сумарних оцінок 

Осoбливим чинoм розташовані зaпитання із oцінкaми кожного 

суджeння дaють змoгу пoбудувати дiaгрaму, якa oб'єднує свoїми лініями 

усeрeднeнi вiдпoвiдi. Оцiнкa визнaчається через дoдaвaння oцiнoк за 

всіма пунктами шкали. 

Метод інтеграції 

інформації 

Передбачає визначення ставлення до організації за кожними за 

раніше визначеними компонентами. 

Метод використання 

шкали Степела 

Респонденту пропонують висловлювання із низки заяв, що 

описують досліджуваний об'єкт і які він має оцінити точність кожного 

висловлювання (позитивно, негативно або нейтрально). 



150 
 

3.  Булкакова О.В. Бренд-імідж підприємства на споживчому ринку. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 13. Ч.1. 

С. 31-36. 

4.  Литвиненко К.О. Корпоративний імідж як чинник 

конкурентоспроможності компанії. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 

Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). № 2. 2020. С. 24-28. 

5. Лозовський О. М., Дрончак І. В. Формування іміджу підприємства як 

елементу конкурентоспроможності. Молодий вчений. 2016. № 1(1). С. 101-104. 

6. Громова О. Є. Стратегічне управління конкурентоздатністю 

підприємства: маркетингові аспекти формування: монографія. Хмельницький: 

ХНУ, 2020. 350 с.  

 

 

Оксана Кремпова 

Науковий керівник: Альона Танасійчук, 

д-р екон.наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ПЮРЕ 

Для ефективної ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної 

боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Принциповою особливістю 

маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору та аналізу внутрішньої та 

зовнішньої поточної інформації, є його цільова спрямованість на вирішення певної 

проблеми, або комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює 

збір і аналіз інформації  і маркетингове дослідження. Маркетинговий аналіз 

передбачає визначення та оцінку ринків підприємства та зовнішнього середовища 

маркетингу з метою виявлення привабливих можливостей, труднощів і слабких 

місць в роботі підприємства. 

Маркетингові дослідження – це збір, обробка та аналіз даних про ринок, 

конкурентів, споживачів, ціни, внутрішній потенціал підприємств з метою 

зменшення невизначеності, супутньої прийняттю маркетингових рішень. 

Дитяче пюре – ця різновид спеціалізованого дитячого харчування  для віком 

від 4 до 12 місяців, про те зручний варіант упаковки і смак привертає увагу дітей і 

більш старшого віку, розглядається як зручний перекус. Найчастіше, саме пюре 

більшість батьків вибирає в якості першого прикорму і доповнення до основного 

раціону для дітей першого року життя.  

Опитування було проведено в жовтні  2021 року, вибірка склала, 20 осіб. За 

проведеним опитуванням стало відомо, що у 61% опитаних є діти і у 39% немає. 

Так само 88,2% опитаних жіночої статі і 11,1% чоловічої статі.  
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Рисунок 1‒ для кого купується пюре 

 

  
Рисунок 2 – стать респондентів 

 

 
Рисунок 3 – вік членів сім’ї що споживають пюре 

 

З результату опитування можна зробити висновок що, що у більшості, тобто 

38% старше 18 років, 21% діти від 4 до 7 років,  13% від 1 до 3 років, 12% діти від 

6 місяців до 1 року, 8% діти від 7 до 12 років та 8% діти від 12 до 18 років. 
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Рисунок 4 – смаки пюре яким надають перевагу  

 
 Рисунок 5 – упаковка якій надають перевагу 

 

На запитання про переваги в смаку пюре більшість респондентів 25% вибрали 

яблуко, 18% вибрали полуниця банан також 18% вибрали персик, 13% опитаних 

вибрали грушу, 11% манго, 9% яблуко манго, 4% яблуко малина та 2% вибрали 

інше. Також 89% батьків вважають краще купувати дитяче пюре в м’якій упаковці 

дой-пак, та лише 11% у скляній баночці. 

Результати опитування показали що дитяче пюре споживають люди різного 

віку, від 6 місяців і старше 18 років. Які надають перевагу в більшості випадків  

пюре з яблука та полуниця банан, і також м’якій та скляній упаковці. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Робота підприємства щодо планування, реалізації та контролю руху товарів 

від виробника до кінцевого покупця з метою задоволення потреб споживачів та 

отримання фірмою прибутку це- Збутова політика. Основна мета розподільчої 

політики полягає у формуванні оптимальної розподільчої системи, організації 

ефективного збуту виготовленої продукції. Збут у діяльності підприємства має 

велике значення, оскільки забезпечує зворотний зв'язок з ринком, надає 

підприємству інформацію про динаміку та структуру попиту, про зміни у потребах 

і перевагах покупців. Обґрунтована збутова політика є необхідною умовою 

досягнення позитивних фінансових результатів, зміцнення фінансової 

самостійності та підвищення ділової активності підприємства. Основною метою 

збутової політики є організація оптимальної збутової діяльності для ефективного 

продажу продукції шляхом створення мережі точок збуту, складів проміжного 

зберігання, пунктів технічного обслуговування і виставкових залів, визначення 

маршрутів руху товарів, забезпечення транспортування, організації 

навантажувальних та розвантажувальних робіт, забезпечення ефективного 

товаропросування [1]. 

Завданням кожної фірми є сумістити та задовольнити вимоги та бажання 

клієнтів та виробничої можливості самої фірми тому будь яке підприємство 

намагається довести споживачу незаперечні переваги свого товару, а для того, щоб 

покращити збутову діяльність підприємства необхідно спочатку дослідити її стан і 

виявити ефективність роботи вже існуючої збутової системи на підприємстві. На 

основі досліджень сильних та слабких сторін збутової діяльності треба розробити 

стратегічні заходи [1-3]. 

Отже, що таке стимулювання?  Стимулювання збуту ‒ це використання 

короткотермінових заходів, розрахованих на швидке реагування ринку у відповідь 

на пропонування підприємством своєї продукції. Отже, стимулювання сбуту на 

підприємстві це пряме заохочення споживачів придбати товар або послугу 

підприємства, а точки збуту включити ці товари до свого асортименту. Значить 

основні цілі стимулювання збуту це- популяризація послуг або товару, заохочення 

споживачів здійснити покупку послуг підприємства. 

Існують різні види стимулювання збуту серед споживачів  

- Цінове стимулювання. Зниження цін може ініціювати або виробник або 

торговельне підприємство, яке бажає здобути репутацію недорогої торговельної 

організації. Зниження цін може бути також результатом взаємної угоди двох 

сторін: виробник надає знижку торговельній мережі, а та – частково, повністю або 

навіть у більших розмірах, продає її споживачеві [1]. 

 - Зниження ціни за допомогою прямої знижки: 

1) Знижка у відсотках. На упаковці зазначається, що ціну знижено на 10 або 20 

%. Це не призводить до змін в організації торговельної зали або маркуванні товару. 
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На товар наклеюють дві етикетки — з старою ціною(для того щоб споживач мав 

змогу порівняти) і новою; 

2) Знижка із зазначенням її розмірів в вигляді конкретної суми, наприклад «-

100 грн» 

3) Зазначення нової ціни (без розміру знижки). У цьому разі інформують про 

причину встановлення нової ціни: випуск удосконаленого продукту; річниця; 

свято. 

 - Поєднаний продаж. Застосовується до товарів, що доповнюють один одного 

і жодний з яких не є обов'язковим компонентом іншого. Ціна комплекту 

встановлюється нижчою від суми цін кожного з товарів. 

- Активна пропозиція. Це всі види стимулювання, що потребують активної і 

вибіркової участі споживача. Існує два узагальнених способи стимулювання 

споживача, в основу яких покладено цей принцип: конкурси, лотереї та ігри.  

Ефективність збуту продукції має як економічний, так і соціальний аспект. 

Відтак, необхідно досліджувати методику комплексної оцінки ефективності 

управління збутовою діяльністю поетапно [3].  

Етап 1. Оцінка виконання плану реалізації продукції в звітному році 

передбачає порівняння планових і фактичних показників в натуральному і 

вартісному виразах за обсягами: реалізації, виручки, витрат, прибутку, тощо. 

Оцінку виконання плану пропонуємо доповнити порівнянням фактичних 

показників до низки нормативних (ціна одиниці продукції: мінімально допустима, 

індексна, бажана; обсяг реалізації: мінімальний, індексний, бажаний; прибуток від 

реалізації продукції: мінімально допустимий, індексний).  

Етап 2. Оцінка ефективності управління збутовою діяльністю підприємства по 

кожному товарному напрямку передбачає аналіз основних результативних 

показників для визначення ефективності роботи підприємства в області реалізації 

продукції.  

Етап 3. Оцінка ефективності управління збутовою діяльністю в розрізі 

товарного портфеля підприємства передбачає виявлення ролі кожного продукту в 

загальному досягнутому результаті. 

Етап 4. Аналіз впливу конкуренції і збутових стратегій на ефективність 

управління комунікаційно-збутовою діяльністю підприємства дозволяє оцінити 

вплив конкурентів, конкурентної структури, обсягів реалізованої продукції, 

виручки та інших факторів на ефективність управління маркетинговою діяльністю 

підприємств. 

Отже збутова політика має ключову роль в діяльності підприємства, a 

стимулювання збуту є однією з найважливіших функцій стратегічного управління. 

Саме вона регулює маркетингову стратегію таким чином, щоб задовольнити 

максимум потреб споживачів. Найважливішою ціллю підприємства, має бути 

впровадження інноваційних методів та пошук альтернативних варіантів при 

формуванні збутової політики фірми. 
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На сьогоднішній день велика кількість підприємства проводить дослідження, 

направлені на вивчення поведінки споживачів. Виходячи з цього можна 

виокремити тенденції в існуючих підходах та методах вивчення зміни поведінки 

споживачів в умовах кризи, які застосовують дослідницькі компанії: - опитування 

у вигляді персональних глибинних інтерв'ю з респондентами на дому, випадкова 

маршрутна вибірка [4]; - підрахування рівня індексу споживчої довіри; - щомісячне 

дослідження зміни індексу споживчих настроїв в Україні, що складається з індексів 

поточного становища (ІПС) та економічних очікувань (ІЕО) [1]; - дослідження 

панелей домашніх господарств [3]; - оnline-опитування споживачів; - опитування 

за репрезентативною вибіркою споживачів, про наслідки впливу на них кризових 

явищ, - глибинні інтерв’ю з топ-менеджментом вітчизняних й іноземних компаній, 

відносно стратегічних проблем та можливостей, які утворилися під час активізації 

кризових явищ; - співставлення результатів аналізу економічних показників із 

відкритих джерел з ситуацією на іноземних ринках тощо. 

Мeтою маркетингових досліджень є пошук можливостей підприємства вийти 

на конкурентні позиції на ринку, мінімалізація рівня невизначеності та 

кoмерційних ризиків, збільшення шансів на успіх маркетингової діяльності 

підприємства загалом. Рeзультатом маркетингових досліджень є обґрунтоване 

планування маркетингової дiяльності підприємства або організації, виявлення 

маркетингових можливостей та загроз, а також створення пристосoваної системи 

реагування на зміни у серeдовищі яке оточує підприємство[2]. 

Центральним питанням маркетингових досліджень поведінки споживача є 

прийняття рішення про покупку. Дослідження поведінки споживача є надзвичайно 

важливим, оскільки розуміння такої поведінки дає можливість краще задовольнити 

потреби споживача, надає можливість не лише пристосовуватися до такої 

поведінки, але й за допомогою маркетингових інструментів формувати її [1]. 

Основними цілями дослідження поведінки споживача є: встановлення типу 

купівельної поведінки як вихідної бази дослідження споживачів; визначення 

можливостей формувати і передбачити поведінку споживача; визначення 
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прогнозованого рівня попиту; краще задоволення потреб споживачів; сегментація 

ринку за поведінковим фактором та обґрунтований вибір сегменту.  

Слід зазначити, що маркетингові дослідження поведінки споживачів 

поділяються на дві групи: кількісні та якісні дослідження. Якісні методи 

дослідження поведінки споживачів мають на меті вивчення поглядів, відносин, 

думок та інтересів споживачів. Вони спрямовані, насамперед, на аналіз дій 

споживачів, їх купівельну реакцію, ніж на кількісне їх описування. Специфіка 

якісних досліджень полягає в тому, що вони дозволяють зрозуміти поведінку 

споживача без підтвердження статистичною інформацією [4].  

Метою проведення кількісних дослідження є з’ясування таких питань: 

ставлення споживачів і усвідомленість; мотивація і відчуття; стиль життя 

теперішній і у майбутньому; купівельна поведінка у майбутньому. Кількісні 

методи маркетингових досліджень поведінки споживача спрямовані на збір та 

аналіз даних на основі наявної інформації та отриманих в процесі опитування 

даних, які підлягають статистичній обробці. До основних методів таких досліджень 

належать: кабінетні методи (традиційний аналіз документів; контент-аналіз; 

кореляційний та регресивний аналіз), опитування з використанням закритих 

запитань. 

Головні засади, які потрібно брати до уваги при організації і проведенні 

маркетингових досліджень, - оперативність, комплексність, регулярність, 

економічність, об'єктивність, системність, точність, ретельність. Кожна з цих засад 

важлива сама по собі, але взяті в сукупності взаємодії вони дають змогу створювати 

такі маркетингові дослідження, які можуть стати надійною базою для прийняття 

добре обґрунтованих, раціональних управлінських рішень [3]. 

 Успішна діяльність підприємства на ринку, отримання реальних 

конкурентних переваг вимагають значних зусиль на проведення маркетингових 

досліджень з метою встановлення залежності між спонукальними факторами 

маркетингу та поведінкою покупців. Поведінка споживачів залежить не лише від 

зовнішніх чинників, але й від їхнього світогляду, виховання, вроджених 

особливостей. Підприємствам- необхідно обов'язково враховувати мотиви 

поведінки споживачів і привід здійснення покупки товарів. Завдяки цьому компанії 

зможуть віднести свою продукцію до певного типу товарів за характером попиту і, 

знаючи розподіл доходів своїх споживачів, матимуть змогу користуватися 

результатами даного дослідження для коректування своєї маркетингової стратегії. 
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В сучасних умовах жодне підприємство у сфері ринкових відносин не може 

нормально функціонувати без розробки та проведення маркетингових досліджень. 

Це відбувається тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси 

підприємства обмежені.  

Кожен суб’єкт має свої потреби, задоволення яких не завжди є можливим. До 

кожного необхідний свій індивідуальний підхід. Тому, в нових умовах виживає те 

підприємство, яке може найбільш точно виділяти і вловлювати різноманітність 

смаків споживачів [1]. 

Конкурентоспроможність – здатність певного об’єкта або суб’єкта 

перевершити конкурентів у заданих умовах. Завдяки саме цим самим різним та 

різноманітним умовам, конкурентоспроможність є динамічним середовищем та 

має мінливий характер [2]. 

Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися такими 

показниками, як висока виробнича ефективність, яка реалізується завдяки 

сучасному обладнанню, технологіям, кваліфікованими працівниками та здатністю 

завоювати й тривалий час утримувати перші позиції на ринку, що забезпечується 

завдяки ефективному використанню принципів маркетингового управління, це такі 

як [3]:  

– принцип організаційної поведінки 

– принцип професіоналізму керівництва; 

– принцип прибутковості та ефективності; 

– принцип оптимального контролю та обліку; 

– принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації. 

Під час оцінювання, прогнозування та управління конкурентоспроможністю 

підприємства необхідно враховувати усю сукупність внутрішніх та зовнішніх 

чинників, що вплинули чи потенційно можуть вплинути на її формування. 

До етапів дослідження конкурентоспроможності підприємства відносять такі 

з них [4]: 

I етап – «Ідентифікація конкурентів». Для кожного ринку товару і послуг 

повинні бути ідентифіковані пріоритетні конкуренти, яких буває три типи: лідер, 

претендент, послідовник. 

II етап – «Моніторинг діяльності конкурентів». Моніторингу, тобто 

постійному стеженню за станом і діями конкурентів, підлягають конкуренти, для 

яких є висока зацікавленість, але низька можливість впливу. 

III етап – «Виявлення сильних і слабких сторін конкурентів». Для реалізації 

цього етапу використовують декілька методів: SWOT-аналіз, аналіз закріплення.  



158 
 

IV етап – «Визначення позицій конкурентів на ринку». За результатами оцінки 

цілей і стратегій кожного з конкурента, підприємства ранжують по ключових 

чинниках успіху. 

Об’єкти, що володіють конкурентоспроможністю, можна розбити на чотири 

групи [5]: 

– товар; 

– підприємство (як виробники товарів); 

– галузь (як сукупності підприємств, що пропонує товари або послуги); 

– регіони (райони, області, країни або їх групи). 

Конкурентоспроможність товар – споживач оцінює з точки зору своїх потреб 

і повноти їх задоволення. Володіючи обмеженими можливостями споживач прагне 

максимізувати ступінь своєї загальної задоволеності. 

Конкурентоспроможність підприємства – оцінюється споживачем з точки зору 

положення підприємства на ринку (відоме / невідоме, чи давно працює, яку частку 

ринку займає, які гарантії дає, який ступінь довіри підприємству у інших 

споживачів, які відгуки про якість його продукції). 

Конкурентоспроможність галузі – оцінюється споживачем з точки зору 

пріоритетності його власних потреб, які підлягають задоволенню. Так, отримавши 

річну премію, у споживача (приватна особа) може виникнути вибір, що купити на 

ці гроші - нові меблі на кухню, нову пральну машину або путівку до екзотичної 

країни. 

Конкурентоспроможність країни – з точки зору споживача оцінюється як 

рівень якості життя, який забезпечується споживачеві 

Отже, підвищення конкурентоспроможності підприємств є однією з 

найактуальніших проблем. Необхідне застосування заходів щодо її підвищення. 

Разом з тим потрібно розвивати ринкову інфраструктуру на споживчому та 

товарному ринках.  

Стійке підвищення конкурентоспроможності підприємств можливо тільки при 

довгостроковому і безперервному розвитку підприємства. Це обумовлює 

необхідність розробки чіткого інструментарію оцінки та підвищення 

конкурентоспроможності товарів і послуг, заснованого на взаємозв’язку 

загальновідомих економічних законів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

ДІЄТИЧНОГО ХЛІБА 

Маркетингові дослідження – це галузь, яка стрімко розкивається. 

Підприємства України вже понад 20 років використовують результати 

маркетингових досліджень для прийняття управлінських рішень зі зменшеною 

ризикованістю. [1] 

Маркетингові дослідження визначаються як систематичний і об’єктивний 

процес генерування інформації для допомоги при прийняті маркетингових рішень. 

Цей процес включає в себе визначення того, яка інформація потрібна, розробку 

методу збору інформації, управління та впровадження збору даних, аналіз 

результатів, і повідомити про результати та їх наслідки. Це визначення, говорить 

про те, що інформація про маркетингові дослідження не є випадково зібраною. 

Також, щоб зібрана інформація була точною, маркетингові дослідження повинні 

бути об’єктивними.  

Завдання маркетингового дослідження полягає в тому, щоб уточнити та 

подати точну інформацію для зменшення невизначеності прийняті рішень. 

Хліб є популярним харчовим продуктом європейців, жителів Близького Сходу 

та представників індійських культур. Хліб-харчовий продукт, що випікається з 

борошна. До хлібів відносять цілу групу основних продуктів, які виробляються 

шляхом випічки. Хлібопечення- найбільш розвинена галузь харчової 

промисловості України. Ця галузь займає одне з перших місць у виробничій 

діяльності споживчої кооперації нашої держави. [2] 

Ринок виробництва натуральної дієтичної продукції має великий потенціал 

для росту. Розроблену значну кількість різноманітних хлібобулочних виробів. 

Перед виробниками дієтичного хліба стоїть ряд проблем, пов’язаних з 

покращенням якості харчової цінності дієтичного хліба. Дуже важливим 

проблемами є:  

-удосконалення технології з метою інтенсифікації виробництва хліба. 

-регулювання його харчової цінності.  

-створення нових дієтичних сортів хліба і хлібобулочних виробів. 

В раціоні українців велику частку складають хліб та хлібобулочні вироби. 

Цікавим є те, що українська норма споживання хлібобулочних виробів більш ніж в 

2 рази перевищує середнє значення по європейських, країнах (134г/доб), а 

фактичне споживання ще вище (345г/доб). Це з одного боку обумовлено 

національною традицією вжити всі страви з хлібом, а з іншої- браком коштів у 
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населення для вибору широкого асортименту продуктів. Інтерес до хлібобулочних 

виробів як об’єкту утворення продуктів з функціональними властивостями 

неухильно зростає. [3] 

Основними критеріями вибору місця купівлі дієтичного хліба та 

хлібобулочних виробів є близькість місця продажу до місця проживання або 

роботи, а також можливість купівлі інших продуктів харчування в одній точці, тому 

три четверті покупок на магазини і супермаркети.  

Головними критеріями при виборі хліба в торговій точці за інших рівних для 

споживача є смак і якість продукту. Інші чинники мають значно менше значення. 

Смаки споживачів не відрізняються особливою різноманітністю: лідерами переваг 

є давно відомі сорти хліба, що випускаються заводами. 

Технологія свого стилю і бренду вимагає витрат і в результаті до 10% 

підвищує відпускну ціну. Але це дає дуже суттєвий результат. За оцінками 

експертів, назва та упаковка хлібобулочних виробів залучають споживача та, 

природно, розширюють збут. Це дає компаніям шанси збільшення ринку. Також на 

попит впливає реклама. Проте сьогодні більшість підприємств роздрібної торгівлі 

рекламою дієтичного хліба та хлібобулочних виробів не займаються взагалі. Це 

зумовлено тим, що більшість торгових працівників вважає, що, оскільки хліб є 

товаром першої необхідності, що має постійний попит, то він не потребує реклами. 

Це не так, оскільки на споживчому ринку постійно з'являються нові та 

відроджуються традиційні види даної продукції, наприклад, різні сорти житнього 

хліба. Це і вимагає проведення рекламних заходів щодо формування попиту та 

стимулювання збуту. Збагачення дієтичних хлібобулочних виробів добавками з 

профілактичною спрямованістю залишається затребуваним та актуальним. 

Особливо цінними є натуральні добавки, які збагачують хліб корисними для 

здоров'я речовинами та сприятливо впливають на технологію хлібопечення. 

Тому в підсумку, можна сказати що на сьогодні хлібопекарська галузь займає 

значне місце у житті людини та відіграє значну роль, задовольняючи населення в 

основному продовольчому продукті. З’являється необхідність більш глибокого 

вивчення галузі цієї продукції. Така важливість виникає через те, що вид цього 

продукту харчування має особливе значення для українського ринку 

продовольства в цілому. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОВАРНОГО 

РИНКУ  

Мaркeтингoві дoсліджeння ринкy цe чaстина системи персоналу певного 

підприємства , яка направлена на якісні та кількісні потреби персоналу та її 

організації ,яка містить визначення проблеми цільове збирання та обробку данних 

, а також створення рекомендацій з різних точок зору маркетингової діяльності , з 

метою модернізувати прийняття дієвих управлінських рішень. 

Мета маркетингових досліджень – виявлення можливостей фірми зайняти 

конкурентні позиції на конкретному ринку шляхом пристосування своєї продукції 

7 до попиту і вимог покупців. Маркетингові дослідження виступають як початок і 

логічне завершення будь-якого циклу маркетингової діяльності з метою зменшення 

невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових рішень. 

Маркетингова діяльність підприємств легкої промисловості є системою, що 

включає планування, організацію, виконання і контроль маркетингових програм, 

оцінювання прибутків, ризиків і ефективності маркетингових заходів. Цю 

системність слід враховувати при розробленні та проведенні маркетингових 

заходів на певному ринку. 

Маркетингові дослідження виконують три основні функції: описову, 

діагностичну і передбачувальну. Описова функція включає збирання і 

представлення тверджень стосовно певного факту. Діагностична функція має на 

увазі пояснення певних даних або дій. Передбачувальна функція полягає в наданні 

можливості досліднику прогнозувати результати запланованого маркетингового 

рішення. 

Дослідження необхідно проводити при ухваленні рішень щодо виходу на нові 

ринки, просування нового продукту, визначення ціни на товари, каналів і методів 

просування товарів, формування політики збуту і методів стимулювання клієнтів. 

Комплексний характер маркетингових досліджень включає досить велику 

кількість напрямів основними є : 

-дослідження ринку та споживачів ; 

-дослідження продукту ; 

-дослідження конкурентів ; 

-дослідження товару руху та продажів ; 

-дослідження цін ; 

-дослідження потенційних можливостей та багато іншого 

Організація маркетингових досліджень реалізовується з урахуванням досвіду 

служби маркетингу та її перспективами , економічною доречністю та необхідністю 

зберегти комерційною таємницею. 

Маркетингові дослідження ринку є умовою успіху товарів , які були 

запропоновані на ринку . Вони будуть ефективні в разі , коли розглядаються не 

тільки як прoцес отримання комерційної інформації , а й як засіб , який зaбезпечує 
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керyвання oрганізації анaлітичними висновками про зміни мaркетингового 

серeдовища з мeтою вдoсконалення можливостей системи упрaвління . 

Мaркeтингoві дoсліджeння мoжуть віднoситись до різних сфeр і рoзв’язувати 

різні завдaння : вивчeння пoлітики цін , аналіз збутy , вивчeння канaлів розпoділу і 

стимyлювання збуду . 

Дослідження реклами поділяється на : 

-аналізу рекламних текстів ; 

-аналізу продуктивної рекламної роботи ; 

-аналізу продуктивності рекламних об’яв ; 

-аналізу продуктивності способів поширення реклами . 

Цілі маркетингових дослідів є зменшення рівня невизначеності при прийнятті 

маркетингових вирішень і забезпечення безперервного контролю за їх реалізацією. 

Сьогодні стрімкість надходження на ринок свіжих товарів, внутрішня й 

міжнародна конкуренція, зростання кількості вибагливих і добре інформованих 

споживачів збільшує важливість вчасної інформації про ринок. Праця з 

інформацією – сутність маркетингового дослідження . Процес прийняття вирішень 

ще більше ускладнюється через дію неорганізованих зовнішніх факторів (загальні 

економічні умови, технології, політичне середовище, конкуренція, соціально-

культурні зміни тощо). Маркетингові дослідження спрямовані на зменшення цієї 

невизначеності і поліпшення якості прийняття управлінських рішень якраз за 

рахунок володіння інформацією. 

діяльності підприємств легкої промисловості.  

Отже, маркетингові дослідження сьогодні є окремим науковим напрямом, 

який склався на перетині низки наук. Вони мають досить складну методологію, і 

представляють складне сполучення статистичних, економетричних, 

соціометричних, кваліметричних, біхевіористеьких та власних методів 

дослідження 

Існує кілька найбільш загальних класифікацій маркетингових досліджень 

залежно від способів збирання інформації, якості, достовірності та характеристик 

отриманих даних, серед яких варто виокремити: 

- кабінетний метод маркетингових досліджень, за допомогою якого можна оцінити 

обсяг ринку, структуру попиту, конкуренцію, асортимент, можливості та бар’єри в 

просуванні товару; 

- польовий метод досліджень, тобто збирання первинної інформації; 

- кількісний метод досліджень, який є необхідним при розрахунках обсягів 

продажів, структури попиту та пропозиції, плануванні маркетингових та 

рекламних кампаній, оцінюванні ефективності рекламних заходів тощо; 

- якісні методи досліджень, які є вкрай необхідними при виведенні на ринок нового 

товару. Вони допомагають виявити основні мотиви споживачів, їх поведінку, 

погляди та потреби . 
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ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

За допомогою інформації, що генерується індивідом, здійснюються процеси 

цілеспрямованого й упорядкованого руху елементів будь-якої штучної системи. 

У процесі використання інформації, інформаційних ресурсів відбувається 

накопичення знань індивідом, що в кінцевому підсумку призводить до зростання 

продуктивності витрат його інтелектуальної енергії. 

Для розрахунку часу здійснення міжнародніх автомобільних перевезень 

потрібно знати статистичні параметрами, що характеризують часові складові 

маршрутів. З огляду на те, що закони та параметри розподілу випадкових величин, 

години проходження ділянок можуть змінюватіся в різні  

періоді розвитку. Сайти всіх міжнародних перевезень, будуть змушені до  

повторної процедури збору та систематізації даних про час проходження ділянок 

маршрутів. У зв'язку з цим алгоритм збору і статистичної обробки даних про 

проходження маршрутів потребує вдосконалення з метою організації більш 

швидкої і точної роботи. Пропонується формування інформаційної бази, що має 

проводитися в три етапи: перший етап ‒ вибір джерела даних про час проходження 

ділянок маршруту; другий етап ‒ збір даних про тимчасові складові маршруту; 

третій етап ‒ обробка зібраної інформації. Джерела інформації про час 

проходження ділянки маршруту можуть бути розділені на три групи: 

1. Подорожні документи, які супроводжують рейси міжнародних перевезень, 

такі як шляховий лист, тахокарти і т.п. 

2. Інформація офіційних джерел, які організовують обстеження часу 

проходження ділянок маршрутів, наприклад, митниці. 

3. Результати власних обстежень складових часу рейсів АП. В цьому випадку 

розробляються спеціальні карти обстежень, в яких зазначається час проходження 

тієї чи іншої ділянки, час відпочинку водіїв, час очікування навантаження і 

розвантаження та інші складові. 

Збір і систематизація даних про проходження маршрутів АП проводяться з 

метою подальшого використання, зокрема, при моделюванні маршрутів 

перевезень, при оцінці часу доставки «точно вчасно», при прогнозуванні 

результатів управлінських рішень, що приймаються при проектуванні і 

коригування маршрутів доставки вантажів. 

При виборі джерела даних необхідно врахувати, що для реалізації 

управлінського рішення про планування і коригування маршруту, заснованого на 

обліку кореляції між тимчасовими складовими, джерела даних, що 
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використовуються для розрахунку коефіцієнтів кореляції, повинні ставитися до 

однієї групи. Якщо кореляція не враховуватиметься, то вищевказане вимога не є 

необхідним. Якщо в якості джерела даних використовуються документи, що 

супроводжують перевезення, то для збору інформаційної бази буде потрібно 

згрупувати документи за однаковими маршрутами або маршрутами, які мають 

однакові ділянки. Наприклад, для дослідження часу, що витрачається на проїзд від 

транспортного підприємства до прикордонного переходу. 

Також вибірку документів слід розділити на підгрупи в залежності від типів 

транспортних засобів, оскільки ви залежності від обсягу кузова буде відрізнятися 

час навантаження і розвантаження. Крім того, тип автотранспортного засобу може 

вплинути на швидкість руху. 

Якщо при обстеженні складових маршрутів необхідно врахувати сезонні зміни 

часу проходження тієї чи іншої ділянки в залежності від коливань попиту, змін 

швидкісного режиму або інших причин, то вибірка даних може бути відсортована 

в залежності від сезону виконання перевезення. Якщо в якості джерела даних 

використовується інформація офіційних служб та організацій, то їх відомості або 

групуються за типами транспортних засобів або іншим ознакою, або приймаються 

вже оброблені цими організаціями дані про час проходження ділянки маршруту, 

наприклад, прикордонного переходу. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ 

Сучасна конкуренція створює жорсткі умови для існування підприємств на 

ринку. Виживають лише ті гравці ринку, які оцінили свої переваги та правильно 

визначили своє позиціонування на ринку. 

Конкурентна ринкова позиція значною мірою визначається позиціонуванням 

товару, яке відображає цінність товару, створену у свідомості цільової аудиторії.[1] 

Позиціонування товару ‒ сукупність маркетингових заходів, за допомогою 

яких споживачі ідентифікують цей товар у порівнянні з товарами-конкурентами. 

Звісно, мова йде про позитивне ставлення споживачів до товару компанії, що має 

бути наслідком реалізації стратегії позиціонування. Особливе місце в цьому 

процесі займає комунікаційна політика, серед цілей якої є створення певного 

іміджу бренду. Наприклад, за допомогою реклами можна створити ексклюзивність 

товарів (годинників, автомобілів, шкіл). Проте статус престижного товару 
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підтверджується високою ціною товару, місцем його пропозиції споживачам, 

назвою бренду. 

Основою вибору позиції торгової марки є конкурентні переваги товару фірми 

над конкурентними або переваги, які цей товар надає споживачам. Варто зазначити, 

що конкурентна перевага і позиція товару – це не одне й те саме. Якщо конкурентні 

переваги є сильними сторонами товару, то позиція товару показує, як саме цей 

продукт сприймають потенційні споживачі. Безсумнівно, вибір товарної позиції 

має ґрунтуватися на реальних перевагах продукту чи послуги. Крім того, необхідно 

враховувати позицію конкурентів у цьому сегменті, і нарешті, яка позиція, з огляду 

на конкурентів та споживчі переваги, є найкращою. Основною метою стратегії є 

формування та підтримання позитивного ставлення споживачів до компанії [2]. 

Переваги грамотного представлення бренду аудиторії: 

1. Позиціонування дозволяє донести до споживача основну ідею бренду, яка 

несе цінність для споживача і відрізняє товар від товарів-конкурентів. 

2. Дає можливість не тільки зайняти вигідну позицію на ринку, а й надати 

продукту додаткову конкурентну відмінність. Відсутність позиціонування 

зазвичай призводить до відсутності попиту на продукт і краху бренду компанії. 

3. Чітке позиціонування допомагає споживачеві в процесі вибору товару на 

користь вашого бренду. Позиціонування – це заклик до дії та стимул для продажу. 

4. Підвищує рівень довіри та кількість лояльних споживачів бренду. 

5. Зміцнює позитивний імідж бренду та працює на престиж компанії [1]. 

Після визначення цільового сегмента ринку фірма повинна вивчити 

властивості та імідж продукції конкурентів і оцінити позицію свого товару на 

ринку. Вивчивши позицію конкурентів, фірма приймає рішення щодо 

позиціонування свого товару, тобто забезпечення конкурентної позиції товару на 

ринку. Позиціонування товару на обраному ринку є логічним продовженням 

цільових сегментів, оскільки позиція товару в одному сегменті ринку може 

відрізнятися від того, як його сприймають покупці в іншому сегменті. 

Позиціонування включає в себе набір маркетингових елементів, за допомогою 

яких люди повинні переконати, що це продукт, створений спеціально для них. При 

цьому можливі різні підходи і методи, наприклад, позиціонування на основі певних 

переваг товару, на основі задоволення специфічних потреб або спеціального 

використання. Позиціонування через певну категорію споживачів, які вже купили 

товар, або шляхом порівняння з продуктами-конкурентами. Природно, 

позиціонування не може бути пов'язане з обманом і дезінформацією споживача, 

оскільки це може статися один раз, після чого виробник зазнає невдачі і програє 

[3]. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ 

Організація маркетингових досліджень на ринку побутової хімії є 

актуальною тому, що у сучасному світі суспільство не може обійтися без засобів 

для прибирання. В наш час дослідження ринку, вивчення потреб споживачів та 

діяльність по організації та стимулюванню збуту відіграє важливу роль для успіху 

підприємства. Ринок побутової хімії потрібно вивчати в динаміці для системного 

огляду, встановлення тенденцій та перспектив розвитку.  

Так як, в Україні відсутнє промислове виробництво поверхнево-активних 

речовин (ПАР), таких як: алкилбензолсульфонат натрію, алкилсульфати вищих 

жирних спиртів, алкилефірсульфати, неіонні та інші види ПАР, які є основою 

синтетичних мийних засобів (СМЗ), країна є привабливим місцем збуту побутової 

хімії. Найбільш потужним споживачем ПАР є виробництво порошкоподібних 

СМЗ, в яких використовуються в основному алкілбензосульфонати і алкілсульфати 

натрію. Потреба в таких ПАР для виробництва мийних засобів у наш час 

задовольняється за рахунок імпорту. Це пов'язано з унікальною ситуацією, яка 

склалася в Україні щодо випуску синтетичних мийних засобів: високе мито на 

ввезення готової продукції і низьке – на ввезення сировини для їх виробництва. 

Ураховуючи цей фактор, зарубіжні виробники почали розгортання в Україні 

виробництва мийних засобів під відомими споживачам торговельними марками 

(українсько-турецьке спільне підприємство «Olviabeta», ВАТ «Время») [2]. Варто 

зазначити, що рівень споживання синтетичних миючих засобів в Україні становить 

близько 5 кг в рік однією людиною. Нещодавно розпочалася активна піар-кампанія 

проти синтетичних миючих засобів. Українські споживачі стали більш обережними 

у виборі побутової хімії. Тому перспективним напрямком розвитку галузі є 

виробництво мийних засобів з найменшим хімічним вмістом, різноманітними 

біологічними добавками та без шкоди для здоров’я людини. Текстові 

повідомлення, що містять добавки, можна викинути після використання. Крім 

зниження вмісту шкідливих хімічних речовин, виробники також розробляють нові 

миючі засоби загального призначення. Їх можна використовувати для прання одягу 
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з натуральних тканин, а також виробів із синтетичних волокон. Фінансова криза 

негативно вплинула на споживчу активність майже у всіх товарних групах СМЗ. За 

оцінками експертів, у 2020 році попит на миючі засоби знизився на 5-7%, мийні 

засоби - 8-10%, відбілювачі - 6-8%, фінішні засоби - 10-12%. Обсяг споживання та 

структура споживання основної побутової хімії під час кризи зазнали досить 

незначних змін, оскільки ця продукція є товаром повсякденного попиту [1, с.229]. 

Інновації продуктів і розширення портфеля є основними факторами, які 

сприятимуть росту ринку побутових засобів для чищення. Інновації часто 

базуються на функціональності, ціні, нових інгредієнтах, упаковці та ароматах. 

Виробники впроваджують технологічні досягнення, наприклад, використовують 

автоматизовані механізми для швидкого створення прототипів, впроваджують 

технологію заправки та впроваджують продукти у формі розпилення на етапах 

обробки та пакування продукції. 

Отже, слід зазначити, що, на жаль, у ліквідній сфері українські підприємства 

не можуть забезпечити продукцію, яка за споживчими характеристиками можна 

порівняти з продукцією іноземного виробництва. Крім сировинної проблеми, на це 

впливає також недостатня наукова розробка та недосконала технологічна база. 

Коли ринок переповнений продуктами такої ж якості, а успіх залежить від 

здатності добре продемонструвати продукт, вітчизняні продукти зазвичай мають 

непривабливий дизайн, що свідчить про те, що вони покладаються на продукт, або 

упаковують іноземні компанії, які імітують популярні дизайни . Але економія цих 

елементів послабить довіру та знизить інтерес споживачів до української побутової 

продукції, яка може втратити ринкові позиції. Варто впроваджувати товарознавчу 

та маркетингову діяльність для підвищення ефективності українських підприємств 

на ринку. 
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СЕГМЕНТАЦІЯ ТОВАРІВ ПІДРИЄМСТВА 

Сегментацiя ринку ввaжається досить важким процесом у використанні, що 

здійснюється у декількa стадій, на кожній з яких перед пiдприємством стоїть кілька 

питань, якi слiд виконaти для здійснення своїх тактичних та стратегічних цілей. 

Одним із подібних питань вважається встановлення підходiв до сегментування 

ринку, які необхідно використовувати у будь-якому окремому випадку. Підходи до 

сегментування ринку встановлюють, які аспекти та змiнні сегментування в даному 
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випадку стануть бiльш результативними, оскільки вони зумовлюють різницю в 

попит покупцiв, також вважаються необхідними для того, щоб мати можливість 

повністю і правильно знаходити цільові ринки. Процес сегментувaння ринку 

починається з вибору факторів (ознак, змінних) сегментації. Є величезнa кількість 

умов сегментування ринку. Відповідно до рівня специфічності та відповідності 

певної ситуації фактори поділяються на потенційні, релевантні, визначaльні та 

специфічні.[1,c.29]  

Поведінка покупця дійсно вважається важливою умовою при встановленні 

ринкових сегментів, що варте постійного інтересу з боку експертів, а також вчених. 

Воно має вміння регулярно змінюватися через вплив безлічі умов та факторів. Всі 

можливі зміни у світі подібні до всесвітнього економічного занепаду, інфляції 

тощо, що ведуть за собою великі зміни і на споживчому ринку. З цієї причини, 

ділячи ринок на розділи, компаніям слід грунтовно вивчити дії споживачів, щоб 

ніяк не припуститися помилки у виборі принципів та критеріїв ринкового 

сегментування 

Але вузькоспоживчі ринки, у свою чергу, сегментують за географічними, 

демографічними, психографічними та поведінковими принципами. 

Принципи та критерії сегментування споживчих ринків. Географічний 

принцип має на увазі поділ ринку відповідно до географічних відмінностей: 

держава, район, сфера, область. Район характеризується кліматом, кількістю, 

густотою мешканців, відповідністю жінок та чоловіків, а так і співвідношенням 

муніципального та аграрного населення. Певні експерти заявляють, що 

сегментування згідно з географічним принципом є раціональним, якщо є 

атмосферні відмінності між регіонами, або відмінності в системах культурних 

цінностей мешканців.Також при застосуванні цього принципу розглядаються такі 

елементи сегментування як структура комерційної діяльності; транспортна мережа 

регіону; доступність засобів; динаміка розвитку регіону; рівень інфляції; певні 

юридичні обмеження тощо.[2] 

Сегментaція згідно з демографічним принципом – подiл ринку на кaтегорiї 

покупцiв на базі таких демогрaфiчних змінних, як вiк, стaть, розмір сім'ї, етапи 

життєвого циклу сім'ї, рівень доходів, вид діяльності, освітa, вiросповідaння, рaса 

та національність. Сегментація згідно з демографічним принципом, як ввaжають 

експерти, вважається популярнішою. Оскільки ввaжається, те що безпосередньо 

демографічні хaрактеристики покупців визначають їх переваги купівлі 

конкретного товару. Це твердження найпоширеніше у вчених товарів споживчого 

напрями. [3] Ще одним фактором поширеності цього підходу до сегментування 

ринку вважається те, що демографічні характеристики покупців відносно просто 

піддаються систематизації, а також чисельної оцінки є конкретна взаємозалежність 

серед демографічних рис покупця, його вживанням і також попитом. .[1,c.33] 

Сегментація згідно з суспільно-фінансовим принципом. Представляє собою 

уявлення індивідів, що утворюють сектор, але не вивчення умов, що пояснюють 

вираз даного сектора. Застосування громадсько-фінансової категорії якостей 

ґрунтується на гіпотизі, відповідно до якої відмінності громадсько-фінансових 
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профілів встановлюють відмінності в уподобаннях споживачів. Суспільно-

фінансові умови застосовують у якості покажчиків потреб. 

Підбираючи цей або інший аспект для сегментації, можна дотримуватися 

відповідними аспектами: 

- значимість сектора у компанії; 

- численні характеристики  

- загальнодоступність дослідження сектора у компанії; 

- рентабельність продукту; 

- безпека з конкурентної боротьби 

- ймовірна результативність діяльності у цьому секторі у майбутнє.[3] 

Сегментація ринку згідно з психографічними показниками –процедура 

розподілу всіх споживачів у подібні категорії згідно з подібними аспектами, 

наприклад як: цінності, погляди, мотивування до придбання товару, а також тип 

особистості. Концепція психографічного сегментування ринку з'явилася світ 

відносно недавно, проте раніше встигла домогтися прийняття у сфері менеджменту 

через те, що найкращим способом може пояснити першопричину придбання товару 

різними покупцями. Психографічна сегментація поділяє ринок на категорії, що 

базуються в не настільки явних властивостях, подібним індивідуальним 

особливостям, способу існування, розумінню самих себе, звичкам, взаєминам 

[4,c.34-35]. 
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Активізація підприємницької діяльності в Україні потребує проведення 

маркетингових досліджень з метою виявлення сприятливих можливостей для 

розвитку підприємств, їх плідної діяльності в умовах ринкового середовища і 

конкурентної боротьби. Щоб створювати найвищу споживчу цінність та 

задовольняти потреби клієнтів, компаніям потрібна інформація. Численні 

приклади роботи успішних компаній показали, що виробництво високоякісних 
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товарів та розробка маркетингової програми починається з вивчення потреб та 

бажань покупців. Крім того, компанії потребують вичерпних даних про 

конкурентів, посередників та інші сили, що мають вплив на ринок [1]. В наш час 

інформація про стан ринку використовується не тільки для прийняття оптимальних 

рішень, але й в якості важливого стратегічного ресурсу та маркетингового 

інструменту [2]. 

Маркетинг як філософія бізнесу означає орієнтацію усієї діяльності всієї 

фірми – від проектування та виробництва до збуту товарів – на задоволення потреб 

споживачів. Тому маркетингові дослідження в рамках цієї філософії знаходять 

відповідь на два головних для ринку запитання: який попит і яка пропозиція. 

Правильна оцінка цих двох сторін ринку дозволяє організації виявити 

незадоволений попит і забезпечити попит пропозицією. Тому маркетингові 

дослідження спрямовані на виявлення потреб конкретних споживачів й одержання 

компанією прибутку або досягнення інших стратегічних цілей на основі вивчення 

й прогнозування ринку та поведінки його суб’єктів [3]. 

Маркетингові дослідження – це функція, що зв’язує споживача, клієнта, і 

громадськість з маркетингом через інформацію – інформацію, яка 

використовується для виявлення і визначення маркетингових можливостей і 

проблем; створення, вдосконалення і оцінки маркетингових заходів; моніторингу 

продуктивності маркетингу і поліпшення розуміння маркетингу як процесу. 

Маркетингове дослідження визначає інформацію, необхідну для вирішення цих 

питань і розробляє методи збору інформації, керує і реалізує процес збору даних, 

аналізує і передає результати для їх використання [4]. 

Важливим етапом дослідницької роботи є програма (план) маркетингового 

дослідження, який базується на прийнятій концепції і являє собою конкретний 

документ, що направляє діяльність маркетингової служби.  

Програма дослідження – це виклад його загальної концепції у відповідності з 

основними цілями діяльності, яка проводиться і гіпотез дослідження із зазначенням 

правил процедури, а також логічної послідовності операцій для їх перевірки. 

Програма (план) маркетингового дослідження – це деталізація методів, що 

необхідні для отримання інформації, за допомогою якої слід структурувати або 

вирішити проблему маркетингового дослідження. 

Зміст і структура програми маркетингових досліджень залежать від головної 

мети досліджуваної проблеми. З цієї точки зору можна виділити два типи 

досліджень. Дослідження можуть носити теоретичний і прикладний характер.  

Програма складається з 5-ти основних розділів. У першому викладається 

завдання керівництва фірми маркетинговій службі, що випливає з мети і предмета 

дослідження. У другому визначається і детально конкретизується об’єкт 

дослідження. Третій розділ представляє собою виклад методик збору інформації та 

перелік конкретних заходів щодо проведення відповідного обстеження. Четвертий 

розділ складається з розроблювальні таблиць і макетів угруповань, алгоритмів 

обробки зібраного матеріалу. П’ятий розділ - план аналітичної обробки: варіанти 

розрахунків і моделей, що виходять з висунутої гіпотези. 
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Програма дослідження будується в залежності від названих цілей. Але, якою 

б не була конкретна мета дослідження, його загальна спрямованість має 

відповідати в кінцевому рахунку практичним інтересам виробника, споживача і 

посередника. Науково-обґрунтована програма є гарантією успіху всього 

маркетингового дослідження. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ 

Маркетингові дослідження - це збирання, оброблення й аналіз даних з метою 

зменшення ризику і невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових 

рішень. Дослідженням піддаються споживачі, ринок, ціни, конкуренти, внутрішній 

потенціал підприємства та інші. Основою досліджень маркетингу служать 

загальнонаукові і аналітико-прогностичні методи. Інформаційне забезпечення 

дослідницького процесу ґрунтується на кабінетних і польових дослідженнях, на 

багатоманітних джерелах інформації (внутрішніх і зовнішніх, власних і платних 

тощо). [2] 

Тема маркетингових досліджень яскраво описана в працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених, таких як: Артюх Т.М., Базилевича В.Д., Воблого А.Г., Вовчак 

О.Д., Гаманкової О.О., Мазурина Т.Ю., Орланюк-Малицької Л.А., Пікус Р.В., 

Плешкова А,П., Рейтмана Л.І., Скамай Л.Г., Сухова В.А., Турбіної К.Є., Шеремет 

А.Д., Шахова В.В. 

Методи збору даних при проведенні маркетингових досліджень можна 

класифікувати на дві групи:  

1. Кількісні. 

2. Якісні.  

Кількісний метод дослідження зазвичай ототожнюють з проведенням різних 

опитувань (анкетування). Дослідження за допомогою анкетування - це метод збору 

http://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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інформації шляхом встановлення контакту з об’єктом дослідження. Як інструмент 

опитування використовується анкета, яка надає записи відповідей. Перевагою 

цього методу є, перш за все, майже безмежні поля, в яких він може застосовуватися. 

Таким чином, цей метод дозволяє не тільки отримати дані про поточну поведінку 

об’єкта, а й дані про його минулу поведінку та майбутні наміри. Опитування стане 

завершальним етапом маркетингового дослідження. Метою аналізу заповненої 

анкети є: визначення сильних і слабких сторін діяльності конкурентів; визначення 

найсильніших і найслабших конкурентів; вибір наступальних або оборонних 

стратегій, пов’язаних з конкретними конкурентами. Анкети є найбільш часто 

використовуваним інструментом дослідження для збору необроблених даних. 

Якісне дослідження включає збір та аналіз нечислових даних (наприклад, 

тексту, відео чи аудіо), щоб зрозуміти концепції, думки чи досвід споживачів. 

Якісне дослідження є протилежністю кількісного дослідження, яке передбачає збір 

та аналіз числових даних для статистичного аналізу. 

Маркетингові дослідження на ринку мобільних телефонів дозволяє 

інтегрувати нові, інноваційні методи реклами з тими ж маркетинговими 

стратегіями, щоб підвищити їх вплив і доступність з точки зору цільових 

користувачів. Кілька опитувань, проведених багатьма компаніями, показують, що 

понад 90% молоді використовують смартфони для доступу до інформації або 

контенту. Приблизно 49% власників смартфонів використовують мобільний 

Інтернет для доступу до пошукових систем. Очікується, що такі фактори створять 

можливості для зростання ключових споживачів на ринку мобільних телефонів. 

Маркетингові дослідження ринку мобільних телефонів має великий вплив і 

актуальність. Зростаюче прийняття споживачами мобільних пристроїв (смартфон і 

планшет), викликає необхідність продовжити вивчення того, як ці нові мобільні 

цифрові платформи будуть генерувати контекст для модифікації взаємодії та 

комунікації між брендами та їх споживачами. 

Збільшене споживання мобільних цифрових медіа дозволило збільшити 

кількість і складність тактик, за допомогою яких бренди можуть створювати та 

підтримувати більш довговічні відносини зі споживачами. Наприклад, дослідження 

ринку мобільних телефонів. 

У маркетинговому дослідженні ринку мобільних телефонів за допомогою 

кількісних методів дослідження, а саме анкетування, ми можемо розглянути такі 

питання: Який рівень продажу мобільних телефонів на ринку? Які основні 

характеристики мобільних телефонів? Які дослідницькі підходи, пов’язані з 

прийняттям та ставленням до маркетингу та мобільного зв’язку реклама? Які 

майбутні напрямки досліджень існують? 

Щоб скористатися потенційними перевагами нових каналів продажу, бренди 

повинні враховувати характеристики мобільного зв'язку. Вони включають легкість 

контакту з користувачами, можливість надсилати повідомлення і можливість 

створювати інтерактивний досвід, більш ефективний, ніж односпрямоване 

(традиційне) повідомлення, щоб покращити розуміння рекламного вмісту, який 

призначений для споживача. Ці характеристики стають більш актуальними в 

контексті мобільного зв'язку через властивостей індивідуалізації, які не були 
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доступні за допомогою інших засобів зв’язку. У цьому новому контексті кожен 

користувач має свій власний ідентифікаційний номер і зазвичай носить пристрій із 

собою більшу частину часу. Від цього, рекламодавці можуть отримати конкретні 

дані про місцезнаходження своїх споживачів у режимі реального часу, та на основі 

цих даних підвищити ефективність комунікації із клієнтами. 

Отже, враховуючи зростання поширення смартфонів у всьому світі, важливо 

дослідити, як споживачі реагують на нові тактики мобільного маркетингу. На 

основі досліджень споживачів ринку мобільних телефонів, ми можемо окреслити 

сильні та слабкі сторони компанії, та знайти інноваційні методи для розробки нових 

моделей. 
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Маркетингові дослідження визначають як широке коло дослідницької 

діяльності, що охоплює соціологічні дослідження та дослідження громадської 

думки, і яке полягає у збиранні та інтерпретуванні інформації як про ринки та 

організацію, так і про індивідуумів. Дослідження повинні спиратися на наукові 

технології та можуть проводитися як власними силами підприємств, так і 

залученими спеціалізованими дослідницькими агенціями. 

Необхідність і значимість маркетингового дослідження диктують потребу в 

його постійному і науково обґрунтованому проведенні. Його здійснення вимагає 

дотримання певних принципів, що гарантуватиме результативність проведення 

маркетингового дослідження.  

До таких основних принципів належать:  

 системність;  

 комплексність;  

 економічність;  

 оперативність;  

 реальність;  

 точність; 

 об'єктивність;  
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 регулярність. 

Виходячи з цих принципів, маркетологи проводять аналіз і дослідження 

перспективних ринків, які вимагають: визначити місткість ринку (збут), 

конкурентів та їх діяльність (динаміку продажів), проаналізувати кон'юнктуру 

ринку та прогнози дослідження збуту, а також дослідити очікування ринкової 

продукції. 

Значний внесок у розвиток теоретичних аспектів маркетингових досліджень 

ринку присвячена велика кількість праць зарубіжних та вітчизняних авторів. Серед 

зарубіжних авторів дану проблему досліджували: Ансофф І., Голубков Є.П., Пітер 

Р. Діксон, Котлер Ф., Лівіт Т., Серед вітчизняних авторів суттєві напрацювання 

мають: Божкова В.В., Войчак А. В., Гаркавенко С. С., Герасимчук В. Г., Полторак 

В. А., Рогов Г. К., Старостіна А.О., Чумаченко М.Г. Однак маркетингове 

дослідження ринку за сучасних умов потребує більш глибокого та детального 

аналізу з урахуванням всіх його структурних елементів. 

Компанія яка продає свій товар на ринку сантехніки  наполегливо працює, щоб 

зарекомендувати себе як досвідчену професійну компанію, яка зосереджується на 

ринку житлових новобудов. Частково це буде зроблено через мережу з усіма 

домашніми майстрами та розробниками. Мережа стане важливим методом 

підвищення видимості водопровідних труб, оскільки більшість будівельників і 

генеральних підрядників завжди шукають професійних, високоякісних сантехніків. 

Вигідно високо себе позиціонувати з ринком житлових новобудов, оскільки для 

замовників привабливо налагодити відносини з сантехніком, який спеціалізується 

на своїй ринковій ніші і виконує свою роботу на високому рівні . 

Для початку потрібно провести дослідження місткості ринку та конкурентів. 

Виявити сильні та слабкі сторони та на основі цих даних покращити роботу 

компанії.  Адже, місія компанії полягає в тому, щоб забезпечити найкращу нову 

сантехніку для клієнтів. 

Сантехніка орієнтована на два окремих сегменти на ринку сантехніки: 

Перший з них - забудовники житлових будинків. Цей сегмент створює багато 

різних будинків, інколи одразу кілька на одній земельній ділянці. Цим замовникам 

потрібен професійний та надійний сантехнік за конкурентоспроможною ціною для 

всіх своїх житлових новобудов. Як тільки замовник знайшов сантехнічну 

компанію, якою він задоволений, часто встановлюються довгострокові відносини. 

Другому сегменту забудовників потрібна сантехнічна компанія для виконання 

власних проєктів. Цей сегмент є привабливим, оскільки прибуток вищий, а проєкти 

можуть бути цікавими, оскільки для виконання завдання в рамках встановлених 

обмежень потрібна креативність і продуманість.  

Для обох сегментів важливим є саме якість виконання роботи сантехніком, та 

можливість роботи на перспективу. Так замовники співставляють якість техніки, 

якість виконання роботи сантехніка, ціну і вирішують чи хочуть вони 

співпрацювати із такою компанією у майбутньому. Для того, щоб визначити рівень 

задоволеності замовників чи зауваження, можна провести анкетування, як один із 

методів дослідження. Таким чином, компанія може визначити потреби клієнтів. 
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Для встановлення сантехніки, професіоналізм, головна серед багатьох навичок 

сантехніків. Компанія повинна демонструвати професіоналізм у всіх аспектах 

взаємодії з клієнтами, а також у виконанні роботи.  

Якість обробки - це частина роботи, яка є видимою для замовника, на відміну 

від основної роботи. Не так багато компаній, які займаються сантехнікою, мають 

стабільно хорошу якість обробки. Висока якість обробки також є простим способом 

справити враження на замовників. 

Отже, для успішної роботи на ринку сантехніки необхідним фактором є 

маркетингові дослідження. Адже, за допомогою них, ми можемо проаналізувати 

ринок і визначити потреби клієнтів. На основі аналізу ми можемо покращити свої 

сильні сторони та мінімізувати слабкі для отримання більшого прибутку. 
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Вивчення сукупнoстi суб’єктiв ринку тa їхнiх вiднoсин, якi склaдaються у 

прoцесi кoнкурентнoї бoрoтьби i якi визнaчaють iнтенсивнiсть кoнкуренцiї, являє 

сoбoю дуже вaжливий, з прaктичнoгo пoгляду нaпрям мaркетингoвих дoслiджень. 

Aнaлiз пoведiнки кoнкурентiв i рoзрoбкa плaну кoнкретних дiй стoсoвнo гoлoвних 

суперникiв чaстo принoсить бiльше кoристi, нiж нaвiть суттєве реaльне зрoстaння 

нa дaнoму сегментi ринку. Знaючи слaбкi тa сильнi стoрoни кoнкурентiв, мoжнa 

oцiнити їхнi пoтенцiaл, цiлi, нaявну тa мaйбутню стрaтегiї. Це дaсть змoгу 

стрaтегiчнo тoчнo зoрiєнтувaтись щoдo тoгo, де кoнкурент є слaбкiшим. Тaким 

чинoм пiдприємствo змoже рoзширювaти влaснi перевaги в кoнкурентнiй бoрoтьбi. 

Чимaлo вiтчизняних i зaрубiжних вчених дoслiджувaли мoжливoстi 

пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi тa зрoбили знaчний внесoк у рoзвитoк 

сучaснoї теoрiї кoнкурентoспрoмoжнoстi: Aбaєв К., Aнсoфф I., Бaлaбaнoвa I. В., 

Бoкiй В. I., Вoрoнкoвa A. Е., Грaдoв A. П., Грaнaтурoв В. М., Грoмoвa O.Є., Дикaнь 

В. Л., Дoлжaнський I. З., Жигулiн A. A., Зaгoрнa Т. O., Зубкo Л. В., Iвaнoв Ю. Б., 

Iвaнoвa O.Ю., Кaзaнцев С. Ю., Кoвaдлo К. Л., Кoтлер Ф., Литвиненкo A. Т., 

Мaзaрaкi A. A., Пaвлoвa В. A., Пoртер М., Смoлiн I. В., Ушaкoвa Н. М., Хaмiнiч С. 

Ю., Хемел Г., Шишкoвa O. Є, Шубiн A. A тa iншi. 
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Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння теoретичних aспектiв  

дoслiдження iснуючих тa пoтенцiйних кoнкурентiв пiдприємствa. 

Кoнкуренцiя – це суперництвo тoвaрiв, фiзичних i юридичних oсiб у певнiй 

сферi, зaцiкaвлених у дoсягненнi oднiєї i тiєї сaмoї мети [1, с. 87]. 

В свoю чергу, кoнкуренти – це aнaлoгiчнi тa iншi oргaнiзaцiї, щo свoїми дiями 

нa ринку ствoрюють певну зaгрoзу для функцioнувaння пiдприємствa 

Oснoвнoю метoю вивчення кoнкурентiв є рoзпoдiл сфер впливу нa ринoк i 

пoслaблення кoнкурентнoї бoрoтьби  Нa першoму етaпi здiйснюєтьсявибiр фiрм-

кoнкурентiв i їх клaсифiкaцiя. Виявлення реaльних i пoтенцiйних кoнкурентiв 

мoжнa прoвoдити, викoристoвуючи нaступнi пiдхoди:  

1. Шляхoм oцiнки типiв пoтреб, якi зaдoвoльняють нa ринку прoдукцiї 

oснoвних кoнкуруючих фiрм. У цьoму випaдку видiляють фiрми, щo oрiєнтуються 

нa зaдoвoлення всьoгo кoмплексу зaпитiв, якi стaвляться спoживaчaми дo тoвaру. 

2. Шляхoм клaсифiкaцiї кoнкурентiв зa типaми тих ринкoвих стрaтегiй, 

якi вoни викoристoвують, – експaнсiїнa ринку, цiнoвoї пoлiтики i пoлiтики якoстi, 

технoлoгiї. Це кoмпaнiї, щoвикoристoвують стрaтегiю диверсифiкaцiї вирoбництвa 

i прaцюють в дaнiй aбo сумiжних гaлузях; великi фiрми –пoкупцi прoдукцiї дaнoї 

кoмпaнiї; великi пoстaчaльники мaтерiaлiв, сирoвини i oблaднaння для дaнoї 

кoмпaнiї. 

3. Шляхoм викoристaння кoмплексу критерiїв в зaлежнoстi вiд 

пoстaвлених цiлей aнaлiзу. В цьoму випaдку видiляють: ближнi кoнкуренти, якi 

вигoтoвляють aнaлoгiчну прoдукцiю, oбсяги реaлiзaцiї якoї нaближaються дo 

oбсягiв реaлiзaцiї фiрми, щo рoзглядaється; фiрми, якi мaють знaчну зaгaльну 

чaстку ринку i визнaчaють oснoвнi тенденцiї i динaмiку ринку [2, с. 48]. 

Нa другoму етaпi здiйснюєтьсязбiр iнфoрмaцiї прo кoнкурентiв. Вaжливo 

oтримaти iнфoрмaцiю прo їх пoтoчне стaнoвище, фiнaнсoвi мoжливoстi, цiлi, 

стрaтегiї, пiдприємницьку культуру тoщo. Нa прaктицi викoристoвують схему 

дoслiдження,яку зaпрoпoнувaв вчений М.Пoртер. Вiн зaпрoпoнувaв всю 

iнфoрмaцiю прo кoнкурентiв системaтизувaти пo чoтирьoх пoзицiях: цiлi; пoтoчнa 

стрaтегiя; рoзвитoк, який передбaчaється; мoжливoстi в кoнкурентнiй бoрoтьбi. 

Трaдицiйними джерелaми iнфoрмaцiї прo кoнкурентiв є: дiлoвa перioдикa; 

держaвнa i мiсцевa тoргoвельнo-прoмислoвa стaтистикa ( звiти, дoвiдки, зaпити, 

дoвiдкoвi публiкaцiї)тa iншi. Iнфoрмaцiя, яку вдaється зiбрaти, oфoрмлюється у 

виглядi дoвiдoк, дoпoвiдних зaписoк, фiрмoвих дoсьє пo кoжнoму кoнкуренту.  

Нa третьoму етaпi визнaчaються цiлi i нaмiри кoжнoгo кoнкурентa. 

Дoслiджуються мoжливoстi пiдприємствa в кoнкурентнiй бoрoтьбi. Зa 

Ф.Кoтлерoм, iснують чoтири рiзнoвиди мaркетингoвих кoнкурентних стрaтегiй: 

ринкoвoгo лiдерa, челенджерa, пoслiдoвникa, нiшерa.  

Ринкoвi лiдери – це тi фiрми, якi вoлoдiють нaйбiльшoю ринкoвoю чaсткoю нa 

певнoму ринку збуту ( близькo 40%). 

Челенджери – це фiрми, якi зaймaють другi aбo третi ринкoвi пoзицiї (близькo 

30% чaстки ринку). Челенджери пoвиннi визнaчити свoю стрaтегiчну цiль: 

зрoстaння прибуткoвoстi чи збiльшення чaстки ринку, a тaкoж встaнoвити, кoгo з 

кoнкурентiв буде aтaкувaти.  
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Пoслiдoвники – це успiшнo дiючi нa ринку фiрми, мaркетингoвим 

спрямувaнням яких єпiдтримaння й oхoрoнa свoєї ринкoвoї чaстки (близькo 20%). 

Вoни переймaють дoсвiд лiдерa, кoпiюють aбo вдoскoнaлюють йoгo тoвaри i 

прoгрaми мaркетингу [3, с. 13]. 

Нiшери – це фiрми, якi oбслугoвують невеликi сегменти ринку, щo 

зaлишилися пoзa увaгoю великих пiдприємств (викoристoвують стрaтегiю 

ринкoвoї нiшi). Вoни мaють ринкoву чaстку близькo 10%. 

Четвертий етaп передбaчaєaнaлiз ринкoвoї чaстки кoнкурентiв. Внaслiдoк 

чoгoвиявляються тi фiрми, вiд яких йде нaйбiльшa зaгрoзa як вiд кoнкурентa i у 

вiднoшеннi яких рoзрoбляються вiдпoвiднi стрaтегiї i фoрми екoнoмiчнoї 

пoведiнки.  

Нa п’ятoму етaпi здiйснюєтьсяoцiнкa кoнкурентoспрoмoжнoстi фiрми i її 

прoдукцiї зa рiзними метoдикaми, змiст яких буде рoзглянутий у нaступних 

питaннях. 

Тaким чинoм,  кoнкурентний aнaлiз спрямoвaний нa визнaчення мoжливoстей, 

зaгрoз i вiдшукувaння стрaтегiчних невизнaченoстей, щo мoжуть ствoрювaтися 

кoнкурентaми, щo суперничaють нa певнoму ринку. Aнaлiз пoчинaється з 

визнaчення гoлoвних i пoтенцiйних кoнкурентiв. Пoтiм перехoдять дo бiльш 

глибoкoгo i ретельнoгo вивчення рiзних aспектiв їхньoї дiяльнoстi: мiсiї, цiлей, 

стрaтегiй, сильних i слaбких стoрiн. 
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В реаліях сучасного ринку, який швидко розвивається, мода та потреби 

споживачів весь час змінюються. Світ не стоїть на місці, смаки та вподобання 

безперервно модифікуються. Підприємствам необхідно постійно проводити 

маркетингові дослідження, знаходячи незадоволені потреби своїх покупців. Саме 

цей фактор буде вирізняти їх серед конкурентів, які зупиняються на певному етапі 

свого розвитку, вважаючи, що їхня продукція повністю задовольняє ринок. 

Перед проведенням маркетингових досліджень, потрібно ознайомитись із 

біологічними моментами, що тісно переплітаються із історією. Смаки та запахи – 
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індивідуальна справа кожного. Важливу роль у цьому зіграв наш ДНК. Наш 

генетичний код допомагає визначити як мозок оброблятиме сенсорні подразники. 

Це означає, що у кожної людини буде різна реакція на смак однієї і тієї ж їжі. 

У 2004 році вчені з Каліфорнійського університету виявили, що наші нюхові 

рецептори пов'язані з тією частиною нашого геному, яка відрізняється більшою 

кількістю варіацій, ніж інші частини ДНК. 

Ці відхилення у генетичному коді можуть призводити до того, що люди 

сприймають по-різному той самий смак. Це роз’яснює, чому ту саму їжу одні 

люблять, а інші – ненавидять. 

Колись наш смак у прямому розумінні допоміг нам вижити. Перші люди на 

нашій планеті мали навчитися відрізняти їжу яку можна споживати, а яку ні. 

Гарним прикладом слугує наша властивість відчувати гіркоту. Вона виробилася у 

людині як захисний механізм від шкідливих токсинів у рослинах. Саме через це, 

більшості з нас не подобається гіркий смак.  

Однак здатність відчувати солодкі уподобання розвивалася в людині, щоб 

дозволити йому виявляти джерела глюкози і енергії у рослинах. Ця пристрасть до 

солодкого була пов'язана з виживанням, тому що тоді продукти харчування не були 

такими легкодоступними, як у наші дні. 

Чим більше ми куштуємо різної їжі, тим легше нам змінити власні смакові 

уподобання. Ми можемо обманути свій мозок, наприклад додавши цукор до овочів 

чи кислих продуктів, як наприклад, лимону, змінити колір продукції чи напою. В 

один момент ми зловимо себе на думці, що нам подобається те, що раніше терпіти 

не могли, і навпаки [1]. 

Американські учені проводили дослідження у 1980 році, згідно результатів, 

людям важко розрізняти смак напоїв, коли вони не бачать його колір та 

консистенцію, але водночас вони це робили легко, якщо їм розв’язували очі. 

Виявилось, що наш мозок легко обманути, якщо напій зі смаком лайму 

підфарбувати харчовими барвниками у помаранчевий колір. Близько половини 

респондентів відповіла, що пиття має смак апельсину. 

Коли учасникам експерименту давали скуштувати цей самий напій, тільки 

пофарбований у зелений колір, нікому уже не спадало на думку що він схожий на 

апельсин. 

У 2015 році вчені з Університету Манітоби в Канаді провели дослідження, 

результати якого показали, що люди асоціюють здорову їжу із жіночністю, а 

нездорову – із мужністю. Учасники експерименту оцінювали смакові якості 

продукту вище, коли збігалися стать людини і сприйняття продукту з погляду його 

корисності або шкідливості для організму [2]. 

Культура та навколишнє середовище теж є факторами, які впливають на наші 

вподобання, що ми їмо та любимо. На це також впливають і гендерні стереотипи. 

До прикладу, компанія Lays орієнтується в більшій мірі на чоловічу аудиторію 

та використовує результати даного дослідження. У більшості споживачів чіпсів 

торгова марка асоціюється із футбольними заходами.  

Виходячи із всіх вищенаведених фактів, на даному етапі розвитку 

маркетингових досліджень живе анкетування є одним із найкращих та 
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найпопулярніших інструментів. Ніхто не знає краще усіх потреб споживачів ніж 

вони самі. Комплексні маркетингові дослідження допомагають визначити ємкість 

ринку, перспективи та можливі стратегії задля задоволення потреб споживача та 

максимізації прибутку підприємства. 
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Поведінка споживачів є основою, на якій будується маркетингова концепція. 

Глибоке знання споживачів – передумова успішного ведення маркетингової 

діяльності, основа вибору цільового ринку та формування відповідного 

маркетингового комплексу. Без розуміння купівельної поведінки неможливо 

правильно вирішувати основні питання в маркетинговій діяльності. Зокрема, 

здійснювати сегментацію ринків, організовувати просунення товарів, 

впроваджувати комунікаційні маркетингові заходи [1]. Успішність стратегічного 

розвитку компанії залежить від розуміння мотивів потенційних споживачів, 

здатності до грамотного аналізу процесу прийняття рішень споживачами про 

придбання товарів та послуг.  

Одним з головних питань в сучасних умовах є вивчення та аналіз споживчого 

ринку: які саме фактори можуть вплинути на вибір споживача, які його 

особливості. Особливе значення надається проблемі аналізу споживчого вибору та 

його особливостей. Багато відомих вчених-економістів працювали над цією 

проблемою: І. А. Арташина, П. Б. Любецкий, В. В. Подольна. Великий внесок у 

дослідження споживчого ринку та потреб споживачів внесла Н. Б.Сафронова, у 

своїх роботах приділяв основну увагу маркетинговим дослідженням поведінки 

споживача Д. В. Тюрин. 

Головною фігурою на ринку є споживач. Саме він виступає предметом 

зацікавленості підприємств-виробників. Від його поведінки залежать їх успіхи чи 

невдачі. В широкому значенні під поведінкою розуміється будь-яка реакція 

людини на відповідні подразники, яка піддається спостереженню. Серед поведінки 

особи найважливішою формою є поведінка споживача. В літературі зустрічаються 

різні тлумачення її суті. Зокрема, поведінка споживача визначається як сукупність 

дій, пов’язаних з придбанням, використанням і розпорядженням товарами і 

послугами разом з рішеннями, які передують і обумовлюють ті дії. 
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Головна мета вивчення споживачів – розуміння їхніх потреб для забезпечення 

найбільш повного задоволення. Основними завданнями вивчення споживачів 

виступають [2, с. 10]: побудова ієрархічної структури потреб; визначення 

кількісних характеристик окремих потреб в динаміці; вивчення системи переваг 

споживачів в розрізі задоволення потреб та вимог до асортименту і якості товарів; 

класифікація споживчих товарів; ви значення структури задоволених і 

незадоволених потреб. 

Автор А. Максименко виділяє такі чинники, які визначають споживчу 

поведінку [3, с. 144]: 

1. економічні (дохід, оподаткування); 

2. соціокультурні (цінності, норми, традиції, референтні групи); 

3. особистісні (вік, стать, життєвий цикл сім’ї, спосіб життя); 

4. психологічні (мотивація, потреби, сприйняття тощо); 

5. ситуаційні (атмосфера в магазині, ситуація купівлі, час тощо). 

Внутрішні фактори поведінки споживачів зачіпають поведінку покупця як 

індивідуума, в той час як зовнішні чинники – як члена соціальної групи. Зовнішні 

фактори впливають переважно на соціальні аспекти поведінки покупця, а 

внутрішні фактори відносяться в основному до психологічних аспектів поведінки 

споживачів. Це, у свою чергу, передбачає знання та використання психологічних 

механізмів формування споживчих рішень [4, с. 49]. 

Дослідження поведінки споживачів є основою для прийняття ефективних 

маркетингових управлінських рішень. Без знань поведінки споживачів неможливо 

ефективно працювати на ринку в умовах існування фірм-конкурентів, що 

виробляють продукцію з великим рівнем схожості її об’єктивних характеристик. а 

результатами проведеного дослідження ідентифіковано релевантні фактори впливу 

на поведінку споживачів та споживчий вибір. Аналіз зовнішніх і внутрішніх 

чинників впливу на поведінку споживачів, розуміння механізму формування 

поведінкової реакції споживачів дозволяють здійснювати її моделювання, 

використовувати для впливу раціональні маркетингові інструменти. 
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Кожен товар, який з’являється на ринку повинен пройти певні етапи, які 

поєднуються у цикл з моменту введення товару на ринок до зняття його з 

виробництва. Усі аспекти збуту товарів та його обсяги залежать від маркетингової 

підтримки, яка на кожному етапі повинна бути ідентична та відповідати вимогам 

кожного етапу [1]. Отже, можна сказати що життєвий цикл товару це послідовність 

етапів існування товару на рину, який залежить від його реалізації, обсягів збуту, 

поведінки споживачів та конкурентів [2]. 

Життєвий цикл товарів зазвичай поділяється на чотири етапи: етап 

впровадження, етап зростання, етап зрілості, етап спаду. Також є етап розробки 

товару, але він не відноситься до життєвого циклу товару, але є особливим адже 

саме на цьому етапі закладаються основи його майбутнього успіху. 

Розглянемо кожен із етапів життєвого циклу конкретніше. Самий перший етап 

це етап впровадження – так званий період появи нового товару на ринку та 

максимізація його продажів. Цей період є унікальним з погляду конкуренції, адже 

фірма виходить на ринок з принципово новим товаром, конкуренції майже немає і 

тільки мала кількість фірм може бути конкурентом [3]. 

«Підштовхування» споживачів спробувати купити зовсім новий товар це 

основна ціль маркетингу на цьому етапі. Також не мало важливим є зворотній 

зв’язок на етапі впровадження, адже вивчаючи відгуки можна дізнатись наскільки 

привабливим є наш товар для споживачів та над якими характеристиками потрібно 

попрацювати ретельніше.  

Ціноутворення є важливою частиною на етапі введення нового товару на 

ринок і фірма може вибрати одну із стратегій перша це стратегія «проникнення» 

тобто коли фірма обирає не завищувати ціну і робить її низькою, або ж друга 

стратегія «зняття вершків» яка передбачає встановлення високої ціни. Щодо 

просування товару це також є основною ціллю для нового товару. Для 

проінформованості потенційних споживачів фірми вдаються до різних заходів, 

таких як: безкоштовно пропонувати спробувати новий товар, участь у ярмарках, 

просування товару в соціальних мережах завдяки рекламним роликам та фото та 

безліч іншого [4]. 

Другим етапом є етап зростання він розпочинається тоді коли фірма починає 

отримувати прибуток з нового товару. А отже можна сказати, що товар був 

«прийнятий» споживачами і осяг збуту зростає. Основною метою на другому етапі 

є максимізація частки ринку. Зростаюча активність конкурентів спонукає до 

модифікації окремих характеристик товару таких як упаковка, якість чи сервіс. 

Зазвичай ціна залишається високою але значно меншою порівняно з етапом 

впровадження. Кількість реклами також зменшується і набуває іншого характеру, 

а саме з інформативної реклами вона набуває переконливого характеру, а інколи 
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навіть порівняльного. Основною ціллю цього етапу є переконання споживачів у 

конкурентних перевагах саме нашого товару нашої марки.  

Третім етапом у життєвому циклі товару є етап зрілості. Саме на цьому етапі 

темп приросту збуту уповільнюється. Основною причиною стає велика кількість 

товарів-аналогів на ринку від конкурентів і фірмі потрібно докласти чимало зусиль 

для стабілізації попиту на свій продукт. Головною ціллю на цьому етапі є 

максимально збільшити прибуток і стабілізувати частку ринку. Основна задача 

маркетологів є продовження життєвого циклу товару завдяки різним засобам, 

наприклад: шляхом залучання нових споживачів розширити ринок, спробувати 

вийти на нові територіальні ринки, як в межах країни так і по за її межі, значна 

модифікація товару та також змінна позиції марки для привернення нових 

сегментів споживачів [5]. 

Але все рівно настає момент коли не зважаючи на усі зусилля обсяги продаж і 

прибутків значно знижуються, а це означає, що наш товар переходить до 

останнього етапу у життєвому циклі. 

Четвертий, останній етап це етап спаду. У цьому періоді споживачі надають 

перевагу новому товару, та і кількість конкурентів зменшується, що передбачає 

зняття товару з виробництва. Ціни зменшуються, маркетингові заходи незначні. На 

цьому етапі компанія має обрати один із шляхів розвитку майбутніх подій це або 

зняти марку з продажу, або ж відродити марку, тобто відновити її популярність.  

Отже, можна сказати, що кожен товар проходить свій, власний життєвий цикл, 

тривалість якого залежить від самого товару та ринку на якому він продається. 

Життєвий цикл товару виступає як важливий фактор формування маркетингової 

товарної політики підприємства. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
У сучасному світі, керованому технологіями, соціальні мережі окрім їхніх 

основних функцій, стали платформою для бізнесу, де підприємства можуть 

поширити свій продукт на масовому ринку. Станом на січень 2021 року чисельність 

користувачів Інтернетом у всьому світі, досягла 4,66 мільярда, що на 316 мільйонів 

(7,3%) більше, ніж за аналогічний період минулого року [3]. Нині загальна кількість 

людей, які користуються мережею Інтернет становить 59,5% [3]. В такий важкий 

для всього світу період, період пандемії, споживачам стало набагато зручніше і 

безпечніше замовляти їжу, одяг і багато інших товарів в мережі Інтернет, що є 

досить вигідно для підприємств, які встигли популяризувати свій блог в Instagram, 

Facebook та інших соціальних мережах. 

Соціальні мережі стали новим інструментом для проведення рекламних 

кампаній, PR-діяльності і заходів щодо стимулювання збуту. Зараз з'явився новий 

напрямок розвитку маркетингових комунікацій - SMM. Соціальні 

медіамаркетингу, або SMM, є однією формою інтернет-маркетингу, який включає 

в себе створення і спільне використання контенту в соціальних мережах з метою 

досягнення маркетингу і брендингу цілей. Маркетинг у соціальних мережах 

включає такі дії, як публікація оновлень тексту та зображень, відео та іншого 

контенту, який стимулює взаємодію з аудиторією, а також платну рекламу в 

соціальних мережах. До соціальних медіа належать: Instagram, Facebook, блоги, 

мікроблоги, Wikipedia, Youtube, і інші ресурси, це все соціальні мережі, в яких є 

спільнота користувачів та їх взаємодія навколо певного типу контенту. Ці ресурси 

залучають велику аудиторію користувачів, які все більше часу проводять в 

Інтернеті. 

Маркетинг у соціальних мережах має безліч переваг: 

- широке охоплення - соціальні мережі можуть охопити мільйони 

споживачів по всьому світу; 

-  здатність орієнтуватися на певні групи - багато форм соціальних 

мереж (наприклад, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Tik Tok) дозволяють 

підприємствам орієнтуватися на певні групи; 

- безкоштовні чи недорогі - багато форм соціальних мереж безкоштовні 

для бізнесу, а платні варіанти зазвичай недорогі; 

- особисті - соціальні мережі дозволяють спілкуватися на 

індивідуальній основі з окремими клієнтами та групами; 

- швидко - ви можете швидко поширити інформацію серед багатьох 

людей. 

Звичайно, маркетинг через соціальні мережі також має ризики, це включає: 

- витрачений час і гроші з невеликою або нульовою відчутною 

віддачею; 
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- швидке поширення неправильної інформації про ваш бізнес 

(наприклад, неправильна інформація, випадково опублікована вами, негативні 

відгуки, опубліковані іншими); 

- юридичні проблеми, якщо ви не дотримуєтеся законодавства про 

конфіденційність та закони, які стосуються спаму, авторських прав та інших питань 

в Інтернеті. 

Маркетинг у соціальних мережах став одним із найефективніших способів 

привернути увагу до рекламованих товарів і залучити більше споживачів. Проте 

існують певні аспекти, яких слід дотримуватись при розповсюдженні товару в 

мережі Інтернет. 

Перш ніж розпочати створення маркетингових кампаній у соціальних 

мережах, подумайте про цілі свого бізнесу. Почати маркетингову кампанію в 

соціальних мережах без урахування соціальної стратегії - все одно що блукати 

лісом без карти: ви можете повеселитися, але, мабуть, заблукаєте. Зазначимо 

наступні особливості, які необхідно врахувати при формуванні цілей маркетингу в 

соціальних мережах: 

- сподівання від маркетингу у соціальних мережах; 

- визначення цільової аудиторії; 

- описати інтереси та майданчик, на якому перебувала би ваша цільова 

аудитор; 

- донести головну ідею та сутність підприємства за допомогою 

маркетингу в соціальних мережах.  

На основі вищесказаного доцільно охарактеризувати поняття соціального 

медіамаркетингу, який є особливим інструментом Інтернет-маркетингу, що 

передбачає просування продукту, послуги, компанії чи бренду шляхом 

використання соціальних медіа, контент яких створюється та оновлюється 

зусиллями їх відвідувачів. Запускаючи механізми вірусного маркетингу, вони 

збільшують не лише кількість інформації, висвітленої на сайті, а також підвищують 

його рейтинг у пошукових системах. 

Найбільш важливим фактом монетизації соціальних мереж є загальна 

кількість учасників цієї монетизації. Для того щоб оцінити та спрогнозувати 

чисельність користувачів соціальних мереж досить часто використовуються моделі 

нелінійної динаміки. Нелінійна динаміка використовує нелінійні моделі в 

системних дослідженнях — найпоширенішими є диференціальні рівняння та 

дискретні зображення. Варто відзначити, що найбільш важливими методами 

комунікації в соціальних мережах є: стратегія, контент та бренд-платформи. 

Для аналізу з точки зору маркетингу, споживачів і конкурентів початковим 

етапом є формування стратегії співтовариства в соціальних мережах. Для 

встановлення цілей, планування термінів, бюджетів і складу робіт компанії 

необхідна стратегія в соціальних мережах, що  складається з: 

1. Стратегічної концепції. 

2. Правил взаємодії в соціальних мережах. 

3. Правил залучення аудиторії. 
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Контент ‒ наповнення сайту інформацією на сторінках соцмереж, сайтів і т.д. 

Контентом можна назвати тексти, аудіо- і відеофайли, графічні зображення, 

анімації, загалом, усе, що можна побачити, почути або прочитати. Незалежно від 

цілей компанії чи бренду, контент повинен бути корисний цільовій аудиторії 

даного підприємства.  

Бренд-платформа ‒ це об'єднання всіх спільнот в соціальних мережах, там де 

бренд працює і спілкується зі своєю цільовою аудиторією. Внаслідок того, що у 

різних цільових груп інтереси і переваги до бренду не перетинаються, то для 

кожної з них потрібно створювати свій майданчик для комунікацій. Не можна 

змішувати різні аудиторії, тому, що можуть виникнути конфлікти інтересів і 

суперечки, які потім можуть протидіяти цілям реальної компанії. 

Отже, соціальні мережі, як інструмент діяльності підприємства є  потужним 

способом залучити потенційних споживачів. Хороший маркетинг у соціальних 

мережах може принести значний успіх вашому бізнесу, залучаючи відданих 

захисників бренду та навіть збільшуючи кількість клієнтів. 
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Діяльність по організації збуту є однією з найважливіших складових його 

функціонування. Основою збутової діяльності є забезпечення грошовим потоком 

підприємство для його функціонування. Від розвинутої збутової діяльності на 

підприємстві залежить його ринковий успіх або поразка.  

Гарвардська школа бізнесу в 1958 році вперше сформулювала поняття 

збутової діяльності: «Збутова діяльність існує для того, щоб із прибутком 

задовольнити споживчі вимоги». Дана логіка полягає в тому, що можна уявити як 

купівлю-продаж товарів  націлена на ринковий попит і одержання максимального 

прибутку. Важливим буде також вказати на висловлення А. Файоля з французької 
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адмін. школи: "Майстерність продавати характеризується глибоким знанням ринку 

і сили суперників, далеким передбаченням і практикою угод. Збутова функція 

піклується про те, щоб ціни, призначувані вищим організаціям, не були джерелом 

небезпечних оман". Поняття "збут" визначається по-різному сучасними авторами. 

Так, наприклад, одні тлумачать збут як процес фізичного руху товару й 

ототожнюють його з поняттями "розподіл" і "товарооборот", в той час як інші 

розглядають збут як взаємодію з покупцем товару. М.В. Балашова вважає, що збут 

- це "безпосереднє спілкування продавця та покупця" [1, с.40]. Деякі автори навіть 

об’єднують поняття "збут" і "збутова діяльність". Так, Петруня Ю.Є. вважає, що 

"суть збутової діяльності в узагальненому розумінні полягає в тому, що це є процес 

просування готової продукції на ринок та організації товарного обміну з метою 

отримання підприємницького прибутку" [2, с.191]. 

Проведені в торгівлі і збуті перетворення повинні враховувати ряд обставин, а 

саме: 

- економічні зміни та особливості перехідного періоду, менталітет і купівельна 

поведінка населення.  

- елементи макро- і мікросередовища, які повинні працювати як єдиний 

механізм, що діє в нових умовах господарювання.  

- необхідність проведення ринкових перетворень поряд з економічними 

процесами і ринковими принципами у світовій практиці.  

Вибір оптимальної доставки продукту від виробника до споживача, а також 

після продажне (сервісне) обслуговування споживачів є головним змістом 

елемента комплексу маркетингу [3, с.212]. В даному напрямку формується збутова 

політика, яка включає стратегічні і тактичні рішення по збуту. До стратегічних, на 

думку О.Є. Громової, входять:  

- визначення каналів і в яких об’ємах слід здійснювати збут (продаж);  

- визначення доцільності форм інтеграції учасників процесу руху товарів;  

- вибір методів ведення збуту;  

Як свідчить практика, збут є рушійним фактором споживчого ринку. 

Підприємство, яке продає товар, отримує гроші і розвивається, а якщо ні, стає 

банкрутом. 

Для обґрунтування збутової політики необхідним є вибір оптимального 

варіанта розрахунку витрат у розрізі основних напрямків реалізації збутової 

політики підприємства. При розробці збутової політики передбачається прийняття 

певних маркетингових рішень (рис. 1.). 
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Рисунок 1− Маркетингові рішення для збутової політики [5, с.157] 

У своїх дослідженнях О.І. Сидоренко визначила, що поміж комплексу цілей у 

сфері збуту товарів головними є: 

- врахування суб'єктивного характеру оцінки і соціального фактора індивіда, 

яке приводить до максимальної споживчої задоволеності; 

- представлення широкого вибору товарів, послуг; 

- вдосконалення сервісу і культури обслуговування;[5, с.192]. 

Проаналізувавши точки зору дослідників, можна прийти до висновку, що 

категорію збуту вони розглядають з позицій підприємця, бізнесмена, економіста, 

фінансиста та ін. і це визначає її багатоаспектність. Але, незважаючи на 

відмінності, багато з них сходяться на думці, що сама суть збуту зводиться до 

купівлі-продажу товарів і отримання грошей від покупця.  

Отже, сукупність елементів збутової діяльності взаємозв'язаних між собою та 

спрямованих на задоволення потреб споживачів, через оптимальне використання 

збутового потенціалу підприємства і забезпечення на основі цього ефективності 

продажу і є збутовою політикою. 

Список використаних джерел 

1. Балашова М. В. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям. под общ. ред. Н. М. 

Кондратенко. Москва: Юрайт. 2011.  364с. 

2. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч. посіб. К.: Знання. 2010.  351с. 

3. Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент, ценообразование на предприятии. 

М. : Международные отношения. 2007.  661 с.  

4. Семенюк С.. Маркетингове планування діяльності підприємств. Галицький 

економічний вісник.  2010. № 1(26).  С. 84-92. 

5. Сидоренко О.І. Маркетинг: підручник. 3-тє вид.  К: Навчально-методичний 

Розробка збутової політики передбачає прийняття таких 

маркетингових рішень: 

розробка системи цілей у сфері збуту 

вибір цільового ринку 

вибір методів збуту 

розробка стратегії збуту 

визначення місця, часу і способу виходу на ринок 

розробка заходів стимулювання збуту (СТИЗ) і визначення переліку додаткових 

послуг 
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РОЛЬ ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦІВ 

За допомогою характеристик цінової еластичності попиту виміряється 

кількісна, а іноді і якісна, реакція покупців на зміну ціни (вартісна чутливість). Але 

саме продавця професійно цікавить питання, як змінюється купівельний попит на 

певний товар при підвищенні чи зниженні продажних цін. 

Для визначення міри чутливості попиту на товари до змін у ціні 

використовується поняття еластичності попиту від цін. Вона визначається 

відношенням зміни величини попиту (у відсотках) до зміни цін (у відсотках). 

 

 
(1) 

 

Кількісно еластичність може бути описано в такий спосіб. Коли відсоткове 

зниження ціни викликає таке ж відсоткове збільшення кількості продажів товару, 

має місце еластичний попит, тобто еластичність більше 1 (наприклад, попит на 

споживчі товари тривалого користування). 

У зв’язку з тим, що попит зменшується в міру зростання цін, еластичність 

вимірюється від’ємними величинами. Втім для спрощення розрахунків 

еластичність найчастіше визначають у додатних числах. 

Якщо ж відсоткове зниження ціни в точності компенсується відповідним 

відсотковим зростанням кількості продажів товару, спостерігається одинична 

еластичність попиту, тобто еластичність попиту чисельно дорівнює 1. 

І, нарешті, якщо зниження ціни викликає дуже незначне зростання кількості 

продажів, прийнято говорити про нееластичний попит, тобто еластичність попиту 

менше 1. Такі товари називаються товарами низькоеластичного попиту (наприклад, 

споживання хліба буде мінятися незначно навіть при істотній зміні його ціни). 

Але загальним правилом є: чим яскравіше виражена ступінь індивідуалізації 

товару (диференціація споживацької цінності чи вузька вибірковість реклами), тим 

у менших діапазонах змінюється цінова еластичність попиту на даний товар. 

Якщо продавець меншою мірою зацікавлений у реалізації власне фізичного 

обсягу товарної маси, призначеної для збуту, ніж у зміні вартості роздрібного 

товарообігу, пов’язаного з варіацією продажних цін на ринку, то в цьому разі варто 

зробити аналіз цінової еластичності попиту, що пов’язав би зміну цін, еластичність 

попиту за позиціями товарного асортименту і розвиток товарообігу. 
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Рисунок 1− Граничні значення цінової еластичності 

 

Взагалі кажучи, у практиці маркетингової діяльності попит вважається 

високоеластичним, якщо у разі зміни ціни на 1%, він змінюється більш ніж на 1%. 

Попит швидше за все буде еластичним, якщо: 

- товару немає або майже немає заміни, або відсутні конкуренти; 

- покупці не відразу помічають підвищення цін; 

- покупці повільно змінюють свої купівельні звички і не поспішають 

шукати дешевші товари; 

- покупці вважають, що підвищена ціна виправдана підвищеною якістю 

товару тощо. 

Якщо попит еластичний, продавцям є сенс знижувати ціну доти, поки немає 

непропорційного зростання витрат з виробництва і збуту продукції. Знижена ціна 

принесе більший обсяг загального прибутку. 

Нееластичний попит спостерігаємо тоді, коли коефіцієнт цінової 

еластичності менше за одиницю. У цій ситуації зміни в ціні не викликають різких 

коливань у кількості проданого товару. При цьому можна помітити тенденцію, за 

якої збільшення цін веде до збільшення обсягу продажу і навпаки. 

Нееластичність попиту спостерігається за таких обставин: 

- товар має достатній ступінь новизни, відсутні ідентичні товари; 

- товар прийшовся до смаку певній категорії покупців, знайшов свій 

сегмент; 

- зміна цін не така вже й помітна для споживача; 

- підвищення ціни виправдовується зміною на краще якісних 

характеристик продукту; 

- зміни в ціні можуть обумовлюватися змінами в економіці (інфляційними 

процесами, наприклад); 

- виникнення надзвичайних ситуацій. 

З позицій маркетингу необхідно враховувати ще низку обставин. Так, 

прихильність до тієї чи іншої торговельної марки створює нееластичний попит, 

оскільки споживачі розглядають ту чи іншу марку товару як відмітну і можуть не 

погоджуватися із заміною. Крім того, ціна має неоднакову значимість для різних 

сегментів ринку, оскільки не всі споживачі однаково її сприймають. Залежно від 

орієнтації покупок споживачів можна поділити на чотири типи: 
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- ощадливі покупці, що мають високу чутливість до цін, якості й 

асортименту товарів; 

- персоніфіковані покупці, що приділяють менше уваги цінам і більш 

чуйно реагують на «образ» товару, обслуговування та ставлення до себе продавця; 

- етичні покупці, готові пожертвувати низькими цінами і широтою 

асортименту для підтримки невеликих фірм; 

- апатичні покупці, що приділяють основну увагу зручності, комфорту 

незалежно від цін. 

Дослідження також підтверджують, що не всі покупці сприймають ціну як 

вирішальний чинник під час здійснення покупок. Одні відзначають, що зростання 

реклами знижує чутливість до цін. Інші роблять висновок про те, що уявлення 

покупців про низькі й високі ціни дуже суб’єктивні. Наприклад, покупець, з одного 

боку, може думати, що низька ціна являє собою вдалу покупку чи характеризує 

низьку якість, або з іншого, — що висока ціна говорить про статус чи про 

невідповідність цінності товару залежно від його уявлення. 

Еластичність попиту багато в чому залежить від поінформованості покупців 

про ціни, що є недосконалим критерієм їхньої еластичності. У тих випадках, коли 

поінформованість покупців про ринкові ціни є досить високою, підприємство 

повинно діяти дуже обережно, для того щоб ціни на його товари не виявилися 

неконкурентоспроможними. Якщо ж поінформованість про ціни досить низька, то 

фірма має значну свободу дій у тому, що стосується підвищення й зниження цін. У 

таких ситуаціях зміна цін не може не залишитися без наслідків, і тому 

підприємства, що мають намір знижувати ціни, намагаються збільшити ступінь 

поінформованості про них на ринку, для того щоб мати можливість залишити 

позаду конкурентів 

Список використаних джерел 

1. Божкова, В. В. Систематизація методів маркетингового ціноутворення. 

Маркетинг і менеджмент інновацій. 2019. № 4. С. 74-80.  

2.  Донець, О. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємства на 

ринку плодоовочевої продукції. Бізнесінформ. 2018. № 8. С. 60-63.  

3.  Кудлай, В. Г. Актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в 

сучасних умовах. Український соціум.  2016. № 6.  С. 73–81. 

 

 

Руслан Омельченко 

Науковий керівник: Альона Танасійчук, 

д-р екон.наук, професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОМПЛЕКСУ 
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У сучасних умовах неможливо уявити підприємство, яке б не 

використовувало у своїй роботі інструменти маркетингу. Через неефективний 

аналіз комплексу маркетингу підприємство дуже часто зіштовхуються з 

проблемою не рентабельності маркетингових витрат. Прийнявши рішення щодо 
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позиціонування свого товару на ринку, в першу чергу підприємство розпочинає 

планування деталей комплексу маркетингу. Якщо не вірно пов’язати елементи 

комплексу, то це може привести до нераціонального використання коштів. 

Аналіз комплексу маркетингу на ТОВ УПП «ЄВРОМЕД» ми розпочинаємо з 

короткої характеристики окремих елементів комплексу протягом останнього 

аналізованого року та впродовж аналізованого періоду в цілому (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Оцінка результатів аналізу елементів комплексу маркетингу ТОВ 

УПП «ЄВРОМЕД» 
Елемент комплексу 

маркетингу 

Характеристика елементів комплексу 

маркетингу в 2019 році 

Загальні характеристика про комплекс 

маркетингу впродовж всього 

аналізованого періоду 

Товар 

Товарний асортимент значно 

збільшився в 2019 році. Протягом 

цього періоду було укладено кілька 

великих дилерських угод із 

українськими виробниками 

Значне розширення асортименту, 

залучення нових товарних марок 

вітчизняного виробництва 

Ціна 
Стрімке збільшення цін внаслідок 

високого рівня інфляції 

Відносно стабільний рівень цін на протязі 

2018-2019 рр. та значне його коливання у 

звітному році. 

Місце 

15 офісів, з яких 10 з виставковими 

площадками; 5 представництв, 5 

складів запчастин; 2 сервісних центри 

Протягом 3-ох досліджуваних років 

підприємство відкрило новий офіс в вже 

15 обласному центрі, а також збільшили 

кількість своїх представництв та сервізних 

центрів 

Комунікація 
Взяли участь у всеукраїнські виставці 

сільгосптехніки у Києві. 

Створили офіційний сайт та удосконалили 

методи персонального продажу 

 

Для подальшого аналізу комплексу маркетингу про аналізуємо наступні 

показники. Економічні і маркетингові результати   підприємства ми порівнюємо із 

запланованими показниками в досліджуваному періоді, встановлюємо розбіжності 

між планами і результатами. Економічні результати можуть не узгоджуватися в 

часі з маркетинговими, тому в процесі такого аналізу важливо зрозуміти, в якому 

напрямі і з якою динамікою змінюються результати, чи можуть вони бути 

відкладені на інший термін; у якій частині результатів зміни найвагоміші; які 

головні причини цих змін і наскільки вони ідентифіковані; у чому взаємозв’язок 

між економічними і маркетинговими результатами; наскільки достовірно  цей 

зв’язок відстежений і проінтерпретований. 

Отримані дані можуть бути представлені з певною систематизацією (табл. 2). 

Як ми бачимо з даних табл. 2 підприємству не вдається повністю виконувати 

заплановані продажі. Основними причинами є велика кількість конкурентів на 

ринку сільськогосподарської техніки, несприятливий стан в країні та недосконалий 

менеджмент на підприємстві.  

Комунікація як елемент комплексу маркетингу на підприємстві 

представлений такими маркетинговими інструментами: зовнішня реклама, 

телемаркетинг, сайт в мережі Інтернет та зв’язки з громадськістю.  
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Під час дослідження елементів комплексу маркетингу ми використовували 

якісні та кількісні показники, де за основу стоять найважливіші і найхарактерніші 

ознаки ринку підприємства та досліджуваного періоду. Інформація, яку ми 

отримали має показати нам те, як на ТОВ УПП «ЄВРОМЕД» формується структура 

комплексу маркетингу і на яких його елементах зосереджується підприємство; 

наскільки ця структура внутрішньо узгоджена, спрямована на реалізацію цілей; які 

в неї сильні і слабкі сторони; як і під впливом яких причин вона змінюється; у чому 

виявляються основні зв'язки між її елементами і яке їх значення тощо. 

 

Таблиця 2 – Економічні і маркетингові результати діяльності ТОВ УПП 

«ЄВРОМЕД» в результаті продажу окремої великогабаритної 

сільськогосподарської техніки 

Показник 
2018  2019 2020 

План Виконання План Виконання План Виконання 

Економічні результати 

Продажі, тис. грн. 30000 28 839 42000 39 549 50000 45 689 

Частка ринку, % 7,8 7,2 9,0 8,5 9,7 9,3 

Прибуток, тис грн. 4800 4329 9000 7832 11000 9026 

Рівень рентабельності, 

% 
6,25 6,6 4,7 5,0 4,5 5,1 

Маркетингові результати 

Кількість залучених 

клієнтів 
3 1 10 7 5 3 

Кількість втрачених 

клієнтів 
0 0 0 2 0 1 

Кількість скарг 

клієнтів 
0 0 0 0 0 0 

 

Отже, проаналізувавши показники комплексу маркетингу, можна зробити 

висновок, що підприємство на даний час знаходиться не в найбільш сприятливому 

становищі, оскільки є велика кількість конкурентів, а також із складною ситуацією 

крани різко зросли ціни на товари іноземних брендів, що користувалися досить 

високою популярністю. Існує загроза що розширення ринку, яке відбувається на 

даний час, не буде певний період рентабельним, оскільки попит на 

сільськогосподарську техніку може знизитись у зв’язку з низькою купівельною 

спроможністю клієнтів.  
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЧАЮ 

У нашій країні чай поступово втрачає свою популярність у боротьбі з іншими 

видами гарячих і холодних напоїв, тому що не зміг укоренитися в традиції, як це 

було в Британії, Китаї чи Японії. Постачальниками чаю на український ринок є 

тропічні країни-виробники, такі як Індія та Шрі-Ланка, приблизно половина чаю 

імпортується в нашу країну.  

Для того щоб почати розвивати чайний бізнес потрібно переконатися, що 

місцевий ринок ще не насичений. Необхідно оцінити, чи не вистачає чайних у місті 

чи регіоні, де підприємець хоче почати бізнес. В ідеалі пропозиція справді буде 

нижчою, ніж попит, а це означає, що місцевий ринок достатньо великий, щоб 

забезпечити прибуток чайної. Можна визначити конкретні групи споживачів, які 

не повністю задоволені наявними пропозиціями, або виявити, що загальна нестача 

харчових компаній у регіоні робить його привабливим для стартапів. Необхідно 

обрати концепції, які можуть сподобатися цільовому клієнту. Наприклад, якщо ви 

живете в спальному районі, вам потрібно придумати меню, яке підходить для 

дорослих і дітей. Потрібно зібрати всю необхідну інформацію, щоб оцінити 

потенціал прибутку бізнесу. Ця частина має вирішальне значення, оскільки вона 

покаже, чи буде бізнес прибутковим у довгостроковій перспективі, чи потрібно 

взагалі попрощатися зі своєю мрією [1]. 

Як і в будь-якому іншому бізнесі, дослідження ринку чайної базується на 

поглибленому аналізі промисловості чайних кімнат, очікувань клієнтів та чинних 

норм. 

Проаналізувавши ринок, споживачів чаю можна розділити на окремі сегменти: 

Перший сегмент – «економний». До цієї групи споживачів належать споживачі 

рівня доходів до 500 грн особливу увагу звертають на ціну і віддають перевагу 

відомим (перевіреним і недорогим) брендам. Вони звертають особливу увагу на 

ціну й віддають перевагу відомим (випробуваним і дешевим) торгівельним маркам. 

Для них є важливим, але не вирішальним чинником смак товару. Серед цих людей 

багато не задоволених своїм життям, які зневірилися я. Вони не вірять у 

пропоновані їм бонуси або призи, а також насторожено ставляться до нових 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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товарів. Представниками цього сегменту є студенти, робітники, службовці й 

безробітні. За чисельністю цей сегмент зайняв 1 місце, до нього належать 44 % 

об’єктів вибірки. 

Другий сегмент – «орієнтований на сукупність таких чинників, як смакові 

якості, популярність торгівельної марки, упаковка презентабельного вигляду». 

Рівень доходу споживачів цього сегменту від 501 до 1000 грн. 

Третій сегмент – «вимогливий». Дохід його представників від 1000 грн. і вище. 

Середній вік споживачів цього сегменту 21-40 років, рід занять: підприємці, 

керівники середньої й вищої ланки, спеціалісти. Представники сегменту мають 

вищу освіту або навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів. Це 

люди, які знають, що вони хочуть від життя, і вибирають якісні товари, що не 

шкодять їхньому здоров’ю [2]. 

Деякі українські компанії займаються фасуванням цієї сировини на місці і 

продають чай під власними торговими марками. У 2019 році такі продажі склали 

34,9% від загального ринку чаю України. Частину умовного українського чаю 

експортують навіть у сусідні країни – Білорусь, Польщу, Молдову та Росію. 

Агенція «Pro-Consulting» проаналізувала ринок чаю в Україні наприкінці 2019 

року, перш ніж розпочати глобальну кампанію проти коронавірусу. На той час 

динаміка місткості цього ринку в країні мала тенденцію до зниження. Таким чином, 

за підсумками України у 2018 році фізичне споживання чаю зменшилося на 8,7% 

порівняно з відповідним періодом минулого року, а за підсумками 10 місяців 2019 

року цей показник зменшився на 13,3% [4]. 

Глобальна боротьба з коронавірусом торкнулася багатьох ринків і не оминула 

світовий ринок чаю. За оцінками, приблизно 10% колекцій чаю – 150000 тон – буде 

втрачено в Індії. Через карантинні обмеження вони більше не могли збирати 

знамените «Чайне шампанське», сорт «Дарджілінг», який був дуже популярним у 

Британії та її колишніх колоніях. До речі, британці, мабуть, передбачили перерву з 

постачанням чаю і запаслися чаєм до карантину. Таким чином, у третій тиждень 

березня цього року продажі чаю «Foggy Albion» зросли на 55% порівняно з 

аналогічним періодом 2019 року. Проте, чи то українці, чи англійці, чи споживачі 

в інших країнах, без цього чаю не обійдеться. Під тиском місцевих чайних бізнес-

асоціацій влада Індії вжила заходів, щоб вивести галузь з-під карантинних 

обмежень. Шрі-Ланка, яка припинила виробництво раніше після комендантської 

години, відновила виробництво чистого чаю. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИРІВ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 

Інтернаціоналізація національної економіки в основному пов'язана з 

розвитком міжнародних ринків. Ринок сиру можна розцінювати як один з найбільш 

динамічних секторів споживання, рівень виробництва та споживання якого 

постійно зростає. Тим самим здійснюється завоювання прихильності на 

міжнародних ринків. Звичайно, на ринку сиру, який завдяки імпорту зростає в рази, 

є чимало конкурентів. У молочному секторі українська продукція відповідає 

вимогам, тому є можливість експортувати сир. Це є одним із найважливіших умов 

проникнення України на міжнародні ринки, оскільки важливим чинником 

інтеграції світової економічної системи є світовий ринок зі структурними та 

галузевими секторами. 

Світовий ринок сиру за останні 50 років зріс у чотири рази [1, 2]. Фактично 

основними споживачами та виробниками є європейські країни. Саме виробники ЄС 

здійснюють значне фінансування та вкладають неабияке зусилля у розвиток 

споживання сиру. Наприклад, у Німеччині та Австрії, як і у Франції, сирні 

маршрути відкриті для туристів. У співпраці з популярними ресторанами сировари 

мають змогу розробляти нові страви. 

Загалом темпи розвитку світового ринку сиру за останнє десятиліття склали 

2,1% на рік. У 2019 році його оцінили у 25 мільйонів тонн. Найбільшими у світі 

виробниками сиру є ЄС та США. У сумі вони виготовляють близько 16 мільйонів 

тонн сиру. Найбільшими імпортерами сиру є Німеччина, Великобританія, Італія, 

Франція та США. 

Важко прогнозувати подальший розвиток ринку сиру. Зараз світ бореться з 

пандемією COVID-19 і падінням цін на нафту. Нова економічна криза неминуча. 

Український сирний ринок постійно розвивається, проте, не можна сказати, 

що він багато в чому позитивний для вітчизняних сироварів. На процес розвитку 

цього сегмента ринку впливають певні фактори. 

Політично-правовим чинником є відсутність мит на імпорт молочних 

продуктів. Сьогодні в Україну значно зріс імпорт різноманітних сирів з 

європейських країн. Цей продукт імпортується в Україну, де ставка мита на імпорт 

молочних продуктів з ЄС дорівнює нулю [3].  

Це створює нерівні умови конкуренції між національними виробниками та 

імпортним товаром, оскільки підписання угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом у 2014 році не розв’язує питання підтримки галузі з цієї країни [4]. 

https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/marketingovoe-issledovanie-rynka-chaya-karantin-kustam-ne-ukaz
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Економічним фактором, що впливає на поведінку споживачів та розвиток 

ринку сиру загалом є зниження купівельної спроможності населення, через 

пандемію та запроваджені карантинні обмеження в Україні. Люди були вимушені 

робити вибір на користь одних товарів та відмовляти собі у купівлі інших. У такій 

ситуації перевага з боку споживачів надається продуктам першої необхідності 

(хліб, крупи, макаронні вироби, цукор, масло, яйця тощо). 

Одним із соціально-культурних факторів є популяризація замінників молочної 

продукції. Суспільство настійно рекомендує виключити молочні продукти через 

шкідливий вплив лактози [5]. Відмова від споживання даного виду товарів сьогодні 

має більшу медичну важливість, проте надто перебільшену. В інших випадках 

відмова від молочних продуктів стає трендом або особистим вибором. Відповідно, 

цей фактор зменшує споживання молока та молочних продуктів в цілому. 

Щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку, молочні фермери 

адаптуються та розширюють охоплення. Відбувається поява нової продукції, якій 

сприяють технологічні досягнення. Постійне вдосконалення виробництва 

ферментів, що розкладають лактозу, дозволило покращити якість та асортимент 

безлактозних молочних продуктів. Крім того, більш ефективні ферментативні 

біосенсори дозволять компаніям набагато точніше вимірювати вміст лактози в 

молочних продуктах. Тепер технологія дозволяє виробляти всі безлактозні молочні 

продукти [6]. Тож кожен новий молочний продукт на ринку може мати попит. 

На жаль, у перспективі найближчого часу очікується подальше зниження 

виробництва сиру через погіршення економічної ситуації в країні та зміни у 

потребах споживачів. Проте значна частина виробників сиру не здалися через 

проблеми. Багато хто шукає альтернативні шляхи їх подолання, щоб зберегти свою 

конкурентоспроможність на ринку проти імпортної продукції. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 

Олійно-жирова галузь одна з небагатьох галузей економіки України, що 

протягом останніх років показує стійке зростання. Це одна з провідних 

бюджетоформуючих галузей харчової промисловості, на яку припадає до 15% усієї 

виробленої продукції. Ця галузь є приорітетною та стратегічно важливою, задля 

збереження стабільних джерел валютних надходжень до нашої країни. Тому для 

України крайнє важливо й надалі зберігати домінацію на світовому ринку 

соняшникової олії. Однак економічна ситуація в країні негативно впливає на весь 

аграрний сектор, особливо на ринок соняшникової олії, і може перешкоджати 

подальшому розвитку. 

Основною сировиною для виробництва олії в Україні є насіння соняшнику, 

тому проведення дослідження в даній області є актуальним. Протягом останнього 

десятиріччя спостерігається стала тенденція розширення посівних площ олійних 

культур в аграрних підприємствах, що зумовлено вигідністю їх вирощування 

порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами. В структурі посівних 

площ соняшник займає не менше 10% від загального їхнього обсягу. Частка 

прибутку від реалізації олійних культур і, впершу чергу, соняшнику у прибутку від 

реалізації сільськогосподарської продукції постійно збільшується. Саме тому 

потенціал олійних культур суттєво впливає на прибутковість і 

конкурентоспроможність аграрного сектора країни [1, с. 8]. 

Рослинні жири ‒ необхідна складова частина збалансованого раціону 

харчування людини. На них припадає значна частина енергетичної цінності їжі. У 

той же час наш організм отримує багато фізіологічно важливих речовин: 

фосфоліпіди, постійні поліненасичені жирні кислоти, вітаміни, стерини. 

Надходження рослинних жирів надзвичайно важливо для організму людини. 

Соняшникова олія - продукт повсякденного харчування. Вона використовується 

для приготування кулінарних страв, вироблення консервів, безпосередньо в їжу. В 

технологічній сфері з олій виробляють мила, оліфи, гліцерин, лаки. Вона займає 

основну частку вітчизняного ринку олійно-жирової продукції [2, с. 94] 

Навіть в умовах світової фінансово-економічної кризи олійна промисловість 

України є однією з небагатьох галузей, які стрімко розвиваються, а також 

бюджеоформуючим відділом агропромислового комплексу з потужним 

експортним потенціалом. Модернізуються заводи з виробництва соняшникової 

олії, встановлюються лінії рафінування та дезодорації. Зараз країна виробляє 5,9 

млн тонн олії, з яких 5,2 млн тонн експортується, що становить майже 60% 

світового експорту. Однак у першому півріччі 2021 року ринок олії був 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5638/1/Innovatsiini_tekhnolohii_Strikha.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5638/1/Innovatsiini_tekhnolohii_Strikha.pdf
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дефіцитним, відновлення виробництва пальмової олії та зростаючий попит на 

рослинну олію, стали вирішальним фактором на ринку рослинної олії цього 

року. 

Постачання соняшникової олії в першому півріччі 2021 року були 

обмеженими через погані показники врожаю соняшнику в чорноморських 

виробників. Урожай 2020–2021 років в Україні, Румунії, Болгарії та Молдові 

стримувався посушливими умовами протягом вегетаційного періоду, в 

результаті чого врожайність і вміст олії в насінні були нижчими за очікування 

ринку. Низька динаміка пропозиції збереглася в першій половині 2021 року при 

збереженні цін. Також відзначаємо відновлення попиту в міру відновлення 

економічного зростання в усьому світі після кризи COVID-19. Відкриття готелів, 

ресторанів і підприємств громадського харчування стало сприятливим для 

попиту на соняшникову олію [3]. 

Найбільшими імпортерами української соняшникової олії у cічні-серпні 2021 

року залишились Індія (27,9%), Китай (16,4%), країни ЄС, зокрема Іспанія (7,6%) і 

Нідерланди (10,5%), та Іран (7,5%). При цьому потрібно зазначити, що основні 

країни-імпортери намагаються саме забезпечити сировиною власні технологічні 

потужності з виробництва, переробки, фасування різних видів рослинних олій, а не 

нарощувати об'єми експорту. Такі умови створюють структуру експорту 

соняшникової олії, де попитом користується саме нерафінована олія. Пояснюється 

це, бажанням країн-імпортерів самостійно займатись очисткою та фасуванням, так 

як такий підхід значно зменшує витрати на логістику та ризики особливостей 

транспортування, порівняно з рафінованою олією, яка експортується переважно у 

фасованому вигляді. 

Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку рослинної олії в Україні включає 

дослідження показників стану ринку, його ємності та рівня конкуренції. Після 

вивчення найбільших виробників та оцінки їхньої діяльності визначається рівень 

конкуренції. Нині українська соняшникова олія займає 59,2% світового ринку [4], 

а отже, контролює його глобальний експорт. Тому статус регіональних галузевих 

лідерів прирівнюється до світового. Дослідження ринку олійно-жирової продукції, 

перспектив та підвищення ефективності його функціонування привертали увагу 

багатьох вчених дослідників, серед яких: Бронін О.В., Кардан С.В., Карпенко С.В., 

Маслак О.О., Мітченюк О.О., Мурик І.В., Нікітчин Д.І., Осадчук В.І., Олексій В.М., 

Пластун С.І., Побережнюк В.А., Присяжнюк С.В., Сегеда С.А., Шпичак О.М., 

Юрчишин В.В. та інші. 

Соняшникова олія є основною рослинною олією на ринку України, важливою 

сировиною для багатьох галузей харчової промисловості та товаром стратегічної 

вцажливості, адже саме ми займаємо лідируючу позицію у виробленні 

соняшникової олії. На данний момет в Україні фіксується тенденція до 

нарощування потужностей з переробки та виробництва олійних культур, 

будуються нові заводи та комбінати. Тому, пріоритетними напрямами подальших 

ринково-орієнтованих реформ слід вважати: розвиток сільськогосподарської 

кооперації; реалізація цінової політики шляхом поєднання вільного ціноутворення 

з національними регуляторними елементами; розширення зовнішніх ринків за 
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рахунок підвищення конкурентоспроможності вітчизняного насіння соняшнику та 

оперативне формування відповідної митної політики з урахуванням кон'юнктури 

світового ринку. 
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ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Маркетинг – це наука, яка спрямована на збут товару, покращення попиту та 

досягнення цілей підприємства. Загалом це поняття дуже глибоке і поєднує з собою 

різні аспекти, адже маркетинг супроводжує нас постійно, іноді це настільки вдало 

підібрані рішення, що ми їх просто не помічаємо. 

Еволюція управління маркетингом відбувалася разом із розвитком ринкових 

умов господарювання. В різні періоди історичного розвитку управління 

маркетинговою діяльністю розривалося по-різному й відповідно формувалися 

особливі концепції маркетингового менеджменту. Науковці, що досліджують 

питання еволюції концепцій управління маркетингом, по-різному підходять до 

його вирішення [1].  

Міжнародний кодекс маркетингових досліджень (прийнятий Міжнародною 

Торговою палатою та Європейським товариством з вивчення суспільної думки і 

маркетингу, 1976р.) тлумачить, що під терміном « маркетингові дослідження» 

розуміють систематичний  збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і подання 

даних щодо поведінки, потреб, відносин, думок, мотивацій тощо окремих 

особистостей , підприємств, державних установ у контексті їх підприємницької, 

економічної, суспільної, щоденної діяльності [2].  
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Отже , маркетингові дослідження базуються на інформації. Остання має дві 

загальні класифікації, які обумовлюють план дослідження, а саме: 

 • первинна інформація, яку збирають уперше для аналізу і оцінки конкретних 

виробничо-збутових вопросов підприємства ;  

• вторинна інформація - дані, які були зібрані раніше і навіть для іншої мети. 

Будь-яке рішення на підприємстві має прийматися лише 

після ретельного дослідження ринкової ситуації, реакції ринку на оновлення, зміни 

та прийняте рішення. Саме тому маркетингові дослідження посідають визначне 

місце і значення в функціонуванні маркетингової служби. Від ретельно 

скоординованої програми залежить успіх компанії на ринку.  

 Важко недооцінювати корисність маркетингових досліджень. Їх мета - дати 

можливість компанії, яка пропонує товари чи послуги ефективно ідентифікувати 

потреби своїх клієнтів, ситуацію на ринку та обрати найкращий спосіб ведення 

бізнесу. Використання інструментів опитування та якісного чи кількісного аналізу 

в маркетингових дослідженнях надає менеджерам важливу інформацію про 

середовище, в якому працює їхня компанія.  

Мета маркетингових досліджень:  

- надання підприємству достовірної інформації;  

- дослідження динаміки і стану попиту;  

- створення асортименту товарів;  

- вивчення смаків і вподобань споживачів;  

- уникнення ризиків;  

- прийняття правильних управлінських рішень [3]. 

Вперше прикладне маркетингове дослідження було проведено на території 

США, у 1879р. рекламне агенство N.W. Ayer and Son провело поштове опитування 

державних чиновників, що працювали у сфері сільського господарства. Лише через 

кілька дясятиліть після,а саме 1911 р., був заснований перший в історії відділ 

маркетингових досліджень. 

Підприємство повинно сформувати найбільш ефективне маркетингове 

дослідження з сучасних тенденцій в залежності від особливостей товару та послуг. 

Така комбінація формується в залежності від стану ринку та тенденцій його 

розвитку. Якщо попит високий, маркетингові зусилля можуть бути мінімальними. 

Якщо конкуренція висока, то слід прикласти більше зусиль для задоволення потреб 

споживача. 
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Для ефективної ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної 

боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Велика закордонна компанія 

щорічно проводить самотужки або замовляє проведення сторонніми організаціями 

3-4 маркетингових досліджень. 

Під маркетинговими дослідженнями розуміється збір, обробка і аналіз даних 

про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою 

зниження підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень. 

Споживачі - одна із головних ланок маркетингових досліджень. Щоб залучити 

своїх цільових клієнтів, потрібно знати, хто вони та які їхні загальні 

характеристики. Це компанії чи окремі люди? Чи знаходяться вони у певній 

демографічній групі щодо віку, географічного розташування та рівня доходів? Як 

вони купують вашу продукцію чи послуги? Як часто вони купують їх? Які 

особливості їх цікавлять? 

Каву завжди цінували за ту бадьорість і свіжість, яку приносить чашка цього 

божественного напою. На мусульманському Сході, де заборонено вживання 

спиртних напоїв, кави є обов'язковою складовою будь-якого святкового столу. В 

Україні, незважаючи на вільне вживання вина і більш міцних напоїв, кава так само 

дуже популярна. Місто, в якому з’явилась на Україні перша кава був Львів. 

Кава - чудовий засіб для зняття втоми, пригнічення сонливості та підвищення 

концентрації і уваги. Кава стимулює пам'ять, сприяючи кращому запам'ятовуванню 

інформації. Кава завоювала весь світ своїм неперевершеним смаком і 

стимулюючим ефектом.  

Кавовий ринок в Україні активно розвивається, хоча і далекий від насичення. 

Не дивлячись на те, що споживання кави в нашій країні за останні п'ять років 

збільшилося у декілька разів, Україна по цьому показнику поки сильно відстає від 

Європи. Середньостатистичний європеєць споживає 6-8кг, а українець, згідно 

останнім даним International Coffe Organization, - приблизно 1 кг кави в рік. Кавові 

зерна у виробників цього року подорожчають приблизно на 15%. В результаті 

роздрібні ціни, як і минулого року, підвищаться на 5%. У фізичному виразі 

зростання ринку кави в 2011г. (в порівнянні з минулим і позаминулим роками) 

сповільниться і складе, по оцінках операторів, 3-5%. Проте зростуть обсяги 

продажів кави середнього, високого і преміального сегментів.   такі торгові марки: 

Neskafe Classic, Neskafe Gold, Jacobs, Monterrey, Maccona, MacCoff, Tchibo, Maxwell 

House, Elite, Monterrey, Ambassador. Серед вітчизняних: Галка, Віденська кава, 

Коста - Ріка, Добра кава. 

Для того щоб отримати необхідну інформацію потрібно зібрати первинну 

інформацію, отримання якої передбачає проведення опитування. 
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Особливості методу опитування полягають у тому, що інформація відображає 

соціальну реальність з точки зору її відбиття в свідомості опитуваних, тобто даний 

метод дозволяє працювати з думками людей. Особливість пов'язана з тим, що 

даний метод дозволяє отримувати первинну і різноманітну інформацію про 

ставлення людей до будь-яких подій, про мотиви поведінки і ціннісних орієнтаціях, 

про характер відносин з іншими людьми. Даний метод дозволяє охопити масову 

аудиторію, але з цим пов'язана відносна дорожнеча і висока трудомісткість [2]. 

Анкетування проводиться серед молоді, яка навчається у Вінницькому 

торговельно-економічному інституті КНТЕУ з 18.10.2021 по 29.10.2021. 

План складання вибірки: 

- одиниця добору - кого необхідно опитувати; 

- розмір вибірки - скільки людей буде охоплено дослідженням; 

- структура вибірки - за яким критерієм варто включати людей у вибірку 

(випадкова або невипадкова вибірка). 

Інструменти дослідження - анкета, автоматичні пристрої (гальванометр, 

тахістоскоп, аудіометр) 

Результати опитування, які було отримано наступні: всього було опитано 92 

здобувача вищої освіти, які відповіли на питання: 

1) Якій каві Ви надаєте перевагу? 

 каві з кавомашини – 45%; 

 заварній в турці – 40%; 

 заварюю у французькому пресі – 8%; 

 я не п’ю кави – 5%. 

2) Як часто Ви п’єте каву? 

 два рази в день – 45%; 

 раз в день – 24%; 

 раз в тиждень – 16%; 

 дуже рідко у друзів – 11%; 

 зовсім не п’ю – 5%. 

Таким чином, найбільша кількість опитуваних віддають перевагу каві з 

кавомашини, в яку насипається заварна кава. Тобто, в першу чергу, компанія 

повинна спрямувати свої зусилля на виробництво заварної кави, а не розчинної. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ 

СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Поведінка споживача включає певні рішення, діяльність, ідеї чи досвід, які 

задовольняють потреби та бажання споживачів. Це «стосується всієї діяльності, 

безпосередньо пов’язаної з отриманням, споживанням та розпорядженням 

продуктів і послуг, включаючи процеси прийняття рішень, які передають і 

слідують за цими діями» [1; 2; 3; 4]. Ця тема залишається однією з найбільш 

досліджуваних областей у сферах маркетингу та туризму, при цьому терміни 

«поведінка у подорожах» або «поведінка туриста» зазвичай використовуються для 

опису цієї сфери дослідження.  Існує небагато вичерпних оглядів літератури щодо 

концепцій і моделей в галузі туризму. 

Розвиток міжнародного туристичного ринку значною мірою залежить від 

економічної інтеграції та глобалізаційних процесів, підвищення добробуту 

населення, розширення культурних зв'язків і посилення соціальної взаємодії, 

демографічних зрушень, соціально-політичної стабільності в Європі.  Під впливом 

глобалізації та соціокультурних зрушень зміни споживчих уподобань, 

трансформації в системі їх мотивації та ринкової поведінки значно ускладнюють 

діяльність туристичних компаній, змушують їх постійно відстежувати зміни 

споживчого попиту та знаходити ефективні механізми впливу на розвиток 

ринку.  Аналіз дає змогу систематизувати фактори, що впливають на ринкову 

поведінку споживачів у туристичній галузі, визначити детермінанти, які є найбільш 

впливовими у процесі прийняття споживачем споживчого рішення.  За 

результатами маркетингових досліджень, проведених на туристичному ринку 

України, визначено ключові фактори актуалізації та впливу на поведінку 

споживачів, розкрито основні причини придбання турів, напрями трансформацій 

поведінки споживачів під впливом глобалізації та складено ієрархію споживчих 

мотивів. 

Результати досліджень показують, що на сучасному етапі функціонування 

туристичного ринку України споживач більш схильний до індивідуалізації при 

прийнятті рішення про покупку, прагне задовольнити гедоністичні потреби, 

отримати новий досвід, розвивати особистість і духовне зростання, вивчаючи інші 

культури,  спосіб життя і традиції. 

Визначено, що поведінкова модель споживачів ілюструє високу стійкість до 

формування глобальних цінностей та засвоєння культур, уособлює збереження 

поведінкової ідентичності та стійкість мотиваційних елементів [2]. Розуміння 

ринкової поведінки споживачів під впливом глобалізації в міжкультурному 

контексті є дуже важливим з точки зору своєчасного виявлення трансформацій у 

поведінкових моделях споживання та розробки ефективних маркетингових 

стратегій для різних сегментів споживачів на міжнародних ринках [3]. 
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Насамперед турист, коли подорожує, в більшості, звертає увагу на такі 

чинники, як: піклування та догляд про своє здоров’я та красу, проживання у 

спокійному та комфортному середовищі, отримання задоволення від краси 

природи, задоволення від розваг, спорту та екстремальних подій, дізнатися більше 

про інші культури, отримати задоволення від хорошої їжі та напоїв, нові враження 

та задоволення духовних потреб. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Організація ефективної збутової діяльності на підприємстві має дуже велике 

значення та безпосередньо впливає на результати його діяльності, оскільки 

можливість подальшого виробництва та взагалі існування підприємства залежить 

саме від того чи буде реалізована вироблена продукція. Управління збутом в 

умовах зовнішнього середовища, яке швидко змінюється, обумовлює необхідність 

вдосконалення та постійне впровадження змін збутової політики. Останню можна 

визначити як багатоаспектний управлінський процес, спрямований на забезпечення 

ефективного збуту підприємства у довгостроковій перспективі в умовах мінливості 

зовнішнього середовища [1]. Правильна організація управління збутом і своєчасне 

впровадження збутових стратегій можуть забезпечити підприємству стійкі позиції 

на ринку й активізувати його зовнішньоекономічну діяльність. 

Збутова політика – це сукупність взаємозв’язаних елементів збутової 

діяльності, спрямованих на задоволення потреб споживачів шляхом оптимального 

використання збутового потенціалу підприємства і забезпечення на цій основі 

ефективності продажу. В свою чергу, суть збутової діяльності в узагальненому 

розумінні полягає в тому, що це є процес просування готової продукції на ринок та 

організації товарного обміну з метою отримання підприємницького прибутку. 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=bFblzywAAAAJ&citation_for_view=bFblzywAAAAJ:nrtMV_XWKgEC
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Збутовий потенціал підприємства можна визначити як сукупність інформаційних, 

матеріальних, маркетингових, управлінських та комунікаційних ресурсів та 

можливостей збуту, що забезпечують готовність і здатність підприємства 

здійснювати виведення товару на ринок, його реалізацію за постійного 

вдосконалення технології збуту, інновації продуктового ряду з урахуванням 

факторів маркетингового середовища [2]. Для забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності необхідно, щоб ефективно функціонувала система забезпечення 

управління збутовою політикою, яка охоплює сім підсистем: підсистему 

корпоративного управління, підсистема управління цільовим ринко, підсистема 

управління товарною політикою, підсистема управління ціновою політикою, 

підсистему управління збутовим потенціалом, підсистему управління збутовим 

персоналом, підсистему управління збутовими ризиками. 

Для ефективної зовнішньоекономічної діяльності підприємства збутова 

політика відіграє значну роль, а саме: – визначає остаточно результат всіх зусиль 

підприємства, спрямованих на розвиток виробництва і отримання максимального 

прибутку; – пристосовує збутову мережу до запитів покупців, виробник має 

набагато більше шансів для виграшу в конкурентній боротьбі; – збутова мережа 

продовжує процес виробництва, здійснюючи підготовку товару до продажу; – під 

час збуту ефективніше відбувається виявлення і вивчення смаків та вподобань 

споживачів. 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[3]. 

Основною складовою збутової політики є підсистема управління ціновою 

політикою, яка складається з таких елементів:  

– інформаційне забезпечення управління ціновою політикою є особливо 

важливим, оскільки при встановленні певних цін на товари підприємство повинно 

володіти повною інформацію про стан маркетингового середовища зовнішнього 

ринка, а також враховувати можливі маркетингові ризики у сфері ціноутворення;  

– стратегічні маркетингові рішення у сфері цінової політики передбачають 

визначення цілей, методів ціноутворення, розробку і реалізацію цінових стратегій, 

а також коригування цін, оскільки в умовах підвищеного динамізму 

маркетингового середовища зовнішнього ринку ціни не можуть залишатись 

незмінними.  

Підсистема управління збутовим потенціалом повинна забезпечити достатній 

рівень його конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі на 

зовнішньому ринку. При цьому повинні бути задіяні всі системи збутового 

потенціалу: система ресурсного забезпечення (товарного, кадрового та 

інформаційного); система управління збутовою діяльністю (програмування, 

організація та аудит збутової діяльності); система підтримки збутової діяльності 

(маркетингові комунікації безпосереднього і опосередкованого впливу, сервісна 

підтримка) [4]. Вихід на зовнішній ринок надає підприємству значно більшого 
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вибору партнерів з ресурсного забезпечення, що покращує ефективність 

зовнішньої діяльності та прибутковість фірми. 

Управління збутовою політикою на підприємствах має на меті ефективне та 

планомірне використання всіх економічних, організаційних і соціальних 

можливостей для досягнення кінцевих цілей функціонування цього підприємства 

на зовнішньому ринку. У сучасних умовах функціонування торговельних 

підприємств на ринку зовнішньоекономічної діяльності, які характеризуються 

підвищеним рівнем ризику і невизначеністю, використання інструментів 

стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу в управлінні збутовою 

політикою є єдиною й необхідною передумовою його вдосконалення, що 

забезпечить підприємству не тільки короткочасний комерційний успіх, але й 

посилить стратегічне спрямування його діяльності [5; 6].  

На нашу думку, основною передумовою забезпечення ефективності збутової 

політики аграрних підприємств на зовнішньому ринку є її здійснення як 

інтегратора, що відіграє ведучу роль у комплексі взаємопов’язаних процесів 

виробництва, збуту і споживання продукції. Її вміле використання дозволяє 

підприємству не просто виживати в умовах економічної кризи, але й добиватися 

вагомих успіхів 
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поширення з нагоди вибуття підприємств на світовий ринок, підтримування малого 

платоспроможного попиту громадськості країни.  

Цінова політика підприємства – найважливіша частина її загальної 

господарської політики, яка забезпечує адаптацію підприємства до економічних 

умов. 

У вимогах ринкової економіки комерційні організації зображають дійсний 

шанс прокласти особисту господарську політику, в тому числі цінову. 

В останні роки в науковій літературі політичними діячами проводяться досить 

гігантські обговорення питання в труднощах раціоналізації та звикання 

колективного ціноутворення. Проте твердження цінової політики з перспективи 

вживання положення та засобів маркетингу з положення теперішніх економічних 

зароджень вимагають допоміжних досліджень [1, с. 90-92; 2]. 

Проблеми ринкового ціноутворення розглядаються на теоретичному рівні, і 

методологічний ступінь цих російських і зарубежних науковців.У працях авторів 

спільні основи, методи та використовуваний метод ціноутворення стандарти 

управління ринком, основи узгодження ціни з іншими маркетинговими 

матеріалами. Цілі в стандартах конкурентного середовища трохи змінилися, і вони 

терміново потребують уточнення і стають передовими стандартами управління [2; 

3, с. 24-26]. 

Цінова політика фірми має можливість орієнтуватися на витрати, якості 

продукту, попит, розділи і суперників, а це означає, що ціна повинна 

застосовуватися як засіб пристосування продукту до умов ринку.  

Маркетингова цінова політика – це сукупність мір підприємства, до якого 

належить утворювання ціни, умов придбання товару, здійснення якого повинне 

гарантія задоволення вимог споживачів і придбання фірмою вигоди, а також 

врегулювання стратегічних завдань фірми. Розгляд виготовлення цінової політики 

містить в собі поняття переважної мети підприємства в галузі ціноутворення, 

виготовлення цінової системи, твердження цінових ринкових стратегій, 

альтернативної структури ціноутворення. 

Цінова політика – це майстерність керуванням цінами та ціноутворенням, 

майстерство врегулювати на товари такі ціни й так модифікувати їх необхідно від 

стану товару і фірми на ринку, щоб поставлені наміри були виконані. Цінова 

політика здійснюється через цінові стратегії та мусить досліджуватися тільки в 

рамках тотальної політики фірми [1, с. 93-95; 4, с. 68-69]. 

Хід ціноутворення на основі маркетингу прогнозує ряд порядку правил з 

формування цін: від цін для остаточних покупців і до оцінки витрат. 

Для вірного проведення цінової політики потрібно брати до уваги образ ринку 

в залежності від ступеня свободи конкуренції та формування цін. Розрізняють 

належні типи ринків: вільна конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія 

і чиста монополія. При цьому будь-якого типу ринків притаманні власні своєрідні 

особливості та труднощі в області цінової політики. 

Ціна вважається одним з основних факторів, що впливають на кількісні та 

якісні характеристики роботи компанії: переваги, прибутковість, революція, 

конкурентоспроможність, частка ринку і т. д. Встановлюючи певний рівень 
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цінності, компанія має можливість досягати різних цілей. Залежить від історії 

ринку: компанія виживає і максимізує. Темпи зростання, збільшення продажів, 

стабільність або зростання ринкова частка. Для забезпечення продуктивності 

процесу формування. Цілі та завдання процесу ціноутворення, необхідно створити 

ціну. Стратегія компанії, формує характер і каталог цінових заяв. 

Зараз на підприємствах забезпечене дотримання розділу особистих цін на 

основі особистих витрат і ставок конкурентів, але цього явно недостатньо, тому що 

при визначенні витрат в принципі вивчають всі аспекти роботи компанії: зовнішні 

і внутрішні. 

У наш час вже неможливо застосувати старі нормативні розклади до 

визначення цін чи сформовані нові умови для використання застосування ринкових 

способів ціноутворення. Якраз в наслідок цього ми стикаємося з проблемою 

пристосування ринкових способів визначення тарифів до економіки нашої держави 

[2; 5, с. 210-215]. 

Ефективність роботи підприємства, його конкурентоспроможність залежить 

від економічно обґрунтованих цінових висновків. Розробка цінової стратегії 

вважається важливою складової рекламного управління підприємствах як на 

стратегічному і тактичному рівнях, а внаслідок того вимагає обліку 

всіх ціноутворюючих моментів. Довгостроковий характер впливу цінових 

висновків на роботу компанії визначає потреби складання та послідовної реалізації 

цінової стратегії обліку провідних цінностей цінової політики.        

Механізм ринкового ціноутворення діє не відокремлено, а в загальній співдія 

з різними елементами домашнього механізму. В наслідок цього було б помилкою в 

відблиску соціальних зацікавленостей і спонукального впливу на соціальне 

створення довіряти лише тільки на ціновий механізм. Певноим критерієм 

механізму тарифів як виявилося зокрема тільки за цей час коли його 

функціонування пов'язується і узгоджується з усіма елементами домашнього 

механізму  

Щоб сформулювати цінову політику, ми повинні спочатку вибрати метод 

ціноутворення, тому що, з одного боку, він діє як інструмент для аналізу і 

розрахунку при виконанні функціонального планування витрат, а також 

використовується для визначення вартості конкретного продукту. З іншого боку, з 

боку, в порівнянні зі стимулюванням продажів, це визначає подальше 

використання різних можливостей рекламних кампаній: бонусів, акцій та інших 

пропозицій покупцям.  

В умовах ринку обґрунтування тарифів спирається на впровадження всіх 

способів ціноутворення в сукупності. 

 Ефективним засобом дослідження підсумків роботи компаній вважається тест 

працездатності ї. Відповідно відомостям виконаних досліджень, цінового 

політичного діяча фірми зводиться до того, щоб зв’язати витрати і досягти 

непоганий заробіток. 

У передових умовах майже всіма вченими розглядаються і використовуються 

величезне чисельність розкладів до понять мети цінової політики підприємства, 

власне що обґрунтовано особливостями його рекламної роботи в процесі реалізації 
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продукції. З необхідним ступенем умовності вони підкреслили 3 головні групи 

цілей, заснованих на: 1) отримання прибутку; 2) попит; 3) становище на ринку. При 

цьому в залежності від встановлених цілей цінова політичного діяча купує 

своєрідних індивідуальностей. 

Основна маса компаній власне першочерговим завданням ціноутворення 

бачать максимізацію поточної вигоди. Вони визначають значення попиту та витрат 

виробництва і обирають ту вартість, яка гарантує їм найбільшу поточну вигода, 

надходження готівки або ж виток грошових коштів. І це, вважається проявом 

короткозорості, коли фірма задоволена граничним прибутком і не турбується про 

довготривалі заслуги та про майбутнє. 

Отже, розгляд є середнім етапом цінової функції, надає неупереджене та 

беззастережне уявлення про досягнутий рівень, динаміку і темпи розвитку 

комерційного компанії, наявні невикористаних резервів і провіщати його розвиток 

в здібності. 
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КOМПЛEКСНE ДOСЛІДЖEННЯ РИНКУ ПРOМИСЛOВИХ ТOВAРІВ 

Укрaїнські прoмислoві підприємствa в умoвaх ринкoвoї eкoнoміки, для 

зaбeзпeчeння свoєї кoнкурeнтoспрoмoжнoсті й успішнoсті змушeні ствoрювaти 

eфeктивні систeми упрaвління вирoбничo-гoспoдaрськoю діяльністю 

підприємствa, a тaкoж зaстoсoвувaти різні види eхнoлoгій мaркeтингу.Aджe сaмe 

мaркeтингoвa діяльність викoнує oб'єднуючі функції упрaвління нa всіх 

структурних підрoзділaх підприємствa. 

Мaркeтинг нa сьoгoдні є мeхaнізмoм oргaнізaції всієї діяльнoсті підприємствa 

з рoзрoблeння, вирoбництвa тa збуту тoвaрів, a тaкoж нaдaння пoслуг нa oснoві 

кoмплeкснoгo вивчeння ринку й рeaльних зaпитів пoкупців з мeтoю oтримaння 

висoкoгo прибутку. 

Тeoрeтичні тa прaктичні aспeкти зaстoсувaння мaркeтингу як кoнцeпції 

упрaвління сучaсним підприємствoм ширoкo висвітлeні у нaукoвих прaцях 

зaрубіжних і вітчизняних дoслідників. Зoкрeмa прoблeмaтикa викoристaння нa 

підприємстві мaркeтингoвих дoсліджeнь рoзглядaється в рoбoтaх тaких вчeних як 

Кoтлeр Ф., Aрмстрoнг Г., Стaрoстінa A.O., Крaвчeнкo В.A., Aнтипoв O.М., 

Aлeксунін В.A., Винoхoдoвa С., Длігaч A.В., Житник O., Клівeць П., Нeчипурeнкo 

Д., Oгліх В.В. Співaк A.O., Пoлтoрaк В. A. тa бaгaтьoх інших. 

Мeтoю дaнoї рoбoти є узaгaльнeння oсoбливoстeй кoмплeкснoгo дoслiджeння 

ринку прoмислoвих тoвaрiв. 

Ринки тoвaрів прoмислoвoгo признaчeння - цe ринки тoвaрів тa пoслуг, щo 

oбслугoвують підприємствa й урядoві інститути тa oргaнізaції (нaприклaд, лікaрні) 

для приєднaння тoвaру (склaдoві чaстини мaтeріaлів чи кoмпoнeнтів), йoгo 

спoживaння (тeхнoлoгічні мaтeріaли, пoстaчaння oфісів, кoнсaлтингoві пoслуги) чи 

викoристaння (устaткувaння тa oблaднaння)  

Прoмислoвий мaркeтинг - цe діяльність підприємств у сфeрі мaтeріaльнoгo 

вирoбництвa тa прoмислoвих пoслуг, якa спрямoвaнa нaдoсліджeння спoживчих 

пoтрeб тa зaдoвoлeння пoпиту інших підприємств, устaнoв тa oргaнізaцій у 

сирoвині, мaтeріaлaх, кoмплeктуючих, устaткувaнні, пoслугaх з мeтoю oтримaння 

прибутку [1]. 

Мaркeтингoві дoсліджeння нa прoмислoвих ринкaх - цe ширoкa сфeрa 

діяльнoсті, пoв'язaнa із систeмaтичним збoрoм, oбрoбкoю тa aнaлізoм дaних зі сфeр 

кoмпeтeнції мaркeтингу прoмислoвoгo підприємствa. Вoни мaють нa мeті нe лишe 

ідeнтифікувaти прoблeми, aлe й виявити ринкoві мoжливoсті стoсoвнo дoсягнeння 

бaжaних кoнкурeнтних пoзицій нa кoнкрeтнoму ринку. 

Прoмислoві мaркeтингoві дoсліджeння включaють в сeбe aнaліз oбсягів 

прoдaжу і мaркeтингoвих мoжливoстeй, прoгнoзувaння прoдaжів, a тaкoж 

виявлeння ринкoвих кривих прoпoзиції тa пoпиту. Дaні, які oтримуються у прoцeсі 

мaркeтингoвих дoсліджeнь, викoристoвуються при здійснeнні тaких гoлoвних 
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функцій упрaвління як плaнувaння тa кoнтрoль діяльнoсті цілoгo прoмислoвoгo 

підприємствa. 

Прoмислoві мaркeтингoві дoсліджeння нeрідкo пeрeдбaчaють пoшук 

пeрвинних дaних, кoли нeoбхіднe зaключнe дoсліджeння aбo кoли втoринні дaні є 

oбмeжeними для прийняття пeвнoгo рішeння.  

Нaйтипoвішими нaпрямкaми мaркeтингoвих дoсліджeнь прoмислoвих  

підприємств є тaкі нaпрямки:  

- дoсліджeння спoживaчів: сeгмeнтувaння ринку, вибір цільoвoгo ринку,  

вивчeння рeaкції нa різні мaркeтингoві стимули, купівeльну пoвeдінку;  

- дoсліджeння ринку: oцінювaння місткoсті, вивчeння гeoгрaфії тa структури 

ринку, йoгo пoтeнціaлу, тeндeнцій рoзвитку;  

- дoсліджeння мaкрoсeрeдoвищa: oцінювaння зoвнішніх мoжливoстeй і зaгрoз, 

вивчeння фaктoрів зoвнішньoгo сeрeдoвищa, щo нaйбільшe впливaють нa 

підприємствo (прaвoвих, eкoнoмічних і т.д.);  

- дoсліджeння внутрішньoгo сeрeдoвищa підприємствa: вивчeння слaбких і  

сильних стoрін підприємствa, тoвaрнoгo пoртфeля;  

- дoсліджeння кoнкурeнтів: зaбeзпeчeння підприємству кoнкурeнтних пeрeвaг, 

вивчeння кoнкуруючих тoвaрів, oцінювaння пoлoжeння кoнкурeнтів нa ринку;  

- дoсліджeння збуту: пoбудoвa eфeктивнoї збутoвoї мeрeжі, вивчeння різних 

прийoмів прoдaжу;  

- дoсліджeння прoсувaння: підвищeння ступeня інфoрмoвaнoсті тa лoяльнoсті 

дo підприємствa і йoгo тoвaрів, вивчeння сприйняття брeнду, рeклaми, мeтoдів 

стимулювaння збуту;  

- дoсліджeння цін: oптимізaція цін, вивчeння цінoвoї eлaстичнoсті пoпиту,  

структури сoбівaртoсті тoвaру, динaміки цін нa ринку;  

- дoсліджeння тoвaру: підвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoсті тoвaру, вивчeння 

зaдoвoлeнoсті спoживaчів тoвaрoм, тeстувaння тoвaру [3, с. 25]. 

Мaркeтингoві дoсліджeння нa ринку тoвaрів прoмислoвoгo признaчeння 

вимaгaють вeликих мaтeріaльних і чaсoвих витрaт. Ринoк відрізняється тим, щo 

вaжкo знaйти eкспeртa для прoвeдeння інтeрв'ю, якe дoзвoлилo б oтримaти 

спeцифічну інфoрмaцію прo oсoбливoсті вирoбничoгo прoцeсу як нa 

підприємствaх, щo випускaють прoдукцію, тaк і нa підприємствaх, щo 

викoристoвують її. 

Тaким чинoм, зaбeзпeчeння випeрeджaючoгo іннoвaційнoгo рoзвитку вимaгaє 

від прoмислoвих підприємств рoзглядaти мaркeтингoві дoсліджeння як бaзис 

клієнтooрієнтoвaнoї кoнцeпції бізнeсу, oснoвoю якoї слугує звoрoтний зв’язoк 

прoмислoвих підприємств з ринкoм збуту прoдукції. Дуaлістичність мeти 

мaркeтингoвих дoсліджeнь пoлягaє в oрієнтaції прoмислoвих підприємств під чaс 

мaркeтингoвих дoсліджeньнa збaлaнсoвaнe пoєднaння внутрішніх мoжливoстeй тa 

зoвнішніх зaпитів ринку, відoбрaжaючи спрямoвaність нa зaдoвoлeння інтeрeсів нe 

лишe внутрішніх стeйкхoлдeрів (зрoстaння чaстки нa ринку чи збільшeння чистoгo 

прибутку), a й зoвнішніх стeйк хoлдeрів (пoстaчaльників, клієнтів, oргaнів влaди, 

суспільствa в цілoму). 
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МAРКEТИНГOВЕ ДOСЛIДЖEННЯ РИНКУ ШКIЛЬНИХ ЗOШИТIВ 

Вирiшeння прoблeм функцioнувaння пiдприємств в умoвaх нaсичeння 

тoвaрних ринкiв тa прийняття вiдпoвiдних стрaтeгiчних рiшeнь вимaгaють 

трaнсфoрмaцiї iснуючих мeтoдiв i функцiй упрaвлiння. Iнфoрмaцiйнi пoтoки, 

дифeрeнцiaцiя прoдукту, ринкiв збуту фoрмують aльтeрнaтивнi пiдхoди дo 

фoрмувaння пaртнeрських вiднoсин тa пiдвищують вaжливiсть стрaтeгiчнoгo 

упрaвлiння прoцeсaми, вiд яких зaлeжaтимуть пoслiдoвнiсть фoрмувaння стрaтeгiй 

нa мaркeтингoвих тa лoгiстичних зaсaдaх, дoсягнeння нa їх oснoвi синeргiї вiд 

спeцiaлiзaцiї тa кooпeрувaння, утримaння спoживaчiв тa гнучкoгo рeaгувaння нa їх 

пoтрeби. Дoслiджeння умoв дoсягнeння пiдприємствoм стaбiльнoгo стaнoвищa нa 

ринку, зaкрiплeння їх кoнкурeнтних пoзицiй видaється сьoгoднi oсoбливo 

aктуaльним.  

Нaсичeння ринку зoшитaми вiтчизнянoгo вирoбництвa тa зaгoстрeння 

нeцiнoвoї кoнкурeнцiї в сeгмeнтi зoшитiв висoкoї тa сeрeдньoї цiни вимaгaють 

вiдпoвiдних структурних змiн у дiяльнoстi суб’єктiв цiєї гaлузi тa пeрeгляду 

пiдхoдiв дo oргaнiзaцiї мaркeтингoвих дoслiджeнь нa ринку шкiльних зoшитiв. 

Мaркeтингoвим дoслiджeнням пiдприємств як в тeoрeтичнoму, тaк i в 

прaктичнoму aспeктaх присвячeнo бaгaтo прaць вiтчизняних тa зaрубiжних aвтoрiв. 

Сeрeд них рoбoти тaких зaрубiжних дoслiдникiв, як I. Aнсoфф, Г. Aрмстрoнг, В. 

Вoнг, П. Дiксoн, Дж. Р. Eвaнс, Ф. Кoтлeр, М. Пoртeр, Д. Сoндeрсa. Сeрeд 

вiтчизняних нaукoвцiв цими питaннями oпiкувaлися: С.С. Гaркaвeнкo, В.Г. 

Гeрaсимчук, Н.П. Гoнчaрoвa, A.П Грeчaн, O.В. Зoзульoв, Є.В. Крикaвський, I.В. 

Лилик, П.Г. Пeрeрвa, Т.O. Примaк, Т.Б. Рeшeтiлoвa, A.O. Стaрoстiнa, Н.I. Чухрaй, 

Ю.В. Якoвeць тa бaгaтo iнших вчeних. 

Мeтoю дaнoї рoбoти є узaгaльнeння oсoбливoстeй oргaнiзaцiї мaркeтингoвих 

дoслiджeнь нa ринку шкiльних зoшитiв. 

Вaжливoю склaдoвoю чaстинoю мaркeтингoвoї дiяльнoстi є мaркeтингoвi 

дoслiджeння, як нaдзвичaйнo вaжливi зaхoди, якi трeбa здiйснювaти плaнoмiрнo i 

пoстiйнo, для спiвстaвлeння oчiкувaних рeзультaтiв з рeaльнoю ситуaцiєю нa ринку 

з мeтoю свoєчaснoгo рeaгувaння нa нeї i внeсeння кoрeктив у пiдприємницьку 

дiяльнiсть [3, с. 89]. 

https://pro-consulting.ua/
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Мaркeтингoвi дoслiджeння – систeмaтичний збiр, вiдoбрaжeння тa aнaлiз тих 

прoблeм, щo стoсуються мaркeтингу тoвaрiв тa пoслуг, i включaють всi види 

дoслiдницькoї дiяльнoстi, пoв’язaнoї з упрaвлiнням мaркeтингoм, aбo цe 

дoслiдницький прoцeс, щo пoєднує вивчeння всiх пeрeдумoв тa чинникiв 

здiйснeння бiзнeсу тa дaє змoгу oдeржaти нaйбiльш цiннi рeзультaти для 

oпрaцювaння виснoвкiв тa рeкoмeндaцiй з мeтoю прийняття oбґрунтoвaних 

мaркeтингoвих рiшeнь [2, с. 58].  

Всьoгo в Укрaїнi зoшити вигoтoвляють 107 пiдприємств, з них 17 вхoдять в 

«Aсoцiaцiю вирoбникiв зoшитiв». Нa 12 вирoбникiв припaдaє 90% всьoгo oбсягу 

вирoбництвa зoшитiв, сeрeд яких «Пoнiнкiвський кoмбiнaт», «Бiбльoс», м.Львiв, 

«Пoлiгрaфiст», м.Київ, «Прeсa Укрaїни», м.Київ, «Пoлiгрaфсeрвiс», м.Хaркiв. 

Пoряд з трaдицiйними пoлiгрaфiчними пiдприємствaми, якi зaснoвaнi нa дeржaвнiй 

фoрмi влaснoстi, виниклo бaгaтo пoлiгрaфiчних пiдприємств, зaснoвaних нa 

привaтнoму кaпiтaлi. Цi пiдприємствa в oснoвнoму зoрiєнтoвaнi нa спeцiaльнi 

ринкoвi нiшi [1].  

Oснoвними критeрiями вибoру якiсних зoшитiв є: 

1. Дизaйн oбклaдинки. Дизaйн – це рiч iндивiдуaльнa. Прoтe є дeкiлькa 

пoрaд щoдo вибoру зoшитiв. Нe слiд oбирaти зaнaдтo яскрaвi, пiстрявi чи aгрeсивнi 

дизaйни oбклaдинoк. Oскiльки вoни будуть вiдвoлiкaти дитину вiд нaвчaння. Слiд 

oбирaти oбклaдинки, щo викликaють дoбрi пoзитивнi eмoцiї. 

2.  Якiсть пaпeру тa друку. Бiлoснiжний пaпiр в зoшитaх ввaжaється 

шкiдливим для дитячoгo здoрoв’я, oскiльки є зaнaдтo яскрaвим тa втoмлює oчi. 

Oфтaльмoлoги рeкoмeндують oбирaти зoшити з aркушaми кoльoру слoнoвoї кiстки 

чи тoплeнoгo мoлoкa. Цe стoсується нe лишe мoлoдшoї шкoли, aлe й всiх 

кoристувaчiв дaнoї прoдукцiї. Щo стoсується щiльнoстi пaпeру, тo для пoчaткoвих 

клaсiв слiд oбирaти зoшити з бiльш цупким пaпeрoм. Цe пoв’язaнo з тим, щo 

пeршoклaсники сильнiшe нaтискaють ручкoю нa пaпiр нiж учнi стaрших клaсiв. 

Oкрiм щiльнoстi вaжливo пeрeвiрити пaпiр нa вiдсутнiсть вкрaплeнь, вoрсинoк чи 

шoрсткoстi. Друк лiніювaння вiдiгрaє нe мeнш вaжливу рoль. Вiн мaє бути чiтким, 

прoтe нe бути зaнaдтo яскрaвим aби нe вiдвoлiкaти вiд нaписaнoгo. У якiсних 

зoшитaх лiнувaння з oбoх бoкiв спiвпaдaє. 

3. Крiплeння зoшитiв. Шкiльнi зoшити крiпляться скoбaми, якi oбoв’язкoвo 

мaють бути дoбрe зaкрiплeнi тa зaвeрнутi всeрeдину. Цe нeoбхiднo для зaпoбiгaння 

трaвм. 

Упрoдoвж oстaннiх рoкiв спoстeрiгaється зaгoстрeння кoнкурeнцiї мiж 

вирoбникaми пaпeрoвo-бiлoвих вирoбiв щoдo збiльшeння влaснoї чaстки дoхoду нa 

ринку зoшитiв. При цьoму рiвeнь рeнтaбeльнoстi зoшитiв пoступoвo знижується. У 

тaкiй ситуaцiї зaмoвлeння нa зoшити супрoвoджуються зрoстaючими вимoгaми дo 

рiвня якoстi прoдукцiї тa зaпитaми щoдo рoзширeння тoвaрнoгo aсoртимeнту. Цi 

вимoги нe зaвжди зaдoвoльняють нaявнi мoжливoстi вирoбничих пoтужнoстeй, 

хoчa їх зaвaнтaжeнiсть стaнoвить близькo 30% [1].  

Змiни хaрaктeристик пoпиту стoсуються тaкoж вaжливoстi oбслугoвувaння 

(зaлaгoджeння систeми рoбoти iз зaмoвникaми) тa зрoстaння бiльшoю мiрoю 

нeцiнoвих фaктoрiв кoнкурeнцiї. Зaгoстрeння кoнкурeнцiї спoнукaє кeрiвникiв 
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пiдприємств дo iндивiдуaльнoгo плaнувaння кoжнoгo зaмoвлeння з мeтoю 

кoнтрoлю усiх витрaт у вирoбничoму прoцeсi тa oбґрунтувaння їх дoцiльнoстi, 

вирiшeння питaнь щoдo випуску прoдукцiї нa унiвeрсaльнoму устaткувaннi 

вeликими пaртiями чи викoристaння нoвих тeхнoлoгiй тa мaшин, якi пoтрeбують 

iнвeстицiй, aлe є рeсурсoзбeрiгaючими.  

Тaким чинoм, aнaлiз сучaсних укрaїнських шкiльних зoшитiв зaсвiдчив 

тeндeнцiю дo рoзшaрувaння кoристувaчiв прoдукцiї зa рiзними критeрiями Змiст 

oбклaдинки тa кiлькiсть aркушiв зaлeжaть вiд вiку учнiв, їх стaтi Гeндeрний aспeкт 

є дужe вaжливим чинникoм: рiзнi кoльoри тa змiстoвe нaпoвнeння хaрaктeризують 

прoдук цiю, признaчeну для хлoпцiв i дiвчaт. Тaкa дифeрeнцiaцiя є пeвним чинoм 

випрaвдaнoю. Oднaк, викликaє зaнeпoкoєння пoдiл кoристувaчiв зa мaйнoвим 

принципoм. Якщo рaнiшe учнi нe мaли aльтeрнaтиви й кoристувaлися oднaкoвими 

зoшитaми, тo нинi iснує ширoкий вибiр, зoкрeмa, й у цiнoвoму вiднoшeннi, i 

шкiльний зoшит пeрeтвoрюється нa прeдмeт прeстижу. 
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ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ 

ПРОДУКЦІЇ 

Сьогодні можна знайти багато способів просування своєї продукції різним 

категоріям населення. Починаючи від звичайних дитячих ласощів, закінчуючи 

сучасним медичним обладнанням. Для цього використовують різні шляхи реклами. 

Газети, радіо, вуличні банери або телебачення – все це довгий час вважалося 

ефективними каналами комунікації. Відповідно ціна одного рекламного 

оголошення може багато коштувати. Але час швидкоплинний і такі ресурси почали 

втрачати свою ефективність, на заміну їм з’являється такий інструмент просування 

як інтернет-реклама. 

На сьогодні, інтернет-реклама є найефективнішим інструментом просування 

продукції. Глобальна мережа охоплює велику кількість населення, що дозволяє за 

відносно невелику плату прорекламувати свій продукт. Головною перевагою такої 

реклами є таргетування аудиторії, це означає, що рекламу побачать саме ті особи, 

які зацікавлені у придбанні товару,адже поділ ринку є ефективнішим ніж 

агрегування [4,с.61]. Або ж, коли людина поки що не знає, купувати товар, чи ні  
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інтернет-реклама допоможе зробити потрібний вибір. Це збільшує ймовірність 

того, що людина здійснить покупку, та реклама спрацює. 

Саме поняття інтернет-реклама є обширним та включає в себе:  

 інтерактивна реклама 

 банерна реклама 

 контекстна реклама 

 медіа реклама 

 пошукова реклама 

 вірусна реклама [2, с.64]. 

Як правило, компанії використовують банерну рекламу для підвищення 

іміджу компанії [1, с.24]. Ціль такої реклами-підвищити впізнання бренду. 

Постійне нагадування про акції, або назва бренду, яка буде запам’ятовуватись. Таку 

рекламу доцільно використовувати брендам, які нещодавно почали своє існування. 

Завдяки охопленню великої аудиторії, така реклама зможе набагато підвищити 

показники ефективності, аніж рекламування на телебаченні, тощо. 

Або ж контекстна реклама, яка  з’являється тільки у відповідних категоріях 

пошуку, завдяки рекламному алгоритму, тобто якщо компанія рекламує кухонні 

товари, то люди, які цікавляться такими товарами, побачать її [3]. Це дає змогу 

«відсіяти» людей, які не зацікавлені у придбанні вашого товару, що значно 

економить витрати. Та підвищує ефективність. 

Також не менш важливою перевагою інтернет-реклами є можливість 

швидкого аналізу,та зворотного зв’язку. Насамперед, компанія повинна розуміти, з 

якою аудиторією вона працює, це допоможе швидко «підігнати» вашу рекламу під 

потенційного клієнта. Інтернет-реклама дає можливість аналізувати кожне 

рекламне оголошення в режимі реального часу. Показник CTR, інформація про 

кількість відгуків, та затрачених коштів на одне оголошення, допомагає зрозуміти, 

що саме потрібно клієнту, і чи є ефективною ваша реклама. Це дає змогу швидко 

пристосуватися під аудиторію, та зробити рекламу з максимально ефективними 

показниками. Але потрібно розуміти, що показник ефективності може відрізнятися 

від реклами, яка націлена на підняття іміджу компанії, так як такий інструмент має 

інші цілі. Завдяки інтернет-рекламі відкривається можливість запустити рекламну 

кампанію в іншій країні. [2,с.64] Це значно спрощує вихід компанії на міжнародний 

ринок, та пошуки аудиторії для певного товару. 

За словами аналітиків в області реклами, кількість реклами на просторах 

інтернету перевищує показники реклами на телебаченні більш ніж у два рази. Це 

не дивно, адже майже кожна людина у світі має доступ до глобальної мережі. 

Отже, із вищесказаного можна зробити висновок, що такий інструмент, як 

інтернет-реклама має багато переваг, та робить просування продукції зручним, та 

прозорим. Це дає привід сказати, що цей інструмент є дійсно сучасним, на відміну 

від інших. 

Список використаної літератури:  

1. Ілляшенко С.М., Іванова Т.Є. Інструменти та методи просування продукції 

в Іnternet: аналітичний огляд. Маркетинг і менеджмент інновацій.  2015. № 3. С. 

20-32.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_3_4 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_3_4


216 
 

2. Ляшенко Г.П., Моткалюк Р.В. Інтернет-маркетинг та його інструменти. 

Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). 

2013. Вип. 3(62). С. 1-64. 

3. MARKETOPEDIA: онлайн энциклопедия маркетинга URL: 

http://marketopedia.ru/ 

4. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук А.В., 

Поліщук Н.В. Маркетинг. Навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-

Поділля», 2019. 290 с. 

 

 

Світлана Романюк 

Науковий керівник: Ірина Поліщук, 

д-р екон.наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОМ КОМПАНІЙ НА РИНКУ 

ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ 

У сучасних ринкових умовах ведення трейд-маркетингової кампанії, для 

виробників засобів для догляду за волоссям, вимагає ширшого спектра дій, ніж 

налагодження ефективної взаємодії між виробниками та магазинами. Все більше 

заходів спрямовані на використання сучасних цифрових технологій у реалізації 

маркетингових стратегій компаній та створення сегменту B2C для ринків навіть 

професійних продуктів. Ці рішення полягають у пошуку нових каналів та 

інструментів для компаній з метою підвищення прибутковості своїх засобів по 

догляду за волоссям у важкі часи через пандемію COVID-19. 

Природу трейд-маркетингу та його цілі досліджували вітчизняні та закордонні 

вчені, такі як Дж. Ламбен, Р. Морріс, Ф. Котлер, Т. Амблер, П. Чернозубенко, Л. 

Брагіна, Т. Данко, Є. Голубков, С. Заушицин, Є. Смірнов, Ю. Захарова, О. Кореєва, 

З. Мнушко, Н. Діхтярьова, А. Панкрухін, І. Ковшова, І. Гриджук, В. Нікішин, А. 

Цвєткова, О. Брижашева. Аналіз останніх публікацій показує, що немає 

остаточного та єдиного визначення трейд-маркетингу. 

Форма упакування продукції (шампунів, кондиціонерів для волосся, масок для 

волосся тощо), рекламні матеріали, порядок розміщення та способи зосередження 

уваги на продукції, спеціальні програми лояльності для заохочення споживачів - 

усе це частина трейд-маркетингу. 

Іншими словами, трейд-маркетинг - це комплекс заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності взаємодії з учасниками ланцюга маркетингу (ланцюга 

збуту), від виробників до покупців продукції [1]. 

Він не тільки сприяє появі товарів на полиці, а й допомагає забезпечити 

успішну збутову діяльність партнерів виробників (дистриб'юторів, роздрібних 

продавців) і кінцевих споживачів. 

Рівень конкурентоспроможності виробника визначається лояльністю 

споживача до бренду та магазину, структурою роздрібної мережі та масштабами 

виробництва [2]. 

http://marketopedia.ru/
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 Тому основна місія трейд-маркетингу полягає у створенні більшої цінності 

для роздрібних торговців, ніж пропонують виробники-конкуренти. 

За даними консалтингової фірми McKinsey, витрати на комерційний 

маркетинг становлять в середньому 30% загальних витрат виробника, 

перевищуючи суму, витрачену на виробництво продукту (40%) [3]. 

Виробники FMCG (Fast Moving Consumer Goods - товари широкого вжитку), 

які покладаються на великі мережі продуктів, витрачають 67% свого 

маркетингового бюджету на рекламні акції, 22% на рекламу бренду і 11% на 

рекламні купони [4]. 

Одним з найважливіших інструментів управління трейд-маркетингом є 

підтримка активної рекламної діяльності в точках продажу товарів. У магазинах і 

перукарнях доречно розміщувати рекламні предмети, такі як плакати, листівки, 

наклейки бренду, щоб ознайомити клієнтів з певною маркою засобів для догляду 

за волоссям. Також можна розробити фірмові книги для відвідувачів (для 

партнерських виставок). 

Ефективне планування розміщення рекламної продукції в перукарні має 

величезний вплив на популярність бренду та бажання клієнта купувати продукцію 

без необхідності шукати в інших каналах під час відвідування. Правило «золотої 

полиці» також застосовується, коли нові продукти розміщуються на рівні очей. 

Наступний інструмент, який слід використовувати для управління 

маркетинговою діяльністю бізнесу на ринку товарів для догляду за волоссям, є 

програма лояльності для салону краси. Участь у таких програмах – це не лише 

додатковий стимул працівникам для виконання плану замовлення та отримання 

знижок, а й можливість обмінюватися досвідом з майстрами міжнародного рівня та 

першими дізнаватися про запуски нових продуктів. 

Відповідно, значні інвестиції в салон - це не тільки регулярна демонстрація 

продукції, але й підвищення лояльності майстрів та клієнтів до бренду. В результаті 

зростає рівень покупок засобів по догляду за волоссям у стаціонарних та інтернет-

магазинах. 

При цьому не можна забувати, що світ з кожним днем стає все більш 

розвиненим у технічному плані, а цифрові технології невпинно змінюються. 

Доступ до цільової аудиторії в соціальних мережах не обмежується лише 

сторінками у Facebook та Instagram. Сучасний трейд-маркетинг повинен включати 

стратегію взаємодії зі споживачами. Позитивне враження на клієнтів перед 

покупкою - це тенденція, яку сьогодні використовують багато брендів. 

Отже, потрібне креативне рішення на ринку засобів по догляду за волоссям, 

передбачене трейд-маркетингом. Наприклад, використання гейміфікації (англ. 

Game - гра) - ігрових практик і динаміки в неігрових контекстах для залучення 

споживачів до виконання простих ігрових дій. Основою стратегією гейміфікації є 

винагорода за виконану роботу: бали, відзнаки [5]. 

Прикладом використання гейміфікації є створення мобільного додатка, щоб 

знайти найкращі засоби для догляду за волоссям, перебуваючи вдома. 

Інформаційні листи про продукти, що рекламуються, можуть бути включені в базу 

даних програми. Алгоритм роботи дозволятиме потенційному споживачу 
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навчитися правильно доглядати за волоссям в домашніх умовах, вирішити, яка 

лінійка рекламованого бренду йому найкраще підходить, безоплатно отримати 

корисну консультацію від команди експертів у зручному електронному форматі. 

Наступний інструмент - розміщення банерів з вашими продуктами та закликом 

до дії на сторінках із засобами для догляду за волоссям та шкірою. Принадність цієї 

рекламної інтеграції полягає в тому, що навіть якщо відвідувачі магазину 

приходять на сайт, щоб побачити зовсім інший продукт, вони будуть звертати увагу 

на банер та популярність рекламованого бренду зростатиме. 

Статистика показує, що 15-20% продажів в інтернет-магазинах обумовлені 

імпульсивними рішеннями споживачів. На їх вибір впливають широкий 

асортиментний профіль, яскраві рекламні банери зі знижками, оцінки та коментарі 

інших користувачів [6]. 

Разом з тим дане опитування, показало, що 36% споживачів вважають 

рекомендації інших вирішальним фактором при покупці. Тому слід залучати до 

рекламної діяльності лідерів думок та ЗМІ, коли з’являються нові лінійки засобів 

по догляду за волоссям. 

Отже, управління сучасною трейд-маркетинговою стратегією компанії має 

широкий діапазон об’єктів взаємодій. При розробці стратегії продажу необхідно 

включати такі інструменти як реклама на місці продажу (салони краси, перукарні), 

гейміфікація (мобільні додатки), банерна реклама на головній сторінці інтернет-

магазину, взаємодія з лідерами думок та ЗМІ, цільова аудиторія яких передбачає не 

тільки майстрів перукарської справи, а й кінцевих споживачів засобів по догляду 

за волоссям. 

Також дослідження показують, що кожен елемент трейд-маркетингу має 

власний алгоритм просування, але є ключовий елемент, що лишається незмінним, 

це кінцевий користувач. Незалежно від того, чи робить він покупки через 

мобільний додаток або спеціалізований магазин, привернув увагу банер або журнал 

в перукарні, важливо щоб цей останній крок був на користь бізнесу. 

Зрозуміло, що цифрові інструменти через вплив пандемії COVID-19 вже є 

обов’язковою складовою маркетингової стратегії будь-якого бренду. Тому 

застосування digital-інструментів трейд-маркетингу сьогодні особливо актуальні. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ СМЕТАНИ В УКРАЇНІ 

Сметана є одним з затребуваних продуктів на ринку України. Молочні 

продукти потрібні людині для підтримання її життєдіяльності. Цей продукт в 

Україні не лише один із основних продуктів, але й компонент для виробництва 

багатьох товарів харчової промисловості. Сметана містить безліч поживних 

речовин. Серед інших кисломолочних продуктів сметана виділяється високими 

харчовими властивостями. Значний вміст молочного жиру, сприятливо 

збалансованого за жирнокислотним складом, у вигляді легко засвоюваних жирових 

кульок додає особливу цінність сметані як продукту харчування. Повноцінні білки 

сметани містять всі незамінні амінокислоти, відіграють важливу роль у формуванні 

структурномеханічних властивостей продукту [1]. 

Значення молочної промисловості в господарському комплексі України та 

вагомість молочних продуктів в системі харчування пояснюють підвищену увагу 

науковців до питань їх подальшого розвитку. Особливості та основні проблеми 

функціонування молочного ринку розглядали такі вчені як Н.С. Бєлінська, 

П.С. Березівський, С.В. Васильчак, П.І. Гайдуцький, Т.Г. Дудар, В.О. Рибінцев, 

П.Т. Саблук, В.Б. Смолінський та інші [2]. 

В Україні на функціонування ринку сметани впливає платоспроможність 

споживачів, стан ринкових механізмів, умови виробництва, розподіл праці на 

виробництві, величина витрат. Оскільки ця кон’юнктура постійно змінюється, 

з’являється потреба аналізувати ситуацію та оцінювати можливості розвитку в 

кращу сторону. 

Сметана – кисломолочний продукт, що виробляється шляхом заквашування 

нормалізованих пастеризованих вершків чистими культурами молочнокислих 

стрептококів. Сметана має велику харчову цінність за рахунок значної кількості 

молочного жиру (від 10 до 40%), вмісту білків (близько 3%), лактози (3%), 

органічних кислот (0,7-0,8%) та інших компонентів. Останнім часом з метою 

організації раціонального харчування населення промисловістю переважно 

випускається сметана 15, 20 і 25%-й жирності. У сучасному виробництві сметани 

використовують не тільки свіжі, але й сухі вершки, сухе незбиране і знежирене 

молоко, заморожені та пластичні вершки. Консистенція сметани значною мірою 

https://www.mercurynews.com/2010/10/21/obrien-get-ready-for-the-decade-of-gamification/
https://www.mercurynews.com/2010/10/21/obrien-get-ready-for-the-decade-of-gamification/
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залежить від вмісту жиру і сухого знежиреного залишку, за збільшення яких вона 

стає густішою, сповільнюється виділення сироватки від згустку [3]. 

Сметана буває декількох видів жирності: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40% та 

має різноманіття упаковок по вигляду та вазі. Загалом споживачі купляють сметану 

у дрібній тарі масою 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 500 г, це можуть бути скляні 

банки, картонні або полістироли стаканчики, пакети. 

Місткість ринку сметани в Україні в 2019 р. склала 6452 тис. т (готової 

продукції), 8322 млн. дол. США (у цінах готової продукції), що на 5,3% менше в 

натуральному вираженні та на 4,9% більше в грошовому вираженні, ніж у 2018 р.  

Основними компаніями-виробниками в Україні, які користуються попитом у 

споживачів є: ТМ «Рудь» (Україна), ТМ «Молокія» (Україна), ТМ «Слов’яночка» 

(Україна), ТМ «Яготинська» (Україна), ТМ «PREZIDENT» (Україна), 

ТМ «Селянська» (Україна). 

Динамічні зміни ринкового середовища діють на збільшення витрат маркетинг 

та просування товарів, збільшується ціна на продукцію, що в свою чергу впливає 

на зниження рівня споживання молочних товарів і ускладнює діяльність 

виробників. 

Ринок сметани є дуже конкурентним, тому виробники вводять нові інновації і 

більшість вимог залежать від уподобань споживачів. Для того щоб не втрачати 

своїх споживачів, потрібно просувати не лише нові товари, а й вже існуючі, щоб 

підштовхувати до вживання продукції. 

Вітчизняний ринок виробництва кисломолочних продуктів наближається до 

насищення. Основними сигналами насичення ринку можна вважати: зменшення 

темпів росту виробництва, стабілізацію рівня імпорту, витиснення з ринку дешевої 

неякісної продукції, поява та просунення потужних національних брендів [1]. Для 

того щоб ситуація покращилась, виробникам потрібно удосконалювати якість 

продукції, звертати увагу споживачів на натуральний склад для здорового 

харчування, смакових якостях, екологічній упаковці. Успішний бренд буде 

підсилювати популярність продуктів без використання консервантів та добавок, 

тому що на цьому ринку актуальна тенденція вибору тільки натуральних продуктів. 

Отже, ринок сметани має стійкі позиції. Особливою рисою в Україні є те, що 

основа ринку складають вітчизняні товари, а для їх успішного розвитку потрібно 

підвищити рівень конкурентноспроможності завдяки якісній сировині, 

задовільнити попит споживачів, відповідати вимогам ринку за якістю та ціною, 

нарощувати обсяги виробництва та створювати більш різноманітну продукцію. 

Можна очікувати, що ринок сметани буде показувати кількісне і якісне зростання. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ ЯК ПЕРЕДУМОВА 

СТАБІЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ 

Підприємство ‒ це відокремлена спеціалізована господарча одиниця, основою 

якої є професійно організований трудовий колектив, який за допомогою засобів 

виробництва, що є в його розпорядженні, виготовляє необхідну споживачу 

продукцію, виконує роботи, надає послуги. Конкурентоспроможність товару 

відіграє важливу роль для підприємства, адже підвищення 

конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку дозволяє 

збільшити експорт, та врівноважити платіжний баланс [1]. 

Аналітична діяльність спрямована на вивчення, облік попиту та вимог ринку 

для обґрунтованої орієнтації виробництва на випуск конкурентоздатних продуктів 

у раніше встановлених обсягах, що відповідають певній техніко-економічній 

характеристиці, реалізації, яка може забезпечити підприємству отримання 

найвищого прибутку. 

Інтенсивність і конкретні форми конкурентної боротьби між суперниками на 

ринку змінюються залежно від характеру конкурентної ситуації, яка відображає 

ступінь взаємозв'язку конкурентів унаслідок їх взаємодії на ринку. Існують різні 

типи конкурентних ситуацій та стратегії отримання конкурентних переваг. 

Доцільно розглянути особливості моделі товарного ринку, що 

характеризується присутністю на ринку групи продавців, які пропонують свій 

товар великій групі організацій-споживачів. Товари однорідні, взаємозамінні з 

товарами конкурентів, мають чіткі характеристики, продаються за цінами, що 

визначаються залежно від співвідношення попиту і пропозиції. 

Продавці на такому ринку не мають ринкової сили і їхня поведінка не залежить 

від дій інших продавців. 

Основні характеристики товарного ринку. 

 велика кількість продавців і покупців; 

 недиференційовані товари (взаємозамінні); 

 відсутність ринкової сили з боку виробників.  

Наступним є оцінка характеристик диференційованого ринку, що 

визначається великою  кількістю конкурентів, які пропонують диференційовані 

товари та з погляду споживача різняться за якістю (наприклад, особлива технічна 

характеристика, оригінальне поєднання характеристик, якість і діапазон послуг, 

сила товарної марки). 
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Особливість сегментованого ринку також відіграє важливу роль у визначенні 

конкурентоспроможності товару підприємства, а саме : кількість конкурентів на 

такому ринку незначна (кілька фірм домінують на ринку, створюючи значну 

взаємозалежність). Товар однорідний, але пропонується в різних галузях. Товари 

сприймаються як базові, вибір організації-споживача залежить переважно від ціни, 

запропонованих послуг, способів збуту і комунікації (тобто маркетингові програми 

значною мірою відрізняються від програм конкурентів, які пропонують 

недиференційований, найчастіше стандартизований товар) [2]. 

Будь-яке підприємствo бере участь у конкурентній боротьбі за споживача, за 

рахунок пропозицій та своїх товарів, саме тому важливим моментом є розробка 

процесу забезпечення конкурентоспроможності товару та план роботи 

підприємства загалом. Це і є його основною метою діяльності. 

Слід зазначити те, що конкурентоспроможність товару ‒це сукупність якісних 

і вартісних характеристик товару, що сприяють задоволенню певних потреб. 

Конкурентоспроможність товару включає економічні, технічні та технологічні 

показники. Оцінювання відбувається залежно від того, чи товар є кінцевим 

продуктом, з метою задоволення певних потреб, чи одним із компонентів для 

виробництва інших продуктів. 

Процес переходу до ринкової економіки не відбудеться без гарантування 

конкурентоспроможності товарів. При цьому враховуються елементи як 

зовнішнього, так і внутрішнього ринків, коли важливою ознакою є те, що 

конкуренція буде невід’ємною частиною ринкової економіки. 

Тому дослідження конкуренції необхідне для визначення факторів, які 

характеризують конкурентоспроможність на ринку товарів і ступінь застосування 

інструментів маркетингових досліджень. За результатами дослідження 

розробляється програма для того, щоб протистояти одній або кільком компаніям на 

ринку [3]. Необхідно постійно підтримувати належний рівень 

конкурентоспроможності товарів для забезпечення стабільного положення 

підприємства на ринку, щоб вижити в умовах жорсткої конкуренції. 
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ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ 
Сегментація ринку - це фактичний процес визначення сегментів ринку та 

процес поділу широкої клієнтської бази на підгрупи споживачів, що складаються з 

існуючих та потенційних клієнтів. Сегментація ринку є процесом, орієнтованим на 

споживача, і його можна застосувати практично до будь-якого типу ринку. Сегмент 

ринку із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних 

стимулів маркетингу. 

 Основними критеріями вибору сегмента ринку є: 

 прибутковість; 

 доступність каналів збуту; 

 конкуренція; суттєвість; 

 ефективність збуту товарів; 

 рекламний бюджет фірми; 

 можливість сервісу тощо. 

Дві основні стратегії сегментації, яких дотримуються маркетингові організації 

- це стратегія концентрації та багатосегментна стратегія. Сегментація ринку для 

досягнення цільової споживчої бази може бути здійснена шляхом визначення 

споживачів з точки зору географічних, демографічних, психографічних та 

поведінкових характеристик [1]. 

Привабливий сегмент ринку забезпечує гарну відповідність між 

можливостями компанії та асортиментом продукції та потребами клієнтів. 

Компанії, які добре підходять, досягають успіху, пропонуючи вищу цінність для 

клієнтів у цьому сегменті. Малі підприємства можуть знайти оптимальне місце 

лише в обмеженій кількості сегментів ринку. 

Для оцінювання привабливості сегмента використовують такі критерії: 

– ринкові фактори (розмір сегмента, темпи його зростання, цінова чутливість, 

бар’єри входу й виходу із сегмента); 

– конкурентні фактори (характер конкуренції, можливість появи нових 

конкурентів, наявність сегментів, які поки що не обслуговуються конкурентами); 

– політичні, соціальні фактори та проблеми захисту довкілля, які має 

враховувати фірма, орієнтуючись на задоволення потреб певного сегмента [1-4]. 

Правильно проведена сегментація ринку дозволяє встановити цільові 

сегменти, які повинні характеризуватися такими шістьма рисами: 

1) бути суттєвими щодо поведінки споживачів; 

2) реагувати на застосування маркетингових інструментів; 

3) бути доступними; 

4) бути вимірювальними; 

5) бути стабільними в часі; 

6) бути економічними [2]. 
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Саме маркетологи вважають, що правильне виділення ринкового 

сегмента –  половина комерційного успіху та постійно пригдують модифікацію 

славетного принципу Парето: 20-процентний сегмент певного ринку забезпечує, як 

звичайно, 80% доходів та прибутку фірми.   

Зосередженість на конкретних сегментах дозволить краще вирішити, що 

дійсно цінує цільовий сегмент.  

Після визначення та профілювання сегментів клієнтів маркетолог повинен 

вирішити, на який сегмент орієнтуватися. Різні клієнти будуть мати різні 

очікування. Наприклад, можуть бути клієнти, які цінуватимуть диференційовані 

високоякісні послуги, тоді як інші можуть бути більш чутливими до 

ціни.Незважаючи на це, не всі фірми мають ресурси, щоб обслуговувати всіх 

клієнтів належним чином. Спроба обслуговувати весь ринок може стати рецептом 

катастрофи. Загальна мета сегментації — визначити сегменти з високою 

прибутковістю. Це, ймовірно, найбільш прибуткові групи клієнтів або можуть мати 

потенціал для зростання [5]. 

Метою комплексної оцінки привабливості цільових сегментів є оцінка та 

прогнозування можливих обсягів збуту в кожному окремому сегменті, які 

здійснюються в три етапи. 

 Етап 1. Прогноз макроекономічного розвитку мета: оцінка майбутнього рівня 

інфляції, безробіття, відсоткових ставок, споживчих витрат, виробничих 

інвестицій, державних витрат, чистого експорту та інших змінних; кінцевий 

результат: прогноз валового національного продукту. 

 Етап 2. Прогноз розвитку галузі здійснюється на основі порівняння двох 

величин: - місткості ринку (сукупний обсяг покупок визначеної групи споживачів 

у межах визначеного географічного простору протягом визначеного періоду часу у 

визначеному економічному та конкурентному середовищі); - ринкового потенціалу 

(прогнозована величина можливого обсягу продаж за умови реалізації товару всім 

без винятку потенційним споживачам у максимальному обсязі. 

Етап 3. Прогноз обсягів продаж підприємства в окремих сегментах 

здійснюють на основі даних, які: - містять публікації державних органів, галузевих 

асоціацій; - отримують у ході проведення власного маркетингового дослідження 

шляхом опитування споживачів, формування споживчих панелей тощо [3]. 

Отже, найбільш прибуткові сегменти зазвичай стають цільовими ринками. 

Після проведення сегментації ринку і позиціонування товару фірмі необхідно 

детально розробити для свого цільового споживача всі складові комплексу мар-

кетингу (товар, ціну, методи розповсюдження та маркетингові комунікації). 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ СФЕРИ 

ПОСЛУГ 

Сучасні умови на ринку сфери послуг відрізняються жорсткою конкурентною 

боротьбою за увагу споживачів, високими вимогами до якості надання послуг, 

постійним процесом їх оновлення та вдосконалення та появою їх замінників. Все 

це передбачає посилення ролі маркетингових досліджень на підприємстві сфери 

послуг та в системі управління діяльністю підприємства. 

Маркетингові дослідження заключаються у збирані інформації, обробці та 

аналізу даних, маючи на меті зменшення різноманітних ризиків і невизначеностей, 

що супроводжують прийняття маркетингових рішень. 

Маркетингове дослідження є інструментом комплексного аналізу ринку, що 

включає вивчення та прогнозування його кон’юнктури, аналіз конкурентного 

середовища, визначення перспективних потенційних ринків збуту продукції тощо. 

Початковим етапом проведення маркетингового дослідження ринку певного 

товару є аналіз його ринкової кон’юнктури. [1, с. 205]. 

Цілі маркетингових досліджень: 

- ідентифікація проблем підприємства; 

- визначення можливостей підприємства на конкретному ринку; 

- зменшення невизначеності; 

- зменшення ризиків; 

- збільшення шансів на успіх; 

Маркетингові дослідження на ринку послуг мають свої особливості. В більшій 

мірі це пов’язано з особливістю самих послуг [2, с.1]. 
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Таблиця 1 ‒ Особливості маркетингових досліджень на підприємстві сфери 

послуг 

 
Особливості маркетингових досліджень на підприємстві сфери послуг 

Специфічні напрями 

досліджень 

 

- вивчення загального ринку послуг; 

- аналіз споживачів з метою створення їх портрету; 

- виявлення існуючого та потенційного попиту на ті чи інші 

послуги, потреб споживачів в послугах; 

- дослідження конкурентних переваг та недоліків тих чи інших 

послуг; 

- з’ясування впливу зовнішніх ефектів на споживача послуг; 

- аналіз мотивованої поведінки споживача послуг; 

- дослідження очікувань споживачів; 

- тощо.. 

Особливості об’єкту 

дослідження 

 

- особливості джерел інформації; 

- необхідність попередніх досліджень; 

-переважно якісні характеристики послуги; 

-необхідність дослідження надавачів послуг; 

 

Більшість маркетингових досліджень корисні як і компаніям, які їх проводять, 

так і клієнтам цих компаній. Вони допомагають компанії отримувати більше 

інформації про потреби клієнтів, після чого можуть приступати до розробки 

кращих продуктів і послуг, адже так шанси на успіх збільшуються в рази. Однак 

проблеми, що можуть виникати при проведенні маркетингових досліджень, 

задають шкоди клієнтам, що в результаті викликає у них негативне ставлення до 

компанії та її продукції, чи послуг. 

Отже, маркетингове дослідження підприємства це цілий комплекс різних дій: 

планування, збирання, аналіз та опис даних, необхідних для специфічної 

маркетингової ситуації. Фахівці з проведення досліджень надають цілий комплекс 

послуг куди входять: вивчення потенціалу ринку та частки ринку, що належить 

підприємству; оцінка рівня задоволення споживачів та споживчої поведінки; 

дослідження методів ціноутворення, товару, розподілу та просування. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Реалізація концепції маркетингу на ринку вимагає від кожного підприємства, 

як безпосередніх товаровиробників, так і торгових посередників, з одного боку, 

гнучкості, здатності пристосовуватися до дії об'єктивних ринкових чинників, з 

другого — відшукування можливостей цілеспрямованого ними з допомогою 

всіляких маркетингових методів. Однак і адаптація до умов ринку, і 

цілеспрямоване регулювання ринкових процесів можливі лише за умови, що ці 

процеси вивчені. 

Маркетингове дослідження - це систематичний пошук, збирання, аналіз та 

подання даних та відомостей, що належать до конкретної ринкової ситуації, з якою 

довелося зіткнутися підприємству [4]. Маркетингове дослідження можна також 

визначити, як систематичний збір, облік та аналіз даних з маркетингу та 

маркетингових проблем з метою вдосконалення якості процедур прийняття рішень 

та контролю у маркетинговому середовищі [1]. Є ціла низка аналогічних та інших 

визначень маркетингових досліджень. Основні цілі маркетингового дослідження: 

зменшити невизначеність та мінімізувати ризик у процесі прийняття управлінських 

рішень; стежити за процесом реалізації маркетингових завдань [3]. 

На промислових ринках маркетингові дослідження часто здійснюються для 

визначення ключових тенденцій ринку та його обсягу, розбору поведінки 

конкурентів, оцінки збуту та просування товарів, а також моделювання попиту. 

Дані дослідження прості і виконуються відділом маркетингу регулярно [2]. 

Хоча цей же відділ підприємства В2В-ринку може проводити і нетипові 

дослідження, які можуть створюватись у наслідок таких факторів [4]: 

1) нестандартне замовлення; 

2) семінари та виставки; 

3) інвестиційні пропозиції щодо купівлі або продажу бізнесу; 

4) відмова клієнта від співробітництва; 

5) альтернативна пропозиція щодо використання ресурсів; 

6) можлива зміна законодавства; 

7) обґрунтування бізнес-планів підлогу кредит; 

8) інші чинники. 

При проведенні маркетингових досліджень на промисловому ринку необхідно 

усвідомлювати ряд специфічних особливостей їх проведення. 

1) незначна частина вибірки. Можна проводити безперервне дослідження, бо 

генеральна вибірка часто не перевищує 400 компаній. 

2) недосяжність інформації. Потрібно мати доступ до фахівців, які мають 

інформацію по наданому ринку. 

3) велика винагорода за отриману інформацію та обмежена частина часу на її 

отримання. 
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4) у процесі дослідження виявляються не суб'єктивні судження кінцевих 

споживачів, а об'єктивні потреби покупців, що базуються на конкретних 

властивостях та характеристиках продукції. 

5) місце проведення маркетингових досліджень не статичні: вони можуть 

відбуватися на виставках, семінарах, конференціях тощо. 

6) домінування якісної інформації над кількісною. 

7) одночасно встановленому дослідженню необхідно додатково аналізувати 

другорядні джерела з перехресною та додатковою інформацією. 

8) достатньо високий рівень професійних знань та досягнень фахівців, які 

проводять дослідження та глибокі знання ринку, що гарантує надійність та глибину 

досліджень. 
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ЧИННИКИ СПOЖИВЧOГO ВИБOРУ НA РИНКУ 

Сучaсний стaн ринкoвих вiднoсин хaрaктеризується ринкoм пoкупця, кoли сaм 

пoкупець нaдaє вимoги вирoбнику нa ринку. Прoдaвцям тa вирoбникaм нa ринку 

тoвaрiв тa пoслуг пoтрiбнo як нaйкрaще зaбезпечити кoмфoртнi умoви для 

спoживaчa, вдoскoнaлити вiднoсини мiж сoбoю, рoзрoбляти тaктику пoведiнки, 

з’ясoвувaти щo бiльш пoтрiбнo спoживaчу, щoб крaще зaдoвoльнити йoгo пoтреби. 

Oдним з гoлoвних питaнь сьoгoдення є вивчення тa aнaлiз спoживчoгo ринку: якi 

сaме фaктoри мoжуть вплинути нa вибiр спoживaчa, якi йoгo oсoбливoстi. Oсoбливе 

знaчення нaдaється прoблемi aнaлiзу спoживчoгo вибoру тa йoгo oсoбливoстей.  

Прoведемo дoслiдження тa  визнaчимo oснoвнi чинники, якi впливaють нa 

прoцес прийняття рiшень спoживaчaми. 

Пoведiнкa спoживaчa зaлежить вiд безлiчi неспoдiвaних фaктoрiв.. Вивчення 

пoведiнки спoживaчa є ключoвим мoментoм у мaркетингoвiй пoлiтицi. Якщo 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=bFblzywAAAAJ&citation_for_view=bFblzywAAAAJ:nrtMV_XWKgEC
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мaркетингoвий прoцес зaкiнчується пiсля спoживaння тoвaру, тo мaркетингoвa 

пoлiтикa пoвиннa пoчинaтися зi знaйoмствa з спoживaчем.  

Пoведiнкa спoживaчiв звoдиться дo кiнцевoгo спoживaння тoвaрiв i пoслуг для 

зaдoвoлення певних пoтреб. Всi кiнцевi спoживaчi утвoрюють спoживчий ринoк, у 

рaмкaх цьoгo ринку, спoживaчi знaчнo рoзрiзняються зa вiкoвими критерiями, зa 

рiвнем oсвiти й дoхoду, a тaкoж зa свoїми смaкaми i перевaгaми [1, с. 83-85; 2].  

Нa прoцес прийняття рiшення спoживaчем прo зaкупiвлю тoвaру впливaють 

ринкoвa ситуaцiя i фaктoри oтoчення. Це мoжуть бути кoмпoненти зoвнiшньoгo 

середoвищa мaркетингу, a тaкoж чaс, мiсце, щo передують пoдiї, щo склaдaється нa 

ринку тa iншi фaктoри, якi мoжуть змiнювaти в ту чи iншу стoрoну рiшення 

спoживaчa прo пoкупку.  

Немoжливo прoaнaлiзувaти пoведiнку всiх пoкупцiв спoживчoгo ринку 

oкремo. Успiх дiяльнoстi фiрми, якa прaцює нa спoживчoму ринку, зaлежить вiд 

тoгo, нaскiльки вдaлo тa нaдiйнo вoнa знaйде свoє кoлo пoкупцiв, свiй сегмент 

ринку. Тoму в дiлoвoму свiтi витрaчaється бaгaтo кoштiв i чaсу нa дoслiдження 

спoживaчa нa ринку з метoю пoбудoви певнoї мoделi пoведiнки пoкупцiв. Дaнi 

мoделi мaють мiстити: зoвнiшнi збудники; прoцеси сприйняття iнфoрмaцiї; 

прoцеси прийняття рiшень прo купiвлю [2; 3, с. 67-69]. 

Нa вибiр пoкупцiв впливaють сoцiaльнo-екoнoмiчнi, культурнi, oсoбистi тa 

психoлoгiчнi чинники. Знaчнoю мiрoю вoни не керуються i не кoнтрoлюються з 

бoку вирoбникiв (прoдaвцiв), aле пoвиннi врaхoвувaтися ними пiд чaс прийняття 

рiшень прo вирoбництвo i прoдaж тoвaрiв. 

1. Першa групa фaктoрiв - екoнoмiчнi й пoлiтичнi - впливaє нa iншi фaктoри 

(сoцiaльнi, культурнi) бiльше, нiж безпoсередньo нa пoведiнку кoнкретнoї людини. 

Aле рaзoм з тим не слiд iгнoрувaти тoй фaкт, щo зaгaльне стaнoвище з рoзвиткoм 

прoдуктивних сил i вирoбничих вiднoсин у суспiльствi впливaє нa рoзвитoк пoтреб, 

a oтже, нa пoведiнку спoживaчa нa ринку. Бiльш нaoчнo цей вплив прoстежується 

нa крaйнiх пoлюсaх прoцесу вiдтвoрення - пiд чaс кризи i пiдйoму. 

В умoвaх кризи пoпит випереджує прoпoзицiю, щo спoнукaє пoкупцiв 

зaпaсaти тoвaри, купувaти їх «прo всяк випaдoк», без oсoбливoї нa те пoтреби нa 

цей мoмент. Aле oдержуючи певну iнфoрмaцiю прo стaн свiтoвoгo ринку, людинa 

свiдoмo чи несвiдoмo пoчинaє oрiєнтувaтися нa йoгo рiвень. Цьoму сприяють 

телебaчення, реклaмнi прoспекти, журнaли тoщo. Тaкa суперечнiсть мiж прoгресoм 

у пoлiтицi i зaстoєм в екoнoмiцi ще бiльше зaгoстрює ситуaцiю нa ринку, пoсилює 

ринкoвi диспрoпoрцiї. 

2. Прoфесiя тaкoж є фaктoрoм, який впливaє нa пoпит пoкупця тa пoведiнку 

йoгo нa ринку. Тут мaє знaчення як спецiaльнiсть, тaк i рiвень квaлiфiкaцiї. 

Спецiaлiсти з мaркетингу пoвиннi нaмaгaтися дoслiджувaти взaємoзв'язoк мiж 

прoфесiйними групaми людей тa їхньoю зaцiкaвленiстю у придбaннi кoнкретних 

тoвaрiв i пoслуг. Пiдприємствo не мoже oрiєнтувaти вирoбництвo свoєї прoдукцiї, 

рoзрaхoвуючи нa кoнкретнi прoфесiйнi групи. Тaк, рoзвитoк вирoбництвa 

персoнaльних кoмп'ютерiв i прoгрaмнoгo зaбезпечення пoвинен oбoв'язкoвo 

супрoвoджувaтися вивченням прoфесiйнoгo склaду пoтенцiйних спoживaчiв. 
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3. Oсвiтa тiснo пoв'язaнa з прoфесiєю, oднaк це не тoтoжнi пoняття. Мaючи в 

принципi oднaкoву oсвiту, люди мoжуть мaти рiзнi прoфесiї. Мoжнa тaкoж 

пiдвищувaти рiвень oсвiти, не змiнюючи прoфесiї. Встaнoвленo, щo цей фaктoр 

впливaє нa пoпит i пoведiнку пoкупцiв нa ринку. A це oзнaчaє, щo зi змiнoю рiвня 

oсвiти як oкремoї oсoби, тaк i певнoї сoцiaльнoї групи слiд чекaти переoрiєнтaцiї 

пoпиту нa ринку. Цi тенденцiї пoвиннi передбaчaти й aнaлiзувaти дoслiдники 

мaркетингу, кoмерсaнти. Лише зoвсiм некoмпетентним людям у сферi тoргiвлi 

мoжуть здaтися непередбaченими «бум» нa книжки у 70-х, величезний пoпит нa 

кoмп'ютери, рoзмнoжувaльну технiку у 80-х рoкaх. Це зaсвiдчили нaсaмперед 

стaтистичнi дaнi прo зрoстaння кiлькoстi спецiaлiстiв з вищoю oсвiтoю в перioд, щo 

передувaв цьoму «буму» [4, с. 95-97; 5, с.115-120]. 

4. Люди oднoгo сoцiaльнoгo клaсу, рiвня культури, прoфесiйнoї нaлежнoстi 

дoтримуються рiзнoгo спoсoбу життя. Oстaннiй, пo сутi, є мoделлю життя oсoби, 

якa вирaжaється в зaхoпленнях, вчинкaх, iнтересaх, думкaх. 

Рoзрoбляючи мaркетингoву стрaтегiю, спецiaлiсти пoвиннi знaйти 

взaємoзв'язки мiж тoвaрoм, щo вирoбляється, чи йoгo aсoртиментoм i групaми 

людей, для яких хaрaктерний тoй чи iнший спoсiб життя. Як прaвилo, цi 

дoслiдження супрoвoджуються збирaнням великoї кiлькoстi iнфoрмaцiї прo 

зaхoплення, iнтереси, думки людей, демoгрaфiчну ситуaцiю, якa пoтiм 

oбрoбляється нa кoмп'ютерaх з метoю пoшуку тaких специфiчних груп у цiй 

мiсцевoстi, регioнi чи у всiй крaїнi. Зa цими дaними здiйснюється клaсифiкaцiя 

спoживaчiв зa критерiєм певнoгo спoсoбу життя. Нaукoвa сoцioлoгiя - oснoвa 

мaркетингу. 

Кoжнiй oсoбi притaмaнний специфiчний хaрaктер, тoбтo певнi психoлoгiчнi 

якoстi. Тaк, вiдoмa клaсифiкaцiя людей зa типaми хaрaктеру нa хoлерикiв, 

сaнгвiнiкiв, флегмaтикiв тa мелaнхoлiкiв. Є дoслiдження, щo прoпoнують iншi 

типи: дoмiнaнтний, aвтoнoмний, oбoрoнний, пристoсoвний, рiзнoмaнiтний, 

сaмoвпевнений, суспiльний. У мaркетингу дoцiльнo клaсифiкувaти типи хaрaктерiв 

i пoтiм виявити зв'язoк мiж ними i тoвaрaми нa ринку, яким нaдaється перевaгa. У 

прaктичнiй дiяльнoстi тaкa iнфoрмaцiя пoвиннa ширoкo зaстoсoвувaтися в 

реклaмнiй рoбoтi. 

Тaким чинoм, сутнiсть пoведiнки спoживaчiв знaхoдить прoяв в дiях людей пiд 

впливoм фaктoрiв зoвнiшньoгo середoвищa тa внутрiшнiх психoлoгiчних чи 

фiзичних пoтреб, щo виникaють у прoцесi життєдiяльнoстi тa сoцiaлiзaцiї i 

супрoвoджуються пoшукoм iнфoрмaцiї, вибoрoм, придбaнням, викoристaнням 

тoвaрiв aбo пoслуг тa пoзбaвленням вiд них. Пoведiнкa спoживaчiв нa ринку 

зaлежить як вiд зoвнiшнiх чинникiв, дo яких вiднoсяться: культурa, сoцiaльнo-

екoнoмiчнi клaси, сoцiaльнi групи, сiм'ї, мiсце i чaс купiвлi, a тaкoж прoдукт, 

упaкoвкa, мaркa, цiнa, реклaмa, тaк i вiд iндивiдуaльних: дoсвiд, мoтиви, 

сприйняття, вiднoсини, прoцес прийняття рiшення. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНЕУ 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ХЛІБА ТА 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

Хліб та хлібобулочні вироби займають одне з головних місць в структурі 

споживання, затим що 40% відсотків загальної калорійності раціону українця 

приходиться саме на ці продукти. [1]  

Ринок хліба та хлібобулочних виробів є однією з найвагоміших сфер сучасної 

економіки. На сьогодні ця галузь України за допомогою механізації технічних 

процесів, виробничих потужностей і широкого асортименту спроможна 

забезпечити, різними видами хлібобулочних виробів за прийнятною ціною, 

населення країни. [2] 

Дослідженнями ринку хліба та хлібобулочних виробів займались такі 

науковці, як: І.Ю. Ладико, А.Н. Васильченко, Н.І. Костецька, Н.Ю. Самойленко, 

Ж.А. Говоруха, М.Ф. Плотнікова та інші. Відповідно до офіційної статистики що 

до динаміки обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні має 

тенденцію до зменшення споживання та виробництва. Причинами такої ситуації є: 

демографічні та економічні проблеми, розповсюдження моди на дієтичне та 

низькокалорійне харчування, також, великий вплив має тіньова складова ринку. 

Згідно з інформацією яку надала Всеукраїнська асоціація пекарів кожен 3 буханець 

хліба є нелегально виробленим. Та й зростання цін на хліб не сприяє споживчі 

активності. Лише за останні три роки ціни зросли на: нарізний батон на початку 
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2019 року коштував 14,01 грн, в 2020-му - 16,46 грн. В січні цього року батон 

коштував 18,94 грн, у вересні 19,99 грн. Вартість житнього хліба зросла з 18,29 грн 

до 30,35 грн. Та, вартість пшеничного зросла з 16,05 грн до 23,40 грн. Тому в 

грошовому виражені, обсяг ринку зростає. 

Виробники виправдовують підвищення цін на хліб і хлібобулочні вироби 

підвищенням заробітної плати працівникам, зростанням вартості енергоресурсів 

інгредієнтів та обладнання. На даний момент все більше громадян бажають 

самостійно випікати хліб в домашніх умовах, доповнюючи цим тіньовий сектор 

ринку. 

За останні декілька років населення все більше цікавиться хлібом 

нетрадиційних видів: білковий, хліб без вмісту глютену, хліба виготовленого за 

національними рецептами, продукції збагаченої корисними домішками та 

вітамінами, бездріжджовий і т.д. Попит на такі види хліба в основному формують 

заможніші споживачі, які проживають у великих містах. В пошуках нових смаків 

випічки українці відвідують кафе, міні-пекарні, кондитерські, тому що вони мають 

гнучкий асортимент відповідно до переваг споживачів. [3, с. 248] 

Вся хлібобулочна галузь зіткнулась з низкою проблем: застарілість 

обладнання, збільшення числа конкурентів, підняття податків, тарифів на 

комунальні послуги, збільшення частки неякісної сировини, що тягне за собою 

погіршення якості готової продукції 

Український ринок відрізняється відсутністю лідерів. Навіть найпотужніші 

представники галузі займають не більше десяти відсотків ринку. Вони конкурують 

за увагу споживачів з невеликими пекарнями та кондитерськими, приватними 

підприємцями. Дрібні виробники хліба та хлібобулочних виробів мають низку 

переваг перед великими хлібозаводами, оскільки оподатковуються за спрощеною 

системою. 

Майже всі запити українців у ці сфері задовольняються вітчизняними 

виробниками. Український ринок представлений великою кількістю вітчизняних 

підприємств. Але особливістю ринку хліба та хлібобулочних виробів України 

полягає в тому що вітчизняні виробництва забезпечують продукцією майже на сто 

відсотків. Поясненням даного явища є те що хліб та хлібобулочні вироби мають 

бути реалізовані протягом короткого проміжку часу, так як мають короткий термін 

зберігання. Здатність хлібопекарської продукції швидко втрачати споживчі 

властивості та неможливість транспортування її на великі відстані захищає 

український ринок від ввезення імпортних товарів, і як наслідок дає змогу 

вітчизняним виробникам уникнути конкуренції з іноземними виробниками. [4]  

Результати дослідження сучасного ринку хліба та хлібобулочних виробів в 

Україні показує, що більшість виробників все ще зосереджені на виробництві 

традиційних видів хліба частка яких становить 80% загального обсягу. 

Нетрадиційні та преміальні види займають 5% та 3% відповідно. Виявити дійсні 

параметри ринку заважає значна тіньова конкуренція, що посідає вагому частку 

ринку хліба та хлібобулочних виробів. [2] 

Отже, в підсумку, можна сказати, що поширення моди на нетрадиційні види 

хліба дають привілеї виробникам, що мають більш гнучкий асортимент. Таким 
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чином не зважаючи на статистичну інформацію про те що ринок хліба та 

хлібобулочних виробів зменшується у натуральному виразі, за рахунок попиту на 

нетрадиційні та преміальні види хліба які мають відносно вищу ціну, він продовжує 

зростати у грошовому виразі. Тому аби підприємства могли і далі успішно 

функціонувати на ринку, їм необхідно розширювати асортимент та проводити 

модернізацію . 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В 

ІНТЕРНЕТІ 

На сьогоднішній день в умовах швидкого та прогресивного розвитку 

цифрового світу, де майже кожен має смартфон та вміє користуватися різними 

сервісами та додатками, спілкується в соцмережах з друзями та близькими, 

публікує відео та фото, займається пошуком різного роду інформації, можна 

запевнитись, що найкраще просування вищого навчального закладу буде 

відбуватись саме в Інтернеті. 

Інтернет-реклама нині стрімко здобуває популярність і пояснюється це 

просто: порівняно з іншими рекламними носіями, Інтернет має декілька 

незаперечних переваг. Однією з найголовніших переваг Інтернету як рекламного 

засобу є можливість фокусування реклами на певну цільову аудиторію [1, с. 152]. 

Електронні комунікації ЗВО, які є складовою інтернет-маркетингу, включають 

як мінімум чотири напрямки діяльності: 

1. Створення сайту вищого навчального закладу та управління ним. Сайт 

навчального закладу повинен бути привабливий для всіх груп відвідувачів, які є як 

«випадковими», так і цільовими аудиторіями, на які будуть спрямовані 

маркетингові зусилля з продажу та супроводу освітніх послуг, створенню іміджу 

ВНЗу, інформуванню та підвищенню лояльності за рахунок зміцнення 

корпоративної культури серед співробітників і студентів. 

2. Співпраця та розміщення різної інформації на галузевих портал. Він 

полягає в розміщенні інформації про освітню установу на тематичних вебсерверах. 

Серед яких можна визначити ОСВІТА.иА, Osvita.com.ua, zno.osvita.net, 

abiturient.in.ua та інші. В таких повідомленнях, як правило, надається інформація 

http://ukrmіllers.cоm/іnterv-yu/v-ukrajіnі-khlіb-e-najbіlsh-zaregulоvanіm-prоduktоmukrkhlіbprоm
http://ukrmіllers.cоm/іnterv-yu/v-ukrajіnі-khlіb-e-najbіlsh-zaregulоvanіm-prоduktоmukrkhlіbprоm
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3661
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про наявність ліцензії, рівень акредитації, пропоновані освітні та додаткові 

послуги, терміни та вартість навчання, кількісний та якісний склад професорсько-

викладацького штату, вимоги до вступних іспитів, співпраця з іноземними 

навчальними закладами, адреси корпусів та контактна інформація та ін. 

3. Організація рекламних кампаній в Інтернет просторі. У мережі за типом 

надання інформації ВНЗ можуть використовувати такі рекламні повідомлення: 

текстова реклама (на форумах, наприклад olx.ua або kharkovforum.com), текстово-

графічна реклама (тизери, рекламний огляд), відеореклама (рекламні ролики). 

4. Розміщення інформації у соціальних мережах, блогах та форумах - 

найбільш ефективний напрям переконання абітурієнтів обрати певний заклад 

освіти[2, c.29].  

 Згідно з даними дослідницького центру “Pew” 95% підлітків віком від 12 до 

17 років знаходяться в режимі онлайн.Це означає, що дослідження того, що 

обрання ЗВО відбувається в Інтернеті, від соціальних мереж до Вікіпедії.Саме це 

надає онлайн-каналам поширення рекламної інформації пріоритетного значення 

порівняно з іншими видами каналів. При цьому більшу увагу необхідно приділяти 

соціальним мережам, присутність у яких користувачів зростає з року в рік [3, c.130].  

Останнім часом дуже поширеною є контекстна реклама у соціальних 

мережах.Вона полягає в розміщенні контекстних оголошень, наприклад, на сайтах 

інстаграмі чи фейсбуці, які мають дуже високу відвідуваність.Завдяки цьому 

оголошення має значну кількість переглядів.При цьому оплачуються тільки 

переходи відвідувачів на сайт, які можуть бути чітко обмежені (за соціально-

демографічними, географічними або поведінковими характеристикам). Це дає, з 

одного боку, чудову можливість точно планувати і контролювати рекламний 

бюджет, а з іншого - дозволяє безкоштовно проводити частину рекламної кампанії 

[2-4].  

Для залучення нових абітурієнтів, а саме для зросту ефективності рекламних 

заходів у соцмережах та розповсюдження поінформованості про заклад вищої 

освіти, слід проводити різні відеопокази та фотоконкурси серед нинішній 

студентів,що повинні узгоджуватись із освітніми напрямами ЗВО. Публікація 

новин, корисної інформації для відвідувача на сайті закладу. Розміщення «історій 

успіху» випускників ,що закінчили саме цей навчальний заклад,а також їх 

розповідей про роки перебування в ньому. Майбутнє прямує за соціальними 

мережами та рейтингами на спеціальних сайтах.Тому зараз закладам вищої освіти 

варто приділити більше уваги просуванню освітній та рекламній діяльності в 

Інтернеті. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Формування конкурентного середовища вимагає необхідність впровадження в 

практику діяльності підприємств нових форм і методів господарювання на основі 

здійснення досліджень, але на підприємствах не завжди приділяють належну увагу 

маркетингу, що пов’язано з відсутністю розуміння теорії та практики проведення 

маркетингової діяльності, невеликим попитом на замовлення таких послуг у 

спеціалізованих фірм, причиною слабкого попиту на які є висока ціна, тому варто 

формулювати у підприємств правильне відношення до маркетингових досліджень 

для забезпечення маркетинговою інформацією. 

Значний внесок у розробку теоретичних та прикладних аспектів сучасного 

маркетингу загалом і маркетингових досліджень зокрема здійснили як вітчизняні, 

так і зарубіжні науковці, зокрема: Ю. Головчук, Л. Гризовська, Л. Дибчук, Г. 

Красовська, Г. Пчелянська, Л. Середницька, В. Стадник та інші. Однак окремі 

питання щодо маркетингових досліджень у підвищенні ефективності роботи 

підприємства залишаються дискусійними, що потребує подальших досліджень та 

обумовлює актуальність даної роботи. 

Маркетингові дослідження потрібні підприємствам для правильного 

зорієнтування в складній ринковій ситуації, достовірній оцінці свого становища на 

ринку, а також здійснити прогноз на майбутнє. Маркетингові дослідження мабуть 

є єдиний спосіб отримати унікальну інформацію про ринок, без якої маркетинг 

залишається лише непотрібною теорією. 

Маркетинг – це процес планування і управління розробкою товарів та послуг, 

ціновою політикою, просуванням товарів, послуг та ідей до споживача для 

задоволення потреб як окремих осіб, так і організацій. Маркетинг – система 

управління діяльністю фірми з розробки, виробництва і збуту товарів на основі 

вивчення ринку і в інтересах отримання прибутку [3, с. 65-67].  

З погляду деяких українських науковців, «маркетингові дослідження це 

систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою 

ситуацією, що постає перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати». 

Інформація використовується для виявлення і визначення можливостей і проблем 

маркетингу; розробки, уточнення, оцінки і контролю виконання маркетингових 

заходів; удосконалення розуміння маркетингу як процесу» [1, c. 83-87]. 
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Український науковець Л. Красовська дає визначення маркетингових 

досліджень: «Маркетингові дослідження – це систематичний процес постановки 

цілей дослідження, ідентифікації обсягів, збору, аналізу об'єктивної ринкової 

інформації і розробки рекомендацій для прийняття конкретних управлінських 

рішень щодо будь-яких елементів ринково-продуктової стратегії фірми і методів їх 

реалізації для досягнення кінцевих результатів у діяльності фірми в умовах 

сформованого маркетингового середовища» [2; 4, с. 92-97].  

Л. Гризовська трактує «маркетингові дослідження як систематичний збір, 

обробку і аналіз даних із тих аспектів маркетингової діяльності фірми, у рамках 

яких потрібно ухвалювати ті або інші рішення, а також аналіз компонентів 

зовнішнього середовища, що мають вплив на маркетингову діяльність фірми» 

[5, с. 136140].  

Маркетингове дослідження інтегрує в дослідницькому процесі вивчення 

ринку та його складових, а також вивчення маркетингової діяльності підприємства. 

Воно має всебічний і вичерпний характер, охоплює всі аспекти ділової активності, 

починаючи зі стадії появи ідеї та закінчуючи задоволенням споживчого попиту. 

Узагальнюючи сказане, можна трактувати, що маркетингові дослідження 

являють собою збір, обробку, аналіз і накопичення інформації для обґрунтування 

маркетингових рішень з метою зменшення невизначеності і ризику 

функціонування підприємств на ринку.  
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ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
В умовах ринкової економіки однією з найважливіших проблем, що стоять 

перед будь-якою компанією, є проблема залучення ресурсів під фінансування 

нових або підтримку вже наявних у неї інвестиційних проектів. З метою 

пожвавлення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, забезпечення 

процесу їх економічного оновлення і розширеного відтворення слід впроваджувати 

нові для економіки нашої країни методи оновлення матеріальної бази і модернізації 

основних фондів, одним із яких є маркетинг. 

Маркетинг в сучасних умовах господарювання є формою реалізації дієвих 

інструментів фінансування капіталовкладень підприємств. Він сприяє взаємодії 

суб’єктів господарювання з приводу отримання доступу до найновішої техніки і 

сучасних технологій, відіграючи таким чином важливу роль у процесі активізації 

інвестиційних процесів та модернізації економіки країни. Нині в Україні 

маркетинговий ринок залучає в свою сферу все ширше коло учасників та дає змогу 

розпочати діяльність із мінімальним залученням капіталу [1; с. 135]. 

Активне запровадження маркетингу може дати відчутний поштовх 

структурній перебудові реального сектора економіки, оновленню основних фондів, 

розвиткові малого та середнього видів бізнесу, індустріалізації виробництва. Однак 

малі та середні підприємства все ще не усвідомлюють переваги маркетингу. Великі 

підприємства на сьогодні залишаються головними споживачами маркетингових 

продуктів. 

В умовах стабільно зростаючої економіки роль та значення роздрібної торгівлі 

суттєво посилилась. Характеризуючи цей період її функціонування, слід 

відзначити стрімкий розвиток роздрібної торговельної мережі, запровадження 

прогресивних технологій продажу, викристання сучасних інформаційних та 

логістичних систем, розширення переліку та підвищення якості торговельних 

послуг. Отже, роздрібна торгівля до початку кризи динамічно розвивалась, про що 

свідчать статистичні дані щодо нарощування темпів роздрібного товарообігу. 

Починаючи з 2010 року оборот роздрібної торгівлі щорічно зростав, найбільші 

темпи приросту спостерігались у 2015 році – майже 50%, 2016-2017, більше 36%. 

Дестабілізація економічної ситуації у 2018 році відбилась на зниженні темпу 

приросту обороту роздрібної торгівлі, який становив 32862,3 млн грн, що лише на 

14,3% більше обсягу відповідного періоду минулого року у порівнянних цінах. У 

структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки 

припадало 34,8%. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств– юридичних осіб, 

які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 

січень–грудень 2018 р. складав 16634,3 млн грн, що у порівнянних цінах на 14,1% 

більше обсягу січня – грудня 2017 р. Аналіз тенденцій розвитку товарної пропозиції 

та споживчого попиту на вітчизняному ринку дає змогу зробити загальний 
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висновок: роздрібна торгівля загалом та в межах регіонів розвивається відповідно 

до динаміки макроекономічних показників ринку [1]. 

Подальше загострення економічних, політичних, соціальних негараздів 

негативно відбилось на показниках роздрібної торгівлі у 2020 році. Оборот 

роздрібної торгівлі за січень–липень 2020 р. становив 17467,1 млн грн, що на 18,6% 

менше обсягу відповідного періоду минулого року у порівнянних цінах. Основною 

причиною падіння товарообігу стало зниження купівельної спроможності 

населення, що спричинило падіння платоспроможного попиту. Негативні явища у 

соціально-економічній, політичній сферах, динамічність ринкової ситуації, 

загострення конкурентної боротьби потребують прийняття своєчасних та 

обґрунтованих управлінських рішень, для розробки яких необхідний значний обсяг 

різноманітної інформації, що зумовлює підвищення ролі маркетингових 

досліджень у діяльності підприємств. 

В Україні існує приблизно півсотні зареєстрованих маркетингових фірм, з 

яких насправді працює менше десяти. Вони лише розробляють маркетингові 

програми і поступово приступають до їх реалізації. Маркетингові компанії є 

фінансово слабкими, оскільки повністю залежать від засновників, їм нерідко 

бракує коштів на придбання саме того обладнання, яке цікавить виробників як 

потенційних маркетингоодержувачів. Насправді маркетингових проектів дуже 

мало, у більшості випадків вони здійснюються за підтримки держави. Успішних 

приватних проектів взагалі одиниці. 

Маркетингові операції в Україні дозволять покрити дефіцит інвестиційних 

ресурсів в основні фонди підприємств, а також забезпечать позитивну динаміку 

збуту продукції в умовах конкурентної боротьби [2; с. 184]. 

Маркетингові компанії дуже часто стикаються з проблемами, аналізуючи 

потенціальних маркетингоотримувачів через відсутність достатньої інформації про 

кредитну історію клієнта. У країнах, де маркетинг складає суттєвий відсоток 

капітальних інвестицій, процедури аналізу суттєво спрощуються, оскільки простий 

телефонний дзвінок може надати інформацію про кредитну історію потенційного 

маркетингоотримувача. В Україні процес кредитної історії суттєво ускладнюється. 

Форма маркетингу примиряє суперечності між підприємством, у якого немає 

засобів на модернізацію, і кредитором, який неохоче надасть цьому підприємству 

фінансові кошти, через те, що не має достатніх гарантій їх повернення. Жоден з 

видів діяльності не знайде широкого застосування, якщо не буде приносити вигоди 

всім учасникам договірних відносин [4; с. 26]. 

Фінансовими компаніями та юридичними особами, які не мають статусу 

фінансових установ, але можуть, згідно із законодавством, надавати фінансові 

послуги, протягом 2011 року укладено 7 тис. договорів фінансового маркетингу на 

суму майже 6 млрд. грн. Вартість об’єктів маркетингу, що є предметом договорів, 

укладених протягом 2011 року, становила 4,3 млрд. грн.  Найбільшими 

споживачами маркетингових послуг є транспортна галузь, сільське господарство, 

будівництво та сфера послуг [5; с. 8-9]. 

Таким чином, активне впровадження маркетингових операцій дозволить 

оновити основні фонди шляхом збільшення доступу суб’єктів господарювання до 
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зовнішніх джерел фінансування інвестицій і поступового їх розвитку, більшій 

доступності маркетингових операцій. До того ж, розвиток маркетингу 

стимулюватиме підвищення ефективності кредитної політики банків. Важливою 

умовою подальшої активізації маркетингових відносин є, насамперед, створення 

сучасної нормативно-правової бази, що буде стимулювати ділову активність усіх 

учасників маркетингових угод. 

Враховуючи існуючі переваги і недоліки маркетингових операцій, можна 

зробити висновок про те, що позитивних моментів, притаманних маркетингу, 

набагато більше, і при державній підтримці, хоча б в період становлення, 

маркетинговий бізнес стане ще більш привабливим. В умовах економічної 

нестабільності в Україні, коли значно знизилося фінансування капітальних 

вкладень в оновлення основних засобів у зв’язку з недостатністю прибутку 

підприємств і значним зменшенням виробництва, цей метод фінансування 

інвестицій є найбільш доцільним і може сприяти збереженню ліквідності більшості 

підприємств. 
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КOНТРOЛЬ МAРКЕТИНГOВOЇ ДIЯЛЬНOСТI ПIДПРИЄМСТВA 

В сучaснoму суспiльствi бaгaтo людей зaймaються пiдприємницькoю 

дiяльнiстю, якi вiдкривaють привaтнi фiрми, кoмпaнiї тa пiдприємствa, декoнтрoль 

i oргaнiзaцiя мaркетингoвoї дiяльнoстiє неoбхiднiстю. Ефективний мaркетинг 

вимaгaє вiдпoвiднoї oргaнiзaцiї мaркетингoвoї дiяльнoстi. Oргaнiзaцiя 

мaркетингoвoї дiяльнoстiнa пiдприємствiмaє не менше знaчення, нiж рiвень 

стрaтегiчнoгo мaркетингoвoгo мислення влaсникiв тa вищих менеджерiв кoмпaнiї. 

Якщo дiяльнiсть пiдприємствa нaлежним чинoм не oргaнiзoвaнa - блискучi iдеї тa 
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квaлiфiкoвaний персoнaлне дaдуть бaжaних результaтiв. A oтже, дiяльнiсть 

мaркетингу немoжливa без кoнтрoлю, який здiйснює спoстереження, зa тим щo 

вiдбувaється в oргaнiзaцiї в цiлoму i в її структурних пiдрoздiлaх для дoсягнення 

визнaчених мaркетингoвих цiлей. 

Кoнтрoль мaркетингoвoї дiяльнoстi пiдприємствa спрямoвaний нa 

вимiрювaннi i oцiнки результaтiв реaлiзaцiї стрaтегiй, плaнiв i прoгрaм, визнaчення 

кoрегувaльних дiй, щo у сукупнoстi зaбезпечують дoсягнення мaркетингoвих цiлей. 

Кoнтрoль є зaвершaльнoю стaдiєюi вoднoчaс рoзпoчинaє нoвий цикл плaнувaння 

мaркетингoвoї дiяльнoстi пiдприємствa. 

Сутнiсть мaркетингoвoї дiяльнoстi пiд(приємствa тa здiйснення кoнтрoлю зa її 

реaлiзaцiєю дoслiджується у нaукoвих прaцях великoї кiлькoстi вiтчизняних тa 

зaрубiжних вчених, a сaме: Дей. Д., Бутенкo Н.В., Aрoнoвa В.В.,Г.I. Дiбнiс, 

Пшенишнюк I. O., Гoгуля O.П., Бoйчук I.М., Хaркiв П.С., Хoпчaн М.I., Бaлaбaнoвa 

Л.В., Хoлoд В.В., Бaлaбaнoвa I.В., Бaлa(нoвськa Т.I. тa iншi. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння теoретичних aспектiв кoнтрoлю 

мaркетингoвoї дiяльнoстi пiдприємствa. 

Мaркетингoвa дiяльнiсть мoже бути предстaвленa як пoслiдoвнiсть певних 

етaпiв, крoкiв дo спoживaчa, щo їх мaє зрoбити вирoбник нa шляху дo ринку. Цих 

крoкiв є сiм i їхня кiлькiсть зумoвленa кiлькiстю зaгaльних функцiй мaркетингу: 

кoмплексне дoслiдження ринку; рoзрoбкa стрaтегiї мaркетингу тoвaрнa пoлiтикa 

кoмпaнiї; цiнoвa пoлiтикa; пoлiтикa рoзпoдiлу; кoмунiкaцiйнa пoлiтикa; кoнтрoль 

мaркетингoвoї дiяльнoстi [3, с. 34]. 

Нa oснoвi прoведених мaркетингoвих дoслiджень рoзрoбляється стрaтегiя 

мaркетингу – плaни реaлiзaцiї мaркетингoвих цiлей. Стрaтегiя ґрунтується нa 

aнaлiзi стaну пiдприємствa, oцiнкaх ринкiв i пoтребує рoзрoбки зaхoдiв тoвaрнoї, 

цiнoвoї, пoлiтики рoзпoдiлу, a тaкoж прoсувaння тoвaру. 

Кoнтрoль мaркетингoвoї дiяльнoстi – вaжливий елемент прoцесу 

мaркетингoвoгo плaнувaння, oскiльки зa дoпoмoгoю ньoгo мoжнa прoвести aнaлiз 

ступенядoсягнення мaркетингoвих цiлей. Сaм прoцес рoзпoчинaється з утoчнення 

зaплaнoвaних цiлей мaркетингу, дaлiнa oснoвiцiлей встaнoвлюють певнi критерiї 

aбo пoкaзники дiяльнoстi, зaзвичaй кiлькiснi, зa якими oцiнюють ступiнь 

дoсягнення цiлей. 

Нaявнiсть системи кoнтрoлю мaркетингoвoї дiяльнoстi дaє мoжливiсть 

пiдприємству регулярнo визнaчaти нaпрям свoєї мaркетингoвoї дiяльнoстi, a тaкoж 

кoристувaтися метoдoм oцiнки ефективнoстi мaркетингу. Результaтoм цiєї 

дiяльнoстi є виявлення прoблемнихмiсць, нa яких термiнoвo пoтрiбнo зoсередити 

увaгу. Кoректнo прoведений кoнтрoль мaркетингoвoї дiяльнoстi чiткo вiдoбрaжaє 

пoзицiю пiдприємствa нa шкaлi,щo клaсифiкує стaн вiд пoвнoї вiдсутнoстi 

мaркетингoвoї дiяльнoстi дo її нaйбiльш ширoкoї присутнoстi. Прицьoму oснoвнa 

метa кoнтрoлю мaркетингoвoї дiяльнoстiнa пiдприємствi - зaбезпечити керiвництвo 

чiткими рекoмендaцiями щoдo тoгo, як реaгувaти нa ситуaцiю, якпiдвищити 

пoкaзники, пiдсиливши мoтивaцiю i пoкрaщивши рoбoту в сферi мaркетингу [2, с. 

34]. 

Кoнтрoль мaркетингoвoї дiяльнoстi пoдiляється нa три типи: 
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- стрaтегiчний кoнтрoль мaркетингу; 

- тaктичний кoнтрoль; 

- oперaтивний кoнтрoль. 

Стрaтегiчний кoнтрoль мaркетингу - церегулярнa перевiркa вiдпoвiдaльнoстi 

цiлей, стрaтегiчних устaнoвoк, прoгрaм пiдприємствaтa iнших стрaтегiчних рiшень 

мaркетингoвим iринкoвим мoжливoстям, якi є i прoгнoзуються. Склaдoвoю 

чaстинoю стрaтегiчнoгo кoнтрo(лю є мaркетингoвий aудит, щo предстaвляє сo(бoю 

незaлежне всебiчне дoслiдження пiдприємствoм мaркетингoвoгo середoвищa, 

цiлей,стрaтегiй i дiяльнoстi з метoю виявлення прoблем i прихoвaнoгo пoтенцiaлу, 

a тaкoж рoзрoбки плaну дiй щoдo пoлiпшення мaркетингу. Тaктичний кoнтрoль 

мaркетингу пoлягaє втoму, щo фaхiвцi з мaркетингу пoстiйнo стежaть зa 

мaркетингoвими зусиллями i дoсягнутими результaтaми, зiстaвляють фaктичнi 

пoкaзники з плaнoвими i при неoбхiднoстi вдaються дo кoрегуючих дiй. 

Oперaтивний кoнтрoльмaркетингoвoї дiяльнoстi пiдприємствa звoдиться дo 

кoнтрoлю прибуткoвoстi, де здiйснюється oцiнкa i кoрегуючi дiї з метoю 

зaбезпечення прибуткoвoстi рiзних тoвaрiв, теритoрiй, груп спoживaчiв, кaнaлiв 

рoзпoдiлу,дiяльнoстi нa рiзних ринкaх [1, с. 53]. 

Oснoвними зaвдaннями мaркетингoвoгo кoнтрoлю є: 

- чiтке визнaчення кiлькoстi тa виду пoкaзникiв зaлежнo вiд рiвня їх 

викoристaння; 

-  кiлькiсне вирaження пoкaзникiв; 

- oтримaння мaксимaльнo прoстих вербaльних тa кiлькiсних пoкaзникiв, 

ствoрення метoдики, визнaчення ступеня їх викoнaння; 

-  викoристaння єдинoї метoдoлoгiчнoї бaзи для рoзрaхунку плaнoвих i 

фaктичних пoкaзникiв; 

- викoристaння кoмплексу пoкaзникiв для oцiнки викoнaння плaну 

мaркетингу тa йoгo ефективнoстi. 

Oстaннiм чaсoм нa пiдприємствaх крaїн з рoзвинутoю ринкoвoю екoнoмiкoю 

впрoвaджується системa кoнтрoлiнгу. Пo свoїй сутi це функцioнaльнo oбумoвлений 

нaпрямoк екoнoмiчнoї рoбoти нa пiдприємствi, який пoв´язaний з реaлiзaцiєю 

фiнaнсoвo-екoнoмiчнoї функцiї в мaркетингoвoму менеджментi для вирoблення i 

прийняття oперaтивних тa стрaтегiчних упрaвлiнських рiшень. 

Знaхoдячись нa стику oблiку, мaркетингoвoгo iнфoрмaцiйнoгo зaбезпечення, 

кoнтрoлю i кooрдинaцiї, кoнтрoлiнг зaймaє oсoбливе мiсце в мaркетингoвoму 

менеджментi пiдприємствoм. Вiн iнтегрує i кooрдинує зaгaльнi i спецiaльнi функцiї 

менеджменту пiдприємствa, пoлiпшує нa ньoму якiсть сaмoрегулювaння, 

зaбезпечуючи звoрoтний зв´язoк у мехaнiзмi упрaвлiння i перехoду нa якiснo нoвий 

рiвень. 

Тaким чинoм, кoнтрoль мaркетингoвoї дiяльнoстi - це oцiнкa результaтiв 

викoнaння мaркетингoвoгo плaну i прийняття неoбхiдних зaхoдiв для йoгo 

кoригувaння, oскiльки, якщo втрaтити чaс, кoли утoчнення i змiни мoжнa внести в 

плaн безбoлiснo для кoмпaнiї, нaслiдкимoжуть бути 

непередбaчувaними.Oснoвними зaвдaннями мaркетингoвoгo кoнтрoлю є: чiтке 

визнaчення кiлькoстi тa виду пoкaзникiв зaлежнo вiд рiвня їх викoристaння; 
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кiлькiсне вирaження пoкaзникiв; oтримaння мaксимaльнo прoстих вербaльних тa 

кiлькiсних пoкaзникiв, ствoрення метoдики, визнaчення ступеня їх викoнaння; 

викoристaння єдинoї метoдoлoгiчнoї бaзи для рoзрaхунку плaнoвих i фaктичних 

пoкaзникiв; викoристaння кoмплексу пoкaзникiв для oцiнки викoнaння 

плaнумaркетингу тa йoгo ефективнoстi. 
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ОГРАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ КРУП 

Ринок круп, як і будь-який інший ринок, є сферою взаємодії попиту та 

пропозицій. В Україні сформовані традиції харчування визначили попит з боку 

населення на такі крупи як: гречка, рис, вироби з проса, вівса, кукурудзи, гороху, 

ячменю. 

Водночас розширення глобальної продовольчої системи українськими 

товаровиробниками стимулює значне коливання рентабельності дешевших круп за 

нижчими цінами з сусідніх країн. 

Важливість виробництва круп в Україні, для продовольчої безпеки, та 

розвиток даного ринку проаналізовано проаналізовано такими вченими як О.Ю. 

Нісходовською, О.В. Нікішіна, А.І.Камінська, О.В.Орленко. 

По всьому світі каші займають значну частину раціону людей. В Україні 

виробляється 7 видів круп. Підприємства з одного виду зерна виготовляють 

декілька видів самих круп. Наприклад гречку переробляють на ядрицю та 

подрібнену, ячмінь на ячмінну і перлову, пшеницю на пшеничну та манну. 1. 

Круп’яна продукція поділяється на 6 груп: неподрібнені крупи – це рис 

полірований та шліфований, гречка, пшоно, горох цілий.; подрібнені шліфовані 

крупи – це перловка та кукурудзяні шліфовані; подрібнені крупи – це вівсяні та 

ячмінні. Залежно від якості всі крупи поділяються на сорти: вищий, перший, другий 

[1. Ст.112-114]. 

В Україні в середньому одна людина за рік споживає 7 кілограмів круп. Зі 

збільшенням доходів українців, знижується споживання круп’яних виробів. На 

даний момент спостерігається збільшення споживання круп. Причиною цьому є 

зменшення доходів, та популяризація здорового харчування.  
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Протягом 2020-2021 років більшу частку продукції на ринку України 

становило власне виробництво. У 2020 році зменшилось власне виробництво круп. 

Причиною цього стало мале надходження сировини на переробні підприємства, це 

пов’язано з несприятливими погодними умовами. Компенсацією цьому стало 

збільшення поставок продукції з сусідніх країн найбільш популярних круп таких 

як: бульгур, кус-кус. [2. ст.106-120.] 

Істотним коливанням є база сировини для виробництва круп різних видів. 

Незважаючи на сприятливі погодні умови у більшості куточках України, аграрії 

масово відмовляються сіяти жито, овес, гречку. Не дивлячись на це, дефіцит на 

ринку круп не спостерігається.  

Лідером за обсягом споживання є гречані крупи. І хоча Україна є одним з 

найбільших виробників гречки у світі, її не вистачає на внутрішньому ринку. Тому 

дефіцит за останні роки компенсується імпортованою гречкою. Посівні площі під 

гречку кожного року скорочуються.  

Найбільше в Україні виробляються кукурудзяні крупи. Але так як на 

внутрішньому ринку споживачів не мають значної популярності, вони 

експортуються на зовнішні ринки.  

Основним чинником на внутрішній ринок круп є співвідношення доходів та 

рівнем цін на продукцію. Якщо рівень доходів населення зменшується, то вони 

переходять з таких продуктів як м’ясо, риба,  на крупи. 

Коливання цін на круп’яні вироби у відповідь на раптові кризові явища в 

економіці є специфікою ринку сьогодні. Так дефіцит товару, або різке погіршення 

матеріального стану, є збільшенням попиту на всі види круп, що спричинило 

зростанню ціни на них, як це відбулося в 2019 році, коли почалась епідемія. 

Українські маркетологи дали характеристику 10 майбутніх тенденцій 

розвитку ринку круп в Україні [3]. Зі збільшенням доходів населення показують 

зростання ринку круп в розвинених країнах світу: 

1. За рахунок зростання якості продукції, збільшується її споживання. 

2. У період кризи зростає попит на крупи за низькими цінами. 

3. Найгіршим для розвитку фасованих круп є низька якість виробника. 

4. Для того, щоб стати лідером у даній галузі потрібно ставати не 

переробниками в операторами. 

5. Завдяки моді на здоровий спосіб життя, збільшується попит на ріні види 

круп. 

6. Практично весь вітчизняний ринок буде складатися з круп українського 

виробництва  

7. Врожайність грає велику роль. Адже при зменшенні врожайності на 

певний вид культури, буде спостерігатися підвищення ціни на крупу, яка 

безпосередньо виробляється з цієї культури.  

8. Лідерами зі споживання круп так і залишаться рис, та гречка. 

9. Зросте ринок на крупи з доданою вартістю. Це крупи які потребують 

додаткової обробки: каші швидкого приготування. 

Формування попиту на крупи є нарощування обсягів її виробництва. 

Головною перешкодою для експорту українських круп є їх низька якість, та 



244 
 

застаріле обладнання для їх переробки, що унеможливлює виготовлення крупи 

високої якості.  
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РІЗНИХ ТИПАХ 

РИНКУ 

Необхідність проведення глибоких економічних реформ АПК України й 

перехід до ринкових методів господарювання не викликає сумніву. Переконливим 

доказом цього є те, що ми, маючи в сільському господарстві великі національні та 

природні потенційні можливості, не менші, ніж країни-експортери, не змогли 

створити конкурентоздатне сільськогосподарське виробництво, повністю зняти 

гостроту проблеми щодо забезпечення свого населення певними видами продуктів 

харчування. Важливе місце в реформуванні економічних методів господарювання 

належить системі ціноутворення, принципи якого значною мірою визначаються 

політичним ладом країни [1, с. 69]. 

Регулювання цін на внутрішньому ринку на сільськогосподарську продукцію 

країн з розвинутою ринковою економікою здійснюється, як правило, шляхом 

підтримки рівня цін і доходів виробників у вигляді субсидій на часткову 

компенсацію витрат виробництва. В цьому зв'язку Товарно-кредитна корпорація за 

гарантованими цінами приймає від фермерів під заставу сільськогосподарську 

продукцію. Регулювання цін здійснюється шляхом виділення субсидій на 

відшкодування витрат на закупівлю добрив, сільськогосподарських машин, 

насіння, проведення меліоративних робіт та інші цілі. Такий механізм цінового 

регулювання дав змогу , національним економікам розвинутих країн досягти 

значних результатів, особливо в умовах інфляційної нестабільності [2, с. 89]. 

Перш ніж перейти до розгляду методів ціноутворення, необхідно зрозуміти, 

що цінова політика продавця залежить від типу ринку. 

На ринку може бути один постачальник або замовник, або ж кілька чи дуже 

багато постачальників та замовників. Різні комбінації цих можливостей 

відображені у таблиці 1. 
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Для встановлення цін постачальнику можна рекомендувати такі 

найпоширеніші форми пропозиції, які різняться між собою залежно від ринкової 

ситуації (табл. 2). 

Таким чином, можливості та проблеми політики цін змінюються залежно від 

типу ринку [4, с.26]. 

Тому,  виходячи з короткої характеристики різних типів ринку, можна 

переконатися в тому, що у кожному з них, за винятком ринку чистої конкуренції, 

фірмі слід зайнятися підготовкою продуманої методики розрахунку цін на 

вироблювану продукцію, чи на ту, яка тільки народжується у дослідних 

лабораторіях. 

 

Таблиця 1 ‒ Основні ринкові форми попиту та пропозиції 

Попит 

Пропозиція 

атомістична (багато) 
олігополістична 

(кілька) 
монополістична (один) 

Атомістичний (багато) 

Олігополістичний 

(кілька) 

Монополістичний 

(один) 

Атомістична 

конкуренція 

Олігополія попиту 

Монополія попиту 

Олігополія пропозиції 

Білатеральна 

олігополія 

Обмежена  монополія 

попиту 

Монополія пропозиції 

Обмежена  монополія 

пропозиції 

Білатеральна монополія 

 

Як правило, методика розрахунку вихідної ціни передбачає такі етапи [3-5]: 

1. Постановка завдань ціноутворення; 

2. Визначення попиту; 

3. Оцінка витрат; 

4. Аналіз цін і товарів конкурентів; 

5. Вибір методу ціноутворення; 

6. Встановлення остаточної ціни. 

 

Таблиця 2 – Можливі  ринкові ситуації та форми пропозиції 

 

Ринкові форми 

Ринкові ситуації 

 

досконалий ринок недосконалий ринок 

 

Монополія пропозиції 

Олігополія пропозиції 

Поліполія пропозиції 

Досконала монополія 

 Гомогенна олігополія 

 Чиста (повна) конкуренція 

Недосконала монополія  

Негомогенна олігополія  

Неповна конкуренція 

 

 

Закон попиту відбиває тенденцію обернено-пропорційної залежності попиту і 

ціни: чим вища ціна, тим нижчий попит. Властивість попиту змінюватися під 

впливом різних факторів називають його еластичністю.  

Розрізняють  три альтернативні варіанти: 
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1.певне зниження ціни конкретного продукту зумовлює збільшення попиту, 

що підвищує масу прибутку. Такий попит називають еластичним; 

2.процентний розмір зниження ціни забезпечує такий самий процент 

збільшення обсягу виробництва продукції, а загальний прибуток залишається 

незмінним. Цей попит називають одиничним еластичним; 

3.процент зростання кількості продукції менший, ніж процент зниження цін. 

Такий попит називають нееластичним. 

Мірою еластичності попиту служить коефіцієнт К: 

Çö

Çï
Ê                    (1) 

Зп - процент зміни розміру попиту 

Зц - процент зміни розміру ціни 

 

Нееластичний попит має місце, коли цінова еластичність менша від одиниці. 

Загальна виручка зростає, якщо ціни підвищуються, і зменшується, якщо вони 

знижуються.  

При встановленні цін на певному ринку, крім попиту і витрат виробництва, 

підприємство повинно знати ціни і якість товарів своїх конкурентів. Аналіз цін і 

товарів конкурентів можна здійснювати кількома способами: 

1) провести порівняльні покупки товарів конкурентів для того, щоб порівняти 

ціни і самі товари між собою; 

2) одержати прейскуранти конкурентів, купити їх устаткування й розібрати 

його; 

3) попросити покупців висловити свою думку про ціну конкурентів та якість 

їх товарів. Знання ціни та якості товарів конкурентів є відправною точкою при 

власному ціноутворенні [2, 5]. 

Якщо товар аналогічний товару основного конкурента, фірма змушена 

встановити ціну, близьку до ціни його товару; якщо він гірший за якістю, фірма не 

може встановити таку ж саму ціну, як і конкурент; якщо ж товар за якістю кращий, 

фірма може підвищити ціну. Таким чином фірма використовує ціну товарів 

конкурентів для позиціонування своєї пропозиції щодо пропозиції конкурентів. 

Отже, для встановлення ціни на свою продукцію підприємству потрібно 

визначитись, на яких ринках він буде реалізовувати свою продукцію і, особливо, 

для яких сегментів (груп споживачів) ринку вона призначена.  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ТОВАРІВ-

НОВИНОК 

Дослідження ринку для розробки нових продуктів полягає в тому, щоб 

визначити можливості та з’ясувати, чи варто втілити в життя ідею продукту. І якщо 

так, то як це зробити найкращим чином. Це більше, ніж те, що робить конкуренція, 

і чи готова цільова аудиторія витрачати на цю новинку гроші. 

Розробка нових товарів ‒ життєво важливий чинник, що визначає майбутнє 

підприємства. Заходи, що становлять зміст даного процесу, називають 

інноваційною політикою [2]. 

Інноваційна політика ‒ це процес пошуку ідеї та створення нового товару з 

урахуванням потреб споживача, виведення нового товару, на ринок спостереження 

за тим, що відбувається з товаром на ринку. Звідси витікає те, що інновація − це 

ідея, товар або технологія, впроваджені у виробництво та представлені на ринку, 

які споживач сприймає як абсолютно нові або такі, які мають унікальні властивості 

та нові якості, що вперше реалізовані в певному товарі або технології та 

представлені на ринку [3]. 

Дослідження ринку для розробки нових продуктів може зосередитися на 

різних сферах. Досліджуючи життєздатність ринку, попит на продукт, який ви 

маєте на увазі, функції, які шукає ваша цільова група, або найкращий спосіб 

позиціонувати, ціну, ринок і донести  продукт до цільової аудиторії. Враховуючи 

конкурентів, розвиток ринку та важливі тенденції. 

Дослідження ринку для розробки нових продуктів пов’язані з визначенням 

можливостей і з’ясуванням того, чи варто втілювати ідею продукту в життя. І якщо 

так, то як це зробити найкращим чином [4]. 

Це більше, ніж те, що робить конкуренція, і чи готова ваша цільова аудиторія 

витрачати на вас гроші. Ви також можете зануритися в ринкові тенденції, щоб 

визначити найкращі способи продати свій продукт. 

Використовуючи дослідження ринку, щоб уточнити розробку свого продукту 

та відповідні аспекти навколо нього. Виходячи з того, як розвивається ваша 

аудиторія, яка ціна і тип повідомлення привернуть її увагу? Яка маркетингова 

тактика, ймовірно, спрацює, і які канали домінують на вашому ринку. 

Дослідження споживачів – це розуміння всіх аспектів ринку. Можна підійти 

до нього як до великої головоломки, і коли всі частини є,  можна з гордістю 

представити надійний план або дослідження інвесторам і команді, щоб допомогти 

їм зрозуміти, чому ця ідея розробки продукту варта роботи. 
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Дослідження ринку для нової стратегії розробки продукту допоможе 

мінімізувати ризики та підготує вас до успішного запуску продукту. Ви пізнаєте 

свій ринок і аудиторію таким чином, щоб допомогти створити не тільки ідеальну 

концепцію продукту, але й правильний обмін повідомленнями та маркетинг 

навколо нього ‒ те, що справді резонує з аудиторією [1]. 

Дослідження ринку використовуються для того, щоб ґрунтувати свої рішення 

на фактах, а не лише на ідеях та припущеннях. Перш ніж витрачати час і гроші на 

ідею продукту, добре уявити, наскільки ймовірно, що вона буде успішною. Це 

також допоможе спланувати, скільки часу та грошей насправді знадобиться. 

Інвестори та інші стейкхолдери також захочуть ознайомитися з 

маркетинговими дослідженнями, якщо запустити нову ідею: вони хочуть певного 

типу безпеки, яку продукт буде насправді продавати. Незважаючи на те, що 

маркетингове дослідження не є кришталевою кулею і не передбачає точного 

прогнозу майбутнього, якщо воно зроблено правильно, воно безумовно може дати 

чітке уявлення про те, як концепція вашого продукту буде вітатися на ринку. 

Дослідження ринку важливо не тільки для того, щоб перевірити, чи варта 

реалізації абсолютно нова ідея продукту. Також можна використовувати його для 

оптимізації існуючих продуктів, уважно стежачи за тим, як конкуренти змінюють 

свої продукти [2]. Навіть можна прочитати онлайн-огляди про подібні продукти, і 

побачити, що клієнти запитують конкретні функції. Це також дослідження ринку. 

Це також стосується додавання нових продуктів до лінійки, щоб доповнити 

поточний асортимент, або якщо ви хочете почати абсолютно нову роботу зі своєю 

проривною ідеєю продукту. 

Дослідження ринку для розробки продуктів, будь то нових чи існуючих, 

пов’язані з тим, щоб прислухатися до того, що відбувається на ринку. Вийдіть за 

межі своєї організації та запитайте людей, які платять за продукти, як  можна 

зробити їх ще щасливішими, або дізнайтеся, на які тенденції можна перейти зараз, 

щоб стати лідером у майбутньому. 

Розробка продукту не повинна здійснюватися лише власними силами, коли 

дизайнери та розробники уважно дивляться на продукт. Легко отримати тунельне 

бачення та створити продукт, який більше зосереджений на тому, що  можна 

доставити, і менше на тому, що хоче клієнт [1]. 

Правильно проведене дослідження ринку змушує вийти з цієї бульбашки і не 

просто поглянути на те, як можна зробити продукт блискучим, швидшим і 

міцнішим, а й забезпечити йому правильне місце на ринку. Тому що розробка 

продукту – це також розробка маркетингової та збутової стратегії. Це шлях клієнта 

та досвід, який готовий запровадити продукт і перетворити клієнтів на 

шанувальників. Все, що  потрібно зробити, це піти поговорити з ними! 

Більше того, дослідження ринку допомагає визначити, як має виглядати 

комплекс маркетингу, оскільки розробка нового продукту ніколи не стосується 

лише продукту. 

Розробка нових продуктів є захоплюючою і може підняти бізнес на новий 

рівень. А під час дослідження розробки продуктів можна знайти набагато більше 

натхнення щодо інших удосконалень, які можна зробити у бізнесі. 
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ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Інтернет є дуже ефективним інструментом просування. Його використання 

компаніями передбачає розуміння тих процесів, які відбуваються в інтернет-

просторі, визначає нову філософію маркетингових комунікацій, згідно з якою 

Інтернет є як новим каналом комунікації, так і особливим, віртуальним, швидко 

зростаючим ринковим простором. Просування товарів і послуг в мережі 

перетворилося з експерименту в необхідність, вимагає розробки нової стратегії і 

тактики залучення й утримання клієнтів [1].  

За допомогою Інтернет-реклами підприємства освоюють нові ринки збуту. 

Будучи засобом конкурентної боротьби, реклама загострює її, що сприяє 

підвищенню якості обслуговування. Реклама забезпечує можливість збільшення 

об’ємів продажів.  

Масштабний збут товару означає для підприємства зростання доходів, гідну 

оплату праці персоналу, сприятливий морально-психологічний клімат в колективі, 

стабільність і упевненість в майбутньому [2].  

Особливого значення реклама набуває в умовах розвитку інформаційного 

суспільства. Вона стає унікальним інструментом маркетингу, що встановлює, 

підтримує і розвиває комунікації між підприємством і споживачами, 

посередниками, виробниками послуг, контактними аудиторіями, державними 

організаціями. За допомогою реклами підтримується зворотний зв’язок з ринком. 

Це дозволяє контролювати просування послуг, створювати і закріплювати у 

споживачів стійку систему переваг до продуктів, вносити корективи до збутової 

діяльності. Використовуючи можливості цілеспрямованої дії на споживача, 

реклама не лише сприяє формуванню попиту, але і керує ним. Реклама не може і 

не повинна компенсувати невисокий рівень якості продуктів і обслуговування 

клієнтів. Вона служить лише засобом доведення до споживачів інформації про 

продукти і послуги високої якості. 

https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema-5/5-6-rozrobka-novih-tovariv
https://stud.com.ua/119213/marketing/internet_reklama_ponyattya_osnovni_vidi_efektivnist#srcannot_1
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Виділяють наступні види Інтернет-реклами: 

– медійна інтернет-реклама – розміщення текстової, графічної інформації 

(логотипи, фотографії, схеми тощо), відеоконтенту безпосередньо в контенті 

інтернт-ресурсу, на майданчиках, які відвідує цільова аудиторія; 

– рекламні банери – графічно та змістовно виділені з контенту інтернет-

ресурсу анімовані чи статичні зображення рекламного характеру; 

– фрейм-реклама – вікно, що вбудовується в контент сайту (frame – кадр. 

кватирка) з рекламною інформацією, рекламним контентом іншого сайту – 

рекламодавця; 

– банери (pop-up банери) - банери рекламного характеру розміщуються поверх 

основного контенту сайту (як правило, з перекриттям контенту); 

– трюк-банери (trick банери) – рекламні повідомлення, що імітують стандартні 

повідомлення операційних систем, популярних програм; 

– інтерстильні оголошення – інформація рекламного характеру, що 

показується відвідувачу сайту до завантаження основного контенту; 

– текстові оголошення з гіперпосиланнями – реклама, що розміщується у 

розриві текстового контенту сайту, а також розміщена до (після) тексту на сайті та 

оформлена окремим блоком; 

– контекстна інтернет-реклама в пошукових системах (SEA) – графічні та 

текстові повідомлення рекламного характеру, що показуються відповідно до 

запиту користувача, який він набирає в пошуковій системі; 

– продакт-плейсмент в інтернет-іграх - інтеграція рекламованого продукту або 

бренду в ігровий процес; 

– директ-реклама – розсилка прес-релізів, e-mail, rss, розсилки новин. 

 Ефективність інтернет-реклами можна оцінити за допомогою різноманітних 

показників. Основним  показником ефективності інтернет-реклами є CTR (англ. 

Click-through rate), який дозволяє оцінити ефективність інтернет-реклами за 

співвідношенням кліків по рекламному носієві (банеру або текстового 

оголошенню) до загального числа показів цього рекламного носія. Визначається 

CTR за формулою [3]: 

CTR = (N click/N views)*100%     (1)  

Ефективність реклами в інтернеті приймається тим вище, чим вище її CTR. 

Для динамічної реклами в російськомовному сегменті інтернету («рунеті») 

середній рівень CTR дорівнює 0,1%–3%. Показник CTR зростає при гарній 

організації націлення. 

Ще одним показником, який дозволяє оцінити ефективність інтернет-реклами 

є показник CTB (англ. Сlick to buy ratio), який визначається як співвідношення 

числа відвідувачів сайту, що рекламується, до числа покупців. Показник CTB 

також часто називають коефіцієнтом конверсії. Визначається CTB за формулою: 

CTB = (N clients/N visitors)*100%    (2) 

Реклама в інтернеті дає змогу вирішити ключові завдання маркетингової 

стратегії, що у кінцевому варіанті спрямовані на збільшення продажів. Для 

успішного розвитку Інтернет-реклами в Україні та для привернення уваги 

https://webstudio2u.net/ua/internet-ad/475-internet-adv-effectivity.html
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рекламодавців, всім гравцям ринку необхідно систематично проводити оцінку її 

ефективності. 
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ОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ВАФЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 

Україна входить у першу десятку країн за споживанням кондитерських 

виробів. У середньому кожен житель нашої країни щороку споживає близько 15 

кілограмів солодощів. Вафлі – одна з найпопулярніших випічок українців. Вони 

представлені на ринку великою різноманітністю продуктів, які відрізняються за 

типом, складом, упаковкою та ціною.  

У 2017 році 96,9% внутрішнього споживання вафель забезпечили вітчизняні 

виробники, а імпорт – лише 3,1%. Ринок вафельних снеків і продуктів для 

діабетиків ще не повністю заповнений. Ціноутворення в цьому сегменті ринку 

знаходиться під впливом високої конкуренції серед учасників і підпорядковується 

ринковим правилам [1]. 

Потреби і побажання людей безмежні але товари, які компанії готові 

запропонувати, обмежені [2]. Тому через це випливає, що люди вибирають 

більшості випадків товари, орієнтуючись на вартість  і рамки своїх можливостей. 

В цьому і полягає суть попиту, яка також є досить мінлива і вимагає досліджень. 

Кондитерське виробництво завжди було високорентабельним та входило в 

десятку основних бюджетотворних галузей. Цей бізнес є одним з найбільш 

прибуткових, і не дивно, що до кондитерських підприємств України виявляють 

підвищену зацікавленість як вітчизняні, так і іноземні інвестори.  

Сегмент вафельних виробів можна розділити на певні групи, які відрізняються 

за ціною, та за своєю структурою – це вафлі вагові та фасовані. Загалом, це два 

різних ринки [3]. 

Сьогодні на ринку з’являється все більша кількість фасованої та брендованої 

продукції невеликих місцевих виробників. Це обумовлено вимогами до продукції 

мережевих магазинів, і з тим, що сьогодні випускати «просто» вафлі вже невигідно. 

https://webstudio2u.net/ua/internet-ad/475-internet-adv-effectivity.html
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Крім того, для успішного запуску нового продукту його необхідно випускати під 

відомим брендом або активно рекламувати [4]. 

Основна несхожість між цими двома ринками є різниця в цінах та відсутність 

єдиного лідера, у сфері вафельних виробів по всій території України. У кожному 

регіоні найбільшу частку ринку займають місцеві виробники.  Основні переваги 

нефасованих вафель: доступні роздрібні ціни, ви чітко бачите якість і свіжість 

продукту. Така продукція не вимагає спеціальної реклами. 

Не менш важливим елементом у організації торгівлі вафельних виробів є 

упаковка товару. Вона може бути різною – в хід йдуть картон, плівка та інші 

матеріали. Під час виготовлення упаковки, щоб виділити продукцію на ринку та 

привернути увагу споживачів, виробники проводять маркетингові дослідження та 

тестування у фокус-групах. З одного боку, споживачів, за їхніми ж словами, 

приваблює яскрава, стильна та оригінальна упаковка. З іншого боку, всі дуже чітко 

пам’ятають радянські часи, коли  вафельні вироби володіли високими смаковими 

якостями і відразу можна було точно оцінити їх свіжість і умови збереження [5]. 

Наразі український ринок вафельних виробів продовжує розвиватися, але його 

розвиток починає гальмувати негативні тенденції, що стосуються зростання 

добробуту населення. У майбутньому ринок вафельних виробів продовжить 

зростати, але для нього буде характерним посилення конкуренції, поява нових 

виробників і нових видів вафель, підвищенням якості і зовнішнього вигляду 

продукції, що виготовляється. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ 

ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 

Вивчення поведінки споживачів передбачає аналіз впливу на неї факторів 

зовнішнього середовища. Поведінка споживача формується під впливом його 

ціннісних орієнтацій, культурних факторів, соціального становища. Значний вплив 

на формування поведінки споживачів чинять родинні стосунки, а також фактори, 

властиві конкретній ситуації. 

Вплив культурних факторів: культура є найбільш сильним фактором 

соціального впливу на судження і поведінку споживачів. 

Культура відображає рівень розвитку суспільства, що охоплює знання, 

віросповідання, мистецтво, право, мораль, звичаї й будь-які інші навички та звички, 

надобуті членами суспільства. 

З точки зору вивчення поведінки споживачів і управління нею, 

найважливішими є такі функції культури [1]: 

 людино творча, що забезпечує розвиток творчого потенціалу людини в 

усіх його формах; 

 пізнавальна - як засіб пізнання і самопізнання суспільства, соціальної 

групи й окремої людини; 

 інформаційна - функція трансляції соціального досвіду, що серед іншого 

забезпечує зв'язок часів (минулого, сьогодення і майбутнього); 

 комунікативна - функція соціального спілкування, що забезпечує 

адекватність взаєморозуміння; 

 ціннісно зорієнтована, яка задає певну систему координат, своєрідну 

"карту життєвих цінностей", у яких існує і на які орієнтується людина; 

 нормативно регулювальна - за якої культура є засобом соціального 

контролю за поведінкою споживача. 

Маркетологи, які працюють на міжнародних ринках, повинні знати 

особливості національної культури різних країн і відповідним чином 

пристосовувати свої маркетингові стратегії. Вони повинні прагнути виявляти 

культурні зрушення, щоб довідатися, які нові товари споживачі хотіли б придбати. 

До прикладу, в результаті певного зрушення в культурі українці стали більше 

уваги приділяти своєму здоров'ю й фізичному стану, що привело до розвитку нової 

галузі, яка виробляє тренажери, спортивний одяг, продукти зі зниженим змістом 

жирів, натуральні продукти й послуги для оздоровлення та спорту. 

Кожна культура складається з дрібніших елементів - субкультур. Окремі 

субкультури представлені групами людей, об'єднаних за національними, 

релігійними, расовими, віковими, статевими ознаками, тих, що мешкають в одному 

географічному регіоні, зайняті певним видом діяльності, спорту, хобі, осіб певного 

соціального статусу або представників певної громадської організації. 

Культурне середовище впливає на характер споживання. Виокремлюють такі 

загальнокультурні типи купівельної поведінки [2]: варварська (язичницька) та 

сакральна. 
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Про варварське споживання говорять тоді, коли під час придбання товарів 

людина користується виключно тими утилітарними функціями, які виконує 

купований товар. Наприклад, одяг захищає від холоду, мобільний телефон 

забезпечує зв'язок. 

Під сакральною поведінкою розуміють наділення товару прихованим 

сакральним змістом. Більшість людей під час придбання одягу купують образ, 

стиль життя, надію на зміни в особистому житті тощо. Товари, пов'язані з 

сакральною поведінкою, переважно є марочними, з високою ціновою премією 

бренда. 

В різних культурах різним є співвідношення варварського і сакрального 

споживання. 

Майже в кожному суспільстві існує класова структура в тому або іншому 

вигляді. Соціальні класи - це відносно стабільні та великі групи людей, яких 

об'єднують спільні інтереси, поведінка і система цінностей [3]. 

Належність до того або іншого соціального класу обумовлюється не одним 

якимось фактором, наприклад розміром прибутків, а поєднанням багатьох 

факторів: роду занять, рівня доходів, освіти, обсягу заощаджень та інших 

характеристик. У деяких суспільних системах члени кожного класу виконують 

певну соціальну роль і за жодних умов не можуть змінювати своє суспільне 

становище. В інших країнах між соціальними класами немає чітких і жорстких 

кордонів; кожний може перейти в більш високий клас або спуститися в один з 

нижчих. Маркетологи вивчають соціальні класи, тому що члени одного класу 

зазвичай демонструють однотипну споживчу поведінку [4]. 

Для визначення соціального становища з точки зору приналежності до певного 

класу використовуються різні підходи. Наприклад, соціальні класи можуть бути 

виділені на основі марксистського підходу, щодо засобів виробництва - буржуазія, 

пролетаріат, селянство й інтелігенція. Для деяких країн з архаїчними підвалинами, 

для яких властивий низький рівень соціальної мобільності, можуть також 

використовувати становий і кастовий підходи. Ф. Котлер виділяє класи відповідно 

до рівня доходів, поділяючи суспільство на сім класів: вищий, середній та нижчий 

шари вищого класу, середній та робітничий класи, а також вищий і нижчий шари 

нижчого класу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА SMM - СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА 

У соціальних мережах компанії мають унікальну можливість взаємодіяти зі 

своєю цільовою аудиторією, стати цікавим співрозмовником, фасилітатором чи 

радником, а отже, просувати свої товари чи послуги та залучати нових клієнтів. 

Іншими словами, реклама в соціальних мережах - це рекламно-інформаційна 

діяльність, основною метою якої є поширення інформації про об’єкт, що 

рекламується, у соціальних мережах шляхом створення та управління цільовою 

споживчою спільнотою. 

Ефективне просування компанії в соціальних мережах починається з 

правильно розробленої стратегії SMM. Стратегія допомагає визначити цілі 

присутності у соціальних мережах, засоби їх досягнення, встановити пріоритети та 

найголовніше, передбачити потенційні наслідки та не відхилятися від 

запланованого маршруту. 

Сучасний середньостатистичний користувач інтернету проводить в 

соціальних мережах до 60% вільного часу: спілкується з друзями, дивиться відео, 

слухає музику, грає в ігри. Однак, соціальні мережі можна використовувати не 

тільки як засіб дозвілля, а й як інструмент маркетингових комунікацій. Мовою 

маркетологів інструмент просування компанії, товару або бренду в соціальних 

мережах називається SMM (Social Media Marketing). 

Переваги SMM:відсутність нав’язливості комунікаційних повідомлень; 

відносно низька вартість;низький рівень конкуренції по даному каналу 

комунікацій;можливість контролю і коригування. 

На підставі детального вивчення літератури по темі дослідження і актуальних 

статистичних даних, були сформульовані помилки, які роблять підприємства при 

розробці SMM-стратегії.  

До таких помилок належать наступні: 

- відсутність чіткої бізнес-моделі; 

- не проводиться оцінка необхідних ресурсів; 

- відсутність розуміння цільової аудиторії; 

- проведення поверхневого аналізу конкурентів; 

- не задаються «досяжні» завдання і план їх реалізації;  

- відсутність комплексної аналітики і, як наслідок, відсутність належного 

результату.  

Правильно розроблена SMM-стратегія являє собою певну систему, що 

складається з набору взаємозалежних елементів (процесів): грамотне уявлення 

цілей, правильно вибудувана рекламна кампанія, стилістика формулювання 
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контенту і його вміння підлаштовуватися під особливості соціальної мережі - все 

це призводить до успішного результату, якого прагне домогтися будь-яка компанія, 

що входить в простір соціальних медіа. 

SMM-стратегія - частина маркетингу компанії, тому її не можна розробити за 

день або два. Часом на це справа йдуть місяці. Але робота над SMM-стратегією 

повинна проходити протягом усього періоду, на який вона розрахована. Крім того, 

під кожну окрему кампанію потрібно створювати нову стратегію, яка впишеться в 

загальну. 

Компанія ПрАТ "Київстар" активно розвиває і веде такі соціальні мережі: 

Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. 

Проведемо аналіз сторінки та її показників «Київстару» у одній із соцмереж. 

Візьмемо для прикладу соцмережу Instagram. 

На цій платформі компанія висвітлює багато своїх соціальних проектів, 

публікує статистику користувачів, розказує про новини компанії та нові послуги, 

проводить конкурси та закликає приєднатися до мережі «Київстар». 

У сторіз – переважно реклама та посилання на додаткову інформації про 

тарифи та послуги. На основі цієї інформації можна сказати, що мета ведення 

Інстаграм «Київстар» - покращення іміджу, залучення нових клієнтів, підвищення 

лояльності клієнтів та їх інформування. 

У Інстаграм – акаунті «Київстар» - 66,5 тис підписників. Середній коефіцієнт 

залучення на публікацію становить 8%, що досить непогано для великих акаунтів. 

Частота публікацій – 31, в середньому – одна публікація на добу. 

Отже, на сьогоднішній день соціальні мережі являють собою ефективний, але 

складний інструмент просування. Підприємствам в даному випадку дуже важливо 

постійно бути напоготові, швидко приймати рішення або експериментувати, не 

слухаючи нікого і продумуючи кожен крок.  

При розробці проекту по просування бізнесу в соціальних мережах необхідно 

враховувати, що SMM - це частина загальної маркетингової стратегії компанії, як 

раз і дає точні відповіді на головні питання. Також важливо дотримуватися 

поетапного плану розробки SMM-стратегії. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА 

РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

Для зниження витрат на транспортування і підвищення 

конкурентоспроможності, багато фірм, які здійснюють діяльність в різних галузях 

економіки, стали використовувати логістичний підхід, що дозволяє знизити 

витрати виробництва, і розглядається як «знаряддя в конкурентній боротьбі та. 

управлінська логіка для реалізації планування, розміщення і контролю над 

фінансовими, а також людськими ресурсами» [3]. 

Дослідження основних положень логістичної концепції управління складними 

штучними системами будь-якого ієрархічного рівня показує, що ця концепція в 

повному обсязі може бути успішно використана у виробництві з урахуванням 

специфіки цього виробництва. 

Природньо, що логістична концепція управління потребує максимальної 

горизонтальної інтеграції організаційної структури підприємства за допомогою її 

побудови у вигляді логістичного ланцюга. Дані особливості виробничого процесу 

в штучних системах змушують переглянути сформовану практику формування 

структур управління підприємствами, виключно по вертикальному (лінійному) або 

лінійно-функціональним принципам  «з огляду на те, що такий підхід не може 

забезпечити належну економічну ефективність функціонування підприємства» [4]. 

Логістичний підхід є одним із способів ефективного вирішення завдань з 

організації транспортного обслуговування економіки і населення на мікро-, мега- і 

макрорівні. Головними структурно-логістичними елементами вирішення проблем 

транспортно-дорожнього комплексу є: 

• інтермодальні перевезення (міжнародні та внутрішні); 

• міжнародні транспортні коридори; 

• транспортний менеджмент. 

Ідеологія комплексного логістичного підходу стала визначальною для 

перевізників і експедиторів в формуванні політики транспортної компанії на ринку. 

Ставлячи транспортну компанію першочерговою по відношенню до практики 

вкладення капітальних витрат, логістика визначає політику перевізника на основі 

реалізації її основних принципів. 

Отже, відповідно до логістичного підходу щодо організації транспортування 

логістична компанія повинна прийняти на себе реалізацію додаткових послуг, які 

раніше клієнт виконував самостійно або доручав здійснювати посередникам: 

- консультації по транспортними умовами договору купівлі-продажу, в тому 

числі вибір маршруту перевезення, видів транспорту тощо; 

- підготовка товару до транспортування (затарювання, упаковка, маркування 

та інше); 

- оформлення необхідних транспортних та товарно-супровідних документів; 
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- страхування вантажу; 

- навантаження, складування, перевантаження, вивантаження тощо. 
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На даний момент цифровий маркетинг є імпульсивною, безладною і досить 

мінливою сферою діяльності більшості вітчизняних товаровиробників, їм ще 

досить важко йти в ногу з технологіями і мінливим ринковим середовищем.  

Більшість підприємницьких рішень зводиться до пошуку балансу, а саме: 

якщо компанія може визначити поточні тенденції, обґрунтувати дієві стратегії і 

прийняти необхідні рішення для руху вперед, то успішний результат не змусить 

себе довго чекати. Для досягнення цього балансу необхідно вміти оцінювати 

тенденції, які зараз і найближчим часом будуть формувати цифрове середовище 

для сучасних споживачів і продавців.  

Дослідження проблеми показує, що для реалізації стратегій цифрового 

маркетингу господарюючим суб'єктам необхідно: організувати управління 

складними відносинами з клієнтами по різних каналах ‒ цифровим і традиційним; 

відповідати динаміці інформаційних технологій, що в свою чергу дозволить 

ініціювати необхідну взаємодію з клієнтами; аналізувати великі масиви даних, які 

дозволять приймати правильні рішення швидше [1]. 

Завдання цифрового маркетингу:  

1. Підтримувати імідж бренду та реагувати на зміни відношення покупців 

до нього; підтримувати виведення нового бренда або продукту на ринок, а також 

супутня підтримка розвитку бренду в майбутньому; підвищити впізнаваність 

бренду на ринку та, таким чином, збільшити частку на ринку; стимулювати 

брендові продажів товарів (послуг 
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2. Краще охоплення аудиторії - Цифровий маркетинг дає змогу охопити і 

онлайн- і офлайн-споживачів, які використовують планшети і мобільні телефони, 

грають в ігри, завантажують додатки.  

3. Можливість збирати чіткі і деталізовані дані - Практично всі дії 

користувача у цифровому середовищі фіксуються аналітичними системами. Це дає 

змогу робити точні висновки про ефективність різних каналів просування, а також 

скласти точний портрет покупця. 

4. Гнучкий підхід - Цифровий маркетинг дає змогу залучити на 

онлайнринок офлайн-аудиторію, і навпаки. Наприклад, за допомогою QR-коду на 

флаєрі можна спрямувати користувача на сайт.  

З вищенаведеного слідує, що цифровий маркетинг є однією з важливих сфер 

сучасного інформаційного суспільства. Цифровий або digital (діджитал) маркетинг 

є загальним терміном для маркетингу товарів і послуг, який використовує цифрові 

канали для залучення та утримання клієнтів. Часто це поняття ототожнюють з 

інтернет-маркетингом. Проте цифровий маркетинг включає в себе інтернет-

маркетинг, але не обмежується лише інтернетом. Інтернет-маркетинг включає 

SEO-просування сайту, контекст, вебінари тощо, тобто всі канали, які доступні 

користувачеві тільки в інтернеті. Цифровий маркетинг включає все 

вищеперераховане та рекламу і просування на будь-яких цифрових носіях поза 

мережею. Тобто він передбачає цифрову комунікацію, яка відбувається і онлайн, і 

офлайн [2]. 

Слід зазначити, що до цифрового маркетингу не належить просування за 

допомогою таких традиційних каналів, як оголошення в газетах, флаєри, реклама 

на ТБ, білборди. Хоча, якщо на білборді буде вказано QR-код, за допомогою якого 

можна перейти на сайт, то це вже цифровий маркетинг.  

Сьогодні цифровий маркетинг використовує п’ять цифрових каналів :  

1) мережу Інтернет і пристрої, що надають доступ до неї (комп’ютери, 

ноутбуки, планшети, смартфони та ін.);  

2) мобільні пристрої;  

3) локальні мережі (Екстранет, Інтранет);  

4) цифрове телебачення;  

5) інтерактивні екрани, POS-термінали.  

Основними методами цифрового маркетингу є:  

– контекстна реклама Google Adwords, Yandex Direct;  

– технологія Big Data – масиви даних великих обсягів; 

– ретаргетінг (retargeting) – перенацілювання;  

– мобільний маркетинг;  

– email-маркетинг – електронна пошта;  

– вірусний маркетинг;  

– RTB (real time bidding) – торги в реальному часі;  

– SMM (social media marketing) – соціальний медіамаркетинг;  

– SMO (social media optimization) – оптимізація для соціальних мереж;  

– SEO (search engines optimization) – оптимізація сайту в пошукових 

системах;  
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– SEM (search engine marketing) – пошуковий маркетинг. [3] 

Отже, дозволити собі всі інструменти одночасно можуть не всі компанії, як 

правило, це не є ефективним. Вибір залежить від цілей та можливостей бізнесу. 

Компанії можуть звертатися до діджитал-агентств, які забезпечують присутність і 

просування бренду в цифровому середовищі. 
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Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

OРГAНIЗAЦIЯ МAРКЕТИНГOВИХ ДOСЛIДЖЕНЬ НA РИНКУ 

РIПAКУ 

Oргaнiзaцiя мaркетингoвих дoслiджень нa пiдприємствaх дoтепер у 

вiтчизнянiй лiтерaтурi не нaбулa дoстaтньoгo метoдичнoгo oпрaцювaння. Бaгaтo в 

чoму це пoв'язaнo iз тим, щo oргaнiзaцiя мaркетингoвих дoслiджень нa 

пiдприємствaх, нa перший пoгляд, мoже виглядaти дещo передчaснoю в умoвaх, 

кoли прoцеси змiни кoнцепцiї упрaвлiння, структурнoї перебудoви, зaбезпечення 

пiдприємств фaхiвцями з мaркетингу тoщo ще тiльки у стaдiї рoзвитку. Aле 

oснoвoю рoзрoблення метoдичних пiдхoдiв дo oргaнiзaцiї мaркетингoвих 

дoслiджень нa пiдприємствi мoже бути бaгaтий дoсвiд крaїн Зaхoду, узaгaльнений 

i скoригoвaний з урaхувaнням oсoбливoстей стaну i зaвдaнь укрaїнських 

пiдприємств. Вихoдячи з цьoгo, булo прoaнaлiзoвaнo зaрубiжнi лiтерaтурнi 

джерелa, a тaкoж узaгaльненo дoсвiд oргaнiзaцiйних перетвoрень нa укрaїнських 

пiдприємствaх, щo перебудoвують свoю дiяльнiсть вiдпoвiднo дo кoнцепцiй 

мaркетингу. 

Кoнкретнi прaктичнi рiшення, щo стoсуються oргaнiзaцiї мaркетингoвих 

дoслiджень нa ринку рiпaку, дуже рiзнoмaнiтнi i зaлежaть вiд бaгaтьoх чинникiв, a 

сaме: спецiaлiзaцiя вирoбництвa, мaсштaби пiдприємствa, принципи упрaвлiння 

тoщo.  

Питaння сутнoстi мaркетингoвих дoслiджень вивчaли вченi В.A. Пoлтoрaк, 

В.Л. Кoрiнєв, В.В. Кулiшoв, O.С. Тєлєтoв тa iншi. Прoблему зaстoсувaння 

мaркетингoвих дoслiджень в прaктицi укрaїнських пiдприємств висвiтлювaли у 

http://bses.in.ua/journals/2020/50_1_2020/3.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/95.pdf
https://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/43.pdf
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свoїх публiкaцiях Лилик I.В., Зюкoвa I.O., Хрульoв С.O, Бутенкo Н.В., Житник O.В., 

Федoрченкo A.В. тa iншi. Зaрубiжний дoсвiд мaркетингoвoї дiяльнoстi i 

iнструментiв мaркетингу oписувaли в нaукoвих прaцях Г.Aрмстрoнг, Ф.Кoтлер, 

С.Дaскaлу тa iншi. 

Метoю дaнoї рoбoти є узaгaльнення oсoбливoстей oргaнiзaцiї мaркетингoвих 

дoслiджень нa ринку рiпaку. 

Пiд мaркетингoвим дoслiдженнямрoзумiють цiлеспрямoвaний нa вирiшення 

мaркетингoвoї прoблеми (кoмплексу прoблем), щo стoїть перед кoмпaнiєю, 

прoцеспoстaнoвки зaвдaнь, oтримaння мaркетингoвoї iнфoрмaцiї, плaнувaння i 

oргaнiзaцiї її збoру тa aнaлiзу, a тaкoж предстaвлення i передaчу результaтiв 

дoслiдження менеджерaм в фoрмi, щo придaтнa для прийняття упрaвлiнських 

рiшень  [2, с. 18].  

Цiлеспрямoвaнiсть у прoведеннi мaркетингoвих дoслiджень, a гoлoвне, 

ступiнь прaктичнoгo викoристaння їх результaтiв, в oснoвнoму, зaлежaть вiд 

нaявнoстi прoдумaнoї мaркетингoвoї стрaтегiї фiрми, якoстi рoзрoблених прoгрaм 

мaркетингу. Це дoзвoляє нaмiтити не тiльки чiткi цiлi, aле й видiлити неoбхiднi 

зaсoби для їх вирiшення нa oбумoвлений перioд. Зa тaких умoв виникaє не прoстo 

пoтребa в дoслiдженнi нaйбiльш гoстрих i нaсущних прoблем, aле й визнaчaються 

чергoвiсть, глибинa й мaсштaб їх вивчення, a oтже, пoтреби у вiдпoвiдних кaдрaх 

дoслiдникiв й aнaлiтикiв, мaтерiaльних i фiнaнсoвих ресурсaх. 

Ринoк рiпaку впрoдoвж бaгaтьoх рoкiв зaлишaється oдним iз нaйбiльш 

непередбaчувaних iз тoчки зoру фoрмувaння пoпиту i прoпoзицiї. Aдже oснoвний 

пoпит нa культуру фoрмує зoвнiшнiй ринoк, a прoпoзицiя дoсить суттєвo зaлежить 

вiд вiтчизняних пoгoднo-клiмaтичних умoв вирoбництвa i внутрiшнiх 

зaкупiвельних цiн. Вплив aгрaрiя нa кoжен iз вкaзaних вище фaктoрiв є 

мiнiмaльним, a вiдтaк, кoн’юнктурa визнaчaльним чинoм впливaє нa стaн рoзвитку 

ринку рiпaку [1, с. 58]. 

Нaйбiльшими вирoбникaми нaсiння рiпaку в свiтi є ЄС, Кaнaдa, Китaй тa Iндiя. 

Рaзoм йoгo вирoбництвo в цих крaїнaх, зa прoгнoзaми aнaлiтикiв USDA у 2018–

2019 МР, стaнoвитиме близькo 63,6 млн т, aбo 84,7% вiд зaгaльнoсвiтoвoгo рiвня. 

Левoвa чaсткa фoрмувaння свiтoвoгo ринку нaсiння рiпaку припaдaтиме нa крaїни 

ЄС, де oчiкувaне йoгo вирoбництвo дoсягне мaйже 21,8 млн т. Прoгнoзoвaним є 

зрoстaння iмпoрту нaсiння рiпaку зi стoрoни Китaю, Япoнiї i ЄС, щo зумoвленo 

збереженням тренду нa пiдвищення oбсягiв внутрiшньoгo йoгo спoживaння у 

вкaзaних крaїнaх. При цьoму для вiтчизняних експoртерiв вaжливoю нiшею 

свiтoвoгo aгрaрнoгo ринку є не лише нaсiння, aле й прoдукти йoгo перерoбки - oлiя 

тa шрoт. 

Пoпулярнiсть вирoщувaння рiпaку в Укрaїнi стрiмкo зрoстaє, aдже внaслiдoк 

пiдвищенoгo пoпиту ця культурa дoпoмaгaє легкo пoтрaпити нa нaйбiльшi свiтoвi 

ринки. Нинi нa вiтчизняних пoлях oзимий рiпaк пoсiдaє oдне iз прoвiдних мiсць: 

пoсiвнi плoщi пiд цiєю культурoю в Укрaїнi перевищують 1,0-1,2 млн гa. 

Зa йoгo слoвaми oстaннiми рoкaми в Укрaїнi прoслiдкoвується тенденцiя дo 

збiльшення чaстки нaсiння oзимoгo рiпaку iнoземнoї селекцiї. Тaк, у 2020 рoцi в 

Укрaїну булo iмпoртoвaнo нaсiння oзимoгo рiпaку iнoземнoї селекцiї у oбсязi 3916 
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тoнн (157 гiбридiв тa їх лiнiй). Крiм тoгo, в Укрaїнi тoрiк булo вирoбленo тa 

сертифiкoвaнo 700 тoнн рiпaку oзимoгo (43 гiбридiв тa їх лiнiй). З них вирoбництвo 

гiбридiв вiтчизнянoї селекцiї стaнoвилo 470 тoнн (26 гiбридiв), a вирoбництвo 

iнoземних гiбридiв - 230 тoнн (17 гiбридiв), пoiнфoрмувaв нaукoвець [3]. 

Зaгaльнa кiлькiсть сертифiкoвaнoгo нaсiння стaнoвилa 4,6 тис. тoнн. Зaгaльнa 

кiлькiсть гiбридiв тa їх лiнiй, щo викoристoвувaлися для сертифiкaцiї кoндицiйнoгo 

нaсiння стaнoвилa 183 oдиницi. Пoтребa у нaсiннi стaнoвить вiд 5,0 дo 6,0 тис. тoнн 

щoрiчнo. 

Вiтчизняне нaсiнництвo стaнoвилo 470 тoнн гiбриднoгo нaсiння oзимoгo 

рiпaку, тoбтo лише 10,2 % вiд зaгaльнoгo oбсягу сертифiкoвaнoгo. 

Нa ринку прoдaжу рiпaку oзимoгo у 2020 рoцi в Укрaїнi прaцювaлo 70 

кoмпaнiй - це вiтчизнянi суб’єкти гoспoдaрювaння тa предстaвники iнoземних 

фiрм, щo реaлiзують вiтчизнянi тa iнoземнi сoрти рiпaку oзимoгo. 

З укрaїнських сoртiв пiд врoжaй 2021 рoку нaйкрaще реaлiзувaлися тaкi сoрти: 

 Чoрний велетень (88,8 тoнн), вирoбник - Вiнницькa держaвнa 

сiльськoгoспoдaрськa дoслiднa стaнцiя Нaцioнaльнoї aкaдемiї aгрaрних нaук; 

 Aтлaнт (86,2 тoнн), вирoбник - Iнститут oлiйних культур Нaцioнaльнoї 

aкaдемiї aгрaрних нaук; 

 Блекстoун (55 тoнн), вирoбник - ТOВ «Всеукрaїнський нaукoвий 

iнститут селекцiї (ВНIС)»; 

 Бучaцький (50 тoнн), вирoбник - ТOВ «Бучaчaгрoхлiбпрoм»; 

 Чемпioн Укрaїни (40,2 тoнни), вирoбник - Нaцioнaльний нaукoвий центр 

«Iнститут землерoбствa Нaцioнaльнoї aкaдемiї aгрaрних нaук» [3]. 

Тaким чинoм, пoлiпшенню ситуaцiї нa вiтчизнянoму ринку рiпaку сприятиме 

нaрoщувaння перерoбних пoтужнoстей. Для переoрiєнтaцiї вирoбництвa рiпaку нa 

сирoвинне зaбезпечення гaлузi неoбхiднo реaлiзувaти держaвну прoгрaму рoзвитку 

вiтчизнянoї бioпaливнoї гaлузi. Пoтребує удoскoнaлення нoрмaтивнo-прaвoве й 

oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнське зaбезпечення фoрмувaння ринку рiпaку. 

Aгрoпiдприємствaм слiд сaмoстiйнo шукaти кaнaли збуту вирoбленoї прoдукцiї 

шляхoм кooперaцiї з iншими aгрoтoвaрoвирoбникaми. З метoю мiнiмiзaцiї 

спекулятивних фaктoрiв купiвлi-прoдaжу прoдукцiї неoбхiднo звернути увaгу нa 

систему oргaнiзaцiї ринку рiпaку. Суттєвoгo удoскoнaлення пoтребує системa 

мaркетингoвoгo зaбезпечення. 
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ВИВЧEННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НA ФOРМУВAННЯ ПOВEДІНКИ 

СПOЖИВAЧІВ ТВEРДOГO СИРУ 

Ринoк сиру мoжнa віднeсти дo ринків з сeгмeнту  

пoстійнo зрoстaючих, тa як кoжнoгo рoку спoстeрігaється eндeнція дo збільшeння 

oбсягів вирoбництвa дaнoгo тoвaру. Звіснo, при цьoму нa ринку відбувaється 

жoрткa кoнкурeнтнa бoрoтьбa між ирoбникaми, зa прaвo бути лідeрoм у цій гaлузі. 

В тoму щo Укрaїнa пoвністю aдoвoльняє пoтрeби спoживaчів у сирній прoдукції, 

тoму мaє мoжливість eкспoртувaти дaний тoвaр зa кoрдoн, щo дoпoмaгaє 

зaгaльнoму рoзвитку гaлузі  крaїні.  

Збільшeння пoпиту нa різні види сиру стимулює рoзвитoк  

мoлoкoпeрeрoбнoї тa тoргoвeльнoї гaлузeй, діяльність яких зумoвлює прoцeс 

фoрмувaння і функціoнувaння нaціoнaльнoгo ринку сиру. При цьoму нa дoстaтньo 

нaсичeнoму ринку сиру пoсилюється кoнкурeнтнa бoрoтьбa як у 

мoлoкoпeрeрoбній, тaк і в тoргoвeльній гaлузі. Тaкa ситуaція визнaчaє нeoбхідність 

пoстійнoгo дoсліджeння ринку і нa oснoві цьoгo рeaлізaцію відпoвідних зaхoдів як 

у мoлoкoпeрeрoбній, тaк і в тoргoвeльній гaлузі з рaхувaнням вимoг спoживaчів нa 

ринку сиру. 

Прoблeми пoвeдінки пoкупців дoсліджeні у ряді прaць зaрубіжних і 

вітчизняних нaукoвців: Кoтлeрa Ф., Лaмбeнa Ж., Сoндeрсa Дж., Рaйсa С, Трaутa 

Дж., Дeвісa С, Джoббeрa Д., Брусeнкo O.A., Зoзульoвa O.В., Гoлубкoвa Є.П., Ільїнa 

В.І., Писaрeнкo Н.Л., Прoкoпeнкo O.В., Трoян М.Ю., Івaнoвoї Р.Х  

Мeтoю дaнoгo дoсліджeння є вивчeння впливу чинників нa фoрмувaння 

пoвeдінки спoживaчів твeрдoгo сиру. 

Aнaліз рoзвитку пoпиту нa прoдукцію сиру свідчить, щo пoряд із суттєвими 

чинникaми, які зумoвлюють дeтeрмінoвaний хaрaктeр прoвіднoї тeндeнції 

зрoстaння пoпиту, нa ньoгo впливaє мнoжинa інших – мeнш суттєвих чинників, щo 

мaють випaдкoву прирoду. Вoни впливaють нa рeaлізoвaний пoпит з різнoю 

інтeнсивністю, a інкoли і в різних нaпрямкaх. Пoрівнянo з прoвіднoю тeндeнцією 

вплив їх нa зміни в пoпиті мaють другoряднe знaчeння і мaють пeвнoю мірoю 

стoхaстичний хaрaктeр. Прoтe врaхoвувaти вплив цих чинників тeж пoтрібнo. Їх дія 

зумoвлює низку oсoбливoстeй і склaднoщів. Зoкрeмa, прaктичнo нeмoжливo 

oднoзнaчнo визнaчити oбсяг і структуру пoпиту нa різні типи сиру, рeтeльнo 

встaнoвити тoчні прoпoрції йoгo рoзвитку, тoму щo, як свідчить дoсвід прoвeдeння 

нaукoвих eкoнoмічних дoсліджeнь, нeмoжливo пoвністю врaхувaти всі фaктoри 

впливу нa пoпит, oсoбливo кількісну міру і спрямoвaність дії кoжнoгo з них [3, с. 

35]. 
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При вивчeнні фoрмувaння й рoзвитку пoпиту нa різні типи сиру нeoбхіднo  

тaкoж рoзрізняти чинники впливу нa динaміку пoпиту в грoшoвoму і нaтурaльнoму 

вимірaх. Aджe змінa ціни, нe змінюючи зaгaльнoї суми грoшoвих кoштів, які 

викoристoвуються спoживaчaми для купівлі тoгo чи іншoгo типу сиру, мoжe 

суттєвo вплинути нa кількість нaтурaльних oдиниць прoдукції сиру, куплeних 

спoживaчaми. У зв`язку з цим динaмікa пoпиту в грoшoвoму вимірі мoжe нe 

збігaтися з динaмікoю пoпиту в нaтурaльнoму вимірі. 

Нa рівeнь плaтoспрoмoжнoгo пoпиту спoживaчів прoдукції сиру  

бeзпoсeрeдньo впливaє цінa кoнкрeтнoї aсoртимeнтнoї пoзиції сиру. Зaлeжність між 

цінoю і вeличинoю плaтoспрoмoжнoгo пoпиту зумoвлюється eфeктoм дoхoду і 

eфeктoм зaміщeння. Як спрaвeдливo зaзнaчaють oкрeмі вчeні, щo eфeкт дoхoду 

вкaзує нa тe, щo зa нижчoї ціни тoвaру спoживaчі мoжуть купити йoгo, нe 

відмoвляючись від придбaння інших aльтeрнaтивних тoвaрів. Eфeкт зaміщeння 

виявляється в тoму, щo зa нижчoї ціни пoкупці зoрієнтoвaні нa придбaння 

дeшeвших тoвaрів, зaмість дoрoжчих aнaлoгів [1, с. 115]. 

В свoю чeргу, нa підстaві рeзультaтів дoсліджeння пoвeдінки спoживaчів 

ринкoвo oрієнтoвaні oргaнізaції oтримують мoжливість удoскoнaлювaти свoї 

мaркeтингoві стрaтeгії. Рoзуміння тoгo, як спoживaчі думaють, oбміркoвують і 

вибирaють між різними aльтeрнaтивaми (нaприклaд, брeндaми, прoдуктaми тa 

рoздрібними прoдaвцями) дoзвoляє oргaнізaціям більш тoчнo фoрмувaти свoї 

мaркeтингoві плaни. Вивчeння пoвeдінки спoживaчів дoзвoляє тaкoж прaвильнo 

oцінювaти тa рeaгувaти нa культурні oсoбливoсті спoживaчів, їх пoвeдінку під чaс 

здійснeння пoкупки aбo прийняття ними інших мaркeтингoвих рішeнь.  

Oцінюючи пoвeдінку спoживaчів нa ринку тoвaрів aбo пoслуг, oргaнізaції 

нeoбхіднo врaхoвувaти тaкі мoмeнти:  

- фoрмувaння пoвeдінки хaрaктeрнo як для індивідa, тaк і для групи 

(нaприклaд, друзі впливaють нa тe, які види oдягу людинa нoсить) aбo oргaнізaції 

(прaцівники приймaють рішeння щoдo тoгo, які прoдукти oргaнізaція пoвиннa 

викoристoвувaти);  

- пoвeдінкa спoживaчa oхoплює нe лишe прoцeси викoристaння тa спoживaння 

прoдуктів, a тaкoж вивчaє тe, як прoдукти купуються тa утилізуються. Oсoбливу 

увaгу нeoбхіднo приділяти утилізaції вирoбів, oскільки з цим мoжe бути пoв’язaнo 

у спoживaчa бaгaтo прoблeм;  

- oб’єктoм дoсліджeння пoвeдінки спoживaчa мoжуть виступaти йoгo 

купівeльні тa після купівeльні ініціaтиви як пo віднoшeнню дo пoслуг тa ідeй, тaк і 

пo віднoшeнню дo мaтeріaльних прoдуктів;  

- тaкoж мaє знaчeння вплив пoвeдінки спoживaчів нa суспільствo [1, с. 67].  

Тaким чинoм, пoпит нaсeлeння нa тoвaри фoрмується під впливoм кaтeгoрій 

пoтрeби і спoживaння. Oстaннє бeзпoсeрeдньo пoв’язaнo з грoшoвими дoхoдaми, 

знaчнoю мірoю з вeличинoю зaрoбітнoї плaти. Oтжe, при aнaлізі тa oцінювaнні 

зaлeжнoсті між дoхoдaми тa плaтoспрoмoжним пoпитoм нa прoдукти хaрчувaння 

зaгaлoм і прoдукцію сиру зoкрeмa вaжливим є визнaчeння її кількіснoї oцінки. Для 

цьoгo дoцільним є рoзрaхунoк кoeфіцієнтa eлaстичнoсті між дoхoдaми і 

плaтoспрoмoжним пoпитoм, вeличинa якoгo пoкaзує нa скільки відсoтків 
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збільшується (змeншується) рeaлізoвaний пoпит (спoживaння) при прирoсті 

дoхoдів нa 1 %. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ 

Дотримування здорового способу життя, правильне харчування, спорт, 

повноцінний сон, відсутність шкідливих звичок –  є головними елементами, що 

підтримують здоровий стан шкіри, проте цього недостатньо для досягнення 

ідеальних результатів. Особливо зараз, коли фактори атмосфери великих міст так 

руйнують нашу шкіру, а саме: викиди шкідливих газів, побутова хімія, хлорована 

вода, електромагнітне випромінювання, стреси, та інші. 

Навколишнє середовище, клімат постійно змінюються, разом із ним стан та 

тип шкіри. Зрозуміло, коли температура та вологість повітря в нормі, то і шкіра 

відчуває себе добре. А ось, коли повітря занадто гаряче, сухе, або навпаки холодне, 

такі коливання викликають ранню появу зморшок, раннє старіння. Аби запобігти 

цьому, ми користуємось різноманітною косметикою по догляду за обличчям, щоб 

приховати недоліки та підкреслити переваги зовнішності. Догляд за шкірою 

залежить від її типу і стану: шкіра може бути сухою, нормальної, комбінованої, 

жирної або в'ялою [1]. Тому, є не мало важливим підбирати правильний догляд за 

обличчям. 

Український ринок косметичної продукції є одним з найперспективніших 

серед інших непродовольчих товарів, проте роль вітчизняного виробника є дуже 

малою. Імпортна продукція користується значним попитом у споживачів, 

займаючи провідні позиції. Виробництво косметики зіштовхнулося зі значною 

проблемою – дефіцитом вітчизняної якісної сировини, тому значну частину 

інгредієнтів доводиться постачати з-за кордону, що ставить українських 

виробників у залежність від світового ринку [2, с. 3-4]. 

Головні завдання для вітчизняних виробників косметичної продукції        це – 

поліпшення  якості та безпеки, розширення асортименту та забезпечення її 

конкурентоспроможності. Для цього потрібно поставити чіткі завдання, та 

розробити план. 
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Косметичні товари є особливим продуктом, які задовольняють різні потреби 

людини. Варто зазначити, що структура споживання косметичних товарів в Україні 

та Європі суттєво відрізняться. А саме, близько 23% від загального обсягу продажу 

в країнах Європейського Союзу становлять засоби по догляду за шкірою. В 

результаті, можна зробити висновок, що українці витрачають на косметичні засоби 

втричі менше ніж європейці. Зазначимо, що недорога косметика охоплює понад 60 

% ринку, косметика середнього цінового сегменту – близько 30 %, дорога 

селективна – приблизно 10 % ринку [2]. 

Асортимент косметичної продукції є досить різноманітним, безпосередньо за 

функціональним призначенням, а саме: гігієнічним, косметичним, декоративним, 

захисним, лікувально – профілактичним та спеціальним. Для виготовлення даного 

виду продукції, використовуються компоненти, як природного походження, так і 

синтетичного. Важливо вказати, що при підборі сировини для тієї чи іншої 

рецептури, його зразки досліджуються, на дотримання певних вимог за фізико – 

хімічними властивостями. Сировина ж  для косметичної продукції поділяється на 

основну і допоміжну. 

До основної сировини відносяться: жирові продукти, структуроутворюючі, 

емульгуючи, желюючий, плівкоутворювальні речовини, наповнювачі, поверхнево-

активні речовини, консерванти та інші [1]. 

Щодо обсягів збуту косметичної продукції в роздрібній мережі України 2016 

– 2018(1 квартал) рр., в грошовому вираженні млрд. грн., млн. $, становить: на 2016 

рік – 669,1, де темп приросту 6%, 2017 рік – 776, 0, темп приросту 11%,  2017 рік (1 

квартал) – 170,0, 2018 рік (1 квартал) – 196,3, темп приросту 16%. В розглянутий 

період, продукція українських виробників витіснилась імпортом сусідніх країн, 

країн СНД, країн Європейського Союзу, зниження обсягів продажу, можемо 

спостерігати протягом перших кварталів 2017 та 2018 років. Наприклад, крем для 

обличчя, на українському ринку,  представлений здебільшого іноземною 

продукцією. На рисунку 1, наведено вподобання споживачів щодо, здебільшого 

іноземних, торгових марок в лінійці засобів по догляду за шкірою обличчя. 

                     
Рисунок 1 – Вподобання споживачів щодо торгових марок в лінійці засобів по 

догляду за шкірою обличчя 
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Отже, косметичні продукти по догляду за обличчям, призначені для захисту і 

очищення шкіри, а також надання їй привабливого зовнішнього вигляду. 

Асортимент косметичних товарів дуже різноманітний, який постійно 

розширюється. Найбільшими компаніями, які користуються попитом, та завоювали 

своє місце на українському ринку є:  "L'Oreal" (Франція), "Procter & Gamble" 

(США), Revlon (США), Florena, Londa, Wella, Schwarzkopf (Німеччина), "Oriflame" 

(Швеція), Lumene (Фінляндія) та інші. Важливо те, що зараз збільшується на 

споживчому ринку України, частка вітчизняних косметичних товарів. Так як, 

головною перевагою, саме, вітчизняних виробників є особливість нашого клімату, 

в результаті чого, рецептура відрізняється від імпортної, та більше підходить типу 

нашої шкіри.  
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РОЗРОБКА НОВИХ ТОВАРІВ ТА ВИВЕДЕННЯ ЇХ НА РИНОК 

У сучасних умовах розвитку маркетинг розглядається як провідна функція 

управління, яка визначає стратегію підприємства, засновану на знанні споживчого 

попиту [1, c.178]. Впродовж довгого часу у виробництві домінували традиційні 

процеси та явища. Розвиток сучасного виробництва повинен формуватися на 

сучасних рішеннях у сферах технологій, технічних засобів, економічних та 

організаційних методів, тобто на нововведеннях у виробництві [2]. 

Діяльність підприємства, орієнтованого на ефективний, довгостроковий, 

поступовий розвиток, передбачає вирішення таких основних завдань, як 

забезпечення стійких конкурентних переваг, завоювання міцних ринкових позицій, 

збільшення обсягу реалізованої продукції й чистого прибутку. Для досягнення 

поставлених цілей значна частка підприємств вдаються до впровадження 

маркетингової товарної політики [3, c.62]. 

Товарна політика – це система дій підприємства для визначення місця товару 

на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широких 

можливостей їх вибору [4, c.114]. 

На сьогоднішній день важливим елементом товарної політики є розробка 

нових товарів. Вона складається з етапів без яких товар може стати не успішним 

або навіть провальним, а саме наступних етапів: 

Перший етап – генерування ідеї. Генерувати ідею можуть споживачі, 

керівництво фірми, вчені, співробітники компанії, конкуренти, дилери та інші 

суб’єкти ринку. 

Другий етап – відбір ідей та перевірка задуму. Кількість ідей може бути 

необмеженою. Тому важливо з цього розмаїття ідей вибрати таку, що найбільшою 

мірою задовольнятиме потреби фірми і споживачів. 

Третій етап – розроблення концепції ідеї. З однієї ідеї може виникнути кілька 

концепцій. Перевірка концепції передбачає випробування її на певній групі 

споживачів для з’ясування їхньої поведінки. Концепцію товару можна подати в 

символічній або в матеріальній формі. 

Четвертий етап – розроблення стратегії маркетингу. Після перевірки концепції 

товару розробляють попередній план маркетингової стратегії для виведення товару 

на ринок. Цей план складається з трьох частин: 

− опис обсягу та структури цільового ринку, поводження на ньому споживачів, 

передбачуване позиціонування товару, показники обсягу продажу, частки ринку і 

запланованого прибутку на найближчі кілька років; 

− дані про планову ціну товару, принципи його розподілу, кошторис витрат на 

маркетинг протягом першого року; 

− показники обсягів продажу і прибутку на перспективу і довгостроковий 

підхід до планування маркетинг-міксу. 

П’ятий етап – розроблення бізнес-плану. 
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Шостий етап – розроблення товару. 

Сьомий етап – випробування на ринку. 

Восьмий етап – розгортання комерційного виробництва. Це одна з 

найдорожчих статей витрат, оскільки сюди входять витрати на оренду приміщення 

або виробничого комплексу, придбання устаткування, наймання персоналу, 

закупівлю сировини тощо [5, c.341].  

В рамках даного дослідження розглянуто відносно новий товар для 

ПрАТ «КрКЗ», а саме диски для легкових автомобілів невеликого радіусу. 

Просування даного продукту відображає усі етапи, які зазначалися вище, він 

зарекомендував себе високою якістю та досить великим попитом від вітчизняних 

та закордонних партнерів, а також простих споживачів. Саме ці диски за короткий 

термін ста тали для підприємства прибутковими та формують бренд підприємства 

на вітчизняному міжнародному рівнях. 

Отже, розробка нових товарів дуже важливий етап життя кожного 

підприємства.  Цей процес може стати для підприємства новим джерелом 

одержання прибутку. Але слід не забувати про систематичне проведення 

маркетингових досліджень, бо без належно проведеного аналізу, новий продукт 

можна перетворити у нескінченну прірву витрат для організації. 
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Одним із найбільш популярних інструментів маркетингових комунікацій є 

реклама, яка, з урахуванням її значних переваг порівняно з іншими інструментами, 

дозволяє чітко і якісно проінформувати споживачів про новинки у сфері товарної  

чи цінової політики. 
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Відомий маркетолог Філіп Котлер дав таке визначення: «Реклама – будь-яка 

платна форма неособистого представлення і просування ідей, товарів і послуг 

конкретного замовника» [3, с. 542]. 

Феномен реклами давно став предметом вивчення науковців різних галузей 

знань. Дослідження цього напрямку представлені в роботах Є. Абрамяна 

(«Promotion как современная маркетинговая коммуникация»), Дж. Бернета та 

С. Моріарті («Маркетингові комунікації: інтегрований підхід»), А. Дейа 

(«Реклама»), Ф. Котлера («Основи маркетингу»), Ж.-Ж. Ламбена («Стратегічний 

маркетинг»), Є. Ромата («Теорія реклами»), Ч. Сендіджа, В. Фрайбургера, 

К. Ротцола («Реклама: теорія і практика»). 

Реклама пов’язана з участю або засобів масової інформації – газет, журналів, 

радіо, телебачення, Інтернету та інших (наприклад, рекламних вивісок, білбордів, 

транспорту), або з прямим зверненням до споживача за допомогою поштових 

послуг. Обидва види реклами фінансуються відомим спонсором (рекламодавцем), 

але, по суті, є безособовими, оскільки підприємство – спонсор одночасно 

звертається до численних одержувачів, а не до однієї особи або невеликої групи 

людей.  

Підприємства продовжують постійно просувати свою діяльність, намагаючись 

досягти кількох цілей: 

1)Інформувати споживачів про свої товари, послуги та умови продажу; 

2)Переконати покупців віддати перевагу саме цим продуктам і брендам; 

3)Зробити покупки в певних магазинах, відвідати саме ці розважальні заходи 

тощо; 

4)Примусити покупця до дій, тобто купувати продукцію, наявну на ринку в 

даний момент, а не відкладати покупку на майбутнє. 

Основними учасниками рекламного процесу є:  

Рекламодавці – підприємства, приватні особи, які є ініціаторами рекламного 

процесу і зазвичай оплачують його [1, с. 11].  

Основними функціями рекламодавця є : 

1. Визначити цілі реклами і її характеристики; 

2. Розробити рекламний бюджет;  

3. Сформулювати цілі і завдання рекламних заходів (рекламної кампанії);  

4. Підготувати вихідний текст, зосередившись на основних особливостях 

рекламованого об’єкта;  

5. Підписати угоду з рекламним агентством про створення рекламного 

матеріалу і розміщення рекламних оголошень в засобах поширення реклами; 

надати допомогу виконавцю реклами у розробці рекламних кампаній; 

6. Оплата за виконану роботу.  

Рекламні посередники – незалежні підприємства, що діють за дорученням 

рекламодавця або засоби поширення рекламної інформації діяльністю по розробці 

рекламної кампанії, виробництва рекламованої продукції або її розміщення в 

засобах поширення рекламної інформації. Найпоширенішою посередницькою 

структурою на рекламному ринку є рекламне агентство. 
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Вибір відповідних каналів збуту перебуває під впливом низки чинників, 

основними з яких є: 

 Цілі реклами; 

 Специфіка рекламного товару; 

 Бажана широта охоплення і рекламний вплив; 

 Відповідність між каналами розповсюдження реклами характером цільової 

аудиторії; 

 Рекламна діяльність конкурента; 

 Наявність відповідних засобів; 

 Можливості використання певних методів поширення інформації. 

При виборі засобів поширення інформації необхідно враховувати вартість 

реклами. 

На цьому етапі також рекомендується приймати рішення щодо основних 

параметрів реклами, таких, як охоплення реклами, частота та сила впливу. 

Основою рекламної діяльності є рекламна компанія. Це кілька рекламних 

заходів, об'єднанні однією метою, які охоплюють певний проміжок часу і 

розподіленні у часі так, щоб один рекламний захід йшов безпосередньо за іншою 

складовою компанії.  

Рекламна діяльність в системі маркетингу набуває рис цілісного логічного 

процесу. У ній виділяється цілий ряд взаємозв'язаних етапів. Отже, тільки в 

комплексі маркетингу реклама здобуває максимальну ефективність. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ РОЗЧИННОЇ КАВИ 

Розчинна кава  є дуже популярним напоєм в Україні та світі, серед людей 

різного віку і статі. Усі ми любимо випити чашку кави у кав’ярнях з друзями або 

насолодитись гарячою кавою вдома у холодний зимовий день. Звісно багато людей 

споживають її для того щоб «прокинутися», оскільки кава містить кофеїн.  

В останні роки ринок розчинної кави продовжує зростати і розвиватися. Кава 

є одним з найбільш стабільних продуктів на ринку щоденного попиту. Лояльність 

до бренду тут дуже висока, і споживачі відмовляться від звичних, дорожчих 

брендів і перейдуть до дешевших лише в крайньому випадку.    
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Розчинна кава ‒ це висушений екстракт смаженої кави. За смаком і ароматом 

вона трохи поступається приготовленому напою з якісної кави смаженої в зернах 

або меленої, але має підвищену тонізуючу дію. У складі кави розчинної міститься, 

%: вологи - 4; кофеїну - не менше 2,3; тригонеліну - 4,5; цукрів - 12; декстрину - 

5,8; золи - 10. У каві Jacobs Gronat Gold вміст кофеїну досягає 4,18%. Готовий 

продукт випускають у вигляді дрібнозернистого порошку коричневого кольору з 

властивими натуральній каві смаком і ароматом. Вологість розчинної кави 

обмежена до 4%, а за час гарантійного терміну зберігання - до 6%, розчинність у 

воді має бути повною в гарячій воді за 30 с, а за температури 20°С - за 3 хв. Об'ємна 

маса розчинної кави становить 200-240 г/л. Випускають каву фасованою у банки з 

білої жерсті масою 50-200 г, у пакети з лакової алюмінієвої фольги, ламінованої 

поліетиленом, масою від 2,5 до 100 г та в інші комбіновані матеріали. Кава 

розфасовується в білі жерстяні банки вагою 50-200 грам, упаковується в пакети з 

поліетиленової ламінованої алюмінієвої фольги, вагою від 2,5 до 100 грам, та інші 

комбіновані матеріали. Зберігати розчинну каву в металевих, скляних банках, 

банках з полімерного матеріалу, упаковці з комбінації алюмінієвої фольги та 

металізованої плівки термозварювального матеріалу можна не більше 24 місяців, а 

в пакетах з плівкою - не більше 3 місяців з дата виготовлення [1]. 

Криза у 2014 році незначно вплинула на рівень споживання кави українцями. 

Через кризу споживачі стали витрачати менше на відвідування кафе і ресторанів, а 

більше часу проводити вдома, що позитивно позначилося на рівні продажів 

розчинної кави. 

Як відомо, кавові дерева в Україні не ростуть, як не ростуть вони в Польщі і 

Італії, звідки до нас завозяться великі партії цього напою. Тому сьогоднішні ціни 

на ринку багато в чому залежать від урожайності зерен в тропічних країнах. Свою 

частку в вартість вносять обсмажувачі і укладачі кавових сумішей, які і 

перетворюють сировину в відомі у нас торгові марки.. На рисунку нижче 

зображено найпопулярніші ТМ кави в Україні [2]. 

Ринок кави продовжує розвиватися. Хоча в порівнянні з країнами Європи 

Україна сильно відстає у споживанні кави, на середньостатистичного українця 

припадає 1кг кави на рік, тоді як  європеєць випиває  6-8 кг. Найбільшими 

компаніями, які користуються попитом, та завоювали своє місце на українському 

ринку є:  Lavazza, Кава зі Львова та Jacobs. 

В Україні 85% споживаної кави - розчинна, 11% – мелена, та 4% - в зернах. На 

споживання всіх видів кавової продукції в Україні впливає сезонність. З травня по 

серпень падіння зросло майже вдвічі (порівняно із середньомісячним). Зростання 

попиту спостерігалося у вересні і досягло найвищого рівня в грудні, перевищивши 

середньомісячний (повний рік) показник приблизно в півтора рази. 
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Рисунок 1 – Вподобання споживачів розчинної кави щодо лінійки торгових 

марок 

Як і в усьому світі, в нашій країні є два основні види збуту кави. Перший, 

близько 70% ринку-роздрібної торгівлі, ‒ це продаж напоїв для подальшого 

побутового використання в магазинах. Друга велика частина кавового ринку, 25-

30%, це те, що експерти називають HoReCa (готелі, ресторани, кав’ярні). Іншими 

словами, клієнти п’ють каву не на власній кухні, а п’ють каву в громадських місцях. 

Є також так зване «офісне споживання», 2-3% ринку, і спеціальні кавомашини. 
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За станом економічної кризи яка триває уже доволі довгий проміжок часу 

багато підприємств зіткнулося з однією і тією ж проблемою, а саме проблемою 

виживання. Постраждало багато підприємств у сфері металургії, економіки, 

будівництва та багато інших. Перед масою підприємств стало в пріоритеті пошук 

нових джерел інвестицій, підвищення енерго- та ресурсоємності, розробка та 

введення нових товарів на ринок. 
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Введення «новинок» на ринок це доволі трудомісткий процес, який вимагає 

від підприємства методологічного обґрунтування. Навіть якщо у підприємства є 

хороші та якісні товари, без добре спланованої стратегії підприємство може 

залишитись без бажаного доходу. Немає єдиного поняття «новий товар» та єдиного 

правильного підходу до введення інноваційних товарів на ринок, кожен автор 

трактує це по різному. 

Питання розроблення нових товaрів висвітлено в працях вітчизняних aвторів: 

Л. Бaлабанова, О. Дурович, І. Заблодська, В. Кaрдаш, Н. Кубишина, В. Кучеренко, 

Н. Чернік, а також зарубіжних: Г. Ассель, Б. Бермaн, І. Блaнк, Б. Вейтц, Е. Дихтль, 

Ф. Котлер К. Ланкастер, Т. Левітт, Р. Рaйт, Х. Хершген та інші. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних етапів створення нового 

товару на підприємстві. Поняття «новий товар» можна трактувати як товар з 

високим ступенем справності, тривалості і естетики, порівнянний з глобальними 

стандартами, а також технічно-економічними параметрами, що впроваджується на 

існуючі або створює нові ринки [1; 2]. 

Новий товар – це кінцевий результат науково-дослідної діяльності фірми-

виробника, який неодмінно повинен відповідати потребам, що сформувалися у 

потенційних покупців до моменту його виходу на ринок [3]. 

Розробка нового товару на підприємстві поділяється на кілька етапів [4; 5]: 

Етап перший - генерація ідей – систематично організований пошук ідей нових 

товарів. 

Етап другий – відбір ідей - мета цього етапу – вибрати з наявних проектів 

кілька перспективних, на яких надалі варто сконцентрувати увагу. Проводять його 

як у межах підприємства, так і поза ними. 

Етап третій - Розробка та перевірка концепції товару, до цього відноситься: 

Концепція товару – ідея, розроблена та сформульована з позиції важливих для 

покупця характеристик товару. 

Тестування концепції – перша перевірка реакції на неї групи цільових 

споживачів, яких ознайомлюють зі словесним описом товару або з його дослідними 

зразками. 

Етап четвертий – Розробка стратегії маркетингу. Після того, як вибір 

найпривабливішої концепції нового товару здійснено, починається розробка 

стратегії маркетингу нового товару. 

Етап п’ятий – Проведення економічного аналізу - оцінка ймовірності того, що 

реальні величини обсягів продажу, частки ринку та прибутку від продажу нового 

товару відповідатимуть очікуванням. 

Етап шостий – Розробка прототипу товару – створення перших дослідних 

зразків. Цю роботу виконують технологічний та науково-дослідницький відділи. 

Етап сьомий – Ринкове тестування товару, або пробний маркетинг, – етап 

процесу розробки нового товару, на якому товар і маркетингова програма 

проходять перевірку в умовах, близьких до ринкових.  

Етап восьмий – Виробництво та реалізація продукції. Від інформації, яку 

отримано під час випробування товару в ринкових умовах, залежить, чи розпочнуть 

масове виробництво нового товару. Якщо рішення позитивне, проект вступає у 
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фазу комерціалізації, або виведення нового товару на ринок, що потребує значних 

витрат.  

Таким чином, можна дійти до висновку що процес створення нового товару і 

введення його на ринок є дуже трудомістким процесом. Він спрямований на 

обмежене коло покупців аналізуючи їх купівельну спроможність, обмежений в часі 

та ресурсах, створення нового товару з високою конкурентоспроможністю.  
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Сьогодні ринок досить насичений товарами та послугами різних галузей, видів 

та цінових категорій. Вихідна ринок та переконання споживачів у тому, що ви 

найкращі, найсучасніші та найпрофесійніші, стає все складнішим, враховуючи 

конкурентів, які також працюють на ринку. Тому бренд стає найважливішим 

інструментом управління та досягнення довгострокового фінансового успіху.  

Поняття бренду ‒ багатогранне визначення, що включає в себе сукупність 

ідей, асоціацій, образів, ідей, обіцянок, сформованих у свідомості людей про той 

чи інший продукт або компанії. Бренд ‒ це нематеріальний актив, який формує 

емоції і проникає в підсвідомість споживачів [1]. 

Характерна риса бренду, яку підкреслює маркетинговий психолог Лебедєв 

Любимов, ‒ це здатність відірватися від продукту, що дав йому назву, і стати 

самостійним продуктом, який можна продавати, як і будь-який інший. Так що у 

справжнього бренду завжди є ціна. Це вирішує питання про те, чи вважати знак 

знаком. З психологічної точки зору ця здатність бренду полягає в тому, що люди 
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можуть використовувати його як засіб вступу в рекламну комунікацію між ними і 

як засіб самовираження [1]. 

Сучасні уявлення про бренди сягають корінням в далеке минуле. Розвиток 

брендів ‒ і сам брендинг ‒ пройшли довгий шлях. Еволюцію ідеї, іміджу бренду, 

можна розділити на три етапи: промисловий, виробничий і інформаційний. 

Індустріальний етап розвитку ‒ це початок формування брендів в їх сучасному 

розумінні, почало поступово змінюватися з середини дев'ятнадцятого століття до 

початку двадцятого до індустріальної, доісторичної стадії брендів. Інформаційний 

етап, зараз починається в розвинених країнах світу. Україну можна віднести до 

індустріальної стадії [1]. 

У сучасному бізнесі, коли виробництво будь-якої продукції є практично  в     

будь-якій компанії, конкуренція переходить в інформаційне поле. Тут бренд як 

інструмент має дуже важливу конкурентну значення [1]. 

Символічний прояв реальних дій компанії по відношенню до своїх клієнтів: 

при розробці сучасного бренду враховується, з одного боку, портрет майбутніх 

споживачів, фактори, що визначають їх рішення і дії, а з іншого ‒ ці ідеї і цінності, 

які можуть бути розроблені і запропоновані споживачам, сприймають як своє 

власне або як бажане, до чого вони готові прагнути [1].  

Бренд формується та управляється за допомогою                                                   

комунікації-інформаційного впливу, спрямованого на цільового споживача. Цей 

вплив здійснюється на різних рівнях: через продукт, назву, логотип, упаковку, 

рекламу, співробітників компанії, корпоративну культуру тощо; скрізь, де 

споживач прямо чи опосередковано стикається з брендом. Кожна з цих точок 

дотику ‒ це можливість зміцнити бренд і передати його сутність. Ключовим кроком 

у створенні бренду є розробка його стратегічної платформи або просто стратегії 

бренду. Правильно побудована стратегія дозволяє 80% гарантувати успіх бренду. І 

навпаки, проблеми бренду викликані помилковою стратегією або реалізацією, яка 

не відповідає стратегії. У цьому зв'язку надзвичайно важливим є збіг 

концептуального та перцептивного змісту (тобто на рівні сприйняття) бренду. 

Тільки в такій ситуації можна гарантувати його керованість [5]. 

Стратегія в основному містить набір уявлень (уявлень), які повинен мати 

бренд, і етапи формування цих уявлень. Споживач не може відразу згадати всі 

цінності, які приносить йому бренд. Цінності повинні поступово накладатися за 

допомогою тактичних комунікаційних кампаній, часто через рекламу. Щоб 

зберегти бренд, бренд повинен відповідати таким ключовим критеріям: бути 

унікальним, пропонувати потрібні цінності, бути послідовним [5]. 

Вибір концептуальної моделі бренду стає все більш необхідним в умовах 

жорсткої конкуренції. Менеджмент повинен вміти створювати як внутрішній, так і 

зовнішній імідж компанії, в даний час неможливо судити про діяльність компанії з 

виробництва, тому необхідно вміти представлятись споживачам [1]. 

Сьогодні для створення позитивного іміджу компанії доведеться займатися не 

тільки PR-просуванням, а й стратегічним і маркетинговим плануванням, розвитком 

корпоративної культури, створенням фірмового стилю. Успіх бренду буде 

залежати тільки від планової реалізації цих заходів [1]. 
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Розвиток бренду – це не нанесення логотипу та красивих малюнків. Більше 

того, вся ідентичність (фірмовий стиль) компанії є лише невеликою частиною 

процесу брендингу. Відпочивати лише на дизайні, упаковці та розробці візуальних 

медіа – це дорога в нікуди, марна трата вашого бюджету. Якщо компанія не шукає 

та не налагоджує міцні емоційні зв’язки з аудиторією, навіть супер круті обгортки 

продають товари один раз. Якщо кожен новий продукт потребує сильної рекламної 

підтримки, компанія ‒ це «роздутий» бренд, який стоїть на одній нозі і може впасти 

в будь -який момент [2]. 

Кожен бренд є зареєстрованим товарним знаком, але не всі бренди в кінцевому 

підсумку стають брендом. Але поняття «бренд» набагато ширше, ніж поняття 

«продукт», яке обмежене і пов'язане з властивостями матеріалу, що відповідають 

потребам покупця. Бренд формує образ бренду і зміцнює його в свідомості 

споживачів за допомогою комунікацій, які символізують пряме або уявне 

відношення до продукту [4]. 

Візуальні засоби комунікації доносять до споживачів образ бренду, його 

внутрішній зміст, сутність та унікальність. Початкове знайомство з брендом 

відбувається через ідентичність. Якщо «оболонка» приховує правильне 

повідомлення, яке задовольняє практичний і емоційний запит, аудиторія стає 

лояльною і приносить компанії стабільний прибуток [2]. 

Основна помилка у формуванні бренду на пострадянському просторі почати 

працювати з візуалізацією (створення логотипу, назви компанії), а не думати про 

місію та цінності бренду [3]. 

Таким чином, бренд ‒ це сукупність усіх уявлень про продуктв цілому. Як 

сказав Уолтер Лендор, засновник одного з найбільших у світі брендових агентств: 

«Продукція створюється на фабриках. Бренди створюються в розумі. Якщо бренд 

побудований правильно, це вирішує проблему тривалого зберігання. А 

довгострокова лояльність ‒ важлива ринкова перевага, додатковий капітал бренду. 
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Маркетингові дослідження проводяться на мікро- та макрорівнях 

систематичний дизайн, збір, аналіз та звітність даних, що стосуються 

маркетингової ситуації перед компанією. Маркетингові дослідження – це 

систематичний збір, відображення та аналіз даних про проблеми, пов’язані з 

маркетингом товарів і послуг [4]. Більше того, це комплексне поняття, що включає 

всі види досліджень, пов’язаних з маркетинговим менеджментом. Маркетингове 

дослідження являє собою систематичне визначення повного списку вихідних даних 

(інформації), необхідної для успішної діяльності підприємства, їх збір, аналіз та 

звітність [3]. 

Загалом, маркетингові дослідження на макро- та мікрорівні можна визначити, 

як процес систематичного збору та аналізу даних про ринок для визначення 

поточного потенційного попиту на споживчу та промислову продукцію, що 

забезпечує основу для формування управлінських рішень [1]. Таким чином, 

маркетингові дослідження є систематичним і цілеспрямованим збором, обробка та 

аналіз маркетингових даних, необхідних для розробки та впровадження 

маркетингового плану компанії, для прийняття оперативних рішень за певних 

ринкових умов [2]. Тому, коли проведення маркетингових досліджень, необхідно 

застосувати науковий підхід, заснований на об’єктивності, точності та ретельності. 

Початковий етап маркетингового дослідження є точним, містить опис проблем 

із формулюванням спеціальних цілей, що дозволяє уникнути непродуктивних 

витрат. Далі необхідно розробити процедуру дослідження: визначення порядку та 

термінів дослідження, його етапів тощо. 

Наступний етап – збір і накопичення інформації. Остання мудрість – аналіз і 

обробка даних, вирішення проблем, звіт про результати вивчення, презентація 

результатів. 

Аналіз ринку – це метод вивчення ринку виділення основних взаємопов'язаних 

елементів (характеристики, властивості, умови, дії), що визначають його розвиток, 

вивчення закономірностей його формування, оцінка стану та можливих 

альтернативних змін в майбутньому [1]. Дослідження ринку є основним 

маркетинговим інструментом, що визначає ефективність усієї маркетингової 

діяльності промислового підприємства. 

Незважаючи на значні зміни, що відбуваються в країнах з ринковою 

економікою в цілому, у формах і методах організації підприємницької діяльності, 

вільний ринок сили залишаються каменем спотикання при реалізації продукції. 

Тому в практиці маркетингових досліджень особлива увага приділяється 

просуванню товарів на ринок, а також орієнтація наукової, виробничої діяльності 

на потреби ринку. 

Слід зазначити те, що класифікація, яка відноситься до дослідження ринку та 

внутрішнього дослідження дуже відносна. Усі відповідні фактори настільки 
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переплетені, що іноді їх важко відрізнити. Головна справа в тому, що результатом 

маркетингового дослідження є оцінка потенціалу підприємства та його позицій в 

конкретний ринок або його сегмент . 

Дослідження ринку здійснюють спеціалізовані підрозділи та відділи 

обслуговування, відділи маркетингу, відділи економічної інформації та ін. 

Підприємства зазвичай не вважають доцільним економити на маркетингових 

дослідженнях, оскільки втрати, викликані неправильним стратегічним рішення 

зазвичай набагато перевищують витрати на маркетинг. Можливими і більш 

значними збитками є збитки пріоритету та позиції на ринку. Маркетингові 

дослідження можна провести самостійно власними зусиллями, або компанія може 

скористатися послугами спеціалізованих організацій. При виборі між першим і 

другим варіантами враховується ряд факторів. 

Отже, маркетингові дослідження потребують значної уваги та ретельного 

визначення, але не зробивши їх можна зазнати вагомої втрати зі сторони 

підприємства. Хоч вони потребують багато часу і є задоволенням дороговартісним, 

вони з легкістю впораються з конкурентними підприємствами. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ  

Ринок товарів швидко змінюється, удосконалюються технології, росте 

конкуренція, змінюються смаки споживача. Підприємство, прагнучи збереженню 

та захисту своїх конкурентних позицій, повинно вміти не тільки закріпитися на 

ринку і розширити свій вплив на нові ніші без зменшення раніше завойованої 

частини ринку, а й зацікавити споживача певними новинками [1]. 

Розробка нового продукту - це процес виведення нового продукту на ринок. 

Вашому бізнесу може знадобитися  участь у цьому процесі через зміни в 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=bFblzywAAAAJ&citation_for_view=bFblzywAAAAJ%3AnrtMV_XWKgEC
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уподобаннях споживачів, посилення конкуренції та технологічний прогрес або щоб 

скористатися новою можливістю [2]. 

Він також охоплює оновлення існуючого продукту та впровадження старого 

продукту на новий ринок. Це включає визначення потреб ринку, концептуалізацію 

продукту, створення дорожньої карти продукту, запуск продукту та збір зворотного 

зв’язку. 

Свій вклад у дослідження проблем інноваційної діяльності зробили такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені: Александрова, Ю. Бажал, А. Власова, Л. Водачек, О. 

Водачкова, В. Геєць, Н. Гончарова, М. Долішній, Ю. Зиков, С. Ільєнкова, , С. 

Колупаєва, А. Коренний, О. Кузьмін, А. Кутейников, О. Лапко, Д. Львов, І. 

Макаренко, Б. Патон, С. Покропивний, Й. Петрович, П. Перерва, Я. Плоткін, А. 

Пригожин, А. Перлакі, А. Савченко, Б. Санто, Б. Твісс, М. Туган-Барановський, В. 

Терехов, М. Чумаченко, Й. Шумпетер, А. Яковлєв та інші.  

Розробка нового продукту є основною частиною дизайну продукту. Процес не 

закінчується, поки не закінчиться життєвий цикл продукту. Можна продовжувати 

збирати відгуки користувачів і переглядати нові версії, покращуючи або додаючи 

нові функції. 

Інноваційні підприємства процвітають, розуміючи, чого хоче їхній ринок, 

розумно вдосконалюючи продукти та розробляючи нові продукти, які відповідають 

та перевершують очікування їхніх клієнтів. 

«Нові продукти» можуть бути: 

1. Продукти, які бізнес ніколи раніше не виробляв і не продавав, але були 

виведені на ринок іншими. 

2. Створені та вперше виведені на ринок інноваційні продукти. Це можуть 

бути повністю оригінальні продукти або існуючі продукти, які  змінили та 

покращили. 

Розробка нового продукту не обмежується існуючими підприємствами. Нові 

підприємства, приватні підприємці або навіть фрілансери можуть завоювати місце 

на ринку, досліджуючи, розробляючи та впроваджуючи нові або навіть одноразові 

продукти. Аналогічно, не потрібно бути винахідником, щоб опанувати розробку 

нового продукту. Також можна розглянути можливість придбання нових продуктів 

шляхом ліцензування або придбання авторських прав. 

Багато підприємців-початківців застрягають на першому етапі: створення ідей 

та мозковий штурм. Це часто відбувається тому, що вони чекають геніальності, щоб 

виявити ідеальний продукт, який вони повинні продавати. Хоча створення чогось 

принципово «нового» може бути креативним, багато з найкращих ідей є 

результатом повторення існуючого продукту. 

Модель SCAMPER є корисним інструментом для швидкого придумування 

ідей продукту, ставлячи запитання про існуючі продукти. Кожна буква означає 

підказку: 

 замінник (наприклад, штучне хутро для хутра); 

 комбінуйте (наприклад, чохол для телефону та акумулятор); 

 адаптувати (наприклад, бюстгальтер для годування з передніми 

застібками); 
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 змінити (наприклад, електричну зубну щітку з витонченим дизайном); 

 перейти до іншого використання (наприклад, ліжка для собак з піни); 

 усунути (наприклад, позбутися посередника, який продає 

сонцезахисні окуляри, і передати заощадження споживачам); 

 перевернути/переставити (наприклад, сумка трансформер); 

 враховуючи ці підказки, можна знайти нові способи трансформувати 

існуючі ідеї або навіть адаптувати їх для нової цільової аудиторії чи проблеми; 

 процес розробки продукту може здатися майже загадковим, і коли ви 

чуєте історію походження інших великих компаній електронної комерції, шлях до 

готового продукту часом нагадує пряму лінію. 

Таким чином, під час розробки продукту кожен шлях до готового продукту 

відрізняється, і кожна галузь має свій унікальний набір примх, пов’язаних із 

створенням чогось нового. Якщо важко розібратися в цьому, потрібно пам’ятати, 

що кожен продукт, який був до вашого, мав подолати ті самі проблеми. 

Дотримуючись цих кроків під час власного процесу розробки продукту, ви можете 

розбити надважливе завдання виведення нового продукту на ринок на більш 

засвоювані фази. 

Отже, незалежно від того, що  розробляється, можна налаштувати себе на 

успішний кінцевий продукт, зробивши всю необхідну підготовку - шляхом 

дослідження, планування, створення прототипів, пошуку джерел і калькуляції 

витрат. 

Список використаної літератури: 

1. Репула К.М. Розробка нових видів продукції – шлях до зміцнення 

конкурентних позицій підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 5. С. 

72–74. 

2. Рональд Ю. К. Розробка нового продукту: проектування та аналіз. Нью-

Йорк: Wiley-Interscience, 1992. 67 с.  

3. Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 307 

с.  

4. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., Гевчук 

А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-

Поділля», 2019. 292 с. 

 

 

Валерія Шпак 

Науковий керівник: Альона Танасійчук, 

д-р екон.наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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ГРЕЧКИ 

Сьогодні повністю забезпечені потреби внутрішнього ринку в зерновій 

продукції, оскільки виробнича база дозволяє переробляти різні види зернових 

культур. Україна одночасно входить в рейтинг найбільших світових виробників та 
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найбільших світових імпортерів гречки. За даними 2019 року, Україна займає 3-тю 

позицію в виробництві та 4-ту в імпорті гречки. Причиною такої ситуації стала 

сформована культура споживання гречки в Україні з одночасним скороченням 

обсягів її виробництва. За останні 10 років обсяги виробництва гречки скоротилися 

в 4 рази до 104 тис. тон в 2020 році [25].  

Наразі українські аграрії надають перевагу займатися вирощуванням більш 

рентабельних та орієнтованих на експорт культур (пшениця, кукурудза, соняшник 

тощо). Тим паче, що серйозну конкуренцію їм складає більш дешева по ціні гречка.  

Проаналізувавши динаміку обсягів виробництва товарної групи «1008 

Гречка, просо та інші злаки» в Україні, бачимо, що обсяг виробництва гречки у 

2020 році на 27,9 % менший ніж у 2018 році, проте на 17,2% зріс порівняно з 

обсягом виробництва у 2019 році (табл. 1). 

За класифікатором товарів ЗЕД, гречка входить в 10 групу «10 Зернові 

культури» та у товарну підпозицію за номером 1008, «1008 Гречка, просо та інші 

злаки». 

Товарна група «1008 Гречка, просо та інші злаки»  є однією з основних 

культур сільського господарства, цінність якої полягає у великій різноманітності її 

корисних властивостей та широкому діапазоні застосування.  

Проведений аналіз посівних площ товарної групи «1008 Гречка, просо та інші 

злаки» господарствами усіх категорій у 2018-2020 рр. за регіонами дозволив 

зробити висновки про те, що ринок гречки в Україні у 2019 році зазнав значного 

падіння, а в 2020 році почав стрімко розвиватися, оскільки площа посівних площ 

збільшується, так в порівнянні 2020 до 2019 року територія збільшилась на 25 %, а 

за рахунок неї збільшується обсяг збору врожаю, що дозволить у 2020-2021 роках 

скоротити імпортні поставки гречки та збільшити обсяги експорту даного товару. 

За даними сайту «Trade map», у 2019 році Україна посіла 2 місце після США 

у експорті товарної групи «10 Зернові культури» та 15 місце у експорті товарної 

групи «1008 Гречка, просо та інші злаки», що охоплює 1,6% світового експорту, а 

в натуральному вимірі становить 55,196 тон. Середня відстань до ринків партнерів-

імпортерів складає 2751 км, а концентрація експорту - 0,08. 
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Таблиця 1− Динаміка обсягів виробництва товарної групи «1008 Гречка, 

просо та інші злаки» господарствами усіх категорій, 2018-2020 рр. 

 

Площа  зібрана, 

тис.га /  

harvested area,  

thsd.ha 

Обсяг   

виробництва,  

тис.ц /  

volume of production,  

thsd. centner 

Відхилення обсягів   

виробництва, %  

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
2020/ 

2018 

2020/ 

2019 

Україна 106,4 65,2 81,6 1443 887 1040 -27,9 17,2 

Vinnytsya 7,5 4,8 6,7 117,6 74,0 94,8 -19,4 28,1 

Volyn 2,3 1,3 1,5 24,2 14,3 16,0 -33,9 11,9 

Dnipropetrovsk 1,2 0,5 0,7 10,5 5,0 3,8 -63,8 -24,0 

Donetsk 4,7 3,8 4,0 33,0 38,7 15,8 -52,1 -59,2 

Zhytomyr 19,3 14,3 15,6 283,0 197,1 183,5 -35,2 -6,9 

Zakarpattya 0,5 0,2 0,1 3,1 2,0 0,7 -77,4 -65,0 

Ivano-Frankivsk 1,3 0,8 0,8 16,7 8,8 8,6 -48,5 -2,3 

Kyiv 6,3 3,3 4,2 108,4 51,0 65,8 -39,3 29,0 

Kirovohrad 1,9 0,8 1,3 22,1 12,2 12,2 -44,8 0,0 

Luhansk 0,4 0,2 0,3 2,6 3,9 2,2 -15,4 -43,6 

Lviv 3,2 1,9 2,7 40,5 22,7 32,8 -19,0 44,5 

Mikolayiv 3,1 2,6 2,9 31,5 32,6 20,9 -33,7 -35,9 

Odesa 0,5 0,1 0,4 4,7 1,1 1,9 -59,6 72,7 

Poltava 3,5 1,9 2,2 46,7 17,5 26,1 -44,1 49,1 

Rivne  2,8 2,1 2,3 44,0 34,9 36,9 -16,1 5,7 

Sumy 10,9 4,8 7,5 127,7 74,4 129,7 1,6 74,3 

Ternopil 6,4 5,6 5,3 93,4 65,9 77,2 -17,3 17,1 

Kharkiv 8,7 5,5 6,5 111,5 62,5 69,1 -38,0 10,6 

Khmelnytskiy 11,6 6,9 9,3 213,9 132,1 168,6 -21,2 27,6 

Cherkasy 1,2 0,5 0,9 20,3 6,5 11,4 -43,8 75,4 

Chernihiv 8,6 3,0 5,8 79,3 25,7 53,8 -32,2 109,3 

Інші регіони (конфіденційна 

інформація) 
0,5 0,3 0,6 8,3 4,1 8,2 -1,2 100,0 

Джерело: розроблено автором на основі [1] 

 

Щодо світового лідерства, то 1 місце займає Перу з експортною часткою 

товарної групи «1008 Гречка, просо та інші злаки» 13% та вартістю у 135,964 тис 

дол, 2 - 3 місце у рейтингу країн-експортерів гречки – США та Канада, які мають 

відповідно 13,4% та 11,4% світового експорту та вартістю у розмірі 115528 тис дол  

та 108635 тис дол [26]. 

Активність міжнародної діяльності аграрних підприємств України у 2019 

році вражає, адже експорт української гречки надходить на 59 ринків світу. 

Найбільша частка експортованої продукції Україною є на ринок Польщі – 18,8%, 

Німеччини – 11,3%, що у вартісному виразі становить 3076 тис дол та  1842 тис 

дол.  

Третє місце посідає ринок Нідерландів (8,2%) – 1345 тис дол, четверте місце 

належить ринку Південої Африки, на який експортується 7,4% української  гречки. 
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Наступна сходинка Англія (7%) – 1143 тис дол, та шосте місце посідає партнер-

імпортер – ринок Італії, який експортує гречки на 947 тис дол.  

Проаналізувавши обсяги імпорту товарної групи «1008 Гречка, просо та інші 

злаки» у 2019 році основних лідерів-імпортерів на світовому ринку, дійшли 

висновку, що на досліджуваних ринках наявний попит на аграрну продукцію, 

зокрема на товарну групу «1008 Гречка, просо та інші злаки» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1− Обсяги українського  імпорту товарної групи «1008 Гречка, просо та 

інші злаки» на лідируючі світові ринки-імпортери, 2019р., % 

Джерело: розроблено автором на основі [2] 

 

Так як, в Україні присутня тенденція наростання обсягів виробництва 

товарної групи «1008 Гречка, просо та інші злаки», потрібно шукати нові 

міжнародні ринки та зв’язки для експортної діяльності,. 

Сегментацію зарубіжних ринків здійснюємо за критерієм «Частка в 

світовому імпорті товарної групи «1008 Гречка, просо та інші злаки».  

До сегменту А віднесено ринки, частка товарної групи «1008 Гречка, просо та інші 

злаки» в світовому імпорті становить від 1 до 25 %, ринки сегменту Б – частка 

товарної групи «1008 Гречка, просо та інші злаки» в світовому імпорті становить 

від 0 до 1 %, та ринки сегменту В – частка товарної групи «1008 Гречка, просо та 

інші злаки» в світовому імпорті становить 0%. 

Отож, у 2019 році, до сегменту А – належать ринки 18 країн, на 12 з яких 

Україна експортує товарну групу «1008 Гречка, просо та інші злаки»: ринки 

Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Італії, Англії, Польщі, Індонезії, 

Австралії, ОАЕ, Китаю та Іспанії. Інші ринки 6 країн варто розглядати як 

потенційно нові міжнародні ринки для продажу української гречки, зокрема ринки 

США, Канади, Японії, Бразилії, Австрії, Нігерії. Сегмент Б налічує ринки 77 країн: 

Ірану, Латвії, Іспанії та інші. Інші ринки 100 країн відносяться до сегменту В. 
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На нашу думку, перспективними ринками для здійснення експортної 

діяльності підприємствами України є країни групи А, а саме тих 6 країн, в яких 

існує попит на товарну групу «1008 Гречка, просо та інші злаки». 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ 

СПОЖИВАЧІВ ЧАЮ 

Чай – це один із найдавніших напоїв, що вживаються людиною. Чай має високі 

смакові якості та тонкий вишуканий аромат, має гарну стимулюючу та лікувальну 

дію на організм людини. За рівнем споживання чаю на душу населення Україна 

притримується середніх позицій у світі. Наприклад, середньостатистичний 

англієць протягом року випиває 1800 чашок чаю або 4,5 кг, японець – 0,9 кг, індус 

– 0,28 кг, а українець споживає 0,5 кг чаю щорічно [1]. За даними соціологічних 

опитувань, близько 65% українців випивають щодня хоча б одну чашку чаю.  

Збільшення ринку чаю у вартісному виразі протягом останніх 5-7 років при 

незмінному обсязі в натуральному вираженні викликане, по-перше, збільшенням 

цін, а по-друге, зміною структури споживання. За оцінками експертів, потенціал 

зростання українського ринку чаю у вартісному вираженні досить великий. 

Незважаючи на економічні труднощі, ринок чаю в Україні має тенденцію до 

розвитку та розширення асортименту (придумати джерело). 

Вивченням впливу чинників на формування поведінки споживачів займались 

ряд вчених, таких як: Замкова Н.Л., Поліщук І.І., Буга Н.Ю., Соколюк К.Ю., 

Реброва Н.П. Прокопенко О. В., Трон М. Ю. та ін. 

Поведінка споживачів, а також фактори, що впливають на ухвалення рішення 

про купівлю, це те, на чому будується маркетингова політика більшості компаній 

на сьогоднішній день. Впливаючи на людей за допомогою різних інструментів 

маркетингу, організації вибудовують цілу систему.  
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Метою даного дослідження є вивчення факторів, які впливають на рішення 

про придбання різних товарів, а зокрема чаю, а також визначення аспектів 

споживачів, які важливо враховувати при веденні та просуванні бізнесу. 

Ринкова система сьогодні влаштована так, що покупець у ній – центральна 

ланка. Саме він є об'єктом впливу з боку маркетологів, які так чи інакше прагнуть 

знайти оптимальні способи задоволення споживчих запитів та інтересів. При цьому 

важливо, щоб маркетингові «хитрощі» відрізнялися від конкурентних. Для цього 

створюють, наприклад, УТП – унікальні торгові пропозиції, проводять акції та різні 

рекламні кампанії [2, с. 121-126]. 

Стратегія в маркетингу формується таким чином, щоб забезпечити 

споживачеві більше цінностей, ніж конкурентні компанії, але зберегти фінансову 

стабільність і ефективність. Як правило, це виявляється у таких поняттях та 

характеристиках: ціни, канали просування та комунікації, сервісне обслуговування. 

У пострадянському просторі така явна орієнтація на закриття потреб і стала 

нововведенням, бо за радянських часів думки та інтереси людей не враховувалися, 

а вся діяльність будувалася на певному державному плані. В даний час компанії 

прагнуть привернути увагу до свого продукту, незважаючи на широку 

асортиментну різноманітність, представлену на ринку конкурентними фірмами [3, 

с.77-90]. 

Автор В. І. Суббота проводить маркетингове дослідження споживання чаю 

українцями та відзначає, що обсяг вибірки складають 100 осіб, різної статі, віку та 

фінансового положення. Розглянувши результати дослідження споживачів ринку 

чаю в Україні, можемо зробити наступні висновки. Серед усіх опитаних 

респондентів перевагу чаю надають жінки (60%). Найбільший відсоток у віковому 

сегменті – 16-20 років (29%), за ним йде віковий сегмент 21-25 років (17%), вікові 

сегменти 26-30 (11%), 41-50 (12%), 51-60 (12%) мають майже однакову кількість 

прихильників. За рівнем доходу найбільшу частку чаю (26%) споживають 

респонденти середнього класу, які мають дохід від 5000 – 10000 грн в місяць. 55% 

опитуваних вказали, що споживають чай вдома, в той час як 36% (найбільше 

респонденти у віці 21-25 та 26-30 років) вказали, що часто купують чай в кав'ярнях 

та магазинах [4]. 

Розглянемо особливості споживчого вибору на ринку чаю в Україні відповідно 

до фінансового стану: 1-ий сегмент (дохід до 5000 грн.), 2-ий сегмент (дохід 5000 

– 10000 грн.), 3-ій сегмент (дохід вище 10000 грн.) 

Смакові якості продукту на перше місце поставили 83% респондентів. Усі 

респонденти з найвищим рівнем доходу поставили саме цей чинник на перше 

місце.  

Ціна товару здійснює вплив на ухвалення рішення, перш за все (поставили на 

перше місце), представників 1-го сегменту, а найменш значуща вона для 

представників 3-го (найбільш забезпеченого) сегменту. 

Вплив торгівельної марки відзначили представники 1-го сегменту, проте й на 

останнє місце поставили цей чинник саме вони. Це говорить про різноманітність і 

необхідність більш детального вивчення представників з низьким рівнем доходу. 
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Як виявилося, призи й інші заходи посилення лояльності не здійснюють 

істотного впливу на вибір цього товару, тому 50% респондентів поставили цей 

чинник на останнє місце. 

Країна-виробник також виявилася мало значущою при виборі чаю: 19% 

опитаних взагалі не звертають на це увагу. 

Аналіз результатів досліджень ринку чаю дозволяє зробити такі висновки та 

пропозиції: 

1. Необхідно вдосконалювати асортиментну політику торгових організацій, 

розширювати асортимент за рахунок чаю, що має великий попит та вводити нові 

позиції для різних цінових груп, торгових марок, якості; підвищувати показники 

стійкості асортименту чаю. 

2. Особливу увагу слід приділяти новим способом реклами чаю, так як 

традиційна реклама вже неефективна для споживача. Зрештою реклама впливає на 

попит споживачів і дозволяє як інформувати споживачів про товар, який має попит 

на ринку, так і створювати цей попит.  

3. За допомогою анкет, опитувань, збору думок, аналізу процесу реалізації 

товарів підтримуватиметься зворотний зв'язок із ринком та споживачем. Це 

дозволить контролювати просування товарів на ринок, створювати та закріплювати 

товар у споживачів. 

Вказані вище пропозиції дозволять найбільш повно задовольнити потреби 

покупців, сприятимуть формуванню попиту та стимулюванню збуту чаю та, крім 

того, принесуть торговим організаціям додатковий прибуток. 
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пропозиції та збільшення продажів. Хороше оформлення допомагає визначити та 

диференціювати продукти споживачам. Упаковування реалізовує цілі доставки та 

безпеки. Упаковка допомагає споживачам відрізняти продукт від інших брендів.  

Підприємства повинні розуміти, що впливає на споживачів у процесі їх 

купівлі. Вони також повинні зрозуміти, які фактори впливають на купівельну 

поведінку та яку роль відіграють елементи упаковки на процес прийняття 

споживачами рішення про купівлю під час прийняття рішення щодо покупки.  

Дослідження ринку допомагає компаніям створювати «правильну» упаковку 

для продукту, а також елементи обгортки, які можуть мати значення для 

споживачів . Наміри організацій - розвивати бренди з метою залучення та 

утримання існуючих споживачів. Вчені визнали важливість наявності лояльних 

клієнтів, оскільки лояльні клієнти, як правило, купують більше часто, і менш 

імовірно, що на них впливають стратегії просування та комунікації конкурентів. 

Підприємства можуть використовувати це розуміння дуже стратегічно, щоб 

пропонувати правильні продукти та послуги для споживача в потрібний час [1, с. 

83; 2]. 

Споживачі реагують на упаковку на основі попередньої інформації, отриманих 

реакцій та індивідуальних уподобань. 

Отже, елементи упаковки, форми, кольори, розміри та етикетки можуть 

впливати на позитивну реакцію споживачів. Багато елементів упаковки є 

факторами, які впливають на купівельну поведінку споживачів, наприклад, колір, 

друкована інформація, пакувальний матеріал, дизайн обгортки, друкована 

інформація, імідж бренду, інновації і практичність. 

Кольори, які використовуються в упаковці, можуть допомогти привернути 

увагу споживачів. Колір упаковки важливий, тому що він використовується 

компаніями, щоб виділити свій продукт серед інших конкурентів. Тому кольори 

відіграють важливу роль процес прийняття рішення потенційним клієнтом. 

Компанії використовують різні кольори, щоб підкреслити різне настрій, наприклад, 

синій для довіри, червоний для енергії, зелений для балансу, природності та 

свіжості. Колір є невід’ємний компонент упаковки, оскільки споживачі очікують 

певного типу кольорів для конкретної продукції.  

Різні кольори також символізують різні значення для споживачів. Наприклад, 

помаранчевий, жовтий, фіолетовий мають різне значення відповідно до 

споживчого сприйняття та культури. Сприйняття кольору різниться в різних 

культурах, і вважається, що більшість релігій мають свої священні кольори. 

Науковці, вважають, що упаковка має чотири різні маркетингові функції. 

‒ містить і захищає продукт; 

‒ рекламує продукт; 

‒ допомагає споживачам використовувати продукт; 

‒ упаковка полегшує переробку та зменшує шкоду довкіллю [2; 3, с. 

250]. 

Тому упаковка робить більше, ніж просто захищає продукти підприємства. 

Вона також допомагає в розвитку образу товару у свідомості споживача. Отже, 
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якщо не звернути увагу на дизайн упаковки може зменшитися вірогідність бути 

помітним та привабливим, а це може призвести до зменшення обсягу продажу. 

Споживачі, вирішуючи, купувати чи не купувати продукт, керуються не тільки 

смаком, а також іншими зовнішніми факторами, такими як пізнаваність бренду, 

маркування, ціна. За словами науковців упаковка товару допомагає споживачу 

легше відрізнити товар [1, с. 93; 4, с. 86; 5, с. 260-263]. Упаковка допомагає 

споживачам витрачати менше часу на пошук товарів, які вирішили купити їх. 

Споживачі під тиском часу на їх рішення впливають, коли пакет поставляється з 

відмінною рисою зовнішній вигляд, який містить просту й точну інформацію. У 

наш час є споживачі, які приділяють більше уваги інформації на етикетках, 

оскільки їх більше хвилює проблеми здоров’я та харчування. Матеріал, який 

використовується в упаковці, є важливим елементом, який запобігає пошкодженню 

продукту або втрати. Більш імовірно, що високоякісний матеріал може привернути 

клієнта більше, ніж матеріал низької якості. Імідж може створювати цінність для 

споживачів, сприяючи купівлі, даруючи позитивні емоції та забезпечуючи основу 

для розширення продуктів. 

Більш того, імідж бренду можна визначити як унікальний зв’язок асоціацій у 

свідомості цільових споживачів. Зображення на виробі важливо, оскільки воно 

збільшує увагу і знайомство з даним продуктом. Фонове зображення - це 

зображення в свідомості клієнта, яке допомагає відрізнити марку товару від різних 

марок. Імідж бренду можна припустити як набір бренду асоціації, які збираються у 

свідомості споживачів. Імідж бренду відноситься до кадрування пам’яті про бренд, 

що містить результати інтерпретації споживачем повідомлень, атрибути та 

переваги продукту [2].  

Імідж бренду - це те, про що споживач думає і відчуває ідентичність бренду. 

Таким чином, імідж бренду являє собою сприйняття, яке може відображати 

об’єктивна чи суб’єктивна реальність. Споживачі часто купують товари, які мають 

відомий бренд, тому що вони відчувають себе комфортніше з товарами, які вже 

відомі. Внесення інновацій у дизайн упаковки також підвищує цінність продукту в 

свідомості споживача [2; 5, с. 120-124]. 

Отже, упаковка може привабити споживачів, але практичність не менш 

важлива. Інноваційна упаковка може насправді додати цінності продукту, якщо він 

відповідає потребам споживача. Але його практичність також дуже важлива для 

створення доданої вартості. Сьогодні виробники намагаються розробляти 

упаковку, що підтримує ключові акції бренду, щоб задовольнити потреби та 

уподобання клієнтів. 
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Маркетингові дослідження є важливою ціллю у вивченні потенційних 

споживачів при розширенні асортименту товарів, що виробляються, а саме 

розглядається ринок тортів. 

На сьогодні обсяг виробництва кондитерської продукції в Україні є досить 

масштабним.Її виготовляють більше 600 підприємств, що працюють у різних 

галузях. Розміщення цих підприємств в країні достатньо рівномірне й відповідає 

щільності населення. Більшою є концентрація виробництва в південному і 

східному регіонах країни. Оскільки розміщення підприємств, було визначене 

середовищем, у якому не мали місця конкуренція та інші ринкові фактори, то поряд 

з великими, непогано оснащеними підприємствами функціонують маленькі заводи 

та цехи із застарілою технологією виробництва. 

  Важливе місце посідає економічний стан країни, тож важливо зазначити, що 

незважаючи на те, що українці в цілому дуже люблять солодке, економічна криза, 

що прокотилася по країні, досить значно вплинула на споживання тортів. Аналіз 

ринку показує, що в період 2014-2015 років вони були змушені переорієнтувалися 

на більш низьку цінову категорію. Починаючи з 2016 року кондитерський ринок 

України почав відновлюватися, і його обсяг зріс на 0,1% в порівнянні з 2015-м [1]. 

Тому ринок тортів України з його високою конкуренцією вимагає  продуманої 

цінової політики.З іншого боку, ринок навчив покупців уважніше ставитися до 

вибору тортів. Тепер фокуси виробників з керуванням ціною за рахунок зниження 

ваги, збільшення обсягу пакувальної коробки або спрощення рецептури вже не 
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проходять, а розглядаються як спроба обману, що тут же негативно відбивається на 

репутаційному тлі виробника. 

В результаті кондитери змушені діяти набагато майстерніше, створючи 

додаткові бюджетні лінійки продукції для споживачів. Наприклад, замість цільного 

торту можна купити його шматочок або декілька з різними наповнювачами, 

коржами тощо. Багато покупців розглядають такий варіант як можливість 

спробувати нові смаки. Знавці ринку ділять торти на бісквітні, комбіновані, медові, 

пісочні, сирні, йогуртові, фруктові, вафельні. Тому, враховуючи факт стабільності 

попиту, а також позитивну тенденцію до його зростання на низькокалорійні торти, 

об'єктом зосередження попиту виробництва зумовлюється саме на дієтичні торти. 

Кондитерський ринок України не обмежується тільки відносинами в системі 

виробник - кінцевий споживач. Також розвивається сегмент, який дуже цікавий і 

важливий для міні-пекарень, операторів готельно-ресторанного сектора, сервісів 

швидкої доставки їжі і інших бізнесів зі сфери громадського харчування. Всі вони 

із задоволенням замовляють торти [2]. 

Згідно з результатами проведеного маркетингового дослідження, основнимй 

фактори, що сприяють розвиток цього сегменту ринку є: 

 • зростання кількості малих пекарень, які можуть оперативно змінювати 

асортимент продукції відповідно до запитів клієнтів; 

 • популярність пекарень-кафе, де можна не тільки купити свіжий торт, але і 

тут же спробувати його; 

 • широке застосування при виробництві товару сучасних технологій, що 

дозволяють виготовляти значно ширший спектр видів тортів з продуктів високої 

якості. 

Для ринку тортів існує два шляхи формування товарної пропозиції: основне - 

виробництво товарів вітчизняними підприємствами та імпорт товарів. Загальний 

обсяг виробництва складає більше 1 млн. одиниць в рік, що дозволяє не тільки 

повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку, але й експортувати продукцію 

у значних масштабах за кондон [3]. 

Основну частину продукції - 76 %  виготовляють великі кондитерські 

фабрики, які мають більш сучасні технології. Проте зростання цін на кондитерські 

вироби негативно вплинули й на обсяги виробництва великих фабрик. Це 

відбувалося внаслідок підвищення вартості сировини і допоміжних матеріалів, які 

в собівартості продукції складають 75 - 80 %. Основною сировиною в 

кондитерській промисловості є цукор, кількість якого в більшості виробів досягає 

50 %, а ціни на цукор в Україні постійно зростають. 

Основним гравцем у виробництві, так і реалізації продукції кондитерської 

промисловості  довгий час залишається корпорація "Roshen". Загальний обсяг 

виробництва продукції досягає 450 тис. т на рік [4]. 

Отже, ринок кондитерських виробів України розвивається достатньо 

динамічно. Про це свідчать щорічні збільшення обсягу виробництва аби вражати 

споживачів новинками. Потреби не тільки якісного продукту сьогодні високі, а і  

продукція нового смаку, дієтична або у яскравій упаковці. Проведення 

маркетингових досліджень забезпечує підприємства інформацією про те, що  



292 
 

конкуренція серед виробників значно збільшитьсяю Через це виникає необхідність 

оцінки поточного та перспективного стану підприємства на ринку. 
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КOМПЛEКСНE ДOСЛIДЖEННЯ РИНКУ СПOЖИВЧИХ ТOВAРIВ 

Для визнaчeння свoгo мiсця нa будь-якoму ринку (спoживчoму, чи ринку 

oргaнiзaцiй-спoживaчiв) вирoбник пoвинeн йoгo рeтeльнo прoaнaлiзувaти. Дoслi-

джeння тa aнaлiз ринку - цe нe сaмoцiль, a джeрeлo iнфoрмaцiї для прийняття 

мeнeджeрoм iз мaркeтингу eфeктивнoгo упрaвлiнськoгo рiшeння. Aнaлiз ринку 

пoчинaється з дoслiджeння пoвeдiнки пoкупцiв тa з'ясувaння oснoвних мoтивiв 

придбaння ними тoвaрiв тa пoслуг. Aджe пoкупцi пo-рiзнoму викoристoвують 

тoвaри, a гoлoвнe - купують їх, кeруючись рiзними мoтивaми. Тoму вирoбникaм 

вaртo пoдiлити ринoк нa пeвнi сeгмeнти зa цими мoтивaми тa iншими oзнaкaми, a 

вжe пoтiм прoпoнувaти цiльoвим спoживaчaм тoвaр, вирoблeний iз мaксимaльним 

урaхувaнням цих oзнaк. 

Дo прoблeм, щo їх рoзглядaють у хoдi кoмплeкснoгo дoслiджeння ринку, 

нaлeжaть визнaчeння мiсткoстi ринку тa oкрeмих йoгo сeгмeнтiв, кoн'юнктурнi тa 

прoгнoзнi дoслiджeння oбсягiв збуту, aнaлiз прaктики дiяльнoстi кoнкурeнтiв тa iн. 

У хoдi дoслiджeння вaжливo визнaчити привaбливi нaпрями мaйбутнiх 

мaркeтингoвих зусиль пiдприємствa, a тaкoж oкрeслити зoни пiдвищeних ризикiв i 

нeбeзпeк, яких трeбa уникaти. 

Прoблeмaм мaркeтингу, в цiлoму тa зoкрeмa кoмплeкснoгo дoслiджeння ринку 

спoживчих тoвaрiв присвячeнo рoбoти бaгaтьoх вiтчизняних тa iнoзeмних учeних, 

сeрeд яких слiд вiдмiтити: С. Близнюкa, A. Вoйчaкa, С. Гaркaвeнкa, Л. Євчук, М. 

Крoпивкa, Ф. Кoтлeрa, М. Мeльник, П. Oстрoвськoгo, Ю. Ципкiнa тa iн. 
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Мeтoю дaнoї рoбoти є узaгaльнeння oсoбливoстeй кoмплeкснoгo дoслiджeння 

ринку спoживчих тoвaрiв. 

Кoмплeкснe дoслiджeння тoвaрних ринкiв (ринкiв пoслуг) спрямoвaнe нa 

вивчeння зoвнiшньoгo сeрeдoвищa мaркeтингу. Пoтoчнa eкoнoмiчнa ситуaцiя, 

суспiльнi тeндeнцiї, тeхнoлoгiя кoнкурeнцiї, прaвoвий клiмaт, прирoднe 

сeрeдoвищe суттєвo впливaють нa мaркeтингoву дiяльнiсть пiдприємствa, нa вибiр 

йoгo мaркeтингoвoї стрaтeгiї. Зoвнiшнє сeрeдoвищe мaркeтингу пoдiляють нa 

мiкрoзoвнiшнє i мaкрoзoвнiшнє [3].  

Мiкрoзoвнiшнє сeрeдoвищe - цe сукупнiсть суб’єктiв i фaктoрiв, якi 

бeзпoсeрeдньo впливaють нa мoжливiсть пiдприємствa oбслужити свoїх 

спoживaчiв (пoстaчaльники, пoсeрeдники, клiєнти тa iн.). Мiкрoзoвнiшнє 

сeрeдoвищe i внутрiшнє сeрeдoвищe фiрми ствoрюють мiкрoсeрeдoвищe 

мaркeтингу.  

Пiд мaкрoзoвнiшнiм сeрeдoвищeм (мaкрoсeрeдoвищeм мaркeтингу) рoзумiють 

сукупнiсть суспiльних i прирoдних фaктoрiв, якi впливaють нa всi суб’єкти 

мiкрoсeрeдoвищa (пoлiтичнi, сoцiaльнo-eкoнoмiчнi, прaвoвi тoщo). 

Кoмплeкснe дoслiджeння спoживчoгo  ринку вiдoбрaжaє всi aспeкти 

eкoнoмiчних умoв, в яких прaцює пiдприємствo зaмoвникa. Цeй вид дoслiджeння є 

нaйбiльш цiнним, щo зaстoсoвується для упрaвлiння бiзнeсoм, oскiльки нa ринoк 

дiють пoстiйнi i тимчaсoвi чинники, тaкi як: 

 мaкрoeкoнoмiчнi умoви в крaїнi; 

 мiжнaрoднa ситуaцiя в рeгioнi i свiтi в цiлoму; 

 кoн'юнктурa пoпиту i прoпoзицiї нa тoвaри i рeсурси для їх 

вигoтoвлeння; 

 спoживчi трeнди i пeрeвaги; 

 дiяльнiсть кoнкуруючих ринкoвих грaвцiв; 

 зoвнiшня i внутрiшня iнвeстицiйнa aктивнiсть; 

 фoрс-мaжoрнi oбстaвини: стихiйнi лихa, вiруснi пaндeмiї, тeхнoгeннi 

aвaрiї тa iншi, зaвдяки чoму склaдoвi ринкoвoгo сeрeдoвищa пeрeбувaють у стaнi 

пeрмaнeнтнoї змiни [1, с. 68]. 

Спoживчий ринoк - oкрeмi oсoби тa дoмaшнi гoспoдaрствa, якi купують тoвaри 

тa кoристуються пoслугaми для oсoбистoгo aбo сiмeйнoгo спoживaння чи 

викoристaння. 

Iндивiдуaльнi спoживaчi пeрeвaжнo вiдрiзняються oдин вiд oднoгo смaкaми, 

рiвнeм oсвiти тa дoхoдiв, вiкoм, стaттю. Звичaйнo, нeмoжливo прoaнaлiзувaти 

пoвeдiнку всiх пoкупцiв спoживчoгo ринку oкрeмo. 

Зaвдaння мaркeтингу пoлягaє у вивчeннi впливу фaктoрiв нa вузькi сeгмeнти 

ринку i ствoрeннi нaйтипoвiшoї кaртини тaкoгo впливу. Нa пoвeдiнку спoживaчa 

впливaють психoлoгiчнi, oсoбистiснi, сoцioкультурнi фaктoри, фaктoри 

ситуaцiйнoгo впливу, a тaкoж кoмплeкс мaркeтингу фiрми-вирoбникa пeвнoгo 

тoвaру. 

Кoмплeкснe дoслiджeння спoживчoгo ринку дoпoмaгaє мaркeтoлoгу 

eкoнoмiчних суб'єктiв бути в курсi пoтoчнoгo стaну спрaв нa ринку, щo oсoбливo 

нeoбхiднo при пiдгoтoвцi вaжливих рiшeнь, нaприклaд: 
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 вивeдeння нa ринoк нoвих брeндiв; 

 рoзширeння сфeри дiяльнoстi кoмпaнiї; 

 рeaлiзaцiї iнвeстицiйних прoeктiв; 

 пoшуку ринкiв для oргaнiзaцiї кaнaлiв eкспoрту aбo iмпoрту; 

 рoзрoбки кoмплeксу зaхoдiв щoдo мiнiмiзaцiї ризикiв рoбoти нa ринку 

[2, с. 58]. 

Зaгaльнa мeтa ринкoвих дoслiджeнь пoлягaє у визнaчeннi умoв, зa яких 

зaбeзпeчується щoнaйпoвнiшe зaдoвoлeння пoпиту нaсeлeння чи фiрм-спoживaчiв 

нa тoвaри (пoслуги) пeвнoгo виду i ствoрюються пeрeдумoви для eфeктивнoгo 

збуту вирoблeнoї прoдукцiї. Згiднo з цим пeршoрядним зaвдaнням вивчeння ринку 

є aнaлiз пoтoчнoгo спiввiднoшeння пoпиту й прoпoзицiї нa вiдпoвiдну прoдукцiю, 

щo зaгaлoм нaлeжить дo пoняття кoн’юнктури ринку. Стaнoвищe нa oкрeмих 

тoвaрних ринкaх зaлeжить вiд стaну зaгaльнoгoспoдaрськoї кoн’юнктури. Рaзoм з 

тим в динaмiцi кoн’юнктури oкрeмих ринкiв спoстeрiгaються суттєвi вiдхилeння 

вiд зaгaльних тeндeнцiй. Цe зумoвлeнo тим, щo рiзнi фaктoри з рiзнoю силoю i 

нeoднoчaснo впливaють нa oкрeмi ринки, a цe викликaє пeвнi труднoщi у виявлeннi 

iстинних причин тaких явищ.  

Кoмплeксний пiдхiд дo вивчeння кoн’юнктури ринку пeрeдбaчaє 

викoристaння рiзнoмaнiтних, взaємoдoпoвнюючих джeрeл iнфoрмaцiї; пoєднaння 

рeтрoспeктивнoгo aнaлiзу з прoгнoзoм пoкaзникiв, якi хaрaктeризують 

кoн’юнктуру ринку; зaстoсувaння кoмплeксу рiзнoмaнiтних мeтoдiв aнaлiзу i 

прoгнoзувaння [1, с. 89]. 

Тaким чинoм, для визнaчeння свoгo мiсця нa будь-якoму спoживчoму ринку 

вирoбник пoвинeн йoгo рeтeльнo прoaнaлiзувaти. Дoслiджeння тa aнaлiз ринку - цe 

нe сaмoцiль, a джeрeлo iнфoрмaцiї для прийняття мeнeджeрoм iз мaркeтингу 

eфeктивнoгo упрaвлiнськoгo рiшeння. Aнaлiз ринку пoчинaється з дoслiджeння 

пoвeдiнки пoкупцiв тa з'ясувaння oснoвних мoтивiв придбaння ними тoвaрiв тa 

пoслуг. Aджe пoкупцi пo-рiзнoму викoристoвують тoвaри, a гoлoвнe - купують їх, 

кeруючись рiзними мoтивaми. Тoму вирoбникaм вaртo пoдiлити ринoк нa пeвнi 

сeгмeнти зa цими мoтивaми тa iншими oзнaкaми, a вжe пoтiм прoпoнувaти цiльoвим 

спoживaчaм тoвaр, вирoблeний iз мaксимaльним урaхувaнням цих oзнaк. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
Рeзультати рoбoти мeдичнoї сфeри у рoзвинутих країнах свiдчать прo 

eфeктивнiсть фoрмування ринку мeдичних пoслуг, насампeрeд у країнах ЄС. 

Здiйснюється oбґрунтoваний вибiр мoдeлi квазiринку мeдичних пoслуг i дoсить 

успiшнo рeалiзується у Вeликoбританiї, Нiмeччинi, Пoльщi та iн. I самe цi питання 

є прioритeтними й актуальними для нацioнальнoї систeми oхoрoни здoрoв’я в 

Українi. Крiм цiлeй eфeктивнoстi та справeдливoстi, фoрмування платнoгo i 

бeзoплатнoгo сeктoрiв oхoрoни здoрoв’я на oснoвi кoнкурeнцiї всeрeдинi та мiж 

сoбoю – цe значний крoк дo oрганiчнoї єднoстi загальнoгo ринкoвoгo сeрeдoвища, 

якe є мeтoю трансфoрмування суспiльства та йoгo лoкальнoї i важливoї структури 

– ринку мeдичних пoслуг, який пoтрeбує вiдпoвiдних умoв стабiлiзацiї у прoцeсi 

фoрмування i рoзвитку в сучасних умoвах. 

Пацiєнт є гoлoвним i oсoбливим спoживачeм сфeри мeдицини, який хoчe 

oтримати eфeктивну мeдичну дoпoмoгу вiд прoфeсiйних мeдичних рoбiтникiв, а 

oстаннi зoбoв’язанi надати таку дoпoмoгу [2]. 

У вiтчизнянiй наукoвiй лiтeратурi тeoрeтичнi i практичнi аспeкти фoрмувaння 

пoвeдiнки спoживaчiв мeдичних пoслуг дoслiджували такi eкoнoмiсти, як O. 

Василик, А. Вeличкo, Н. Губар, Н. Карпишин, М. Кoмунiцька, Я. Радиш; 

спeцiалiсти з oрганiзацiї oхoрoни здoрoв’я: А. Гoлячeнкo, Т. Пeдчeнкo, М. Пoлiщук 

та iн., увагу питанню дeржавних стандартiв надання мeдичних пoслуг пацiєнтам 

придiляли: Я. Бeрeзницький, М. Бiлинська, Г. Дзяк, Д. Карамишeв, Н. Кризина, I. 

Рoжкoва, Н. Ярoш [2]. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є обгрунтування основних аспектів медичного 

маркетингуяк основи фoрмувaння пoвeдiнки спoживaчiв мeдичних пoслуг. 

Мeдичнi пoслуги є oб’єктивнo нeoбхiдним eлeмeнтoм кiнцeвoгo спoживання в 

цивiлiзoванoму суспiльствi, при цьoму пoслуги oхoрoни здoрoв’я - нe звичайний 

ринкoвий тoвар, вирoбництвo i спoживання якoгo визначаються спiввiднoшeнням 

платoспрoмoжнoстi пoпиту та прoпoзицiї, а сoцiальнe благo, якe має бути наданo 

людинi у будь-якoму випадку, нeзалeжнo вiд тoгo, багата вoна чи бiдна, здатна йoгo 

oплатити чи нi [1].  

З тoчки зoру закoну взаємoдiя мiж пацiєнтoм та мeдичним закладoм 

рoзглядається, як правoвiднoсини спoживача та викoнавця пoслуги. Вiдпoвiднo дo 

пункту 13 статтi 1 Закoну України «Прo захист прав спoживачiв» налeжна якiсть 

тoвару, рoбoти абo пoслуги – властивiсть прoдукцiї, яка вiдпoвiдає вимoгам, 

встанoвлeним для цiєї катeгoрiї прoдукцiї у нoрмативнo-правoвих актах, та умoвам 

дoгoвoру iз спoживачeм . 

Маркeтинг в oхoрoнi здoрoв’я мoжна визначити як систeму принципiв, мeтoдiв 

i захoдiв, щo базуються на кoмплeкснoму вивчeннi пoпиту спoживачiв i 

цiлeспрямoванoму фoрмуваннi прoпoзицiй мeдичних пoслуг вирoбникoм таких 

пoслуг [2]. 
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Пoряд iз пoняттям маркeтингу в oхoрoнi здoрoв’я є пoняття мeдичнoгo 

маркeтингу, гoлoвна цiль якoгo – пiдвищити наявний низький ступiнь 

iнфoрмoванoстi спoживачiв прo мeдичнi пoслуги та їхню якiсть, а такoж дoпoмoгти 

oцiнити сeрвiсну складoву частину надання таких пoслуг для їх пoдальшoгo 

покращення [1]. 

Маркeтинг у сфeрi oхoрoни здoрoв’я базується на кoнцeпцiї сoцiальнo-

eтичнoгo маркeтингу, суть якoї пoлягає у визначeннi пoтрeб спoживачiв та 

задoвoлeннi їх eфeктивнiшe, нiж кoнкурeнти, з урахуванням загальнoлюдських та 

суспiльних інтересів [3]. 

Oскiльки мeдичнi пoслуги є дoсить спeцифiчними та зачiпають пoняття життя 

i здoрoв’я пацiєнтiв, рeалiзуючи кoмплeкс мeдичнoгo маркeтингу, вартo завжди 

пам’ятати чинники, якi впливають нa фoрмувaння пoвeдiнки спoживaчiв мeдичних 

пoслуг. Вeликим крoкoм у рoзвитку напрямку мeдичнoгo маркeтингу стала б 

рoзрoбка загальних унiфiкoваних стандартiв, якими б кeрувалась вся спiльнoта при 

прoсуваннi мeдичних пoслуг та мeдичних закладiв. 

Дeякi клiнiки вивoдять для сeбe oснoвнi принципи, яким i слiдують у свoїй 

дiяльнoстi. Oсь дeякi з таких принципiв мeдичнoгo маркeтингу [1]: 

 прoфiльна oсвiта: управлiння мeдичним маркeтингoм спeцiалiстами бeз 

прoфiльнoї мeдичнoї oсвiти мoжливe, oднак в такoму випадку слiд залучати лiкарiв 

дo кoнтрoлю дiй маркeтoлoга; 

 прoфeсiйна eтика: маркeтoлoг має знати eтичнi нoрми, прийнятi в мeдичнiй 

спiльнoтi, i рoздiляти їх; 

 eтика кoмунiкацiй: нeдoпустимo в прoцeсi кoмунiкацiї будь-яким чинoм 

oбражати пoчуття пацiєнтiв з вадами, тими чи iншими захвoрюваннями, залякувати 

пацiєнтiв, змушуючи їх приймати нeoбдуманi рiшeння, прoтиставляти здoрoвих та 

хвoрих тoщo; 

 нeупeрeджeнiсть: мeдичний маркeтинг пoвинeн бути нeзалeжним вiд будь-

яких думoк викoнавцiв мeдичнoї пoслуги, вирoбникiв лiкiв чи мeдичнoгo 

oбладнання; вiн має oпиратися лишe на думки, прийнятi в мeдичнiй спiльнoтi; 

 iнфoрмування пацiєнта: мeдичний маркeтинг пoвинeн прагнути дo пoвнoгo 

iнфoрмування пацiєнта прo oсoбливoстi прoцeсу дiагнoстики та лiкування, прo 

мoжливi ризики та ускладнeння [1]. 

Таким чинoм, маркетинг у сфері охорони здоров‘я - цe пiдприємницька 

дiяльнiсть, яка кeрує прoсуванням мeдичних пoслуг вiд їх вирoбника дo спoживача; 

цe такoж сoцiальний прoцeс, за дoпoмoгoю якoгo прoгнoзується, рoзширюється та 

задoвoльняється пoпит на мeдичнi пoслуги чeрeз їх рoзрoбку, прoсування та 

реалізацію. 
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В сучасних умовах перерозподілу світових ринків конкурентоспроможність 

товару на ринку є максимально актуальною. Велике значення має глобалізація 

фінансово-економічних відносин та посилення конкуренції. Для того, щоб товар 

був конкурентоспроможним, він повинен займати вигідне положення на ринку. Так 

як ринки складаються з покупців, що різняться за своїм географічним положенням, 

купівельною спроможністю, звичками та потребам, усі ці змінні повинні бути 

використані для окремого сегменту ринку [1]. Як показує практика, позиціонування 

товару на ринку є однією з основних стратегій у діяльності підприємства. 

Дослідження питань позиціонування товару на цільовому ринку проводились 

такими дослідниками, як: Д. Аакер, С. Дібба, Ч. Лемба, Я. Данбара, Г. Багієва, Н. 

Бутенко, Т. Примак, О. Дурович, Є. Голубкова, А. Старостіна та ін. 

Розробка ефективної стратегії позиціонування товару на цільовому ринку є 

визначним чинником ефективного функціонування підприємства в цілому. 

Позиціонування в першу чергу повинно бути обґрунтованим відповідно до ряду 

визначених чинників, а саме – географічним розташуванням, актуальністю товару 

для цільової аудиторії, коректно підібраного цільового ринку [2]. Сама стратегія 

позиціонування товару є ключовим інструментом довгострокового успіху 

компанії. 

Існує перелік основних факторів, які необхідно враховувати при виборі 

стратегії охоплення ринку, а саме [3]: 

– Наявність ресурсів. При обмежених ресурсах найдоцільнішою є саме 

стратегія цільового маркетингу. 

– Ступінь однорідності продукції. Для однорідного товару більш підходить 

масовий маркетинг, для товарів широкого асортименту більш прийнятна стратегія 

диференційованого чи концентрованого маркетингу. 

– Етап життєвого циклу товару. При виході фірми  на ринок із новим товаром 

доцільно пропонувати лише один варіант новинки. 

– Ступінь однорідності ринку. Якщо споживачі мають схожі смаки, бажання, 

купують майже однакову кількість товарів за певні періоди й однаково реагують на 

певні маркетингові стимули, то, безперечно, доцільним варіантом буде орієнтація 

на масовий маркетинг. 
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– Маркетингові стратегії конкурентів. Якщо конкуренти сегментують ринок, 

масовий маркетинг матиме згубні наслідки, тож потрібно орієнтуватись на цільове 

обрання ринку. 

Одним з головних чинників успішного функціонування підприємства та 

просування товару на відповідному цільовому ринку є визначення доцільності 

застосування запропонованої стратегії позиціонування, а також, зважаючи на те, 

що ринок щоденно розвивається, а споживчі потреби вносять свої корективи, 

необхідним є розгляд можливості охоплення нових цільових ринків та 

удосконалення існуючих стратегій позиціонування та просування [4]. 

Загалом позиціонування товару на ринку – це забезпечення йому чітко 

відокремленого від інших товарів місця та свідоме відношення щодо цільових 

споживачів. 

Історія налічує безліч яскравих світових прикладів позиціонування товару за 

стратегією конкурентного позиціонування, а саме: 

– Одним з найперших світових прикладів застосування цієї стратегії було 

позиціонування автомобілів як екіпажу без коней; 

– Свого часу «7up» відокремились від виробників коли по стратегії «не-кола». 

Споживач, який не хоче купувати колу, на підсвідомому рівні купуватиме «не-

колу» - «7up»; 

– Слоган IBM – «Think». Це допомогло Apple протиставити себе IBM за 

допомогою фрази «Think different» та позиціонувати комп'ютери як такі, що 

створені для розваг. 

Будь-який товар споживачі сприймають як набір певних його властивостей. 

Для того, щоб зрозуміти, чому споживачі надають перевагу саме цьому товару, а 

не іншим,  треба порівнювати усі властивості, що він має.   

Маркетингові дослідження ринку дають можливість здійснити його 

сегментацію, тобто розподіл споживачів на групи на підставі різниці в їх потребах, 

характеристиках та поведінці. На основі сегментації здійснюється позиціонування 

товару на ринку. Позиціонування передбачає визначення, чим товар підприємства 

відрізняється від товарів конкурентів, і на основі яких характеристик можна 

здобути конкурентні переваги у свідомості потенційних споживачів. В результаті 

вибираються цільові сегменти, на які робиться акцент при просуванні товару. 
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Письмовий переклад — це процес перекладу, коли оригінал тексту однією 

мовою та перекладений текст іншою зафіксовані на папері, і передбачає 

можливість повертатись до них повторно. Варто зазначити, що вихідна інформація 

для такого виду перекладу може бути й усною, але головним є те, що результат 

перекладу має бути зафіксований у друкованому форматі.  

Розглянемо декілька видів письмового перекладу.  

Найбільш уживаним та розповсюдженим є літературний переклад. Він 

використовується для перекладу художніх творів, есе або творчих статей. Вимагає 

розуміння змісту тексту перекладачем, вміння виразити основну думку, не 

зважаючи на складність роботи.   

Наступним є переклад юридичних текстів. Юридичні контракти, документи 

становлять не меншу частину роботи перекладачів. До того ж, юридичні фірми не 

рідко стають клієнтами перекладачів з іноземних мов, які потребують підтримку 

професіоналів у процесі здійснення господарської діяльності.  

Переклад статей, праць на наукову й технічні теми, а також допомога в усній 

комунікації з іноземними виробниками входять до компетенції фахівця, що 

займається технічним перекладом. Такий вид перекладу вважається 

найскладнішим серед усіх. Перекладач повинен мати особливі знання у тій чи 

іншій галузі. Для правильного здійснення перекладу той, хто здійснює переклад, 

має здійснити кілька кроків. Спершу потрібно прочитати текст оригіналу, 

звертаючи пильну увагу на всі аспекти обсягу роботи, як на мову тексту, так і на 

стиль його викладання.  

Письмовий переклад має ряд особливостей, якими не можна нехтувати. Якщо 

зміст оригіналу та перекладу не співпадають або ж згадані у тексті події викладені 

не в послідовності, переклад не можна вважати виконаним.   

Інший аспект такого виду перекладу — це сприйняття фінальної версії тексту 

іноземною мовою. Не дивлячись на те, чи це стаття або книга, після здійснення 

ряду трансформацій з текстом письмовий переклад має бути таким же завершеним 

з точки зору змісту тексту, як й оригінал. Звичайно, у такому випадку край 

важливим є дотриманням всіх правил та норм. Тому кожна здійснена робота може 

вважатись не лише сухо перекладом, а й унікальною, творчим доробком [1, с. 129].  

Письмовий переклад — це детальний переклад семантичного навантаження, 

викладений у текстовому форматі. В той же час граматична структура матеріалу 

вихідного тексту буде відрізнятись від оригіналу.  Технічний переклад має головну 

трудність, те, що вимагається повна вілповідність точної передачі змісту тексту, і 

має бути пристосована до особливостей форм мови замовника. Таким чином, при 
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потребі адекватного такого виду перекладу високого рівня рекомендовано 

звернутись до спеціалістів  у цій галузі, які розуміють специфіку такої роботи.  

Відповідно можна зробити висновки, що комп‘ютерні програми не зможуть з усією 

точністю виконати такий переклад.  

Фірми письмового перекладу стануть в пригоді, якщо є потреба у точному 

перекладі документа, художнього тексту або будь-якого іншого ресурсу, який 

базується на зафіксованій розповіді. Враховуючи високий попит на такого роду 

сервіс, варто зазначити деякі характерні особливості письмового перекладу 

документів. Передусім, варто підкреслити, що в якому стилі можуть бути 

перекладені: художні твори різних жанрів, навчальна література, наукові статті, 

посібники, робочі документи, контракти, листи, рекомендації, документи 

особистого характеру. В деяких випадках необхідно звернутись для нотаріального 

засвідчення документів для підтвердження того, що обидва перекладу наповнені 

одного й того ж змісту.  

Розуміючи текст, перекладач засвоює не стільки саму думку тексту, скільки 

формулу думки, її дискритне представлення, інформацію про неї. Таким чином, в 

рамках цієї формули він моделює аналогічну думку засобами другої системи знаків 

у вигляді перекладеного тексту, тобто при письмовому перекладі відбувається не 

переформулювання думку, а наповнення однієї і тієї ж самої моделі допустими 

значеннєвими варіантами. Об‘єктивність вихідного тексту така ж відносна, як і 

об‘єктивність перекладеного, якщо врахувати, що вихідний текст — це не тільки 

матеріальний об‘єкт, а й результат авторської інтерпретації дійсності.  

Інтерпретація завжди допускає деякі викривлення світу у свідомості людини. 

У процесі перекладальницького сприйняття на вихідний текст накладаються ряд 

суб‘єктивних обмежень, обумовлених взаємодією предметно-логічною та 

лінгвістичною картин світу, які існують у свідомості автора вихідного тексту. 

Необхідно, щоб предметно-логічні або, принаймі, лінгвістичні картини світу, 

відображені текстом оригіналу та його реципієнтом, накладалися одна на одну або 

хоча б перетиналися в мінімально допустимих межах.  

Проблема оцінки перекладу незмінно пов‘язана з визначенням двох понять, а 

саме авдекватності та еквівалентності. Поняття адекватності пов‘язане з чинником 

відтворення комунікативного ефекту оригіналу з врахуванням 

лінгвосоціокультурних особливостей мов, переклад текстів яких здійснюється, та з 

обов‘язковими правками з врахуванням відмонностей між двома мовами. Поняття 

еквівалентності означає здатність виконувати прагматичну задачу, заради якої 

власне виконано переклад.  

Передача всіх аспектів перекладу майже неможлива. Провідним є 

прагматичний. Основна прагматична настановка зображена з врахуванням 

розбіжностей у сприйнятті одного й того самого тексту представниками різних 

культур. Це включає спрямування на отримувача інформації (реціпієнта), ціль 

перекладу, міжмовні та міжкультурні чинники [2, с. 12].  

Найголовнішими показними адекватності є, по-перше, змістова точність та 

ясність, повнота і глибина, які в своїй єдності забезпечують сематичну адекватність 

перекладу. Змістова точність передбачає, що всі положення, що трактуються в 
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оригіналі, мають бути перекладені. Змістова ясність представляє собою те, що 

необхідно правильно перекласти думку, концепцію, викладену автором; змістова 

повнота й глибина — що переклад потрібно розуміти як глобальну схему того, що 

сказано, ким, кому і як? По-друге, показником адекватності є прагматична 

адекватність, яка, в свою чергу, виявляється необхідною складовою прагматичого 

відношення перекладача до тексту перекладу, напрямленого одночасно як на 

збереження лінгвосоціокультурних особливостей вихідної мови, так і на їх 

транспозицію в культуру реципієнта перекладу [3, с. 13]. При цьому переклад 

повинен супроводжуватись коментарями, поясненнями перекладача, 

відображуючи «картину світу» вихідної мови. Лексична еквівалентність становить 

основний показник еквівалентності, досягти якого можна шляхом напрямленості 

на цілий текст в пошуках міжмовних еквівалентів та варіативних відповідностей.  

Темп здійснення перекладу є вадливим оказником для письмового перекладу, 

але не завжди є принципіальним питанням.  

Отож, вихідною формулою для зійснення письмового перекладу має бути: 

передава зрозумілого значення (якість та точність; повнота та глибина викладу); 

логічніть; контекстність; правильне оформлення висловлювань на мові перекладу; 

нармативність мови перекладут лексична еквівалентність; темп й творчий характер 

перекладу. Такі показники є специфічними особливостями письмового перекладу, 

які у своій сукупності дають можливість оцінити повноту та завершеність 

перекладу.  
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ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ  

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА «ШАГРЕНЕВА ШКІРА»  

У 1831 р. О. де Бальзак опублікував роман «Шагренева шкіра», тема якого 

була успадкована від романтиків і з самого початку хвилювала автора, як 

психологічна проблема – всепоглинаюча пристрасть, що володіє людиною.  

Головна ідея твору – життя талановитої, але бідної молодої людини, яка 

втратила мрії юності у зіткненні з егоїстичним і бездуховним буржуазним 

суспільством. В цій книзі окреслена головна риса творчості письменника – 

фантастичні образи, придумані та описані в романі, не суперечать реалістичному 

відображенню дійсності, а, навпаки, надають особливої інтриги та філософських 

узагальнень. 

В  своєму романі Бальзак розкриває перед нами картину сучасного 

французького суспільства тих часів, що описана в різких, контрастних 

протиставленнях, наприклад: гральний будинок – світська вітальня; молодий 

талановитий чоловік (Рафаель де Валантен) – натовп продажних жінок і літераторів 

тощо. 

Було б надто односторонньо розглядати цей роман тільки як ще одну 

бальзаківську притчу про рййнівну владу грошей. Проблематика роману значно 

ширша, він носить філософсько-символічний характер і соціальні картини тут 

існують лише як необхідний фон, а не як головна мета [2]. 

На прикладі долі головного героя Рафаеля де Валантена, який стоїть перед 

дилемою століття: «бажати» і «могти», розкриті філософські формули роману. 

Рафаель спочатку вибирає шлях ученого, але, підхопивши хворобу того часу, 

відмовляється від нього заради блиску і насолоди світського життя. Переживши 

повний крах у своїх амбітних намірах, знехтуваний жінкою, якою так 

захоплювався, залишившись без мінімальних кошт для існування, герой був 

готовий покінчити життя самогубством. Саме в цей час доля зводить його з дивним 

антикваром, який дарує могутній талісман – шагреневу шкіру, для власника якої 

бажання і можливості стають реальністю. Однак відплатою за всі бажання стає 

життя Рафаеля, яке швидко спливає разом із зменшенням розміру шагреневої 

шкіри. Вихід із даної ситуації лише один – вгамувати всі бажання. Ставши відразу 

багатим і знаменитим, головний герой раптом виявляє, що ефект шагреневої шкіри 

поширюється не тільки на “великі” бажання, але й на елементарні, звичайні рухи 

людської душі. Виявляється, що достатньо йому виказати якусь дрібницю, 

побажати чогось зовсім буденного, механізм фатального договору відразу 

спрацьовує – бажання здійснюється, шкіра зменшується і життя коротшає. 

Виявляється, що шагренева шкіра має на увазі бажання в буквальному сенсі. 

Рафаель опиняється в диявольській пастці: він не може навіть вживати евфемізмів, 

щоб одразу це бажання не здійснилося і життя його не скоротилося. Головний 

герой, охоплений панікою, намагається відгородитися від зовнішнього світу, 
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виключити саме поняття бажання зі своєї психології, але це означає – померти 

живцем. 

Цілком очевидно, що основна ідея, фактично, не в грошах. Весь механізм 

взаємодії шагреневої шкіри і долі Рафаеля заснований зовсім на іншому – на суто 

психологічному характері слова “бажання”. Іншими словами, Бальзак досліджує 

механізм взаємодії людських бажань і пристрастей загалом. 

За будь-яке бажання людина платить часткою свого життя. І антиквар, що 

подарував Рафаелю цей талісманом, з самого початку не приховує його основного 

змісту. “Людина, – каже він, – слабшає через дві інстинктивні дії, які виснажують і 

висушують джерела нашого життя, через два дієслова: хотіти і могти. Хотіти – 

спалює нас, могти – знищує” [1, с. 148]. 

За образом Рафаеля приховано життєвий досвід молодого Бальзака, який на 

власній долі вже пізнав спопеляючу дію пристрастей і бажань, нескінченних 

спробах піднятися вище межі, що призначена долею, але не задовольняє тебе. В 

романі символічно узагальнюється не тільки особиста письменницька доля, але й 

духовний досвід цілого покоління – романтичних геніїв і мрійників, які раптом 

виявили в своїй душі й навколо себе холодну порожнечу. 

Оноре де Бальзак в “Шагреневій шкірі” намагається дати філософсько-

психологічну форму залежності між точкою початку – пристрастю – і кінцевою 

точкою – порожньою перенасиченістю і смертю. Отже, головна вихідна ідея 

роману “Шагренева шкіра” – це аналіз певного етапу розвитку романтичної 

психології суспільства. 

Наразі повернемося до іншої сторони питання – до проблеми зовнішнього 

середовища та обставин, в яких ця психологія має місце, щоб краще зрозуміти 

функцію соціально-критичних елементів роману. Рафаель міцно пов’язаний з 

навколишнім середовищем, він не просто згорає у вогні власних бажань – його 

доля, його характер знаходяться в постійній взаємодії з суспільством. Більш того, 

суспільство, по суті, вороже відноситься до людини, особливо, коли вона страждає. 

Воно боїться людських страждань і виштовхує людину зі свого організму, як 

чужорідне тіло, і, навпаки, оточує турботою і ласкою тих, хто процвітає. Таким 

чином, в романтично-абстрактну філософську ідею роману включено цілком 

реалістичні й конкретні моменти. 

Підсумовуючи вищевикладене, робимо висновок, що у романі розкрито дві 

системи буття: життя, повне насолод і пристрастей, яке призвело до знищення 

людини, і життя аскетичне, єдиним задоволенням якого були знання і потенційна 

могутність. Бальзак змалював як сильні, так і слабкі сторони обох цих систем на 

прикладі образу Рафаеля, який спочатку майже губить себе в річці пристрастей, а 

потім поступово помирає у «рослинному» існуванні без бажань та емоцій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ГУМОРУ 

У сучасному перекладознавстві проблема перекладу комічного набуває 

особливої актуальності, оскільки кіно- переклад на сьогодні займає важливу роль у 

сфері перекладу загалом. Зважаючи на недостатню кількість робіт та досліджень, 

які були б присвячені виключно перекладу гумору та інших форм комічного в 

телесеріалах, на основі загальнодоступних матеріалів було розглянуто основні 

проблеми, які виникають під час перекладу українською мовою телевізійних 

серіалів загалом, а також визначених раніше різновидів комічного. У ході аналізу 

виявлено найбільш ефективні шляхи їх вирішення для адекватної передачі 

авторської задумки. Визначено не лише найбільш поширені в англомовному 

телевізійному дискурсі форми комічного, а й традиційні методи їх перекладу, що 

застосовуються на українському телебаченні, а також різноманітні шляхи 

збереження комічного ефекту в перекладі за допомогою використання 

професійними перекладачами певних міжмовних трансформацій 

Предметом дослідження є гумор — найбільш поширений сучасний різновид 

комічного. Поняття гумору визначається як всеосяжне явище, спосіб бачення, 

спосіб життя. Природа гумору залежить від лінгвокультурних особливостей країни, 

до якої він належить, а отже цей феномен відтворює національну картину світу. 

Згідно з цим, перекладачеві слід враховувати особливості етнічного 

світосприйняття для адекватного відтворення змісту дискурсивного 

гумористичного утворення. Також необхідно мати можливість знати хоча б щось 

про культури, що беруть участь у перекладі, щоб зрозуміти оригінал і мати 

можливість його відтворити. Під час аналізу ми визначили, що необхідно 

враховувати національний характер гумору, оскільки в різних суспільствах одне і 

те ж може викликати різні реакції, що призводить до неадекватних 

одиниць відтворення вихідної мови у цільовій мові. Виходячи з того, що 

відтворити повністю зміст та експресивно-емотивне забарвлення не завжди 

вдається, найкращим лексико-семантичним засобом передачі гумору мови-

джерела мовою перекладу вважається компенсація. Необхідною умовою перекладу 

вважається підбір відповідних фонетичних, лексичних та фразеологічних засобів 

для передачі не лише семантики гумористичного утворення мови оригіналу, а 

також їх експресивних та функціональних особливостей. 

Ще однією проблемою перекладів англомовних жартів на українську мову є 

те, що в англійській мові багатозначність розвинена більшою мірою ніж в 

українській мові, хоч українські синонімічні ряди багатші за відповідні англійські 

[2; 3]. Це ж стосується і дієслів, багатозначність яких в англійській мові суттєво 

переважає. Наприклад: Police arrested two kids yesterday, one was drinking battery 

acid, the other was eating fireworks. They charged one – and let the other off – переклад 

не можливо здійснити, оскільки комізм побудований на багатозначності слів 

charged і let off. Charged означає і «звинуватити» і «зарядити», а let off означає 
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«відпустити» або «вистрелити». Тому перекладачеві не легко буде підібрати навіть 

функціональний відповідник жарту. Британський журнал «Mirror» пропонує 

наступні анекдоти, котрі входять в двадцятку найкращих: I went to the doctor the 

other day and said: “Have you got anything for wind?” So he gave me a kite – це мовний 

жарт, ефект каламбуру якого побудований на багатозначності. В жарті 

відбувається «протиставлення сценаріїв», тобто несумісність між неочікуваним та 

дійсним. Джерелом двозначності в ньому є слово «wind», оскільки в анекдоті 

йдеться про ліки від метеоризму, а не про вітер. Дослівний переклад такого жарту 

неможливо здійснити, тому що втратиться каламбур.  

Існують в англійські мові і анекдоти, що базуються на співзвучності: I went to 

the zoo the other day. There was only a dog in it – it was a shihtzu  – переклад такого 

жарту здійснити неможливо, оскільки співзвучність полягає в назві китайської 

собаки Ші-тсу з англійським виразом «shit zoo», що виражає поганий стан 

зоопарку. Функціональний відповідник такого анекдоту приблизно може звучати 

так: «Коли мама запитала дівчинку, чому насіння розкидане по хаті, та відповіла 

що це не вона, а шалений огірок». Проте, тематика даного анекдоту дуже далека 

від тематики оригінального анекдоту. У цьому випадку Шалений огірок означає 

назву рослини, доторкнувшись до якої відбувається справжній «бум» і насіння 

розлітається на 12 метрів. Для розуміння цього жарту, відповідно, потрібно знати 

про існування такої рослини.  

Попри те, що функціональний підхід до перекладу мовних жартів є 

найкращим, не завжди можна придумати або знайти хороший відповідник, 

особливо, якщо анекдот вживається в певному контексті і перекладачу потрібно 

чітко дотриматися теми жарту, відповідно до цього контексту. Англомовні жарти 

також багаті на свої національні особливості, реалії, традиції. Звичайно, зрозуміти 

такі жарти – завдання не з простих, адже потрібно досить добре знати культуру 

іноземців, їх історію, відношення до інших та до життя, зрештою, зануритися в 

їхню буденність. Перекласти такі анекдоти простіше тільки у тому випадку, якщо 

на основі цих реалій не будується сам каламбур жарту. Отже, вирішенням проблем 

перекладу гумору може бути лише сам перекладач, його креативність, обізнаність 

та творчі здібності. Адже саме він виступає тією проміжною ланкою між двома 

різними мовами та культурами. 
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ПАМ’ЯТКИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО КЛАСИЧНОГО ЕПОСУ 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» 

Довгий процес розвитку літератури, що потерпіла значних змін після 

завершення античності і руйнування більшості римської писемної спадщини, 

призвів до появи класничного середньовічного героїчного епосу. Тоді як у 

ранньосередньовічному героїчному епосі, оспівувався героїзм та людей котрі 

боролися за інтереси свого роду і племені (іноді проти утиску своєї честі), в епосі 

становлення Середньовіччя оспіваний герой, який бореться за товаришів і силу 

своєї держави. Його вороги - це іноземні завойовники і феодали, котрі хочуть 

загарбати цілістність батьківщини в свою користь,  тому і завдають своїм егоїзмом 

великої шкоди загальнодержавній справі. У цьому епосі менше фантастики, майже 

відсутні міфологічні елементи на місце яких стають елементи християнської 

релігійності. За формою він має характер великих епічних поем, або циклів малих 

пісень об'єднаних особистістю героя або важливою історичною подією [2]. 

Вся ця зміна культурних епох була на стикові 12го століття, саме в цей час 

остаточно склалися феодальні відносини, вже завершився процес становлення 

особистості. Істотно розширився кругозір європейців завдяки ряду обставин: 

Епосі хрестових походів за межі Західної Європи - знайомство з життям мусульман, 

Сходу, з більш високим рівнем розвитку.  Ці нові враження збагатили європейців, 

розширився їх кругозір. За допомогою арабської літератури європейці почали 

знайомитися з пам'ятками давньогрецької культури. Розширення кругозору 

привело до формування нового світосприйняття [1]. 

Наприклад, у період 12-14 століть Французький епос найкраще зберігся у 

вигляді поем. Старофранцузькі героїчні поеми називались “chansons de geste” 

(піснямі про діяння). Вони мали обсяг — від 1.000 до 20.000 віршів і складалися зі 

строф різної довжини або “тирад“ з’єднаних асонансами, які в різних редакціях 

поступово почали поступатися римам [3]. 

Популярними представниками класичного середньовічного епосу є такі твори 

як:  
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“Старша Едда” — епос скандинавських народів. До неї входять міфологічні, 

героїчні, повчальні пісні та оповіді про богів, які виконували скальди -поети з 

оточення військових вождів. “Пісня про нібелунгів“ (12 століття) Історична основа 

цього епосу - загибель Бургундського королівства, зруйнованого Гунами 437 р. 

Іспанська “Пісня про мого Сіда”. Головний герой цього твору - захисник 

народних інтересів, який понад усе прагне звільнити рідну землю від зазіхань 

войовничих арабів [4]. 

“Слово о полку Ігоревім” – це руський героїчний епос, описуючий похід Ігоря 

Святославовича на половців. Розповідає не про перемогу війська, а навпаки, про 

його поразку [6]. 

“..Повідаєм, як, сповнившись завзяття 

І болю за страждальну рідну землю, 

Одчайний князь полки свої хоробрі 

На землю Половецькую водив..” [5] 

Головною темою "Слова о полку Ігоревім" є патріотичність, саме на ній 

заснований сюжет твору і його основна думка. Тема Батьківщини, неньки, і 

героїзму – все це забарвлене почуттям патріотизму. 

Поема починається з вступу, в якому оспівується оповідач, котрий прославляє 

героїв Русі та її синів. Далі, поема ділиться по частинах: перша глава розповiдає 

про похід Ігоря, його поразку, та те як князь опиняється в полоні; друга частина - 

Святослав Всеволодович і його "золоте слово"; третя частина - плач Ярославни за 

долю; у висновку - повернення Ігоря [7]. 

Завдяки відносно нещодавних лінгвістичних дослідів, можна стверджувати: 

даний твір було записано до 13 століття, але скоріш за все пізніше описуваних подій 

1185го року. Це зробив по різним свідченням або монах котрий був свідком цих 

подій, або так званим Мусіним-Пушкіном, дворянином котрий був любитилем і 

знавцем давностей [6]. 

Висновком може слугувати положення про те, що “Слово о полку Ігоревім”, є 

хоч і східноєвропейським, але маркером розвитку економічних відносин, котрі 

дали змогу осягнути навколишній світ, наскільки це могли сучасники даного твору 

і натхнути на хоч і наративний, але запис історичних подій, які для сьогоднішної 

історії мають велике значення. 
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РОМАН ПРО ТРІСТАНА ТА ІЗОЛЬДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Середньовічна легенда, що прийшла до нас тільки у XIX ст. в романі 

французького філолога Жозефа Бедьє, сучасна й невмируща.  

Жозеф Бедьє (1864-1938) – видатний французький філолог і письменник, 

дослідник середньовічної культури. «Роман про Трістана та Ізольду» – один з 

ключових творів Бедьє, чудовий переказ знаменитої кельтської легенди. [1] 

Виникла ця легенда, гадають, десь у X сторіччі, потім набула форми 

віршованого французького роману (XII ст.), який до наших часів не дійшов, а далі, 

в різних версіях, але зі збереженням основного сюжетного кістяка, пішла по всіх 

чи майже всіх землях Західної Європи. Докотилась ця легенда і до Росії як складова 

частина одного збірника рицарських повістей (XVII ст.). Леся Українка в примітці-

передмові до своєї поеми «Ізольда Білорука» так надзвичайно стисло переказує 

сюжет «Роману про Трістана та Ізольду»: «Зміст його - фатальне та нещасливе 

кохання лицаря-васала Трістана і його королеви Ізольди Золотокосої. Се кохання 

постало з чарівного дання, любовного напою, випитого через помилку». Основа 

сюжету, як бачимо, зовсім фантастична: чарівний напій, який з'єднує молодих 

людей непереможним, довічним коханням. Але самі постаті рицаря Трістана і 

королеви Ізольди ввійшли в світову галерею вірно закоханих пар, недаром же 

Данте називає їх у тому розділі «Пекла», де мова йде про найпрославленіших 

коханців древності. «Сильна, як смерть, любов» - цими «соломонівськими» 

словами можна було б охарактеризувати оте кохання дружини короля Марка з його 

васалом, яке Леся Українка зве «фатальним та нещасливим». Художній переклад 

твору здійснив видатний український поет – Максим Тадейович Рильський.  [2] 

У романі можна виділити два шари. Один з них лежить на поверхні – це 

конфлікт кохання Трістана та Ізольди з етичними та громадськими нормами свого 

часу, причому любові незаконної, оскільки Трістан – племінник і васал Марка, а 

Ізольда – його дружина. Тому між ними стали чотири суворих закону: феодальний, 

шлюбний, кровний, морально-етичний. 

Другий шар – фатальність одного кохання, здатного реалізуватися лише за 

умови постійного роздвоєння душі, напруженості почуттів, своєї заборонності. 

Ставлення автора до порушеного їм морально-суспільного конфлікту двояко: з 

одного боку, він начебто визнає правоту пануючої моралі, змушуючи Трістана 

страждати через усвідомлення своєї провини. 

З іншого боку, він не приховує свого співчуття закоханим, зображуючи в 

позитивних тонах всіх, хто сприяв їй, і висловлює своє задоволення з приводу 

невдач або загибелі ворогів. Автор прославляє любов, яка сильніша за смерть, яка 

не бажає рахуватися ні з ієрархією, встановленою феодальним суспільством, ні з 

законом католицької церкви. Роман містить елементи критики основ цього 

суспільства. 
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Сучасний французький письменник Мішель Турньє вважав, що кожен вічний 

образ (Дон Кіхот, Прометей, Гамлет, Фауст) є втіленням бунту проти 

встановленого порядку. Він зазначав: 

«Дон Жуан – втілення бунту свободи проти вірності, бунту свободи людини, 

що шукає насолод, проти подружньої вірності. Дивний парадокс Трістана та 

Ізольди полягає в тому, що вони також повстають проти подружньої вірності, але 

роблять це не заради свободи, а в ім’я вірності глибокої, стійкої, – вірності 

фатальної пристрасті». [3] 

У легенді про Трістана можна знайти багато збігів з міфом про Тесея і 

Мінотавра. Як і Тесей, Трістан повинен перемогти чудовисько - велетня Морольта, 

що вимагає данину у вигляді юних прекрасних дів, або ж дракона, що спустошує 

землі Ірландії. У деяких варіантах міфу велетень Мо-рольт і дракон чітко 

розрізняються і є різними персонажами, в інших же вони з'єднуються в одне 

жахливе істота. Йдучи по стопах Тесея, Трістан відвойовує Ізею, але не для себе: 

Тесей віддає Аріадну Діонісу, а Трістан віддає Ізею свого дядька, короля Марка.  

Наприкінці оповідання корабель під білими вітрилами означає повернення 

Тесея (або смерть його батька Егея) і повернення Ізеі, а під чорними - смерть для 

обох коханців. Іноді йдеться не про вітрила, а про особливий прапор: у творі 

Вагнера човен Ізольди наближається до берега з прапором на щоглі, що виражає 

«світиться радість, яскравіше самого світла ...». [4] 

Образи Трістана та Ізольди символізують такі глибинні антиномії людського 

життя, як протиріччя між законною й незаконною любов’ю, між любов’ю й боргом, 

між дружбою й зрадництвом, і, нарешті, між любов’ю й пристрастю. Наприкінці 

роману Бедье як би присвячує образи Т. і И. читачеві: “Вони шлють через мене вам 

привіт, всім тим, хто нудиться й щасливий, хто скривджений любов’ю й хто жадає 

її, хто радісний і хто тужить, всім люблячої. Нехай знайдуть вони тут розрада в 

мінливості й несправедливості, у досадах і негодах, у всіх стражданнях любові”. [5] 

Соціальний зміст «прототипу» у формі художньо розробленої трагічної 

концепції перейшов в більшій чи меншій мірі в усі наступні обробки сюжету і 

забезпечив йому виняткову популярність аж до епохи Відродження. У пізніший час 

він також багато разів розроблявся поетами в ліричній, оповіднійї і драматичній 

формі, особливо в XIX столітті. Найбільшою обробкою його тут є - опера Вагнера 

«Трістан та Ізольда» (1864; по Готфріду Страсбурзькому). [6] 
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ОСОБИСТА ІСТОРІЯ ЯК ГІПОТЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ЗВІЛЬНЕННЯ 

ЛЮДИНИ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ В РОМАНІ ВІЛЬЯМА 

СТАЙРОНА «ВИБІР СОФІ» 

У романі Вільяма Стайрона «Вибір Софі» суттєву роль відіграють ідеї 

французького екзистенціалізму. Однією з визначальних рис екзистенціалізму є 

проблема «вибору». Героїні протягом її недовгого життя необхідно прийняти три 

кардинальні рішення: відмовити в допомозі учасникам польського Опору, з двох 

дітей відправити в газову камеру дочку і померти разом з коханим. 

На життєвому шляху головної героїні роману польки Софі Завістовської 

постійно виникають ситуації, коли вона змушена робити вибір, який не пов’язаний 

з її власним рішенням. Спочатку вона підтримує батька в пронацистській 

пропаганді, адже боїться відмовити йому. Далі, коли нацисти здійснювали 

окупацію Варшави, Софі відгороджується від цієї справи з надією, що фашизм не 

торкнеться її. Але її батька та чоловіка було застрелено фашистами у дворі 

університету. В той самий момент вона розуміє: «Ведь если немцы могли так нагло 

повести себя с десятками и десятками беззащитных, ничего не подозревавших 

преподавателей, это говорит о том, что в ближайшие годы Польшу ждут бог весть 

какие ужасы» [1, с. 348].  

Коли Софі поставлена перед вибором – син чи дочка, вона ніяк не може 

узгодити цю ситуацію зі здоровим глуздом, відчуваючи її повну абсурдність: «Она 

не могла этому поверить. Она просто не могла поверить, что стоит, не чувствуя 

боли, обдирая колени, на бетонной платформе, так крепко прижав к себе детей, что 

казалось, их плоть должна врасти в ее плоть, несмотря на разделявшую их одежду. 

Она не верила – никак не могла поверить, словно лишилась рассудка» [1, с. 665].  

Ситуація вибору між дітьми – це «вибір без вибору», оскільки він відбувається 

примусово, фактично стаючи наказом, який під страхом смерті обох дітей потрібно 

виконати, і вибір між двома варіантами, кожен з яких є однаково незадовільним і 

приносить одні страждання [2]. По закінченню війни Софі опиняється в Америці, 

де їй знову не дали права вибору. За невеселих обставин вона зустрічає в бібліотеці 

єврея Натана Ландау, який витягує молоду жінку з життєвої кризи, допомагає 

вилікуватись. Таким чином, Натан рятує Софі від загибелі. Завдяки доброчесним 

вчинкам Натана, Софі відчуває себе зобов’язаною і присвячує йому своє існування. 

Коли в житті Софі з’являється Стінго, вона «використовує» його для своєї 

«сповіді». Зовсім молодий письменник-початківець, та ще й таємно закоханий у 

Софі, він виявляється гарним слухачем. Від початку розповіді Софі намагається 

виправдати себе. Вона розповідає про жахи минулого в Освенцимі та про те, на які 

вчинки змушена була йти, аби вижити. Софі вважає себе жертвою нацизму. У неї 

відібрали її «чудове» життя. «Злі руки» фашизму забрали рідних їй людей. Вона 

ніяк не може збагнути, чому вона, дочка професора, зазнала таких жахіть.  
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Важко однозначно відповісти, чому Софі, для того щоб скинути з себе тягар 

минулого й нарешті виговоритись, обирає саме Стінго, який ще немає ніякого 

життєвого досвіду. Він, як чиста книга, особистий щоденник, в якому залишає свої 

записи Софі. Вона ділиться з ним такими речами, про які ніхто не знає.  

Рухаючись від приховування деталей історії до поступового самовикриття, 

Софі виявляє свій складний, змінний психологічний стан. Вона завжди різна, але 

зміни в характері не розкривають її повністю [3, с. 131]. 

Важливо акцентувати й інші мотиви психологічного стану героїні. В Америці, 

як і в Європі, Софі не відчуває себе «своєю» серед інших людей; вона не може 

пристосуватись до оточуючого світу і веде відчужений спосіб існування. Це вповні 

відповідає характеристиці відчуженості за французьким мислителем-

екзистенціалістом Ж.-П. Сартром: «Перебуваючи у відчуженому від нього світі, 

індивід приречений на несправжнє існування» [1, с. 147].  

Ані переміна середовища, ані розповідь про своє жахливе минуле, ані 

викриття своєї провини не допомагають Софі, а, навпаки, погіршують її внутрішній 

стан. Після спонтанно проведеної разом ночі вона залишає ферму Стінго у штаті 

Вірджинія, щоб повернутися в Бруклін до Натана.  

Залишений лист для Стінго вважатиметься пізніше передсмертним. Софі 

вибачається перед ним і пише, що любить його. А коли Стінго приїжджає до 

Брукліна, то вже застає поліцію, швидку і повну кімнату шокованих людей. Софі 

не змогла далі нести свій душевний тягар; вона зізналась в усьому Стінго, але й 

після цього не побачила жодних можливостей порятунку, крім смерті. Тому вона і 

Натан покінчили життя самогубством, прийнявши капсули ціанистого натрію.  

Таким чином, постановка проблеми екзистенціального вибору в романі 

Вільяма Стайрона «Вибір Софі» характеризується багатоплановістю й глибоким 

психологізмом. Автор вибудовує сюжет на низці пограничних ситуацій, 

акцентуючи варіант наративізації особистої історії як гіпотетичний засіб 

звільнення людини від психологічної травми. Однак і цей засіб не стає рятівним 

для героїні: пережита травма виявляється невиліковною. 
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КОМПЕНСАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Питання про відносини між оригіналом і його перекладом стосується 

глибинної проблеми не так відносин між двома мовами, скільки відносин між 

двома текстами. Ф. Растьє зауважує, що будь-який текст трансформує інші тексти. 

Відомо, що при перекладі художнього твору на іноземну мову текст зазнає 

численні трансформації на різних рівнях: фонетичному, лексичному, 

граматичному, змістовному. Причиною тому є природні розбіжності між мовними 

системами, з одного боку, а також між культурами, з іншого боку. Фразеологізми, 

безеквівалентна лексика, каламбури, численні алюзії, особливості авторської мови 

можуть стати причиною появи втрат в тексті перекладу [1, с. 83]. Це об'єктивні 

перешкоди на шляху створення тексту перекладу, тому не випадково Умберто Еко 

говорить про те, що «переклад являє собою перехід не тільки з однієї мови в інший, 

але з однієї культури в іншу, з однієї" енциклопедії в іншу"». До того ж, кожен 

перекладач інтерпретує текст по-своєму і приймає рішення про те, як слід його 

перекладати, керуючись своїми уявленнями про правила перекладу. В результаті у 

перекладі проявляються риси стилю перекладача, дещо відмінні від стилю автора 

оригінального твору. 

Досягнення перекладацької адекватності, як правило, пов'язане з деякими 

втратами в смисловому змісті тексту. Оптимальним, звичайно, є такий переклад, в 

якому разом з відтворенням основної функції тексту передаються всі функції  

одиниць, але тоді такий переклад був би ідеальним. 

Для досягнення адекватності перекладу перекладачі використовують різні 

способи, описані в багатьох роботах по перекладознавству, в тому числі:  

1.Створення оказіонального варіанту перекладу.   

2.Калькування. 

3.Описовий переклад.  

4.Використання виноски.  

5.Використання прийому компенсації. 

Дослідження присвячене аналізу застосування останнього з перерахованих 

вище способів, що широко практикується в художньому перекладі, тому вважаємо 

за необхідне висвітлити питання його трактування докладніше. 

Компенсація — це спосіб перекладу, при якому елементи сенсу, прагматичні 

значення, а також стилістичні нюанси, тотожна передача яких не є можливою, а, 

отже, втрачаються при перекладі, передаються в тексті перекладу елементами 

іншого порядку.  

Компенсація може бути контактною, коли втрати компенсуються в тому ж 

самому місці тексту мовою перекладу, що і в тексті вихідною мовою, і дистантною, 

коли втрати компенсуються в іншому місці тексту мовою перекладу, ніж в тексті 

вихідною мовою [2].  
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Горизонтальна компенсація — це така компенсація, при якій елементи сенсу, 

прагматичні значення, а також стилістичні нюанси, що виражаються в тексті 

оригіналу одиницями одного рівня і втрачаються при перекладі, відтворюються в 

тексті перекладу одиницями того ж рівня: тобто фонетика передається фонетикою 

(на листі це робиться графічно), лексика — лексикою. При вертикальній 

компенсації — всі ці об’єкти виражаються в тексті оригіналу одиницями одного 

рівня і втрачаються при перекладі, відтворюються в тексті перекладу одиницями 

другого рівня: тобто лексика передається синтаксисом, фонетика — лексикою, 

синтаксис — лексикою і т. д. 

При перекладі неправильної, або контамінованої, мови перекладач не 

обмежений використанням тільки того виду засобів, якими оперує автор у 

оригіналі [3, с. 299]. Перекладач може замінювати граматичні засоби лексичними 

або фонетичними, і навпаки, відповідно до норм контамінації української мови. 

Саме в цьому полягає сенс прийому компенсації. 

У наступних прикладах ми спостерігаємо неправильне вживання форми 

дієслова to be: 

“I is a giant. We is in Giant Country now.” — “Я — велетень. Ми — в Країні 

Велетнів зараз.” 

При перекладі ці помилки мови опущені перекладачем, але компенсовані 

застосуванням придуманих слів (людоглоти), не поєднуваних слів, що відносяться 

до різних стилів, наприклад: 

«Вони живуть тут всюди ... Він може на вечерю в один присід зжерти двох 

людців-пустунів.» 

У цих прикладах перекладач використовує слова різних експресивно-оцінних 

стилів: всюди — розмовний стиль, живуть — книжковий стиль, в один присід 

зжерти — просторічний та грубий стилі. Такі стилістичні помилки мови створюють 

певний гумористичний ефект і є засобом впливу на читача. 

Крім цього, автор використовує багато видозмінених слів, які також 

характеризують неправильну мову персонажів, наприклад, замість іменника 

“human being” (укр.  люди) в тексті ми зустрічаємо варіант human beans (укр. 

буквально людські боби). Цікаві варіанти, які пропонує перекладач: людці-

пустуни. Перекладач навмисно створює такі варіанти, які не існують в українській 

мові. 

У казці автор використовує багато випадків гри слів, що поєднують в собі 

алітерацію, наприклад: 

“Bonecruncher says ... Turks from Turkey is tasting of turkey.” — Кісткипогризем 

говорить ... турки з Туреччини на смак як індичка.” 

У цьому прикладі автор використовує «однокореневі» слова, співзвучні зі 

словом turkey (індичка) — Turks (турки), Turkey (Туреччина). Однак гра слів, 

наявна в оригіналі слів, не має місця при збереженні всіх смислових компонентів. 

Перекладач зберігає гру слів, але компенсує її застосуванням іншого ряду слів, що 

поєднуються зі словом «індичка» (англ. Turkey): 

“Індуси з Індії нітрохи не гірше індичатини!” 
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Слід сказати, що переклад в великій мірі є адаптацію оригінального твору до 

нового соціокультурного середовища, так що в результаті у лінгвістиці з'явився 

навіть спеціальний термін, що позначає з'єднання процесу перекладу з адаптаціями, 

— «традаптація» (tradaptation). Це поняття якнайкраще відображає специфіку 

роботи перекладача з художнім текстом. Насправді перекладач застосовує 

трансформації опущення, заміни або компенсації, слідуючи обраної ним стратегії 

перекладу, здійснюючи таким чином адаптацію оригіналу до адресата. 

Отже, будь-яка мова, ввібравши в себе і відбиваючи культуру мовця, апріорі 

містить малозрозумілі, незнайомі або чужі для іншої мови і культури поняття. Тому 

робота перекладача, опиняється в ролі посередника між двома «мовами-

культурами», несе в собі великий сенс. Адаптація творів дозволяє уникнути 

нерозуміння при переході з однієї культури в іншу. До того ж, вона дає можливість 

читачеві подивитися на ситуацію очима іншої людини, стати на його позицію, а це 

розширює бачення світу людини, сприяє кращому взаєморозумінню людей і 

ведення діалогу між представниками різних країн. 
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XX століття – період, коли відбувається становлення жанру класичної 

антиутопії, характеризується важкими і суперечливими соціально-політичними 

явищами: двома світовими війнами, частими революціями і національно-

визвольними рухами, інтенсивним розвитком науки і техніки, появою і 

поширенням радикальних суспільних режимів (соціалізм, нацизм, фашизм). Всі 

зміни у суспільстві значно вплинули на якість словникового запасу мови і 

відобразилися в лексиці творів письменників-антиутопістів [1]. 

В антиутопії присутнє зображення суспільства, відповідного певного 

соціального ідеалу, тобто антиутопія передбачає наявність утопічної моделі, 

«справедливість» якої автор ставить під сумнів. 



315 
 

Серед жанрових особливостей роману-антиутопії найбільш значимими 

видаються ритуалізація життя людини, використання елементів наукової 

фантастики (досягнень науково-технічного прогресу, часто в перебільшено-

негативному світлі) і страх перед владою і неминучою катастрофою як внутрішня 

атмосфера антиутопії. 

Роман «1984» Джорджа Орвелла поєднує в собі всі вищеназвані 

характеристики твору в жанрі антиутопії. Роман настільки наближений до 

реальності, що став не просто класичним твором в своєму жанрі, він став частиною 

сучасної західної культури. В основі твору – їдка сатира на реальні жахи сталінської 

Росії. Проте, було б неправильно розглядати «1984» тільки як сатиру на радянський 

режим. Сам автор вважав свою книгу своєрідним попередженням про ексцеси, які 

погрожували Англії, яка не залишала спроб в боротьбі зі сталінізмом. 

У «1984» утопічний світ викривається «зсередини», через почуття його 

одиничного мешканця, що зазнає на собі його закони і «поставленого перед нами 

як ближній». Дія роману розпочинається 4 квітня 1984 року в Airstrip One (саме так 

на думку автора називається Англія в цей час). Airstrip One є частиною величезної 

і могутньої держави Океанії, що розташувалася на територіях Північної Америки, 

Південної Африки та Австралії. 

Члени внутрішньої партії мають переваги і всілякі привілеї, займаючи високі 

посади в інститутах державної влади. Партія організовує обов'язкові для всіх 

колективні заходи, походи, змагання, ігри, щоб контролювати і визначати життя 

країни. 

Відмова від участі в подібних заходах прирівнюється до злочину і жорстоко 

карається. Діти отримують виховання, не в родині: вони загальні, їх виховує 

держава згідно з принципами англійського соціалізму. Партія вчить дітей доносити 

на оточуючих і навіть на батьків в поліцію, якщо вони були помічені в протиріччі 

офіційної ідеології словом або думкою. 

Вплив і контроль в основному здійснюються за допомогою технічних засобів. 

Партія проводить невпинне спостереження за кожним громадянином Океанії: на 

вулицях міста, і навіть в квартирах встановлені «телекрани», які контролюють 

кожен рух. 

Велика частина населення Океанії займається сільським господарством і 

роботою на виробництві – цю частина населення називають пролоками. Вони 

живуть в найбідніших і практично повністю зруйнованих частинах міста, а партія 

ставиться до них як до робочої сили і навіть порівнює з тваринами. 

Зважаючи на відсутність тотального стеження, в кварталах пролоків можна 

зустріти те, чого не знайти там, де живуть члени партії (старі книги, дрібнички, 

меблі, алкоголь, жінок легкої поведінки). У житті пролоків нічого не змінюється 

вже дуже давно, навіть технічний прогрес не залишив сліду на їх побут. 

У романі відсутній опис різних моделей соціальної поведінки, так як 

державний лад виключає елемент вибору моделі поведінки. Життя в Океанії 

уніфіковане, тому весь роман будується навколо фігури «бунтаря», його думок, 

переживань, рішень, тим самим автор описує реакцію окремого індивіда на 

тоталітаризм, заборони і жорстокість. 
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Орвелл у своєму романі показав негативну реакцію людства на технологічну і 

інтелектуальну еволюцію У класичній антиутопії зображення майбутнього ладу 

життя зводилося до тричленної моделі «держава - суспільство – людина» з чітким 

розподілом функцій: держава в особі головного управителя (Благодійника, 

Старшого Брата і ін.) привласнює собі право розпорядження всієї матерією життя, 

всіма людськими ресурсами. 

В Океанії, всемогутнім правителем є Великий Брат (англ. Big Brother). 

Управління Океанії складається з чотирьох міністерств: міністерство світу, 

міністерство правди, міністерство достатку і міністерство любові. Міністерство 

світу регулює військові дії держави. Міністерство правди займається історією 

держави і зміною інформацій. Міністерство любові займається злочинцями думки 

і ворогами держави, а міністерство достатку регулює кількість їжі, продуктів, 

власних речей. В Океанії царює ієрархія суспільства. На самому верху ієрархії 

знаходяться Великий Брат і інші хранителі держави, а на дні ієрархії знаходяться 

люди, які не вміють писати, яких можна легко контролювати. 

У жителів Океанії є постійне відчуття тривоги. Одна погана думка або одна 

помилка їх відділяють від смерті. Держава регулює все в їх житті, що вони їдять, 

чим вони можуть користуватися, з ким їм можливо спілкуватися. Держава управляє 

і інформаціями, що є правдою, а що є брехнею. Уїнстон Сміт працює в міністерстві 

правди, де виправляє старі газети. Сміту дуже важко згадати життя до Океанії через 

те, що Великий Брат зовсім змінив історію. Жителі Океанії сліпо слідують за 

Великим Братом:«In the end the Party would announce that two and two made five, and 

you would have to believe it. It was inevitable that they should make that claim sooner or 

later: the logic of their position demanded it. Not merely the validity of experience, but 

the very existence of external reality, was tacitly denied by their philosophy. The heresy 

of heresies was common sense. And what was terrifying was not that they would kill you 

for thinking otherwise, but that they might be right. For, after all, how do we know that 

two and two make four? Or that the force of gravity works? Or that the past is 

unchangeable? If both the past and the external world exist only in the mind, and if the 

mind itself is controllable what then?» [2]. 

Людям було заборонено думати, вони були зобов'язані тільки слухати і 

повторювати все, що сказав Великий Брат. Але, якщо вони вирішили думати про 

що-небудь, їм загрожувало покарання, тому що в Океанії існує злочин думки. 

Злочин думки є злочином, коли людина негативно мислить про державу або про 

заборонені речі, коли думає про час всемогутньої держави і сумнівається у 

всемогутньому правителі. 

Кращий приклад тоталітарної влади можна знайти в мові Океанії в романі 

1984. Влада Океанії вирішила представити нову мову Newspeak, щоб знищити 

стару англійську погану мову. Ця нова мова являє скорочення словника і знищення 

слів, якими Великий Брат незадоволений. Завдання новомови є обмежити кількість 

злочину думки, а в самому кінці зовсім зробити такий тип злочину неможливим: 

«The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-

view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but to make all other modes of 

thought impossible»[2]. 
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На початку роману очевидно, що любов не існує в Єдиній Державі і Океанії. 

Люди не закохуються, вони тільки виконують сексуальну функцію, щоб зачати 

дитину і нового члена суспільства. 

Центральна проблема з усіх, які цікавлять Орвелла – до якої міри насильство 

здатне перетворити людину не просто в раба, а у цілком переконаного прихильника 

системи, яка розчавлює його. Де закінчується вимушеність? Коли вона переростає 

в переконання і захоплення? Таємниця тоталітаризму бачилася Орвеллом в умінні 

досягати цього ефекту, і не в одиничних випадках, але як ефекту масового. 

Розгадку він знаходив у загальної пов'язаності страхом. Поступово стаючи 

найсильнішим з мотивів, страх ламає моральний хребет людини і змушує його 

глушити в собі всі почуття, крім самозбереження. Для цього і існує режим – з його 

виключно потужним апаратом придушення, з поліцією думки і поліцією моралі, з 

«новомовою», що руйнує мову, щоб стала неможливою думка, з обов'язковою для 

всіх доктриною «рухомого минулого», згідно з якою пам'ять злочинна, коли вона 

вірна істині, а минулого не існує, за вирахуванням того, яким воно сконструйоване 

на даний момент. 

Таким чином, роман "1984" Джорджа Орвелла є справжнім антиутопічним 

романом. У своєму романі автор іронічно описав події двадцятого століття і 

утопічні ідеї соціалізму. У його романі ми познайомилися з суспільством, в якому 

панують повний контроль всемогутніх правителів і постійний страх жителів. 

Свобода і індивідуальність не існує в цьому суспільстві, а жителів можна порівняти 

зі ув'язненими в тюрмі. Орвелл прекрасно описав антиутопію, в якій немає 

можливості поліпшення стану суспільства і кожна спроба революції в кінці 

невдала. 
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РІЗНОВИДИ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ЯКІСТЬ ЇХ 

СПРИЙНЯТТЯ ГЛЯДАЧАМИ 

В умовах сьогодення вивченню та дослідженню аудіовізуального перекладу та 

якості його сприйняття глядачами приділено багато уваги видатних лінгвістів та 

дослідників, серед яких варто виділити праці М.Вербицької, В.Горшкової, 

Г.Готліба, Г.Лукена, Л.Перес-Гонсалеса, П.Райха, Л.Терещенко та багатьох інших. 

Незважаючи на те, що існування аудіовізуального перекладу припадає на 

появу кінематографа, на сьогодні він не досяг достатнього наукового 

обґрунтування як особливого виду перекладацької діяльності. 
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Аудіовізуальний переклад – молода та новітня галузь досліджень у порівнянні 

з літературним або навіть технічним перекладом, але, варто встановити, що саме 

аудіовізуальний переклад наразі є центром наукового інтересу багатьох лінгвістів. 

Необхідність вивчення аудіовізуального перекладу обумовлена потребою розвитку 

мультимедійного простору як такого.  

Під час проведення аудіовізуального перекладу варто звернути увагу на 

чимало факторів і обов’язково врахувати обмеження перекладу в цілому, дослідити 

текст на різних рівнях для виконання природного й еквівалентного перекладу. 

Варто встановити, що аудіовізуальний переклад ставить перед лінгвістом складне 

завдання, від виконання якого залежить якість кінцевого продукту.  

Мета роботи – висвітлити основні типи аудіовізуального перекладу,  

розмежувати типи аудіовізуального перекладу та охарактеризувати їх. 

Варто встановити, що наявними є чотири головні типи аудіовізуального 

перекладу. Ними є субтитри, дубляж, синхронізація та закадровий переклад [2]. 

Доцільно визначити їх у загальних рисах. 

Субтитри. На роботу лінгвіста впливає обмежений простір для тексту 

субтитрів, час, відведений на вставлення та видалення субтитрів, і, що не менш 

важливо, формат субтитрів. Крім того, фахівець повинен враховувати середню 

швидкість читання аудиторії. 

Дубляж. Переклад має бути природним та автентичним. Переклад повинен 

максимально відповідати рухам губ актора, який говорить на екрані, особливо коли 

актора показують крупним планом. 

Синхронізація. Основний принцип переклад мав на меті абсолютно 

синхронізувати субтитри з промовою. На сьогодні є суперечки щодо доцільності 

синхронізації. Було прийнято, що слід дотримуватися синхронізації  субтитрів 

лише на початку. 

Закадровий переклад. Це найбільш прийнятний вид аудіовізуального 

перекладу в загальному. У цьому перекладі справжній голос лунає під 

перекладеною версією, яка зазвичай, але не завжди, починається після 

прослуховування кількох секунд мови оригіналу і закінчується на кілька секунд 

раніше. Синхронізація губ актора з текстом не так важлива, як синхронізація тексту 

з зображенням, це робиться для того, щоб створити деяку ілюзію достовірності. 

Більшість дослідників вважає, що дуже важко визначити, який тип 

аудіовізуального перекладу найкращий для сприймання глядачами, але є три 

фактори, які впливають на вибір типу [5]: 

‒ економічні причини; 

‒ тривалість відео продукції; 

‒ очікування, бажання й можливості аудиторії. 

Вибір аудіовізуального перекладу в деяких країнах склався історично. 

Доцільно відмітити, що у Франції головним у виборі дублювання виступає 

фанатичне ставлення громадян країни до своєї мови. Саме у Франції  виступають 

за чистоту своєї мови і не хочуть погоджуватися на втручання інших мов навіть з 

екрану. 
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Варто згадати, що субтитри є характерними для Нідерландів,              Норвегії, 

Швеції, Данії, Греції. Двомовність Бельгії є головною причиною субтитрів, адже 

виготовлення замовлень на дубляж коштує дорого та займає чимало часу. 

Такі країни, як Україна, Польща, Росія зазвичай користуються закадровим 

переклад в загальному. Позакадровий переклад вважається найдешевшим видом 

перекладу фільмів у порівнянні з дубляжем та субтитрами, оскільки підготовка 

такого типу перекладу вимагає менших грошей, часу та людей. 

Досить таки характерною рисою вітчизняного закадрового перекладу є 

дихотомія, в якій усі чоловічі голоси озвучуються чоловіком, а всі жіночі –жінкою, 

однак іноді для звучання дитячого голосу звучить третій голос.                       При 

трансляції російськомовних фільмів використовуються субтитри.     Субтитри 

досить поширені в Інтернеті для перегляду нових серіалів. Вони часто є 

аматорськими, але це дозволяє глядачеві побачити новинку якомога               швидше, 

що обумовлює якість сприйняття аудіовізуального перекладу глядачами [7].  

Оскільки обсяг аудіовізуальної продукції щороку зростає в геометричній 

прогресії, не вся продукція потрапляє до рук професіоналів. Поширення 

аматорського дубляжу та субтитрів призвело до того, що в деяких країнах, 

особливо в Китаї, Японії та Південній Кореї, з’явилося кілька аматорських версій, 

до випуску офіційно перекладеної версії, якість якої дуже різниться, але переважно 

вкрай низька. Це пояснюється особливостями формату перекладу (він часто 

записується «на слух») та професійним рівнем самих перекладачів. Такі сумнівні 

продукти включають результат «краудсорсингу», коли переклад виконують кілька 

волонтерів, які можуть не мати жодної професійної освіти чи досвіду [3]. 

Досліджуючи компетенції аудіовізуальних перекладачів, виявлено, що хоч 

деякі науковці класифікують їх за типами аудіовізуального перекладу, інші 

представляють компетенції перекладачів аудіовізуальної продукції не дивлячись 

на її тип.  

Отож, варто зауважити, що існує чотири типи аудіовізуального перекладу: 

дубляж, субтитри, синхронізація та закадровий переклад. Було виділено 

особливості різних типів перекладів та їх вплив на сприймання глядачами.  
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РОЛЬ НЕОЗАПОЗИЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКУ З 

ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЕКОЛОГІЇ МОВИ 

Мова виконує чимало функцій, основними з яких є, безумовно, розвиваюча та 

комунікативна. Мова – це засіб пізнання світу та розвитку мислення людини. Саме 

мова формує свідомість людини, визначає її поведінку, спосіб життя, світогляд, 

менталітет, національний характер. Мова – це одна з форм культури, яка увібрала 

в себе історично зумовлений національний тип життя. Мова, як відомо, є могутнім 

засобом духовного формування та розвитку культури як окремої особистості, так і 

цілого народу. 

Кожна культура світу і мова як її складова розвиваються (особливо сьогодні) 

не відірвано від інших культур і мов, а поряд і разом з ними, співіснуючи та 

взаємозбагачуючись. Тому, в кожній мові, крім власних «своїх» слів є також і ті, 

що запозичені з інших мов. 

Проблема запозиченої лексики та її асиміляції в інших мовах, труднощі 

перекладу новотворів не раз були предметом наукових студій [1-5], зокрема низка 

питань у цій царині, таких як, скажімо, способи і особливості асиміляції запозичень 

в українській мові, особливості їх перекладу, а також відношення носіїв української 

мови до вживання англомовних запозичень, отож, тема залишаються актуальною і 

сьогодні. 

Словниковий склад будь-якої мови постійно поповнюється новими словами, 

що утворюються на основі словотвірних засобів, характерних для цієї мови, а також 

і запозиченнями з інших мов, що є одним із плідних засобів збагачення кожної 

мови. 

Англійська мова була і продовжує залишатися джерелом запозичень для 

багатьох мов, не винятком є і українська мова, в якій англійські запозичення 

відбуваються, починаючи з XIX ст., коли вона стала не лише мовою міжнародного 

спілкування, а й основним засобом здобуття наукової та іншої інформації. 

У сучасній лінгвістиці запозичення розглядаються як механізми контакту двох 

або більше мов у певний соціально-історичний період розвитку людства. 
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 На сьогоднішній день люди використовують кожного дня слова, які є 

запозиченими з англійської мови, самі ж цього не знаючи. Сьогодні англійська мова 

є міжнародною, тому й не дивно що більшість запозичень саме з цієї мови. Багато 

хто ще використовує в своєму мовленні запозичені англомовні слова для того, аби 

справити враження на співбесідника, оскільки володіння англійською мовою в наш 

час вважається престижним. Молодь особливо активно використовує англіцизми, 

вважаючи їх модними, оригінальними, вишуканими.  

Сучасні дослідження дають знати ,що проблема використання англомовних 

запозичень у сучасній українській мові є досить складним та багатогранним. 

Запозичення являється як проблемою так і досягненням в українській мові, є 

прибічники так і противники цього феномену. Одні захищають свою рідну мову від 

«чужих» слів, інші намагаються додати колориту та надати нової звучності для 

української мови цими запозиченнями.  

Одним із перших, хто був позитивно налаштований на використання слів 

іншомовної лексики і навіть вбачав у цьому необхідність, був І. Франко. У науковій 

праці «Літературна мова і діалекти» він зазначав, що «кожна літературна мова доти 

жива і здібна до життя, доки має можність, збагачуватися новими термінами та 

висловами, відповідними до прогресу сучасної цивілізації, не тратячи при тім свого 

основного типу, а з другого боку, доки має тенденцію збагачуватися чимраз новими 

елементами з питомого народного життя і з відмін та діалектів народного говору» 

[3, c. 207]. Б. Грінченко не поділяв думку І. Франка. Він засуджував даний рух за 

те, що вони насичують свою мову «москалізмами», «полонізмами» та 

«провінціаналізмами» [2, c. 103–111].  

Незважаючи на те, що були противники запозичень, але у цей період 

запозичення не було наскільки динамічним та інтенсивним, як сьогодні. Нині 

англомовні запозичення поширені у різних сферах діяльності: в економіці 

(фандрейзинг, дисконт, лот), у суспільно-політичній сфері (імплементація, спіч, 

лідер, спічрайтер), в науці, освіті (файл, коледж), у культурі, мистецтві (трилер, 

блокбастер, хепі-енд, арт-студія), у молодіжній субкультурі (о‘кей, смайл, паті), у 

спорті (спорт, голкіпер, нокаут, фініш, тренер); у побуті (плед, памперси, біфштекс, 

сандвич, спрей, паркинг, секонд-хенд), у рекламі (слоган, біг-борд) тощо. 

До основних причин запозичень можна віднести: а) потребу в найменуванні 

нових предметів, процесів, понять (хакер, модем), б) прагнення до мовної економії, 

точності, лаконізму (бренд – розрекламована торгова марка певного товару, ґрант 

– грошова допомога на навчання чи наукове дослідження), в) бажання поповнити 

експресивні засоби (бакси, упс, о'кей), г) необхідність уточнити, деталізувати 

поняття (медіа-ринок, веб-дизайнер) та ін. Значна кількість англомовних 

запозичень уже зафіксована у лексикографічних виданнях, зокрема в тлумачних і 

орфографічних словниках, проте виникла потреба збільшити реєстр 

орфографічного словника української мови за рахунок лексичних запозичень, 

давши їм відповідне орфографічне оформлення. Відтак, гостро стоїть проблема 

унормування правопису новітніх англійських запозичень, оскільки немає єдиного 

правописного принципу їхньої передачі на письмі, що викликано проблемністю 

деяких аспектів українсько-англійської транслітерації.  



322 
 

Неусталеність правописних норм для англомовних запозичень призводить до 

варіативних написань однакових за значенням слів. До таких випадків відносимо 

недотримання правил: а) «дев‘ятки»: написання і-и в загальних назвах після 

приголосних д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р перед наступним приголосним (паблік-рілейшнз, 

чіпси, чізбургер, мікрочіп); б) правопису подвоєння приголосних у загальних 

назвах (офф-шор, прессинг, хеппі міл); в) написання складних слів разом, окремо 

та через дефіс (іміджмейкер та імідж-мейкер, хотдог та хот-дог, онлайн та он-лайн).  

Отже, на сьогоднішній день англомовні запозичення дають нам можливість 

спростити та урізноманітнити нашу мову різними способами. Так як англійська 

мова є міжнародною мовою, її присутність дає змогу побачити у виразах 

престижність. Питання англомовних запозичень в українській мові залишається 

актуальним в наш час, оскільки має суттєвий вплив на мовну ситуацію в країні, 

тому ще потребує подальшого вивчення. 
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ЖАНРОВИЙ СПЕКТР АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗИ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ 

Відродження (Ренесанс)  – це епоха в історії культури Європи, що прийшла на 

зміну культурі середньовіччя і передувала культурі нового часу. Приблизні 

хронологічні межі епохи – XIV-XVI століття. Доба Відродження включає три фази: 

раннє (XIV ст.), високе (XV-XVI ст.) та пізнє Відродження (XVI – початок XVII 

ст.). Виникло воно в Італії, а потім поширилось  на інші європейські країни – у XV-

XVI століттях ідеї Ренесансу поширюються Францію та Німеччину, а в Англії та 

Іспанії Відродження припадає на XV – початок XVII ст. 
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Англійська література була представлена жанрами ліричної поезії, 

психологічної прози, драматургії та трагедії[1].  

Джеффрі Чосер (1340—1400) - основоположник англійської поезії останній. 

Першим заговорив англійською мовою аристократичних кіл. Він не лише збагатив, 

а й розробив багато нових поетичних форм і метрів. Першим став писати англійські 

вірші п’ятистопним ямбом. Його творчість називають літературою англійського 

Відродження . Головний твір Дж. Чосера –це віршована збірка новел 

"Кентерберійські оповідання". В ній поет зовсім відходить від алегоричного 

принципу зображення і звертається до безпосереднього змалювання життя сучасної 

Англії. Також твір наповнений комічними ситуаціями. Разом з тим гумор Чосера, 

м’який, незлий, рідко переходив у сарказм. У його жартах було розуміння 

людських слабкостей, готовність зрозуміти їх і пробачити. Автор використав 

майже всі головні жанри середньовічної літератури, а також характерні для неї 

алегорію та фантастику. 

Томас Мор (1478—1535) - гуманіст раннього періоду, великий мислитель, 

письменник, державний діяч. Літературний спадок цього діяча з’явився у 1557 році, 

який  містив в собі латинські епіграми, різні твори, які він написав у ранньому віці, 

переклади з латині, памфлети з питань церковної реформи. Найбільший твір - 

«Золота книжечка, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і 

про новий острів Утопія» або «Утопія» (1516). Можна сказати, що заслуга Томаса 

Мора полягала у тому, що поет втілив прагнення народу свого часу, правильно 

визначив ідеальний устрій суспільства, але не передбачив, яким чином здійснити 

перехід від сучасного до майбутнього. Це й обумовило літературний жанр — 

утопічний роман, або фантастичний[2]. 

Томас Уайет (1503-1542) певний час був визначною постаттю при дворі 

Генріха VIII. У складі дипломатичної місії він побував в Італії, де зміг близько 

ознайомився з творчістю Петрарки та захопився його лірикою. Уайет почав 

перекладати сонети італійського поета, а потім і створювати за їхнім зразком власні 

поезії. Таким чином, Уайет увів жанр сонета в англійську поезію. 

Філіп Сідней (1554-1586) славиться своїми оригінальними англійськими 

сонетами. Вони мали великий успіх і остаточно утвердили цей жанр як провідний 

в англійській ренесансній ліриці. 

В останній чверті XVI- на початку XVII ст. провідним і найбільш розвинутим 

жанром англійської літератури була драма. Сюди можна віднести таких діячів як: 

Томас Кід, Роберт Грін та Крістофер Марло. Найвидатніший з драматургів-

попередників Шекспіра вважається Крістофер Марло (1564-1593). До його 

витворів мистецтва відносять: «Тамерлана Великого», «Трагічну історію доктора 

Фауста», «Едуард ІІ» . Поет удосконалив білий вірш своїх попередників, зробив 

його гнучким і пристрасним. Він установив жанр ренесансної драми. 

Але все ж таки найвищим досягненням англійської й усієї європейської 

літератури доби Відродження була творчість Вільяма Шекспіра (1564-1616). 

Спадщина геніального митця набула світового значення. Вона збагатила творчий 

розвиток народів світу усіх наступних століть, зберегла свою актуальність до 
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нашого часу і ніщо не говорить про можливість втрати нею своєї притягальної сили 

в майбутньому. 

Свою творчість Шекспір розпочав з жанру хроніки. Цікавість до цього жанру 

зрозуміла – це війна з Іспанією. Автор, як і передові мислителі Ренесансу загалом, 

відстоює ідею державної єдності і прихильно ставиться до монархічного 

державного устрою. Усі його хроніки пройняті засудженням феодальних чвар, 

анархії, які стоять на перешкоді національному об'єднанню. Драматург показує 

правоту і неминучість перемоги тих політичних сил, які здатні забезпечити таку 

єдність і відстоювати інтереси держави. В цьому і проявився історизм хронік 

Шекспіра. 

Далі йдуть комедії. Визначальною особливістю жанру Шекспірової комедії є 

поєднання в ній у нерозривну цілість фантастичного і реального, серйозного і 

смішного. 

Наступним жанром є трагедії. В них Шекспір зображує шлях людини в 

жорстокому та егоїстичному суспільстві. Головним героєм є людина високої 

самосвідомості, яка вступає в конфлікт із світом, проходить через жорстокі 

випробування, зазнає величезних страждань, тяжких переживань і неминуче гине. 

Гарним прикладом може слугувати у такій трагедії як «Гамлет» усім на відомий. 

Головний герой загинув, але не схилився перед злом. На його боці правда та 

моральна перемога. 

Також Шекспір написав п'ять п'єс: чотири трагікомедії, або романтичні драми 

- «Перікл», «Цимбелін», «Зимова казка», «Буря» та історичну драму «Генріх VIII». 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ 

Науковий стиль охоплює широкий діапазон текстів науково-дослідного 

характеру – від тез, рефератів і рецензій до статей, дипломних робіт, дисертацій і 

монографій. Важливими умовами, які необхідно враховувати є: аудиторія, мета, 

стиль, організація тексту і зв'язок його частин. Науковий стиль широко 

використовується у світовій практиці, у зв'язку з розвитком науки, обміном 

науковими знаннями серед вчених різних країн, проведенням міжнародних 

конференцій і семінарів. Він призначений для передачі наукової інформації в 

підготовленій і зацікавленій аудиторії. В наш час англійська мова є практично 

універсальною мовою науки, у зв'язку з чим, слід приділити увагу особливостям 

перекладу текстів наукового змісту. 

https://bit.ly/3BcUcZL
http://megalib.com.ua/content/7549_Lekciya_1314_Angliiske_Vidrodjennya.html
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Крім зовнішньої організації академічного тексту (глави, розділи, абзаци), існує 

його внутрішня організація. Одна з моделей внутрішньої організації академічного 

тексту – від загального до конкретного, а також виклад матеріалу у вигляді 

проблеми і рішення. Для зв'язку частин академічного тексту, а також плавного 

переходу одних тверджень до інших існує цілий ряд слів і виразів, які 

використовуються для різних цілей: додавання (in addition, moreover, furthermore); 

протиставлення (although, however, despite, in spite of, nevertheless); вираження 

причини і наслідків (therefore, as a result, due to, because of); уточнення (in other 

words, that is, i.e, for example, for instance) [4, c.106]. 

Особливостями наукового стилю є використання слова в прямому 

денотативному значенні, використання наукових термінів і латинських абревіатур 

(cf = conferre, e.g. = exempli gratia). Граматичні особливості наукового стилю – 

використання певної системи сполучних елементів, таких як: however, as a result, 

in connection with [3, c. 298]. 

Головні риси наукового стилю – абстрактність і узагальненість, підкреслена 

логічність, велика кількість термінів. 

Задля досягнення логічного викладу матеріалу в науковому стилі, 

використовуються такі синтаксичні прийоми, як прості речення з ускладненими 

конструкціями: вступними словами і словосполученнями (however, on the one hand, 

according to, etc.). Наприклад: «There are two fundamental problems of knowledge at 

the centre of the book. First, we have the problem of induction, that is the fact that 

although we are only able to observe a limited number of events, science nevertheless 

advances unrestricted universal statements. Second is the problem of demarcation, 

demanding a separating line between empirical science and non-science.» [2, c. 118]. 

Переклад: «У центрі книги дві фундаментальні проблеми знання. По-перше, ми 

маємо проблему індукції, тобто той факт, що хоча ми можемо спостерігати 

лише обмежену кількість подій, наука, тим не менш, висуває необмежені 

універсальні твердження. По-друге, це проблема розмежування, яка вимагає 

роздільної лінії між емпіричною наукою та антинаукою». Отож, текст було 

ускладнено такими словами як: first, that, although, nevertheless, second, demanding. 

Науковий стиль мовлення має різновиди (підстилі): 

1. Власне науковий. 

2. Науково-технічний (виробничо-технічний). 

3. Науково-інформативний. 

4. Науково-довідковий. 

5. Навчально-науковий. 

6. Науково-популярний. [4, c. 104] 

Також, можна визначити, які є труднощі при перекладі науково-технічних 

матеріалів. По-перше, складність перекладу наукової літератури полягає в 

автентичності, оскільки в таких текстах використовується спеціальна термінологія, 

тому для логічної, достовірної та точної передачі інформації необхідні як 

лінгвістичні, так і технічні знання. Для якісного науково-технічного перекладу 

недостатньо просто розуміти значення, важливо розбиратися в описаних процесах 

і враховувати всі нюанси. По-друге, це специфічні терміни, властиві тій чи іншій 
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галузі науки і техніки. Так, наприклад, слово «bearing» має кілька значень: 

підшипник, відносне положення, опорний тиск і інші. Слово «індикатор» також має 

кілька значень при перекладі на англійську мову в залежності від тематики тексту. 

Людина, яка має додаткові знання в екології, перевела би його як «indicator». Так, 

значення від цього не змінилося б, але в англійській мові існують такі поняття як 

«guide» або «spike» і є загальнонауковими термінами по екології [3, c. 299]. Це 

відмінний приклад того, що в різних галузях одне і те ж слово може мати різні 

значення. Лише той фахівець, який знає та має додаткову технічну, юридичну, 

медичну і ін. освіту або досвід роботи, зможе достовірно перекласти текст, 

враховуючи особливості галузі першоджерела. 

Найважливіше завдання мовлення наукового стилю – пояснити причини явищ, 

повідомити, описати суттєві ознаки, властивості предмета наукового пізнання. 

Названі особливості виражаються в його мовленнєвих характеристиках і 

визначають системність власне мовленнєвих засобів цього стилю. 

Науковий стиль мови містити мовні одиниці трьох типів. 

1. Лексичні одиниці, що володіють функціонально-стильовим 

забарвленням даного стилю. Це особливі лексичні одиниці, синтаксичні 

конструкції, морфологічні форми. 

2. Міжстильові одиниці, тобто стилістично нейтральні мовні одиниці, що 

використовуються в рівній мірі у всіх стилях. 

3. Стилістично нейтральні мовні одиниці, переважно функціонують саме в 

даному стилі. [1, c. 124] 

Отже, оскільки на сьогодні будь-яке значиме наукове відкриття або 

дослідження водночас стає надбанням громадськості, фактором культурного життя 

суспільства, доводиться робити висновок про неминучість широти тематичного 

охоплення навчального матеріалу. Вивчення методології перекладу разом із 

співвідношенням двох мов, дозволяє будувати роботу конкретно, оперуючи 

об'єктивними фактами мови, а дослідження різного характеру повинні спиратися 

на аналіз мовних засобів вираження, що використовуються при перекладі, а 

дослідження в галузі перекладу – на теорію перекладу. 
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ЯВИЩЕ КОМПРЕСІЇ ТА ДЕКОМПРЕСІЇ, ЯК СТРАТЕГІЮ 

ПЕРЕКЛАДУ 

У перекладознавстві існують такі стратегії перекладу: стратегія спроб і 

помилок, стратегія очікування, стратегія столлінга, стратегія лінійності, стратегія 

імовірнісного прогнозування, стратегія знакового перекладу, стратегія компресії, 

стратегія декомпресії тощо. Найактуальніша стратегія сьогодення компресії та 

декомпресії.  

Стратегію компресії необхідно розглядати разом із стратегією декомпресії, 

оскільки обидві стратегії взаємопов'язані тісно і мають спільні основи. В теорії 

перекладу під компресією мається на увазі перетворення вихідного тексту з метою 

надати йому більш стислу форму. Компресія тексту досягається шляхом опущення 

надлишкових елементів висловлювання, елементів, які можна заповнити з 

контексту та позамовної ситуації, а також шляхом використання більш компактних 

форм вираження. [1, c. 258] 

Основою стратегії компресії є два основних чинники, які є невід'ємною 

частиною перекладу: перший – предметна ситуація, другий – різна вибірковість 

мов. Під предметною ситуацією розуміється позначення описуваних у текстах 

предметів та зав’язків з-поміж них. Предметна ситуація безпосередньо пов'язана з 

вибірковістю мов, приклад: 

«How many Californians does it take to replace a light bulb? Five – one to screw in 

the bulb and four to “share the experience”». – Скільки потрібно каліфорнійців, щоб 

замінити лампочку, яка перегоріла? – П'ять. Один встає на табуретку, тримає нову 

лампочку в патроні, а четверо інших обертають його за край табуретки. 

Фактично однією з причин компресії є різні засоби вираження, що 

використовуються в мовах, у тому числі економія мовних засобів. Ефективне 

застосування цієї стратегії при перекладі дає можливість перекладачеві висловити 

думку більш ідіоматично і уникнути можливих помилок. Компресія є ефективною 

стратегією для досягнення узгодження між прагматикою відправника та 

прагматикою одержувача. 

Стратегія декомпресії прямо протилежна стратегії компресії. Під час 

перекладу для стратегії декомпресії, як і для стратегії компресії, характерні 

аналогічні ментальні дії. Іноді причиною декомпресії є нездатність перекладача 

знайти у ряді випадків необхідний варіант мовою перекладу. Одна з ймовірностей 

цього полягає в тому, що перекладач не розуміє це поняття іноземною мовою, інша 

– у тому, що, зрозумівши вихідне поняття, перекладач зіткнувся з проблемою 

пошуку аналогічного варіанта мовою перекладу [2, c. 215]. 

Ця стратегія може застосовуватися як до специфічної термінології, так і до 

незнайомої лексики загалом. Стратегія декомпресії застосовується у випадках, 

коли необхідне використання попереднього знання. Без нього неможливо передати 

сегмент повідомлення, що адекватно перекладається, на мову перекладу. Велику 
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роль відіграє особистісний підхід, який дуже важливий у перекладі взагалі. При 

розгортанні смислової групи чи поняття перекладач робить примітку, яка пояснює 

зміст переведеної смислової групи чи поняття. Рішення перекладач приймає або з 

урахуванням об'єктивного аналізу фактів і ситуацій, або суб'єктивно інтуїтивно. 

Інтуїтивний характер перекладу обумовлений як самою природою розумової 

діяльності, так і обставинами, що впливають на прийняття перекладачем 

необхідних рішень, приклад: 

«Let us look at what we call “binge drinking”. What they labeled as binge drinking 

for young people, more then 5 drinks in row in a couple of hours.»-Тож є багато 

алкоголю для тих, у кого маленька маса тіла. Розглянемо наступну стадію 

захворювання – гвинтове вживання алкоголю, як його називають, серед підлітків 

та молоді, тобто, більше п'яти п'ятнадцяти грамових доз алкоголю у перерахунку 

на чистий спирт, випитих поспіль протягом двох годин. Це велика кількість 

алкоголю для людини із малою масою тіла. 

У цьому прикладі застосовано стратегію декомпресії. Англійською «drink» 

перекладається українською розгорнутою фразою з поясненням перекладача. У 

цьому випадку декомпресія знадобилася для досягнення адекватності текстів 

іноземною мовою та перекладом. Якщо ж перекладати дане англійське поняття без 

«розшифрування», то у реципієнта може виникнути плутанина щодо того, скільки 

є один «drink». Не буде зрозумілою і різниця між стадіями алкогольної залежності 

та ступенем сп'яніння, які є предметом обговорення. Цей переклад забезпечує 

досягнення комунікативної еквівалентності. 

Однак, кожна стратегія не повинна розглядатися окремо. У процесі перекладу 

перекладач не користується жодною стратегією, він застосовує їх у комплексі в 

реальному контексті та в реальній ситуації. Стратегії перекладу безпосередньо 

пов'язані з прагматичними аспектами перекладу – комунікативною інтенцією 

відправника, установкою на одержувача та комунікативною установкою 

перекладача. Перекладні проблеми, пов'язані з урахуванням установки на 

одержувача, охоплюють надзвичайно широкий діапазон прийомів перекладу. Це 

приватні прийоми, що застосовуються у будь-якому вигляді перекладу, включаючи 

художній та поетичний. 

Список використаної літератури: 

1. Snelling, D.- Strategies for Simultaneous Interpreting: 1992.  258 с. 

2. Швейцер, А.Д. Теорія перекладу: Статус, проблеми, аспекти: Наука, 

1988. 215 с. 
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ В. СКОТТА  

“ АЙВЕНГО” 

«Айвенго», історичний роман сера Вальтера Скотта, опублікований у 1819 

році. Він стосується життя сера Вілфреда з Айвенго, вигаданого саксонського 

лицаря. Незважаючи на критику, яку він отримав через історичні неточності, роман 

був одним із найпопулярніших творів Скотта. 

Айвенго, відважний лицар, повертається до Англії після того, як воював разом 

із Річардом Левине Серце в хрестових походах. Позбавлений його батьком 

Седриком за те, що він закохався в Ровену, яка була заручена з іншою, Айвенго 

подорожує переодягненим, виграє лицарський турнір і отримує приз від Ровени. У 

підсумку Айвенго і Ровена об’єднуються, і вони виїжджають з Англії в Іспанію.  

Особливості історичного роману В. Скотта - це поєднaння зобрaження 

минулого життя і цікавої інтриги, основними силами якої були значні людські 

залежності  — заздрість, ревнощі, мстивість, любов до свого краю, роду, сім'ї. 

Опис, оповідь, діaлог – є трьома найголовнішими складовими, які у своєрідному 

співвідношенні поєднані в єдине ціле. Описи В. Скотта відігравали  роль не лише 

експозиції, a й історичного підмітки до подій і персонажів. 

Одним з відомих романів Вальтера Скотта є роман "Айвенго", події якого 

відбуваються у XII столітті. Письменник по-своєму зображує легендарний 

лицарський час. Історичні події цього часу були достатньо складними.  В першу 

чергу, величезна увага в романі приділяється національним конфліктам між 

норманами й англосаксами. На другому плані — конфлікт соціального плану, коли 

люди шукають порятунку, як Робін Гуд, у лісах. У той час відбувалася боротьба за 

владу і серед самих норманів: поки легендарний король Ричард Левове Серце 

перебував у полоні, владу захопив принц Джон. З Айвенго Скотт сягає далеко в 

історію. Дія роману розгортається приблизно в 1194 році, коли нормандець Річард 

Левове Серце, король Англії, герцог Нормандії та граф Анжуйський, повертається 

до Англії після різних пригод у хрестових походах та з в’язниць Австрії та 

Німеччини. Англосаксонський Айвенго, вірний лицар в армії Річарда, також 

з’являється в Англії замаскованим. 

Центральний історичний конфлікт роману — між англосаксами Англії та 

норманськими завойовниками. Народ переважно англосаксонський, феодальний 

вищий клас — нормани. Частина англосаксонської знаті, позбавлена політичної та 

матеріальної влади, все ще зберігає деякі аристократичні привілеї і становить 

ідейно-політичний центр англосаксонського національного опору норманам. І все 

ж Скотт показує, як частина англосаксонської знаті впадає в апатію, тоді як інші 

чекають можливості досягти компромісу з більш поміркованими верствами 

норманської знаті, яку представляє Річард Левове Серце. 

Зіставлення героїв роману не тільки зовнішнє — це одвічне протистояння між 

доблестю і підлістю. Сміливий Айвенго у романі протиставляється Бріану де 
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Буагилберу, справедливий Ричард Левове Серце — принцові Джону, а відважний 

Робін Гуд — жорстокому пригноблювачу Фрону де Бефу. Саме тому зіставлення 

стає більш цікавим і Об'єднує в боротьбі тих, хто протистоїть злу і насильству, 

навіть таких різних осіб як Робін Гуд і Ричард Левове Серце. 

Вальтер Скотт не ідеалізує стосунки навіть між кращими героями роману. 

Наприклад, історія з Ребекою не знаходить щасливої розв'язки: хоча героїня 

наділена автором найкращими якостями, але прірва, що розділяє її з Айвенго й 

іншими лицарями, залишається непереборною і це додає роману більшої 

достовірності та життєвості.  Народні постаті зображені з великою живучістю та 

нюансами, тоді як антагоністи, як правило, є стереотипами з невеликим розвитком. 

Але Айвенго також не змінюється. Єврей Ісаак також є стереотипним, хоча цього 

не можна сказати про його дочку Ревекку, яка захоплює серце читача. У листах до 

Скотта скаржилися, що Айвенго в кінці одружується не з Ребеккою, а з порівняно 

блідою англосаксонкою Ровентою. Автор відкинув таку кінцівку як історично 

невиправдану. 

Тут Скотт знову виявляє себе як захисник середньої дороги. Майбутнє 

належить Айвенго, лицаря на службі поміркованого норманна Річарда Левине 

Серце і сина антинормандського англосаксона Седріка. Його шлюб з Ровентою 

вказує на цю золоту середину. 

Скотт, змальовуючи історичні конфлікти в житті людей, показує енергію, що 

запалюється в людях такими кризами. Свідомо чи несвідомо, як зазначає Георг 

Лукач, досвід Французької революції знаходиться на задньому плані. 

Так зображує Вальтер Скотт славні часи, повні таємниць і пригод, які й до 

сьогодні не залишають читачів байдужими. 

Новаторство В. Скотта полягало в тому, що він створив жанр історичного 

роману, який взагалі не існував до нього. В основу світогляду і творчості прозаїка 

ліг величезний політичний, соціальний і моральний досвід народу Шотландії, який 

протягом 4 століть боровся за свою національну незалежність проти економічно 

розвиненої Англії. 

Історичний роман В. Скотта став не лише продовженням літературних 

традицій, а невідомим до того художнім прийомом мистецтва та історичної науки, 

що відкрило новий етап у розвитку англійської і світової літератури. 

Список використаної літератури: 

1. Ivanhoe.: is an historical novel. Walter Scott. 

2. URL:https://vseosvita.ua/library/prezentaciazanrovi-oznaki-romanu-v-skotta-

ajvengo-339569.html 
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РОМАН ДЕВІДА ГЕРБЕРТА ЛОУРЕНСА «КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ 

ЧАТТЕРЛЕЙ" І ЛІТЕРАТУРА «ВТРАЧЕНОГО ПОКОЛІННЯ» 

Поняття «втрачене покоління» ввійшло у вжиток і стало популярним завдяки 

американській письменниці Гертруді Стайн для позначення літературної течії, яка 

існувала в період між двома війнами - Першою та Другою світовою війнами (у 20-

40-х роках). Вона стверджувала, що у цих представників соціуму не було 

поважного ставлення до будь-чого, що відбувається. Критики цієї літературної 

течії вважають, що дане твердження є занадто категоричним, оскільки не по роках 

багатий досвід страждань, смерті не тільки зробив це покоління дуже стійким, але 

й навчив їх високо шанувати життєві цінності: спілкування з природою, щира 

любов, віддана дружба та справжнє фронтове товариство. 

Завдяки Ернесту Хемінгуею вислів «втрачене покоління» увійшов у 

всесвітній літературний обіг. Саме Хемінгуей використав слова письменниці  як 

епіграф до роману «І сонце сходить» (інша назва «Фієста», 1926 рік). Після 

публікації роману Хемінгуея дане поняття стало використовуватися і для 

позначення певного соціально-психологічного феномену. З часом дане визначення 

отримало статус літературознавчого терміну. У широкому сенсі «втрачене 

покоління» - люди, які побували на війні і втратили не лише здоров'я, а й віру в 

життя та майбутнє, духовно травмовані, і відчувають свою відчуженість від 

суспільства. 

Мотиви цієї літературної течії по різному були розкриті у таких романах: «Три 

солдати» (1921) Джона Родеріго Дос Пассос, «Великий Гетсбі» (1925) Френсіса 

Скотта Фіджеральда, «Прощай, зброя!» (1929) Е. Хемінгуея. Українські 

письменники такі як: Іван Дніпровський, Олесь Гончар також працювали у цьому 

напрямку. [1] 

Героями творів стали індивідуалісти, яких об'єднувало спільне почуття - крах 

сподівань. Особливостями цієї літературної течії є: 1) переконливість 

психологічних мотивувань; 2) прийом контрасту;  3) з'єднання ліричного і 

натуралістичного; 4) поєднання об'єктивізму і стриманості з експресивністю; 5) 

ефект поліфонії; 6) культ факту та символіка кольору. Також наявність ліричної 

прози, де факти дійсності, які пропущені крізь призму сприйняття розгубленого 

героя, дуже близького автору. Письменники, що працювали у цьому літературному 

напрямку перетворили свої романи на романи-протести, головною темою яких 

стали нещасливі долі молодого покоління, що постраждало від Першої світової 

війни, де відображені війна, фронтові будні, повоєнна дійсність. Тобто, під 

поняттям «втраченого покоління» ми чітко розуміємо, що це люди частіше всього 

хлопці, що покликані на фронт у віці 18 років, часто ще не закінчивши школу, які 

рано почали вбивати. Після війни такі люди часто не могли адаптуватися до 

мирного життя, багато хто покінчив з собою, деякі божеволіли. Сюжети 

«втраченого покоління» різноманітні: короткочасні, але сповнені щастя («Прощай, 
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зброя!» Е. Хемінгуея); марні пошуки колишнім фронтовиком свого місця в 

повоєнному житті («І сходить сонце» Е. Хемінгуея); безглузда і передчасна смерть 

одного з героїв («Великий Гетсбі» Ф. Скотта). 

Отже, підсумувавши наведені положення, можна прийти до висновку, що 

література 20-40-х років характеризується зображенням руйнівних наслідків 

Першої світової війни та увиразненням передчуттів Другої, викриттям 

антигуманної спрямованості тоталітарних режимів, відтворенням стану втрати 

культурною свідомістю усталених духовних орієнтирів. 

Одним із цікавих представників «втраченого покоління» став Девід Герберт 

Лоуренс, а особливо його роман «Коханець леді Чаттерлей». Цей англійський 

письменник, що походив із сім’ї звичайних шахтаря та вчительки зміг отримати 

визнання ще за життя за свої пікантні та експресивні твори.  Основною темою його 

творчості стали гармонія людини та природи; захист від штучної механічної 

цивілізації, що поневолює і знеособлює людину. Він  розширив можливості 

епічних і поетичних форм, збагативши їхній зміст сміливим утвердженням прав 

чоловіків і жінок реалізувати закладені в них від природи можливості, пригнічені 

та деформовані рутиною повсякденності, офіційною мораллю, що накладає 

заборони на виявлення почуттів і пристрастей. Такі експресивні ноти чітко 

проглядаються у романі «Коханець леді Чаттерлей», який з’явився на світ у 1928 

році та тривалий час заборонявся начебто через аморальність, а тираж було 

конфісковано й спалено, але у 1960 р. реабілітований на лондонському судовому 

процесі. [2] 

У творі зображено життя англійського народу у повоєнний період, а в образах 

головних героїв чітко ілюструються тогочасні проблеми такі як: важкість жіночої 

долі, нестабільність та людський розпач, крах усіх надій та сподівань, складні 

наслідки після війни, скрутне фінансове становище людей та проблеми зі 

здоров’ям. Характери героїв конкретні і водночас кожен із них є певним символом. 

Наприклад, протиставлення Меллорса та Кліффорда - це протиставлення життя і 

анти-життя, породжене механічною цивілізацією. А головній героїні Конні 

належить зробити вибір, який стає найбільш драматично – напруженим моментом 

у розповіді, оскільки у романі затверджується право людини життя. Тобто, у творі 

поєднуються драматичні та сентиментальні сюжетні лінії, оскільки 

демонструється уся складність як жіночої так і чоловічої долей, спричинена 

повоєнними труднощами, та шалена пристрасть і палке кохання двох людей, які 

прагнуть бути разом. Саме таке сполучення не може читача залишити осторонь і 

не зачепити за живе. 

Підсумувавши усі наведені твердження, можна прийти до висновку, що 

література «втраченого покоління» глибоко торкає кожного, оскільки 

письменники у своїх творах підняли соціально-психологічні проблеми, які на жаль 

залишаються актуальними й у наш час. 

Список використаної літератури: 

1. URL: https://revolution.allbest.ru/literature/00606506_0.html 

2. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=56540 

 



333 
 

 

Вероніка Кіналь  

Науковий керівник: Світлана Гладьо,  

канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК ЛІРИЧНИХ ЖАНРІВ В ІСТОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Лір́ика (грец. lyrikós  – лірний; твір, виконаний під акомпанемент ліри) – один 

із трьох, нарівні з епосом та драмою, родів художньої літератури та мистецтва, в 

якому у формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття. 

Ліричні твори не мають чітко окресленого сюжету‚ для них характерні віршова 

форма‚ велика кількість художніх засобів‚ високий рівень емоційності [2].  

Світова лірична поезія веде свій відлік з творчості великих поетів античності 

(Піндар, Сапфо, Анакреонт, Горацій, Овідій). У літературах Сходу відзначалася 

лірика Ду Фу, Фірдоусі, Омара Хайама, Сааді, Гафіза. Багатством барв виділялася 

творчість поетів Західної Європи доби Відродження (Петрарка, Шекспір), XVIII—

XIX століть (Шіллер, Гете, Гайне, Байрон, Шеллі, Берне, Петефі, Міцкевич), Росії 

(Пушкін, Лєрмонтов, Тютчев) [3]. 

Лірика надзвичайно різноманітна за своєю жанровою класифікацією. 

Найчастіше пропонують традиційну та тематичну класифікацію. До традиційних 

ліричних жанрів відносимо найдавнішу релігійно-обрядову лірику, яка мала 

насамперед релігійне призначення і виконувалася у процесі певних обрядів. Це 

гімни, псалми, оди, які в основі своїй являють хвалебні пісні. Досить давньою є 

також і , так звана, кастова лірика, що поширювалася зазвичай у середовищі певної 

привілейованої суспільної верстви (касти). Сюди ми відносимо серенади, 

епіталами, епітафії. 

Деякі жанри пов’язані своїм походженням із строфікою (станци, тріолети, 

ронделі, сонети тощо). З розвитком сатири пов’язані епіграми. Серед авторів 

епіграм – Платон, Сапфо, Бернс, Пушкін тощо . Одним із найдавніших ліричних 

жанрів є пісня, найхарактернішою ознакою якої є єдність слів і мелодії. 

Розрізняють пісні народні ( обрядові, соціально-побутові, родинно-побутові) та 

літературні. Особливий різновид пісні – романс. 

У класичній ліриці дуже популярними були елегії, визначними майстрами якої 

були Архілох, Тибулл, Катулл, Овідій, Ронсар, Мільтон, Новаліс,Пушкін; ідилії, що 

з’явилися у давньогрецьку добу; послання, фундатором цього жанру називають 

Горація [5]. 

Сучасний поділ ліричних творів великий: ода, пісня, романс, гімн, панегірик, 

дифірамб, молитва, гумореска, епіграма, памфлет, послання, думка, спогад, 

псалми, сонет, станси, канцона, елегія, медитація, епіталама, мадригал, пеан, 

епітафія, ліричний портрет та інші (за О.Галичем). Кожен з названих жанрів має 

свої особливості та відмінності, може мати ще й різновиди. Усі вони формувалися 

історично : з’являлися нові, деякі відходили, а деякі зазнавали певних змін і 

продовжували існувати далі [1, c.3]. 

Як і епос та драма, лірика має розвинуту систему фольклорних і літературних 

жанрів. Проблема, однак, полягає у тому, що в ліриці процес жанрової еволюції 
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сьогодні привів до того, що дедалі частіше з-під пера особливо обдарованих поетів 

виходять твори, які не відповідають жодному з відомих жанрових параметрів. 

Унаслідок цього дослідники пропонують взагалі відмовитися від традиційного 

жанрового поділу ліричних творів і перейти до їх ідейно-тематичної класифікації. 

За такими принципами лірика поділяється на громадянську (або політичну), 

філософську, пейзажну, любовну (або інтимну) [4]. 

Існує й інша класифікація лірики. Згідно з нею лірика ділиться на медитативну 

й сугестивну. До медитативної належать твори, в яких домінують роздуми над 

вічними проблемами буття; до сугестивної – твори, в яких основний акцент 

робиться на передаванні емоційних станів. Дещо в зміненому варіанті пропонує 

типологічний поділ лірики Г. Поспелов. Він вважав, що „лірика може бути 

медитативна, медитативно-зображувальна і власне зображувальна”. Перші два 

різновиди такої лірики звернені переважно до самоаналізу, вони містять у собі 

емоційну чи мислительну рефлексію. Лірична медитація може бути також 

зовнішнього спрямування і передавати ставлення до подій об'єктивного світу. 

Власне зображувальна лірика може бути або описовою (в тому числі, пейзажною), 

або оповідною (часом з алегоричним чи символічним значенням) [4]. 

Отже, потрібно розуміти, що в історії світової літератури склалися 

різноманітні форми виразу ліричного погляду. Кожне культурно-історичне 

середовище створює свою особливу модифікацію лірики, яка інтерпретувалася по-

різному відповідно до еволюційного розвитку в історії різних культур. 
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ФІЛОСОФСЬКІ  РОЗДУМИ У ТВОРІ А. ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ 

«ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ» 

Антуан де  Сент-Екзюпері – видатний французький письменник , льотчик, 

філософ-поет. Він  дивовижна людина, не схожа на інших. Борець за свободу 

Франції, який віддав життя за мирне існування людства. Світові відомі його твори: 

"Південний поштовий", "Нічний політ",  "Льотчик",  "Земля людей"  "Маленький 

принц", "Військовий льотчик", "Цитадель" . 
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Льотчик і письменник- ці два поняття нероздільні між собою. Його 

філософсько-лірична проза поєднує автобіографію з справжніми пригодами 

льотчика  та роздумами про призначення людини.  Чарівний  світ Екзюпері, який 

надзвичайно величезний і гостинний. Серед невидимих зірок і планет, 

надзвичайно красиві небесні пейзажі з високих гір.  Сент-Екзюпері  «пророк 

двадцятого століття» відкрив собі дорогу до щастя і свободи.[3] 

«Планета людей» присвячується найкращому другу Анрі Гійоме, який також 

був льотчиком. Він відправився у рейс через Анди та зник у безкрайому небі. Його 

пошуки ні до чого не привели. Навіть чілійські контрабандисти  відмовили у 

пошуках його друга  в погоду, яка царювала в ті дні. 

У 1939 році Сент-Екзюпері опублікував свою книгу «Планета людей». Він 

мабуть належить до найкращих, найяскравіших творів письменника. Його не 

можливо віднести до якогось традиційного літературного жанру. Відсутність 

сюжетної лінії не заважає читачу сприймати твір, як єдиний і цілісний організм. 

Навіть не дивлячись на те, що ця книга не містись звичайних ознак роману, але 

Антуан де  Сент-Екзюпері отримав  нагороду  «Велика премія Французької 

академії».  «Планета людей» це спогади, роздуми, короткі есе. Автор зумів 

поєднати  репортаж з кабіни літака, факти реального життя,  вставні розповіді, 

пейзажі, портрети людей, спогади про дитинство, роздуми про існування людини 

, звернення до читача.  Він використовував свій літак як інструмент для 

дослідження світу та виявлення людської солідарності у братніх зусиллях людей 

виконувати свої завдання. Стильове розмаїття книги включає як і художнє, 

публіцистичне, розмовно-побутове, наукове мовлення, філософську оповідь, 

притчову метамову. [2] 

Прочитавши цей роман, зібраний з різних історії одного льотчика з минулого, 

можна зануритись у сьогоднішнє життя. Питання, що турбують автора і 

розкриваються у творі досі актуальні. У книзі можна знайти роздуми, що до вічних 

проблем, які турбують філософів уже не одне століття. Як це бути Людиною? У 

чому ж  істина для людини? Які  шляхи ведуть до істини?  

Сент-Екзюпері висловлюється як мислитель, оперує точними словами і 

наводить докази. Але, водночас,  він аналізує, як філософ, а пише, як поет. 

Ліричний герой весь  час наводить читача на те , що "істина для людини – це те, 

що робить її Людиною".[1] 

Людині для того, щоб жити необхідні звичайні щирі почуття, які 

направляють кожного на вірну дорогу у житті. Шлях до істини людського життя  

лежить через наполегливу працю, жертовну відданість своєму ремеслу тому, що 

тільки тоді починаєш розуміти сенс існування. Працюють тільки для матеріальних 

благ?  Чи для задоволення власних щоденних потреб? «Велич усякого ремесла, 

можливо, передовсім у тому й полягає, що воно об'єднує людей: бо немає на світі 

нічого дорожчого над узи, що єднають людину з людиною». [1] Цінність життя 

розумієш завдяки тому, наскільки  ти корисний іншим людям, наскільки твій 

особистий внесок буде важливий у загальнолюдському бутті. 

Письменник торкається теми руйнування людських відносин, 

взаємовідносин  з навколишнім світом. Його тривожить, що духовність ставала 
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другорядною потребою у світі де досі точаться війни між народами, людьми, 

однієї планети. 

Справжня воля— це не тільки фізична незалежність. Свобода - це 

можливості утворювати чуттєві зв'язки з іншими людьми: піклуватися про друзів, 

допомагати рідними, подавати руку нужденним і таким чином набувати сенсу 

існування на землі. Твір Сент-Екзюпері сповнений біблійних алегорій, 

філософських узагальнень та роздумів : "Ти – людина, і я  в тобі впізнаю всіх 

людей".[1] 

Автор особливу увагу приділяв дружбі. Життя людей повинно мати мету, 

заради якої необхідно жити і не опускати руки з кожною невдачею. Життя має 

бути осмисленим,  і хто як не товариші допоможуть знайти сенс буття. Кожна 

людина зростає у суспільстві і нею керує гуманізм і любов до ближнього. 

«Планета людей» оспівала здатність людей працювати разом попри усі 

відмінності в поглядах, закликала до єднання. [3] 

На думку автора любов і дружба - це джерело життя людини. Письменник 

надзвичайно сильно вірив в людей і прагнув розбудити в них найкращі їх сторони, 

а саме любов до ближнього. В епізоді, коли екіпаж потрапив в аварію, Сент-

Екзюпері стверджує, що катастрофи зазнали не вони, а рідні, яким загрожує їх 

мовчання. Автор відчуває відповідальність за свою команду, за пошту, рідних та 

друзів і за весь світ. 

Отже, книга «Планета людей» найкраще філософське  творіння Сент-

Екзюпері.  Це подорож письменника у пошуках справжньої істини. «Планету 

людей» відомий твір у багатьох країнах світу, бо утверджується ідея людської 

єдності. Книги Сент-Екзюпері вони розповідають про сенс життя, випромінюють 

людське тепло Сент-Екзюпері, бувалий льотчик і істина в його очах – це власне 

Людина. Бути людиною — це й означає відчувати, що ти за все відповідаєш і що 

ти робиш. І знати, що, муруючи, допомагаєш розбудувати світ Усі сюжети 

об'єднує така теза: «Ми — екіпаж одного корабля» 
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Результати експериментальних досліджень білінгвізму доводять доцільність 

розрізнення лінгвістичних та культурологічних лакун. Часто, лише володіння 

мовою є недостатнім для того, щоб білінгв міг слугувати ефективним 

посередником у спілкуванні представників двох лінгвокультурних спільнот, адже 

https://zarlit.com/critika/19.html
https://www.navitv.net/antuan-de-sent-ekzyuperi-planeta-lyudej/
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концептосфера культури виражається не лише лінгвістичними засобами 

[2, с. 49; 3, c. 98]. За умови подолання лінгвістичних бар’єрів та максимально 

можливої елімінації лінгвальних лакун, саме розбіжності можуть зашкодити 

міжкультурній комунікації. З огляду на зазначене вище, особливого значення 

набуває систематизація культурологічних лакун, які перешкоджають адекватному 

розумінню тексту іншомовним реципієнтом. Детальний аналіз зазначеного виду 

лакун, який узагальнює досвід попередніх дослідників, запропонований 

Ю.О. Сорокіним та І.Ю. Марковіною, ґрунтується на когнітивних і мовленнєво-

поведінкових мотивах їх виникнення в середовищі певного етносу. 

Відповідно до моделі процесу міжкультурної комунікації, автори 

виокремлюють три групи: лакуни культурного простору (ландшафту), які 

відображають незбіги культурних фонів, які оточують автора та реципієнта тексту; 

діяльнісно-комунікативні лакуни, які відображають національно-культурну 

специфіку різних видів діяльності; суб’єктні лакуни, які відображають 

національно-культурні особливості комунікантів, що належать до різних 

лінгвокультурних спільнот. 

1. Лакуни культурного простору вказують на невідповідність уявлень і оцінок 

аспектів культурного простору, до якого належить навколишній світ, яким його 

бачать представники відповідної культури, типовий спосіб життя, знання, а також 

власні уявлення про себе та інших (чужих). Серед лакун культурного простору 

можна виокремити перцептивні, етнографічні лакуни та лакуни культурного 

фонду.  

2. Друга значна група – діяльнісно-комунікативні лакуни, які виражають 

відмінності видів діяльності, характерних для певної культури, серед яких 

виокремлюється декілька різновидів: ментальні та поведінкові (кінесичні, рутинні 

та етикетні) лакуни. 

3. Суб’єктні чи культурно-психологічні лакуни виражають «культурні 

особливості» відповідної лінгвокультурної спільноти, серед яких виокремлюють 

характерологічні, силогістичні та культурно-емотивні лакуни.  

В аналізованій класифікації лакун простежується четверта група – 

власнетекстові, які виникають через специфіку тексту як знаряддя спілкування, а 

саме: зміст, форма фіксації та відтворення матеріалу, його орієнтація на певного 

реципієнта, особливості авторського стилю тощо.  

Практично усі види культурологічних лакун, крім етнографічних, не 

замикаються на слові. Для їхньої експлікації потрібно не слово в системі 

порівнюваних мов, а висловлювання та ширші текстові фрагменти. У зв’язку з цим, 

Г.В. Бикова [2, с. 72] вважає, що етнографічні лакуни (абсолютні, відносні, 

векторні) доцільно називати лінгвокультурологічними. Оскільки вони, як вважає 

І.Ю. Марковіної, посідають проміжне місце між лінгвальними та 

екстралінгвальними. Підхід Г.В. Бикової зрозумілий, оскільки етнографічні лакуни 

отримують свою лексичну експлікацію в словнику та тексті. З другого боку, окремі 

види культурологічних лакун, наприклад, кінетичні, не належать до етнографічних, 

проте їм також властиво отримувати лексичну експлікацію. Недопустимим вважає 
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К.В. Берднікова ігнорування культурологічного чинника, оскільки міжмовні 

лакуни ідентифікуються лише в ситуації контакту двох культур [1, с. 48].  

На наше переконання, таке розширення сфери використання поняття «лакуна» 

ґрунтується на положенні про тісний взаємозв’язок мови і культури та допомагає 

встановленню певних конкретних форм кореляції мови і культури, саме через 

виявлення культурологічних лакун. 

Концептуально іншу концепцію розподілу лакун пропонує Астрід Ертельт-

Віт, виокремлюючи їх чотири основні класи: ментальні; діяльнісні лакуни; об’єктні 

лакуни та аксіологічні лакуни. 

З лінгвістичного погляду, підхід з позицій аксіології культури виглядає 

малоінформативним і таким, який слабо диференціює види мовної лакунарності. 

Така інтерпретація ще раз засвідчує принципову неможливість чіткого 

розмежування власне семантичних й культурологічних лакун. При цьому, можна 

говорити про певного виду атрибуції, тобто про приписування значення і, 

відповідно, тлумачення знака в обох мовних і культурних системах. Усі 

аксіологічні лакуни є аксіологічними макролакунами, тобто глибокими, 

абсолютними чи частковими лакунами, які відрізняються за значенням.  

Окрім перелічених вище лакун виокремлюють: експліцитні (явні) та 

імпліцитні (неявні, приховані) лакуни (explicit and implicit lacunas), інтра- та 

інтеркультурні лакуни (inter- and intracultural lacunas) [1, с. 64]. А. Ертельт-Віт 

ґрунтовно описує взаємозв’язок і перетинання видів лакун, тобто інша лакуна може 

бути віднесена або до однієї групи, або до іншої. З огляду на зазначене вище 

допускаємо, що класифікація, запропонована А. Ертельт-Віт, є досить 

деталізованою, що при накладанні аналізованих видів лакун може спричинити 

неточність і невизначеність критеріїв для їхнього лінгвістичного опису.  
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Хоча кіно є одним із наймолодших видів мистецтва, це не заважає йому в той 

же час бути найпопулярнішим та наймасовішим. Це є одним із найпоширеніших 

способів відпочинку, особливо серед молоді. Якщо говорити про фільми, які є 

найбільш популярними серед глядачів, то це безумовно закордонні. І перше, що 
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може зацікавити глядача та змусити його все таки подивитись фільм – назва. Отож, 

придумати цікаву назву – це справжнє мистецтво. Однак не менш важливо і 

правильно перекласти цю назву. 

Мета роботи – визначити основні особливості перекладу назв фільмів 

українською мовою, виявити основні проблеми, які виникають під час перекладу 

фільмів та проаналізувати фактори, що впливають на переклад. 

Назви фільмів виконують пропагуючу або рекламну функцію для продукції 

різних марок, а саме – привертають увагу потенційних споживачів і викликають у 

них бажання купити продукцію або піти в кіно. Назва фільму служить 

найважливішою ідентифікаційною ознакою, яка привертає увагу людей, і її часто 

згадують. Назви фільмів, які пояснюють деякі суттєві риси фільму, наприклад, 

назва місця чи персонажа, можуть стати важливими для деяких глядачів. Фільм – 

це аудіовізуальне середовище, де глядачі спираються і звертають увагу не тільки 

на розмовну мову, а й на поєднання візуальних та мовних елементів, які 

з’являються на екрані, щоб показати глядачам відмінності чи іноземні культури. 

За визначенням І.В. Арнольд, «заголовок – це найсильніша позиція в тексті». 

Таким заголовком в нашому випадку є фільмонім. На назві фільму зосереджено 

особливу увагу потенційного глядача. Імплікована у назві інформація зумовлює 

особливо яскраве враження і добре запам'ятовується, так як «уява потенційного 

глядача з самого початку не обтяжене ніякою інформацією про фільм і готова до 

сприйняття концепції, реальності, теми, запропонованої автором». 

Говорячи про переклад фільмонімів, слід зазначити, що для залучення 

аудиторії перекладачам необхідно враховувати не лише внутрішній зміст назви 

фільму, а й соціокультурний аспект, а також локалізована назва фільму повинна 

мати такий же комунікативний вплив на глядача, як і оригінальна назва. 

З огляду на все вищесказане, необхідно виділити основні завдання, які ставить 

перед собою перекладач при локалізації назви фільму. Перш за все, необхідно 

зберегти назву фільму в рамках його типологічної групи. Далі максимально точно 

передати назву фільму, яка буде еквівалентна до оригіналу. Також виконати всі 

функції реклами, з метою впливу на потенційного глядача. Нарешті, перекласти 

назву фільму, яка не буде суперечити внутрішньому контексту фільму. 

Слід зазначити, що саме в процесі адаптації перекладач стикається з 

труднощами, які викликані низкою факторів. Одним із головних факторів є 

цензура. 

Цензура – це система державного нагляду за творами мистецтва та засобами 

масової інформації. У деяких країнах чітко простежується вплив цензури, оскільки 

велика кількість перекладених назв фільмів була замінена евфемізмами. 

Наступний фактор – період часу. Останнім часом почастішало, що реклама 

фільму, а в даному випадку – назва фільму, виходить в світ набагато раніше ніж 

сама кінострічка. У цьому випадку перекладачеві доводиться працювати зі 

скороченим варіантом фільму, а саме з анонсом, який не несе повного і цілісного 

розуміння сюжету фільму. У цій ситуації є великий ризик, і часто так буває, 

змінюється назва фільму перед самим його прокатом. Цей фактор можна 
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охарактеризувати як взаємозв'язок між назвою фільму та його внутрішнім 

контекстом. 

У роботі над адаптацією назви фільму перекладачі стикаються з низкою 

екстралінгвістичних труднощів. Три основні проблемні фактори, що призводять до 

неякісного перекладу, які постають перед перекладачами, включають: надзвичайно 

короткі терміни виконання замовлення, низькі зарплати перекладачів та 

професійна некомпетентність. Крім того, переклад фільму як аудіовізуального 

продукту також вимагає уваги не лише до вербального змісту картини, а й до інших 

складових, що належать до культури мови перекладу: музики, шуму, образів тощо. 

Проблеми також можуть включати вимоги кінопрокатних компаній та цензурні 

обмеження. До числа лінгвокультурологічних труднощів перекладу можна 

віднести такі фактори: невідповідність мовних норм і відмінність мовних систем, 

розбіжність доінформаційних резервів носіїв мови, а також невідповідність 

мовленнєвих узусів носіїв мови оригіналу та мови перекладу. 

В результаті проведення дослідження були визначені основні особливості 

перекладу назв фільмів українською мовою, а також основні проблеми, які 

виникають під час перекладу фільмів та проаналізувано фактори, що впливають на 

переклад. Вочевидь, якісний передка фільм онімів є продуктом співпраці 

перекладачів та продюсерів фільму, що покликаний не стільки відтворити зміст 

вихідної назви, скільки передати її образність та інтенцію, забезпечуючи 

необхідний маркетинговий ефект.   
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Світова література починає новий етап у своєму розвитку на зламі 19 та 20 

століть. Вона досягає глибшого розкриття сюжетів та сповнюється новими 

засобами використання слова. У цей період розпочали своєю кар’єру багато 

талановитих письменників, одним з яких став Генрік Ібсен.  
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Геніальний норвезький драматург та поет творив в унісон з літературними 

напрямками, що змінювали один одного протягом 60х-90х років 19 століття. 

Завдяки Герніку Ібсену драматургія заграла новими фарбами. Аналітична 

композиція, що переважає у його творах, подарувала читачам можливість легше 

розуміти логіку життєвих обставини героїв та глибше відчувати стан кожного з 

них. [1, 2] 

Соціально-психологічна драма «Ляльковий дім», написана у 1879 році, стає 

яскравим та легендарним  прикладом новаторства автора. Інтенсивний розвиток 

подій у творі та прискіпливе ставлення до історії життя кожного героя знищує будь-

які часові та просторі обмеження для актуальності цього твору. Провідна ідея п’єси 

– необхідність та важливість бути чесним з собою та іншими. Саме відсутність 

чесності створює основний конфлікт п’єси, а її поява - призводить до його 

розв’язки. 

Події розвиваються навколо «щасливої» та заможної сім’ї адвоката Хельмера, 

його дружини Нори та їхніх трьох дітей. Хельмер та Нора успішно створюють 

образ ідеальних стосунків. Вони сплутали поняття щирої любові зі страхом 

суспільного осуду. Сьогодні, як ніколи, через помітний вплив соціальних мереж на 

наше життя – багато хто притримується такого ж плану. Очевидно, людям властиво 

не чути власного голосу, проте прислухатися до того, що шепчуть інші. Тому 

гортаючи щасливі фото в інстаграм «успішних» та «найщасливіших», варто не 

забувати, що ці люди насправді просто задовольняють свою потребу у тому, щоб 

ними захоплювалися. 

Приклад історії життя Нори показує, що вона не усвідомлювала свого 

покликання та його важливості. Вона не володіла таким терміном як «здоровий 

егоїзм». Саме він допоміг би їй зрозуміти, що якщо будь-хто інший, будучи на її 

місці, був би безмежно щасливим, то це не означає, що їй варто продовжувати 

насолоджуватися цією думкою. Щастя у кожного своє. 

Особливе місце у творі займає образ Нори, як «типової правильної» жінки, яка 

готова на все заради свого чоловіка та сім’ї. Вона нехтує власними інтересами 

заради репутації чоловіка. Вона залишається вірною йому, навіть коли дізнається 

про закоханість лікаря Ранка у неї. Коли репутація Хельмера в небезпеці, Нора 

відчуває, що все дарма. Усі ніжні слова та зізнання у неземній любові – фальшиві 

та солодкі спроби забезпечити їй кращі умови життя у «золотій клітці». Образ 

еволюціонує та стає сміливим і сильним. Подивившись правді у вічі, Нора хоче 

почати усе спочатку, прагне пізнати себе і те, для чого вона живе. Сьогодні 

фемінізм переживає етап розквіту і фінальне рішення Нори є його основним 

проявом. Тепер життя вимагає від жінки бути набагато більше, ніж просто мамою 

та гарною дружиною. І чи правильно вважати, що це є обов’язковим мінімумом? 

Жінки та чоловіки – представники людської раси, що робить їх рівними у своїх 

потребах. В очах жінок сьогодні Нора виглядає навіть більш сміливою та 

благородною, ніж у часи написання твору.  

Аналізуючи усе написане, можна зробити висновок, що унікальність п’єси 

«Ляльковий дім» вражає своєю актуальністю. Теми, які висвітлює автор, не мають 
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чіткого алгоритму вирішення і кожна людина протягом усього свого життя прагне 

знайти своє рішення.  

Список використаної літератури: 
1. URL: https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=4300 

2.URL:https://www.ukrlib.com.ua/tvory-zl/printit.php?tid=6663 

 

 

Дарина Кривчак 

Науковий керівник: Наталя Іваницька, 

д-р філол. наук, професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ  

Збільшення обсягу документів для перекладу та диверсифікація вимог до 

фахівців з перекладу призводять до постійних змін на перекладацькому ринку. 

Уявлення про перекладацьку діяльність кардинально змінюються, ускладнюється 

професійна модель сучасного перекладача, тому логічною стає модернізація самого 

процесу підготовки майбутніх перекладачів. 

Раніше для перекладу чи то документу, чи художнього тексту фахівець 

витрачав занадто багато зусиль, адже використовував друковані словники, де 

пошук невідомого слова – додатковий час. 

З розвитком інформаційних технологій ситуація поліпшилася. Будь-хто може 

знайти електронний перекладач, який допоможе не тільки з перекладом слова, а й 

речення чи великого тексту. Чи означає це, що робота перекладачів стала 

неактуальною? 

Дослідженнями перекладу за допомогою електронних перекладачів займалися 

такі українські та російські вчені, як А.С. Ольховська, Н.В. Зінукова, О. 

Бондаренко, Т. Струк, А. Васильєв, О. І. Бабина, М. Сисойкіна, А. Б. Кутузов, А.Л. 

Семенов, Н.М. Соболь, С. Саржевський, М. Романишин, а також зарубіжні вчені 

Каспарс Клявінш, Bowler L., Kenny D., Gabr M., Zetzsche J., Lagoudaki E., Дж. К. 

Катфорд та інші. 

Переклад текстів з використанням програм-словників є клопіткою справою, 

під час якої користувачу доводиться самостійно опрацьовувати кожне слово та 

речення тексту. Прискорити та автоматизувати процес перекладу можна з 

використанням програм-перекладачів. Програма-перекладач - це програма, що 

призначена для автоматичного перекладу тексту з однієї мови іншою.  

На відміну від електронних словників, програми-перекладачі опрацьовують не 

окремі слова або словосполучення, а цілий текст, і результатом такого 

опрацювання є зв'язний текст іншою мовою.  

На сучасному етапі майбутній перекладач має опанувати роботу не тільки з 

словниками та енциклопедіями традиційного книжкового формату, але й бути 

активним користувачем електронних та онлайн ресурсів.  

На превеликий жаль, друковані матеріали дуже часто встигають морально 

застраріти, бо з розвитком науково-технічного прогресу змінюються і мовні реалії, 
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з'являються новітні терміни, галузі науки і техніки потребують оновленого мовного 

апарату, а лекикографи не встигають фіксувати ці новоутворення. Між тим, навіть 

знайомі слова набувають нових термінологічних значень, а в книгах вони не 

відображені. [1, c. 97].  

У звичайну розмовну мову приходять нові слова, терміни, стійкі 

словосполучення. Вся нова лексика не може бути адекватно відображена у 

«паперових» словниках з тієї простої причини, що вони занадто довго 

розробляються. 

Головна перевага хороших електронних перекладачів - одночасний  

пошук не лише за назвою словникової статті, а й за всім величезним обсягом  

словника, що просто нереально в паперовому варіанті. Такий пошук створює  

багатовимірний портрет слова, при цьому витягуються з словникової статті не  

тільки конкретні приклади його використання і стійкі вирази, в яких слово  

зустрічається, але і стають явними мовні закони, яким підкоряються правила  

словотворення. 

Існує кілька великих мінусів, які не дозволяють повністю відмовитися від 

«живого» перекладу на користь безкоштовних онлайн-сервісів: 

 Машина не завжди розуміє істинний сенс слів, перекладаючи їх 

буквально. За рахунок цього сенс сказаного часто спотворюється, і не завжди 

вдається зрозуміти, що мав на увазі автор тексту. 

 Присутній людський фактор - клієнт зазвичай отримує велику 

впевненість, коли знає, що його справою зайнявся фахівець з великим досвідом. 

Електроніка також поки не в змозі повноцінно перекладати аудіо, особливо коли 

одночасно говорять кілька людей. 

 Машина не вміє перекладати довгі і заплутані фрази, особливо якщо 

існує кілька варіантів їх прочитання. Необхідно саме розуміти сказане, а не просто 

мати великий лексикон. 

 При роботі зі спеціалізованими текстами (медицина, будівництво та ін.) 

система не бачить відмінності від статті іншої тематики. Відповідно, переклад, 

доречний в одному випадку, стає помилковим там, де цей же термін має інше 

значення [2, c. 1288]. 

Отже,  електронні перекладачі  надають  такі  переваги  як оперативність,  

практичність,  доступність,  гнучкість,  можливість  обирати, 

багатофункціональність. Якість такого перекладу визначає ступінь складності 

тексту: чим складніший  текст,  тим  більше  помилок  траплятиметься  в  

здійсненому перекладі.  Такі  помилки  значною  мірою  дезінформують 

перекладача  щодо  предметно-логічного  та  прагматичного  значення  у вихідному 

тексті, неточно окреслюють предмет висловлення. 

Насамперед сучасні електронні перекладачі виконуть функцію допоміжного  

інструмента в роботі перекладача, оптимізують процес перекладу, обробляють  

великі обсяги інформації. Результати перекладу неодмінно підлягають 

редагуванню з метою запобігти проникненню помилок у кінцевий  

текст перекладу. 
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ І ПЕРЕКЛАД 

Локалізація адаптує вміст продукту, програми чи документу до мовних 

відповідностей та культурних вимог цільового ринку. Локалізацією також 

називають переклад інтерфейсу програм, що включають переклад таких аспектів: 

як цифрові формати,  використання клавіатур теки та графічні зображення, 

пов'язані із своїм змістом, об'єктами,  діями та ідеями,  що можуть бути не 

правильно сприйняті.   

Мета дослідження є окреслення форм, способів  перекладу в різних сферах 

послуг, наприклад: переклад відеоігор, електронних книг та сайтів. Терміни 

«переклад» та «послуги локалізації» завжди використовуються  маркетологами та 

перекладачами в різних сферах, без уваги щодо їх відмінностей. Вони тісно 

пов'язані з різними формами передачі змісту різними мовами. Переклад — це 

письмова передача змісту навчальних посібників, наукової технічної та художньої 

літератури, фармацевтичних патентів, кінофільмів та інших документів з  мови 

оригіналу на мову перекладу.  Часто  переклад застосовують для забезпечення 

мультимедійних продуктів, веб сайтів, до певних мов, культур та регіонів. 

Переклад — це етап локалізації, який використовується як послуга для поширення, 

продажу побутових товарів, техніки  та електротехніки. 

Локалізація – це мовна і культурна  адаптація  цифрового змісту  до вимог  

місцевої культури і специфіки  іноземного  ринку. Вона включає в собі  надання 

послуг і технологій для управління багатомовним вмістом інформації. До 

локалізації  входить  переклад веб-сайтів, відеоігор, кіно фільмів та інші, що мають 

свої особливості. Не дивлячись на дуже швидкий ріст локалізації у зв'язку з 

осучасненням перекладу та становленням локалізації, як окремої галузі перекладу 

в цілому, вона стала предметом, що не вивчався. Згадки про локалізований 

переклад обмежувався лише під приводом програм автоматизованого перекладу, 

через  що у більшості  перекладачів  складалась не правильна думка про 

локалізацію і переклад  в цілому.  Утім переклад є основою будь-якого 

локалізованого перекладу, хоча сама локалізація  відрізняється від перекладу лише 

наявністю культурної та лінгвістичної адаптації. Насправді локалізація працює не 

так, як  сам переклад. Вона займає велику частину всіх етапів, що забезпечують 
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локалізацію  продукту і його успіх на ринку за кордоном. Тому локалізація це 

чудовий спосіб забезпечення успіху в сфері послуг. 

Початок 80-х років минулого століття був відзначений появою й бурхливим 

розвитком комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. У зв’язку з 

розширенням ринку діяльності компаній із розробки програмного забезпечення 

з’явилася потреба локалізувати продукти для міжнародних ринків. Одним із 

найперших агентств із послуг локалізації стала датська компанія INK, яка була 

заснована в 1980 році. Ця компанія також уперше розробила спеціальний 

інструмент для професійних перекладачів під назвою INK TextTools.  У 1987 році 

компанія Trados здобула право перепродувати INK Text Tools на німецькому ринку. 

Рік по тому вони представили новий плагін TED для програми Text Tools. Відтоді 

компанія Trados продовжує працювати в цьому напрямку та зберігає лідерство на 

ринку інноваційних інструментів у перекладі та локалізації. Термін “локалізація” 

також використовується в загальному значенні для опису всіх змін, які необхідно 

внести для того, щоб максимально адаптувати продукт до потреб певної групи 

користувачів, розташованих у певній фізичній локації. Інакше кажучи, 

максимально наблизити продукт до місцевого споживача. Метою такої адаптації це  

створення цікавого і оригінального контенту для кінцевих  користувачів  продукту, 

який буде відповідним  до  культурних вимог інших народів  чи  до вимог країни , 

до якої продукція буде випущена. Тому, як показують результати різних 

досліджень у 90-х роках локалізація – це   найкращий  спосіб зацікавити  й 

утримувати споживачів. Однак на  початку 2000-х років, незважаючи на проведені 

дослідження, в  галузі локалізації утворився значний відсоток клієнтів, які 

залишалися незадоволеними результатами послуг. Це ознаменувало новий етап 

еволюції в галузі локалізації та перекладу. 

Зростання онлайн-торгівлі та електронної комерції відкрило нові перспективи 

розвитку послуг локалізації. Згідно з останніми опитуваннями, багато власників 

бізнесу та маркетологів очікують набагато більше результатів від послуг із 

локалізації сайту. Вони вважають, що локалізований контент повинен приводити 

нових відвідувачів до їхнього багатомовного сайту через результати пошуку в 

Google. Але все, що вони отримують від проєкту з локалізації – це стандартна 

адаптація, яка не приводить нових користувачів із пошуку. 

Утім  існує також  проблема з  перекладом  та локалізацією  дитячої та 

підліткової літератури. Для того, щоб локалізувати назву книги або навіть сам текст 

потрібно створити такий  переклад ,  щоб він був зрозумілий і дітям  і не 

досвідченим читачам, яка буде поєднувати і уяву дитини, і візуальний, і  словесні 

коди. 

До такої локалізації також входить переклад власних назв наприклад: імена 

персонажів або назва вигаданого міста в якому живе персонаж, книги  чи фільму, 

жанри, фентезі, де адекватний переклад, що зустрічається у таких авторів, як 

власних імен.  
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  ТЕМА КОХАННЯ В ТВОРАХ ЕРІХА МАРІЇ РЕМАРКА 

Один з ключових письменників XX століття, видатний представник 

«втраченого покоління»,  пізнавши гіркоту війни, безвихідь життя повоєнних 

емігрантів і тяжкість звичайної праці, Ремарк не зламався і вміло реалізував увесь 

набутий досвід у романах. Твори Е. М. Ремарка користувалися неймовірною 

популярністю у післявоєнні роки і все ще не залишають полиць книгарень. Його 

персонажі — мужні фронтові офіцери, полонені концтаборів, які не втрачають 

надію, і знедолені мігранти. 

Еріх Марія Ремарк - письменник «втраченого покоління». Традиційно в 

літературознавстві так характеризують групу «розсерджених молодих людей», які 

пізнали жахи Першої світової війни ( побачили післявоєнний світ зовсім не таким, 

яким він бачився з окопів) і написали свої перші книги, шокуючі західну публіку.    

Велике значення в творчості Ремарка відіграє тема любові. Відомий вислів 

«кохати, як в книгах Ремарка» є синонімом справжніх дорослих почуттів.      

Популярність Ремарка-письменника доводить, що історії його героїв торкаються 

найпотаємніших бажань і почуттів читача. І попри трагізм деяких із них, нам 

хочеться пережити щось подібне, тобто любити, як у книгах Ремарка. 

Життя письменника було насичене різноманітними подіями, зокрема - 

любовними історіями. Герої його романів - це він сам у різних обставинах, адже 

стосунки в книгах Ремарка завжди пов'язані з зовнішніми  обставинами. Вони 

стають каталізатором почуттів, зазвичай, таким каталізатором у творах є війна або 

смертельна небезпека. Щирі почуття, попри ці обставини, тонкою червоною лінією 

проходять в більшості з його творів. Любов всупереч обставин [2]. 

Найбільшим коханням Ремарка вважаються стосунки з Марлен Дітріх. 

Знайомство з нею перевернуло життя письменника, повернувши йому сенс 

повсякденного існування. Але закохатися в таку жінку, як Марлен, означало бути 

приреченим на любовні страждання. Адже Дітріх мала багато коханців і жодний з 

них не залишався з нею надовго. Незабаром після знайомства він зрозумів, чим це 

закінчиться, однак уже нічого не міг вдіяти. У такій ситуації йому залишалося 

тільки насолоджуватися кожним моментом перебування поруч з Марлен, але і це 

не завжди вдавалося.  

Художнім втіленням цієї історії став роман «Тріумфальна арка». Головною 

темою роману є емігрантське життя. Автор передає всі жахи війни та 

емігрантського поневіряння, які переживають головні герої Олена та Йосип. Їх 

страждання і потреба автору знайомі не з чуток, адже під час написання роману 
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Ремарк позбувся німецького громадянства і був змушений переїхати до Швейцарії, 

оскільки його романи стали не до вподоби Рейху. 

У часи встановлення фашистського режиму багато незгодних громадяни 

змушені були залишити країну і тим самим приректи себе на поневіряння по чужих 

землях, щоб уникнути табору. Саме це сталося з головними героями роману. Про 

це ми дізнаємося від оповідача, який переказує історію життя випадково 

зустрінутого ним Йосипа Шварца, людини, що стоїть на руїнах свого життя. Друга 

світова війна зламала його, відібравши все найцінніше те, що давало йому сили 

жити і сподіватися - любов всього його життя Олену. 

Йосип був противником ідеї фашизму, яка тільки набувала сили у самій 

Німеччині. Молодий чоловік був змушений тікати з рідної країни, після того як 

брат дружини, Георг, відданий нацист, відправив його в концтабір. Йосипу вдалося 

втекти від тортур  до Франції. Більше п'яти років він провів далеко від своєї 

дружини. Він не писав їй листів, щоб не привертати увагу влади. Але в серці 

дбайливо зберігав усі спогади, пов'язані з Оленою. Єдине про що, він шкодував, так 

це те, що він зробив їхнє життя буденним.   

Всі роки, поки чоловік був у бігах, Олена не розлучилася з ним, не змінила  

прізвища і не відмовилась від нього. Вона, як і раніше, його любила, але 

вважала себе відданою їм і задавалася багатьма питаннями. Тому, коли вона 

зустріла Йосипа в церкві її переповнювали суперечливі почуття: вона була 

страшенно рада його бачити, хотіла відразу кинутися до нього, але й одночасно 

ненавиділа за те, що він залишив її п'ять років тому. Вони знову були разом. 

Найбільше вона боялася відірвати від нього погляд, адже будь-якої миті есесівці 

могли постукати в квартиру і забрати його. Сталось найгірше…. В двері  постукав 

брат Олени, Георг. Лише після того, як брат пішов, Олена з усією виразністю 

зрозуміла, як сильно ризикував Йосип, щоб приїхати до неї. Жінка чітко зрозуміла, 

що Йосип любить її, і готовий заради неї на будь-які жертви. Вона залишає 

Батьківщину, роботу, сім'ю і слідує за коханим. Олена розуміє, що, якщо його не 

буде поруч, то їй нічого не потрібно. Для неї уявлялося смертельним розставання з 

ним [1, c. 32-34].  

Герої Ремарка, як ніхто, знали про скінченність життя. Вони пройшли війну 

або втратили все і змушені втікати від тих самих обставин, які сірим туманом 

заповнювали простір. Вони чули постріли за своєю спиною і бачили, як випущені 

кулі влучають в спини тих, хто біжить поруч. А зупинитися означало загинути. 

В романах, де головні герої не обтяжені емігрантською долею, в любовні 

стосунки двох людей втручаються інші, не менш трагічні обставини [2]. Еріх Марія 

взяв шлюб з танцівницею Юттою Цамбоні. Великоока, худенька панянка стала 

праобразом пари його літературних героїнь, в тому числі Пет з «Трьох товаришів». 

Ютта Цамбона, як і герої декількох романів, була хвора на туберкульоз - на той час 

невиліковну хворобу. Головний герой, автомеханік Роббі познайомився із 

чарівною дівчиною Патріцією Хольман (Пат). Перед читачем відкривається 

емоційний світ чоловіка, який може бути вразливим та незахищеним. Сумний і 

зворушливий образ головної героїні, Патриції, підкорив серце Роберта.  
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Роббі і Пат люди різних доль, походять з різних верств суспільства полюбили 

один одного.  Щира і природна, позбавлена будь-якої гри любов, виводить Роберта 

і Пат зі стану душевного заціпеніння. Їм доводиться протистояти не тільки 

смертельному захворюванню, але метушні і безвиході навколишнього світу.  

Підтримка друзів, їх шляхетність допомагають закоханим у найскладніших 

ситуаціях. на майбутнє. Пат виявилася хворою на туберкульоз. Відчайдушні дії, 

продаж останнього майна для грошей на лікування не рятують дівчину - вона 

вмирає на руках у Роббі. і кохання. Коли вони разом, зовнішній світ не здатний 

зруйнувати їхнє прагнення життя. 

В таких ситуаціях герої Ремарка кохають кожного дня наче востаннє, 

усвідомлюючи близький смак втрати життя. Кожна хвилина, проведена разом, стає 

вічністю перед обличчям смерті. Вони щиро вдячні долі за цю коротку зустріч і 

близькість, переконуючи себе, що краще полюбити і померти, ніж жити без 

кохання [2]. 

Як висновок, переживши декілька бурхливих і пристрасних романів, Ремарк 

писав про любов як про сильне, надихаюче, але не вічне почуття. Неможливість 

утримати любов у серці, а кохану людину поруч - одна з головних ідей його 

любовної теми. 
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ЗБІРКА «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» А. КОНАН ДОЙЛЯ ТА 

ЕКРАНІЗАЦІЯ «ШЕРЛОК ХОЛМС» (2009): МІЖМИСТЕЦЬКЕ 

ПОРІВНЯННЯ 

Артур Конан Дойл писав твори про Шерлока Холмса з 1886 по 1917 рік, і дія 

цих творів відбувається приблизно з 1874 по 1914 рік.  Герої та автор існують у 

момент розпаду Великої Британської імперії, вони спостерігають смерть королеви, 

злочини Джека-Різника, англо-бурську та Першу Світову війну, технічний прогрес 

та інші події, здатні змінити світовідчуття людей, у тому числі автора та 

персонажів.  Перше слово, яке спадає на думку при описі світу, в якому живуть 

автор і герої, - суперечливий.  З одного боку - Англія сильна, як ніколи, 

відбуваються перетворення на її устрої, розвивається наука і техніка.  З іншого - це 

час воєн та повстань, боротьби народу за свою незалежність та розгулу злочинності 

в Лондоні.  З одного боку – у цей час з'являється принцип «зроби себе сам», а з 

https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-zhenschiny-v-proizvedeniyah-artura-goldena-memuary-geyshi-i-eriha-marii-remarka-noch-v-lissabone/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-zhenschiny-v-proizvedeniyah-artura-goldena-memuary-geyshi-i-eriha-marii-remarka-noch-v-lissabone/viewer
https://chytay-ua.com/blog.php?id=1074
https://chytay-ua.com/blog.php?id=1074
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іншого – як ніколи сильні традиції, зокрема – аристократії. Це час рубіжу епох, їх 

одночасного співіснування та змішування.  На питання про те, що означає поняття 

«кордон епох», по суті, відповів колись академік Д. С. Лихачов: «Поняття кордону 

у культурі несе у собі щось таємниче.  Що це – смуга спілкування чи, навпаки, стіна 

роз'єднаності?  Очевидно – і те, й інше.  Як область найбільш інтенсивного 

спілкування культур, вона знаменує собою найбільш творчу сферу, де культури не 

тільки обмінюються досвідом, а й ведуть діалог, який здебільшого збагачує один 

одного, але іноді й прагне збереження власної відособленості» [1, с. 102]. 

Конан Дойл починав писати про Шерлока Холмса в той же час, коли Оскар 

Уайльд творив знаменитий «Портрет Доріана Грея» - твір декадентський, що 

належить епосі fin de siecle, і ранні твори про Шерлока Холмса просякнуті 

відчуттям кінця епохи. Але пізніше автор схиляється до оптимістичних художніх 

поглядів, він визнає «початок» наступної епохи, у його творчості починають 

простежуватися неоромантичні мотиви.  При цьому світовідчуття і fin de siecle, і 

неоромантизму було підкреслено «інакшим», особливим, що не влаштовувало 

консервативне вікторіанське суспільство - і образ Шерлока Холмса почав 

змінюватися під впливом такого екстралітературного чинника як цензура: образ 

редагувався і спрощувався, щоб вміщатися в межі «сімейного читання». Таким 

чином, образ Шерлока Холмса пройшов у процесі свого формування через вплив 

fin de siecle та неоромантизму, щоб прийти до вікторіанських «традиційних» 

цінностей. 

Образ Шерлока Холмса - це образ складний, синтетичний, створений під 

впливом кількох літературних епох, але тим не менш, такий, що характеризується 

неповторною художньою цілісністю. 

За заявою кінокомпанії Warner Bros. Pictures [2], фільм мав стати екранізацією 

не оригінальних творів Конан Дойля, а однойменних коміксів Лайонела Уігрема, у 

яких акцент робився на Холмсі-авантюристі, а не на його феноменальному вмінні 

використати дедуктивний метод.  Зрештою комікс не вийшов, а за основу фільму 

взяли деяких персонажів.  Художник Джон Уоткісс на замовлення Уигрема 

намалював невелику графічну новелу обсягом 25 сторінок, подальші роботи у 

цьому напрямі не велися.  Пізніше з'ясувалося, що комікс був демонстрацією 

бачення Холмса Гаєм Річі.  Причому вигляд героїв у ньому схожий на вигляд у 

фільмі. 

У фільмі Шерлоку Холмсу доводиться мати справу з лордом Генрі Блеквудом, 

якого немає у творах Артура Конан Дойля.  При цьому режисер Гай Річі  заявив 

про зйомки продовження картини, в якому детективу доведеться зустрітися вже з 

відомим лиходієм - професором Моріарті, роль якого відіграє Джаред Харріс. 

Хоча сюжет фільму не заснований на жодному з оповідань чи повістей Артура 

Конан Дойля, він містить численні приховані та прямі посилання до них. Холмс 

неодноразово повторює власні репліки з різних творів: 

- Мій мозок бунтує проти неробства.  Дайте мені діло!  Дайте мені 

проблему!  («Знак чотирьох») 

- Гра почалася ("Вбивство в Еббі-Грейндж", де ця фраза, у свою чергу, 

запозичена з п'єси Шекспіра «Генріх V» Шекспіра) 
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- Я помітив його тільки тому, що шукав ("Срібний") 

- Ви наділені великим талантом мовчання, Ваттсон.  Завдяки цій 

здатності ви - незамінний товариш («Людина з розсіченою губою») 

- Злочин – річ повсякденна.  Логіка – рідкісна («Мідні буки») 

- Коли під рукою немає глини, з чого ліпити цеглу?  («Мідні буки») 

- Не можна теоретизувати, перш ніж з'являться факти.  Неминуче 

починаєш підлаштовувати факти під свою теорію, а не будувати теорію на основі 

фактів («Скандал у Богемії»). 

Отже, питання міжмистецького порівняння збірки Артура Конан Дойла 

«Пригоди Шерлока Холмса» та її кінематографічного втілення є актуальним і 

цікавим як з точки зору дослідження культурологічних особливостей літературного 

твору, так і вивчення сучасних інтерпретацій художнього тексту. 
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АДАМ МІЦКЕВИЧ – ЗАСНОВНИК ПОЛЬСЬКОГО РОМАНТИЗМУ 

Адам Міцкевич – справді видатна персона, в першу чергу саме для Польщі. 

Його значимість для цієї країни можна порівняти як, наприклад, Шевченка для 

України, Пушкіна для Російської Федерації, Гюго для Франції чи брати Грімм для 

Німеччини.  

Адам Бернард Міцкевич народився 24 грудня 1798 року. Цікавим фактом є те, 

що письменник, хоч і був за національністю поляком, народився у Білорусі, а 

останні дні свого життя провів у Стамбулі. Його називають одним з найвидатніших 

польських поетів, діячем національно-визвольного руху, засновником романтизму 

у польській літературі, польської романтичної драми. У Західній Європі Міцкевича 

порівнюють з Байроном і Ґете. Поета вважають національним героєм Польщі. 

Адам Міцкевич виховувався у демократичному стилі, оскільки у будинку 

панували волелюбні традиції польських шляхтичів. Ще дитиною він чув багато 

легенд, повір’їв, казок від свого батька, який був адвокатом та безземельним 

шляхтичем. Матір майбутнього письменника походила із білоруського шляхетного 

роду, змалечку прищеплювала любов до рідного краю. Розвитку багатої уяви 

Адама Міцкевича слід завдячувати також й мальовничій природі околиць 

поселення Новогрудка, де зростав автор.  

Освіту польський новатор, після закінчення школи, здобував спершу у Відні 

на фізико-математичному факультеті Віденського університету, де провчився 

всього рік (1815-1816 рр.). Ґрунтовні філологічні знання отримав на історико-

https://www.warnerbros.com/movies/sherlock-holmes
https://www.warnerbros.com/movies/sherlock-holmes
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D2%90%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
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філологічному факультеті, на якому вчився з 1816 по 1819 роки. Під час навчання 

створив перші літературні твори і вважався першим поетом університету, став 

одним із організаторів молодіжних організацій "філоматів" ("люблячих науку") і 

"філаретів" ("люблячих доброчинність") [1]. Згадуючи освіту Адама Міцкевича, 

варто наголосити, що у місті Познань Державний університет носить ім’я 

видатного поета епохи європейського Романтизму. 

«Титан» літератури залишив для нащадків чималу літературну спадщину. 

Творчість Міцкевича цікава за своєю формою, насиченістю, із вагомою 

проблематикою. Як і багато інших тогочасних авторів, пан Адам у своїй творчості 

проходить шлях від класицизму до романтизму, а в деяких творах вдається до 

реалістичних ноток.  

Свої перші вірші Міцкевич написав ще в дитинстві. Серйозно поезією він 

почав займатися в університетські роки. Перші його поетичні спроби цього періоду 

ще перебувають у межах поетичної практики класицизму і позначені сильним 

впливом просвітницьких ідей Вольтера [2]. 

У 1822 р. у Вільні вийшов перший том поезій А. Міцкевича під назвою 

«Балади і романси». Його поява ознаменувала у творчості Міцкевича перехід на 

естетичні позиції романтизму. Свої нові естетичні погляди Міцкевич обґрунтував 

у передмові до цієї книжки, де в числі головних переваг романтизму виділив його 

історизм, демократичність і національний характер [2]. 

Загалом, усю творчість польського новатора літератори поділяють на три 

періоди: ранній, російський, період еміграції. Ці періоди спричинені, більшою 

мірою, еволюцією у світогляді та думках Адама Міцкевича. 

Літературна діяльність Адама Міцкевича закінчилася у 40-х роках XIX ст. 

Поет займався більше публіцистичною, викладацькою і революційною діяльністю. 

Потрібно наголосити, що вже в цей період він постійно знаходився в еміграції, 

працював та проживав із сім’єю закордоном. У 1839-1840 рр. він читав курс лекцій 

з історії римської літератури в Лозанні (Швейцарія), а в 1840-1844 рр. - курс лекцій 

з історії слов'янських літератур у Колеж де Франс (Франція). Там же, у Франції 

Міцкевич видав інтернаціональну демократичну газету французькою мовою 

«Трибуна народів». Статті, вміщені в цій газеті, закликали до союзу народів і були 

відзначені живим інтересом до соціалістичних учень поета. 

Про Під час Кримської війни він поїхав з політичною місією до 

Константинополя, де формувалися політичні легіони для участі у війні з боку 

Турції. Тут випадково і обірвалося життя видатного польського поета - 26 

листопада 1855 р. А. Міцкевича спочатку було поховано в Парижі, а в 1890 р. - тіло 

перевезено до Вавельського замку в м. Краків [2]. 

Отже, життя видатного поета, новатора польської літератури, громадського 

діяча, патріота своєї держави було насичена подіями, знаковими зустрічами та 

емоціями. Він жив і творив для майбутніх нащадків, запровадив новий напрям у 

літературі для своєї країни, став першовідкривачем у багатьох напрямах. Його 

напрацювання й досі цікавлять й надихають багатьох людей. Провівши майже 

половину свого життя в еміграції, він не здавався, піднімав патріотичний дух 

громадян інших держав, своїм прикладом показував, як діяти в різних ситуаціях. 



352 
 

На нашу думку, Адам Міцкевич – людина, творчістю та життям якого потрібно не 

тільки захоплюватися, але й аналізувати кожну деталь та знаходити користі 

повчальні уроки для себе. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КАТЕГОРІЇ КОМІЧНОГО 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  

Переклад комічних творів є особливо складним завданням, оскільки крім 

особливостей, властивих будь-якому художньому твору, вони мають низку інших 

особливостей, які впливають на вибір стратегії перекладача і навіть способів 

прийомів їх передачі іншою мовою. Тому необхідно спочатку розглянути саме 

поняття комічного, його основні теорії, які форми комічного існують у художній 

літературі, і навіть прийоми та засоби, що використовуються до створення 

комічного ефекту. Потім ми розглянемо перекладацькі прийоми і те, як саме вони 

можуть використовуватися для перекладу комічного. І, нарешті, ми розглянемо 

особливості комічних творів, які виділяють їх з інших жанрів художньої 

літератури, які необхідно враховувати під час перекладу. 

Актуальність теми дослідження зумовлена наступними факторами. 

По-перше, елементи комічного присутні у всіх сферах життя людей, як у 

художніх творах, так і в публіцистиці, ораторських виступах, а також наукових 

текстах та повсякденному спілкуванні. Отже, вивчення способів передачі 

комічного з англійської українською може сприяти успішній міжкультурній 

комунікації. 

По-друге, переклад комічного значно ускладнений різноманіттям його форм 

та проявів, національним характером та необхідністю творчого, індивідуального 

підходу. 

Незважаючи на те, що вивчення комічного велося протягом довгого часу 

різними науками, зараз не існує готових рішень для перекладачів, що зумовлює 

необхідність продовження пошуку певних закономірностей у виборі стратегій та 

прийомів під час перекладу. 

Мета даної роботи – виявити особливості перекладу різних мовних засобів 

створення комічного з англійської на українську в художньому тексті. 

Враховуючи різноманіття мовних засобів створення комічного та особливості 

авторського використання цих засобів, а також вимоги контексту, як вузького, так 

https://pidru4niki.com/12060218/literatura/zhittyeviy_tvorchiy_shlyah_poeta
https://edufuture.biz/index


353 
 

і широкого, перекладачеві необхідно щоразу вирішувати певне творче завдання при 

виборі того чи іншого перекладацького прийому, який зможе максимально повно 

передати комічний потенціал оригінал тексту. Проте, попри унікальність кожного 

окремого випадку, існують певні закономірності під час виборів прийомів 

перекладу. 

При передачі комічних метафор і образних порівнянь найчастіше доцільно 

використовувати прийом наближеного чи описового перекладу, що дозволяє 

зберегти образність оригіналу, з допомогою якої створюється комічний ефект. 

Можливі також використання заміни образу на інший, що має схожий комічний 

потенціал, або компенсація втрати комічного ефекту за допомогою інших виразних 

засобів. При використанні перекладацьких трансформацій метафора в тексті 

оригіналу може бути передана за допомогою образного порівняння в тексті 

перекладу та навпаки. 

При перекладі художніх засобів, в основі яких лежить техніка применшення 

або перебільшення, перекладач може використовувати різні прийоми, у певних 

випадках вдаючись до прагматичної адаптації. Найчастіше перекладачам вдається 

зберегти комічний прийом деформації явищ, проте у перекладі ступінь 

спотворення може бути посилена чи ослаблена. 

Завдання перекладача ускладнюється тим, що гумор національний. Це 

виражається як у виборі об'єкта глузування, так і особливостях вибору мовних 

засобів для створення комічного ефекту. Більш того гумор може закладатись у 

назвах творів або іменах персонажів художніх творів. Тоді перед перекладачем 

стоїть надскладна задача: відтворити семантику промовистого імені, зберігши його 

комічність, і в той же час перекласти його милозвучним чи принаймні нескладним 

для відтворення відповідником. 

Так, наприклад, незважаючи на низку подібностей між англійським та 

українським гумором, існують і різкі відмінності, що виражаються у виборі засобів, 

що мають більш потужний комічний потенціал, що безпосередньо впливає на вибір 

перекладацької стратегії. Ми розглянули існуючі перекладацькі прийоми та 

можливість їх використання для перекладу гумору . 

У ході дослідження було визначено, що для перекладу мовних засобів 

створення комічного можуть бути використані різні перекладацькі прийоми, на 

вибір яких впливають різні фактори. 

Таким чином, було укладено, що передача комічного з однієї мови іншою є 

творчим завданням, для виконання якого перекладачеві доводиться шукати різні 

шляхи. 

Проте аналіз перекладів показав, що існують певні закономірності у 

використанні прийомів перекладу для конкретних мовних засобів створення 

комічного, при цьому найчастіше при перекладі відбуваються ті чи інші втрати в 

плані вираження або плані змісту. 

Наявність таких закономірностей показує можливість подальшої розробки 

алгоритму передачі мовних засобів комічного з однієї мови іншою, недосконалість 

яких і обґрунтовує необхідність подальших досліджень. 
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«ЛОЛІТА» ВОЛОДИМИРА НАБОКОВА ЯК МЕТАРОМАН 

Роман «Лоліта» почав свій шлях ще у далекому 1946 році і спочатку мав назву 

"Королівство біля моря". В. В. Набоков працював над романом приблизно 8 років і 

закінчив його у 1954 році. У ті часи жодне американське видавництво не 

погодилося друкувати твір письменника, в якому порушувалися табуйовані теми, 

та розцінювали це як порнографію. Роман був виданий через деякий час у Парижі 

у видавництві, що спеціалізувалося на авангардній та порнографічній літературі у 

1955 р. Навколо роману спалахнув скандал. Його називали і однією з найкращих 

книг, і «найбруднішою з усіх». Після видання в Америці книга стала бестселером, 

а Набоков здобув всесвітню популярність.  

Тема роману – зовсім не болючі і злочинні стосунки між нещасною, 

осиротілою дівчинкою та її збоченим розбещувачем-вітчимом. Це лише сюжетна 

канва. Тема роману – пристрасть незрілої та нездорової особистості головного 

героя, психологічні причини та хворобливі прояви цієї пристрасті. Головний герой 

– Гумберт – професор англійської литератури. Він починає свою сповідь із дитячих 

років. Гумберт ріс щасливою та здоровою дитиною, мріяв бути шпигуном. Кохання 

13-річних Гумберта та Аннабелли Лі не було завершено, дівчинка померла від тифу 

через 4 місяці після їхнього розставання. Ця подія і вирішила його подальшу долю. 

Перш за все, вона пояснює нездорове ставлення головного героя до дівчат-

підлітків, адже він і сам залишився на психологічному рівні молодим хлопчиною, 

він хотів заповнити порожнечу у своєму серці, пов'язану з втратою того самого 

дитячого, щирого кохання. Тому поява Лоліти в житті Гумберта розкрила в ньому 

ті потаємні почуття, які він приховував усередині більшу частину свого життя. Для 

Гумберта немає імені важливіше, ніж ім'я Лоліта. У самому цьому імені, у вимові 

слова «Лоліта», яку ми спостерігаємо у Гумберта, вже є еротичний прорив за межі 
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«свого суб'єкта», інтимне спілкування із самою істотою Лоліти. Фактично роман 

відкривається молитвою, де ім'я Бога замінено на ім'я «Лоліта»: Лоліта, світло 

мого життя, вогонь моїх чересел. Гріх мій, душа моя. Ло-лі-та: кінчик язика 

здійснює шлях у три стібки з піднебіння, щоб на третьому тюкнути в зуби. Ло. Лі. 

Та [2]. Описуючи таке ненормальне, божевільне ставлення героя до Лоліті, автор 

одразу дає нам якусь підказку на те, що далі будуть описані не прості та звичайні 

почуття, не млява любов, а розпал пристрастей, сплески емоцій. Часто таке кохання 

як спалахує, так і швидко гасне, але якщо тільки воно взаємне. А відносини 

Гумберта та Лоліти такими назвати не можна.  

Проблематика роману включає і соціальні проблеми Американського 

суспільства. У своєму романі Набоков розкриває перед нами картину Сполучених 

Штатів середини 20 століття. Варто зазначити, що зі слів самого Набокова він 

«вигадав Америку з нуля, додавши кілька північноамериканських декорацій», 

описав подробиці американського життя, «ліричну, епічну, трагічну» американську 

глушину. Читачі визначали тему «Лоліти» метафорично: «Стара Європа, що 

розбещує молоду Америку» (і навпаки: Америка – Європу). Але сам Набоков у 

«Післямові до американського видання» попереджав читачів не шукати у книзі 

повчання, якого в ній немає. Його мета у цьому романі (як і будь-якому іншому) – 

отримання естетичної насолоди – норми мистецтва [3]. 

Тісно пов'язані із соціальними проблеми моральні. Набоков у вступі пером 

доктора філософії Джона Рея визначає їх, вважаючи, що «аналіз одиничного 

випадку визначає загальну мораль»: Безпритульна дівчинка, зайнята собою матір, 

маніяк, що задихається від пожадливості – вони нас попереджають про 

небезпечні ухили. Філософ Рей вважає, що запобігти можливим лихам допоможе 

«виховання здоровішого покоління в надійнішому світі» [2].  Сюжет поступово 

розкриває проблеми виховання в Америці, які жахливо актуальні для нас сьогодні. 

Третя група проблем – внутрішні проблеми головного героя, який намагається 

знайти причини «вродженого збочення» і протягом усієї сповіді бореться з ним. 

Доктор Рей вважає, що якби Гумберт у рокове літо 1947 р. потрапив до 

компетентного психопатолога, «ніякого лиха не сталося б». Це твердження 

залишається спірним, адже Гумберт зізнається, що лікувався в санаторіях, тобто 

божевільних будинках. 

Читачі спочатку сприйняли роман як порнографічний. У своїй «Післямові до 

американського видання» Набоков пояснює, що порнографія – це «бездарність, 

комерційна спритність і суворе дотримання кліше», що в порнографії «бездарність 

має з'єднуватися з банальщиною», а «дія зводиться до скупчення шаблонів» із 

наростаючою серією. Набоков ж перше місце ставив естетичну насолоду, а чи не 

«просту статеву стимуляцію» [3]. Справжній поціновувач творчості Набокова 

навіть не подумає шукати в Лоліті порнографію. У романі є елементи детектива та 

трилера. Але все-таки найближчий він до жанру соціально-психологічного роману.  

Ми цілком погоджуємося з висновком Ю. Левінга про те, що «Лоліта» — 

не просто роуд-роман, детектив або притча з мораллю, але й зізнання 

«світлошкірого вдівця» в його довічному коханні до літератури. Гумберт цитує 

вірші Бодлера, вважає себе знавцем Флобера, пародує поезію Роберта Браунинга, 
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дозволяє собі іронічні зауваження стосовно Рембо, Мольєра і Метерлінка [3]. Це 

слугує ще одним доказом того, що «Лоліта» - це метароман, двопланова структура, 

де предметом для читача стає не тільки «роман головних героїв», але й світ 

літературної творчості, процес створення цього «роману героїв». 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПАРЕМІЯ 

У кожної країни з давніх-давен у мовленні на ряду зі словами та стійкими 

поєднаннями слів використовуються й стійкі фрази, одну із різновидностей яких 

складають паремії. Як правило, до області парамійних одиниць відносять низку 

мовленнєвих явищ — це прислів‘я, приказки, крилаті вирази, що є маркерами 

ситуацій або відношення між реаліями. Паремії є досить інформативними при 

процесі виявлення менталітету носіїв певної мови, культури відповідної 

лінгвоспільноти. У них можна прослідкувати осмислення тієї чи іншої концепції, 

що склалася упродовж багатьох років і змінювалась в залежності від умов життя 

народу, окремих груп людей, окремої особи.  

Метою даного дослідження є визначення поняття паремії, окреслення 

головних відмінностей між їхніми підвидами та дослідження відповідності 

англійських та українських паремій.  

Під поняттям паремія розуміється стійкі в мові та відтворюванні у 

мовленнєвій діяльності анонімні вислови, придатні для використання у 

дидактичних цілях. Складна формально-семантична природа паремій дозволяє 

розглядати їх як одиницю мови, так як це явище наділене загальновідомими 

ознаками мовної одиниці: паремії є об’єктом лінгвістики; вони варіативні, їхня 

непроста структура направлена на вираження певного значення [1, с. 396]. В якості 

особливої характеристики, що відрізняє паремій від інших одиниць мови, слід 

відмітити так звану мовленнєву некомбінаторність, тобто якість, що стає на заваді 

поєднання паремій у мовний ланцюг і вільне продуктивне відтворення в мові за 

певними моделями. Подібно фразеологізму, паремії не утворюють одиниці 

мовлення, як, наприклад, речення, але залишаються одиницею мови.  

 Прислів’я – це термін, що означає поширене традиційне судження, як 

правило, ритмічно побудований вислів повчального змісту, що має невідомого 

автора. З точки зору граматики є завершеними реченнями та наділені 

https://arzamas.academy/mag/736-lolita_sources
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3713
http://nabokov-lit.ru/nabokov/kritika-nabokova/o-knige-ozaglavlennoj-lolita.htm
http://nabokov-lit.ru/nabokov/kritika-nabokova/o-knige-ozaglavlennoj-lolita.htm
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узагальнюючою семантикою. Прикладами можуть служити: “When in Rome, do as 

the Ronans.” — «Серед вовків жити – по-вовчому жити»; “A friend in need is a friebd 

indeed.” — «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти»; “Curiosity killed the cat.” 

— «Цікавій Варварі на базарі носа відірвали».  

 Вважається, що своєю силою прислів’я зобов’язане тому ефекту 

значення, яке виникає в результаті особливого поєднання синтаксичної й лексичної 

форм, що покликані посилити деякий зміст. Науковці визначають такі прийоми для 

досягнення подібного ефекту: 

 стислість речення, часте поєднання безособової форми дієслова та 

дієслів в теперішньому часі або в наказовому способі (“live and let live” — «сам 

живи й іншим не заважай»). Коротка форма є відмінною ознакою прислів’їв. Деякі 

складаються лише з двох-трьох слів і водночас виражають глибокий сенс, 

наприклад, “money talks” — «де гроші говорять, там ти, розуме, мовчи»; “money 

begets money” — «гроші йдуть до грошей». Проста збалансована форма гарантує 

легке запам‘ятовування даного типу стверджень (“easy come, easy go — «Що легко 

прийшло, те легко пішло») [2]; 

 алітерація (“blind as a bat” — «сліпий, як кріт»; “tit for tat” — «зуб за зуб, 

око за око»). Суть полягає у повторені однакових звуків або звукових сполучень, 

при цьому не несе особливого смислового навантаження.  

 Прислів‘я сприймаються носіями мови завдяки їх «внутрішньому 

багажеві», історичному змісту, який з бігом часу може втрачатись, тоді, контекст 

стає ключовим аспектом в їх розумінні, але вони тим не менш залишаються 

соціальним феноменом і використовуються у соціальних сферах. Не важливо, чи 

відображають паремії соціальні цінності, проте, глянувши на них, легко можна 

зрозуміти особливості епохи й традиції народу.  

 Приказка визначається як поширений традиційний вираз, який немає 

відомого автора, нерідко повчального характеру, часто є незавершеним 

твердженням і наділений конкретною семантикою, тобто мають буквальне 

значення. До прикладу можна привести: “Don’t quarrel with your bread and butter. “ 

— «Не плюй в криницю — прийдеться води напитися»; “Go home and say your 

prayers.” — «Не сунь носа в чужі справи»; “When pigs fly.” — «Коли рак на горі 

свисне».   

 Крилатими виразами прийнято вважати стійкі вирази, які сягають 

певного літературного або культурно-історичного джерела і завдяки насиченому 

експресивно-образному забарвленню отримали широке розповсюдження у 

розмовній мові, художній словесності й публіцистиці. Таким чином, якщо ті або 

інші вирази, цитати в змозі по-новому позначити будь-які поняття, якщо вони 

знаходять достатньо широке поширення у мові, то в результаті багаторазового 

використання вони набувають необхідну стійкість на фразеологічному рівні [3].  

 Шекспіризми, крилаті вирази, що приніс в англійську літературу 

В. Шекспір, ввійшли до складу мовного фонду англійської мови як крилаті вирази. 

Ті шекспіризми, що запозичені із тексту «Гамлет», закріплені у словниках, як 

правило, у початковому вигляді, проте в сучасній англійській мові до них вносяться 
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корективи: вони можуть вживатись у скороченому вигляді, набути лексичних 

варіантів або додаткові значення, змінити стилістичне забарвлення.  

 Крилатий вираз “Lay not that flattering unction to your soul” — «не тішся 

приємною думкою» зафіксовано в словнику як “to lay a flattering unction to one’s 

soul”.  

 Вираз “Something is rotten in the state of Denmark” — «не все гаразд у 

Датському королівстві» наразі застосовується не тільки до Данії, а й до всього, що 

не в порядку, при оцінці тієї чи іншої ситуації. Вислів означає «щось не так».  

 Отже, можна дійти висновку, що паремії з лінгвістичної точки зору 

знаходяться на рівні фразеологізмів у побутовій мові носіїв, які буває важко 

розрізнити між собою. Існує чимало підвидів паремій, що мають свої особливості 

вживання, відмінні обставини утворення.  
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ОБРАЗНІСТЬ РОМАНУ ВІКТОРА ГЮГО 

«СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ» 

Зображення історії і створеної в творі «Собор Паризької Богоматері» системи 

художніх принципів відкриває новий період творчості Віктора Гюго. Роман 

«Соборі Паризької Богоматері» писався під час підготовки і в період Липневої 

революції 1830 році, але сам Віктор Гюго повертається до подій ХV ст. Автор 

наслідує принцип написання роману В. Скотта: від історії до сучасності, та, звісно, 

не випадково обирає ХV ст. Дане століття у Франції відзначалося палкою 

боротьбою між новим і старим, між Ренесансом і Середньовіччям.  

В.  Гюго відобразив переломну епоху в історії Франції, час, коли закінчилось 

Середньовіччя і почалася нова епоха, наслідуючи істориків періоду Реставрації. Як 

зазначають дослідники, визначними рисами того часу були криза феодалізму та 

його головної опори –католицької церкви, з одного боку,  а з іншого – пробудження 

вільної людської думки, котра починає повільно виходити з-під феодально-

церковної влади [1, с. 68]. 

Зображуючи суттєві зміни в суспільстві того часу, романіст інтерпретує 
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модель історичного роману В. Скотта. Цей романтизм ще можна назвати 

«живописним», так як він – гарний знавець Середньовіччя, старого Парижу та 

архітектури, побуту та звичаїв селян – художньо зображує тогочасне життя. 

Змальовуючи місто із висоти польоту птахів, детально описує його історію, 

особливо зосереджуючись на Соборі Паризької Богоматері як духовному центрі 

середньовічного Парижу. Не дивно, що однією з головних «дієвих осіб» твору саме 

Собор, духовний, вічний і нерухомий. Це не просто величезна споруда на острові 

Сіте, яка об’єднує Париж університетський і Париж буржуазний, це – окрема жива 

істота, котра споглядає за життям Клода Фролло, Есмеральди, Квазімодо. Як 

стверджує Н. Літвиненко, Собор втілює закон «ананке», вічний закон необхідності 

смерті одного та народження іншого [1, с. 81]. 

Сам сюжет роману «Собору Паризької Богоматері» вигаданий, без певного 

історичного підґрунтя, але розвивається він на основі барвисто й детально 

описаного «повсякденного» життя даної епохи. Сюжет зводиться до того, що 

вчений і богослов Клод Фролло, розчарований у власній науці, зустрічає вуличну 

танцівницю Есмеральду, палко в неї закохується, але в неї чомусь викликає тільки 

жах й відразу. Впевнившись, що танцівниця Есмеральда ніколи не буде належати 

йому, він відправляє її на шибеницю, але Квазімодо під час страти дівчини скидає 

його із високої вежі Собору. 

На думку науковців, вигаданий сюжет є органічним для XV ст. і досить вдало 

моделює та відображує всі його характерні конфлікти й процеси, передає власний 

дух, традиції та колорит [2, с. 155]. Романтичне мистецтво формує не звичайні, 

буденні, а надзвичайні яскраві образи. Універсальні образи об’єднують в собі 

конкретику та велике узагальнення, за ними стоїть конкретна філософська 

проблема, котра нині не втрачає своєї актуальності. Такими образами є Гамлет, Дон 

Кіхот, король Лір, Макбет. Такими ж є і образи героїв роману В. Гюго. Автори-

романтики робили спроби створити образи, котрі далеко виходили б за межі 

сучасності. Вони створювали унікальну міфологію на рівні міфології античної чи 

християнської, а саму міфологію розуміли як абсолютну та щиру правду. 

В романі «Соборі Паризької Богоматері» автор, наслідуючи В. Скотта, 

виводить на авансцену вигаданих персонажів (Квазімодо, Есмеральда, Фролло), 

змальовуючи їх на тлі реальних історичних постатей (Людовик ХІ, Гренгуар [4, с. 

58]. Але в той же час, на відміну від В.Скотта, Віктор Гюго змальовує не тьмяні 

почуття, а великі і палкі пристрасті, застосовуючи відповідно до теорії 

«концентрованого дзеркала» контраст і гротеск. Есмеральда – не просто вродлива 

дівчинка, вона є дивовижно гарною, а Квазімодо – не просто потвора, його 

зовнішнього вигляду боялися люди навіть тоді, коли він був зовсім маленьким. 

Концентрація протилежних рис зовнішнього вигляду, загострення унікальних 

пристрастей формують сильний і потужний живописний ефект, а відтак роблять 

роман В. Гюго одним із найяскравіших та величніших романів в історії світової 

літератури. 

У романі є гра з контрастами, присутні перебільшення та поетизація гротеску, 

а також багато мелодраматичних положень в самому сюжеті. Літературознавці 

зазначають, що сутність образу відтворюється в романі не стільки за допомогою 
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розвитку характеру, а за рахунок протиставлення іншому образу, контрастному за 

власним задумом письменника [3, с. 3]. 

У «Соборі Паризької Богоматері» набагато більше елементів та подій 

історичного реалізму, ніж у драмах того ж самого періоду («Ернані», «Кромвель», 

«Марьон Делорм»). Тут у значній мірі знята метафізичність протиставлення: добро 

– зло. «Зло» у даному творі має певні конкретні ознаки, а саме: феодальний лад. Всі 

нещастя та невдачі головних персонажів конкретно змальовані умовами й 

обставинами історичної дійсності того суспільства. Вже в даному великому романі 

В. Гюго ми бачимо такий метод художнього узагальнення, котрий так яскраво 

покаже себе в «Трудівниках моря», «Знедолених», «Людині яка сміється». 

Спираючись на реальні факти, автор роману загущує барви та акцентує яскраві 

моменти, робить перебільшення, формує історичну дійсність так, що типізація 

переходить у своєрідну символізацію. Створені ним образи-символи жодного разу 

не відриваються від реальності.  

Філософська концепція Гюго 30-х років – це світ сформований на антитезі 

радісного, сонячного, прекрасного та потворного, лихого, штучно нав’язаного 

йому духовною та світською владою – проявилися в романтично-художніх засобах 

«Собору Паризької Богоматері» [2, с. 162]. Найрізноманітніші жахи, котрі 

наповнюють твір, як наприклад, «щуряча нора», куди на віки замуровуються 

грішники, або камери катування, у котрій мучать бідну красуню-танцівницю 

Есмеральду, чергуються із прекрасними зображеннями народного мистецтва, 

втіленням котрого є Собор та увесь середньовічний Париж. 

Роман В. Гюго описує справжню історичну ситуацію того часу. Ця правда 

життя увійшла у мальовничу, хвилюючу й поетичну форму, описуючи реальну 

красу почуттів пригноблених та нещасних прошарків суспільства, а відтак формує 

зачарування романом. 

Роман «Собор Паризької Богоматері» був великим досягненням В.Гюго, 

молодого початківця-романтика. За словами дослідника історії Жюля Мішле, 

«Віктор Гюго побудував поруч зі старим собором поетичний собор на настільки ж 

міцному фундаменті і з настільки ж високими вежами» [3, с. 4]. Саме Собор, 

збудований руками сотень невідомих майстрів, став ідеєю для натхненної поеми 

про талант народу Франції, про національне французьке зодчество. На матеріалі 

історії та минулого, романіст Віктор Гюго у власних творах намагався 

доторкнутися до різних проблем: політичних, соціально-моральних, релігійних і 

філософських. А в моменти вищого напруження політичної боротьби в житті 

Франції автор звернувся саме до жанру історичного роману. 
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«КУЛЬБАБОВЕ ВИНО» 

Як відомо, щастя є однією з основних людських цінностей, прагнення якої 

закладено в кожному з нас і становить невід'ємну частину буття людини. Для одних 

людей щастя - це найвищий стан радості, наявність сенсу в житті або почуття 

безмежного задоволення від бажаного. Для інших щастя — це благополуччя 

близьких, життя у світлі та любові, без зла та насильства, грубості та фальші. Хтось 

бачить своє щастя у досягненні матеріальних цінностей, просуванні кар'єрними 

сходами. Для кожної людини воно полягає в тому, про що вона мріє і чого їй не 

вистачає. Останнім часом інтерес до проблеми відчуття щастя людиною зріс не 

лише у літературознавців, а й соціологів, психологів і навіть економістів. У зв'язку 

з цим розглянемо реалізацію мотиву "щастя" в американській художній літературі. 

Адже саме остання відбиває духовні настрої сучасного суспільства та найяскравіше 

характеризує наявність морально–естетичних цінностей цивілізованого світу. 

Так, наприклад, мотив особистого щастя пронизує всю тканину невеликої 

повісті відомого американського письменника XX-XXI століть Р. Бредбері (Ray 

Bradbury; 1920-2012) "Кульбабове вино" ("Dandelion Wine", 1957). Він 

розкривається в динаміці образів та характерів її головних героїв. На прикладі своїх 

персонажів автор хоче пояснити читачеві, що щастя не потрібно шукати. Його 

необхідно бачити як у життєвих дрібницях, так і в самому житті, даному природою 

людині. Однак не будь-який індивід може відчувати радість та красу життя. 

Загальновідомо, що найчастіше саме діти здатні відчувати захоплення від 

звичайнісіньких речей і вірити в дива. Адже дитинство — це безтурботна і щаслива 

пора людського буття. Діти ще не зіткнулися з численними дорослими проблемами, 

тому вони можуть щиро насолоджуватися кожним новим днем і радощами, які він 

може їм принести. 

Повість Р. Бредбері «Кульбабове вино» складається з низки історій, що 

відбуваються в маленькому містечку Грін Таун за три літні місяці з братами 

Дугласом і Томом Сполдінг (Douglas and Tom Spaulding), їхніми родичами, 

сусідами, друзями та знайомими. При цьому кожен розділ, узятий окремо, 

зрозумілий і має свій певний сенс. Разом вони всі сприймаються інакше, як би 

доповнюючи один одного. Вони побудовані логічно і охоплюють події, що 

відбуваються влітку 1928 року. В образі головного героя Дугласа сконцентровано 

всю філософію Р. Бредбері, яку він переніс на дитяче емоційне сприйняття. Дугласа 

та його брата можна назвати абсолютно щасливими дітьми, адже вони оточені 

турботою та любов'ю як своїх батьків, так і їхніх родичів. Вони ростуть в атмосфері 
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«великої» сім'ї, що сприяє формуванню у них найвищої цінності життя, яким 

насамперед є згуртоване коло близьких людей. 

З перших сторінок повісті Р. Бредбері зображує казкове сприйняття Дуглас 

першого дня літа. Він відчуває себе вільним і щасливим з його приходом: «Це було 

перше місце в світі, і це було перше сонце» [2]. Хлопчик бачить себе багаторуким 

божеством, бо хоче всюди встигнути. Він мріє про те, як цілими днями 

пропадатиме в лісі та на річці, як збиратиме ягоди, фрукти, дикий виноград та 

кульбаби. І саме в цьому йому на той момент полягає щастя. 

Збором кульбаб Дуглас і Том займаються щороку. З цих золотих квітів їхній 

дід виготовляє домашню настоянку, яку всі називають кульбабове вино. Вино є 

своєрідним символом літа, пов'язане в дитячому сприйнятті з канікулами та 

дитячими радощами. Р. Бредбері порівнює цей напій з літом, яке спіймали та 

закупорили у пляшки: The wine was summer caught and stoppered [1, с. 250]. Якщо 

подивитися через кульбабове вино на холодний зимовий день, то можна побачити 

прихід весни. Сніг починає танути, з-під нього показується трава, а на деревах 

оживають птахи. Навіть холодне зимове небо стає блакитним. І саме ці 

перетворення для головного героя є дивом та щастям. 

У Дугласа кульбабове вино ще асоціюється з ледь чутним стукотом коліс візка 

з морозивом, який котиться по мощеним, залитим сонцем вулицях, а також зі 

звуками сріблястого феєрверку і шарудінням скошеної трави, фонтаном б'є з-під 

косарки. 

Р. Бредбері симпатизує своїм персонажам. Багато хто з них уже дожив до 

глибокої старості, але також як діти можуть радіти життю та насолоджуватися нею. 

З погляду автора, саме їх можна вважати по-справжньому щасливими людьми. Так, 

наприклад, батько Дугласа і Тома — добра, сильна і впевнена в собі людина. Він 

здатний захоплюватися кожною дрібницею, а також відчувати красу природи. Саме 

цьому він навчає своїх дітей. У лісі батько закликає хлопців послухати тишу, бо 

якщо вдасться це зробити, то можна почути, як носиться в повітрі пилок польових 

квітів, а повітря гуде від багатьох бджіл. Він звертає увагу своїх синів на листя 

дерев, яке ніби «вплітається» в небо і порівнює його з найтоншим мереживом, а 

хмари в його уяві схожі на примарних китів. 

 Таким чином, можна сказати, що людина та природа нерозривно пов'язані між 

собою. Люди великою мірою залежні від навколишнього світу. Так як людина є 

частиною живої природи, то вона живе в природному середовищі і бере з нього 

необхідні для життя їжу, воду та повітря. Взаємодія людини з природою може бути 

гармонійною лише тоді, коли вона шанобливо і дбайливо ставиться до її дарів. 

Інший персонаж аналізованої повісті, який привертає увагу читача - це Дідусь 

Сполдінг (Grandfather Spaulding). Він, як і батько Дугласа, вважає, що молодому 

поколінню обов'язково треба вчитися у природи. Старший Сполдінг впевнений, що 

краще пройтися пішки, ніж їхати в розкішному автомобілі тому, що, гуляючи, люди 

помічають всю красу і красу навколишнього світу. Літня людина переконана, що 

молодь через свій вік ще не знає справжньої цінності життєвих дрібниць, тому вони 

здаються їм нудними. Для нього такі повсякденні речі, як покіс трави і 

випалювання бур'янів становлять основні радості життя. Очевидно, що Дідусь 
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Сполдінг у своєму житті пізнав справжнє щастя, тому й закликає своїх дітей та 

онуків ненадовго зупинитися та озирнутися навколо, побачити чудовий світ та 

дивовижних людей, які їх оточують. На його думку, варто тільки навчитися все це 

помічати, жити в гармонії з собою і світом, саме тоді можна стати істинно 

щасливою людиною. 

Іншого героя повісті, полковника Фрілея (Colonel Freeleigh) автор представляє 

як своєрідну «машини часу». Він почувається потрібним та щасливим, коли 

розповідає хлопцям про своє життя. Під час цих оповідань полковник подумки 

переноситься у місця своєї юності, а діти уявляють себе мандрівниками. У силу 

свого віку та стану здоров'я полковник давно не залишає свій будинок. Його 

останньою радістю в житті стають телефонні розмови, під час яких він нічого не 

каже, а лише слухає, що відбувається на іншому кінці трубки. За допомогою 

телефону він переноситься на вулиці міста своєї юності, Мехіко, слухаючи гудки 

автомобілів та крики рознощиків. У цей час полковник Фрілей знову відчуває себе 

двадцятип'ятировим юнаком. Після його смерті з ним йдуть і його розповіді, але в 

останні хвилини свого життя полковник Фрілей був щасливий тому, що зміг знову 

відчути себе молодим, повним сил і здоров'я. 

 Прабабуся Дугласа (Great-grandma) показана Р. Бредбері справжньою 

трудівницею. Її завжди можна побачити або з курною ганчіркою, або з мітлою, або 

з черпаком. Дев'яностолітня жінка сповнена сил і енергії. Прабабуся виконує будь-

яку роботу в будинку: настилає на підлогу лінолеум, лагодить велосипеди, 

перекриває дах, розводить вогонь у печі, лікує своїх онуків. Вона відчуває щастя та 

радість від своєї праці, тому що усвідомлює себе потрібною та корисною для всіх 

членів сім'ї. Коли ж прабабуся відчуває, що сили покидають її, вона повідомляє про 

це своїх родичів. Заспокоюючи дітей та онуків, вона говорить їм про те, що тільки 

її старе тіло залишить їх. Жінка переконана, що ніхто ніколи не вмирає, якщо у 

нього є діти та онуки, і не потрібно ні про що шкодувати, а йти з цього життя 

потрібно поки що щасливий. 

Багато героїв повісті Р. Бредбері «Кульбабове вино» щасливі, але кожен по-

своєму. Американський письменник на прикладі своїх персонажів показує, що 

щастя - це багатогранне поняття, і для будь-якої людини воно є чимось особливим. 

У разі невід'ємними компонентами щастя є природа, сім'я і праця. Природа 

благотворно впливає на формування людини, на становлення її свідомості. 

Зіткнення з нею сприяє духовному та фізичному розвитку людини, допомагає 

розкрити внутрішній потенціал людей. У свою чергу, любов до природи 

закладається в сім'ї, яка є головним ступенем у формуванні особистості. Цінності, 

щеплені в сім'ї, можна порівняти з фундаментом, від якого залежить майбутній 

розвиток людини. Сім'я традиційно є джерелом таких моральних цінностей, як 

кохання, дружба, вірність, чесність, турбота про старших, працьовитість. 

Очевидно, що щастя героїв повісті «Кульбабове вино» полягає у великій дружній 

родині, у самовідданій праці та любові до рідного краю. 
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Вже дуже давно людство використовує переклад як засіб масової комунікації, 

проте ніхто не може точно сказати, коли відбувся найперший переклад, певно це 

сталося тоді, коли здійснилося спілкування людей, котрі комунікували різними 

мовами за допомогою мови-посередника. 

Останнім часом переклад став об'єктом куьтурологічних досліджень, нова 

концепція культури накладає особистий вагомий відбиток на дані дослідження, 

проте не варто протиставляти культурологічні дослідження мовним. Розглядаючи 

питання міжкультурної комунікації і перекладу, не слід забувати, що основну роль 

в цих процесах грає перекладач - людина, яка володіє однією чи кількома 

іноземними мовами, які забезпечують міжкультурну комунікацію. Для 

забезпечення цієї комунікації, в наш час перекладач повинен бути не тільки 

білінгвом, а й «бікультурним». Міжкультурна комунікація та переклад є 

нероздільними поняттями. Переклад є різновидом міжмовної і міжкультурної 

комунікації. 

На сьогоднішній день засоби масової інформації — є універсальним способом 

спілкування на інтернаціональному рівні, а також на рівні народу й спільнот. Життя 

усього суспільства є постійно мінливим. Мова, що супроводжує суспільство, має 

швидку реакцію на дані зміни. Трансформації суспільства як в дзеркалі 

відбиваються в нашій мові. Сучасний медіа-дискурс однозначною мірою сприймає 

ці трансформації. Оскільки поняття медіа-дискурсу є досить обширним, в рамках 

цієї роботи я розглядатиму головним чином один з його шарів — новинні тексти. 

Основні характеристики новинних текстів пов’язані з довіри читача в 

достовірності наданої інформації, яка на відміну від аналітичних статей подається 

більш стисло і менш схильна до оціночних суб’єктивних факторів. Для новинних 

текстів характерні надзвичайна стійкість структури, а також багато повторень і 

багаторазової відтворюваності, що поряд з клішованістю новинних текстів сприяє 

встановленню міцних залежностей між тематикою повідомлення і її наповненням.  

Незважаючи на те, що кожен окремо взятий новинний текст повинен бути 

максимально об’єктивним і виключати вираз оцінки й точки зору автора, в основі 
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створення саме цього типу тексту лежать ідеологічні структури, що обумовлюють 

добір лінгвістичних засобів для їх репрезентації. Таким чином, основна задача 

новинних та інформаційних текстів —виклад подій об’єктивним шляхом, котрий 

позбавлений авторської оцінки, який прагне до надання фактів, стислості і 

точності. Проте, відкрито не висловлюючи своєї точки зору, автор тексту може 

направляти увагу читача на тому чи іншому фрагменті матеріалу, що доноситься, 

зацікавити читача заголовком, зануривши їх в той чи інший епізод, підкріплюючи 

переконаність читача в достовірності того, про що йдеться, цитатами, посиланнями 

на джерело і розповідями свідків. 

Можна виділити такі лінгвістичні особливості новинного тексту: 

1. Націлення до об’єктивності при передачі фактів. 

2. Високий ступінь стандартизації: використання окремої лексики — терміни, 

суспільно-політична і соціально-економічна лексика 

3. Присутність реалій суспільного, політичного, культурного життя, і також 

цитат  

4. Використання заголовків та клікбейтних звернень 

5. Відсутність власної оцінки і прямого звернення до читача. 

6. Строге обмеження у  розмовній, сленговій та ненормативній лексиці. 

7. Консервативність і рухливість одночасно. 

Лексика новинних текстів достатньо різноманітна. У англомовних новинних 

текстах найчастіше зустрічаються теми політики, інформації про діяльність уряду 

і парламенту, виборів, партійних заходів, заяв політичних лідерів. Мовні засоби в 

новинному тексті обираються, спираючись на читацьку, нейтральну в 

лінгвістичному відношенні, масову аудиторію. Наприклад, в англомовних 

новинних текстах ОБСЄ існує своєрідна і досить розвинена система суспільно-

політичної термінології (OSCE Project Co-ordinator; the Public Foundation for Support 

and Development of National Mass Media; UN General Assembly; constitutional, 

statutory and / or policy guarantees, Global Communications). 

Висновки. Новинний дискурс є видом медіа-дискурсу, який в загальному 

вигляді має на увазі сукупність процесів і продуктів мовленнєвої діяльності у сфері 

масової комунікаці. Одиницею новинного дискурсу, чинником якої є події, 

являється новинний текст, котрий відображає процес і результат мовлення. Якщо 

розглядати його зі сторони мовного змісту, то для нього характерні 

повторюваність, поєднання власних назв, дат, числівників і термінів з емоційно 

забарвленою лексикою, великий обсяг складних речень, неособових форм і 

пасивних форм дієслова, а також атрибутивних конструкцій. У перекладацькому 

напрямку можна виділити наступні властивості новинного тексту як вторинність, 

одноразовість, стандартизованість, смислова незавершеність, медійність, 

обмежений характер зворотнього зв’язку, багатовимірність, багатоплановість, 

інтегральність, мовне наповнення і  динамічний характер, а також 

інтертекстуальність, висока новинна цінність та клішованість. Як при будь-якому 

перекладі під час перекладу новинного тексту виникає виклик при пошуку 

еквівалентів та еквівалентності мов в цілому. Для запобігання подальших помилок 

перекладачу потрібно враховувати норми мови оригіналу та мови перекладу, а ще 
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— намагатися знаходити найбільш точні  відповідності, звертаючи увагу на 

особливості культури, стилістики та часу виходу новинного тексту мовою 

перекладу. 
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Визначними джерелами магічного реалізму є література, вірування, мислення 

доколумбових індіанських цивілізацій, таких як: ацтеки, майя, чибча, інки. Вже у 

творах, що мають індіанські корені, написаних індіанцями або іспанськими й 

португальськими письменниками - істориками, священниками, солдатами, 

зустрічаються всі складові «магічної» реальності.  

Отже, магічний реалізм - це літературна течія, для якої характерно вплетення 

фантазії та міфу в повсякденне життя. Таким чином, у світі магічного реалізму 

звичне може дивувати, а магія стає рядовим явищем [1, с. 189]. 

Також відомий як «фантастичний реалізм», магічний реалізм - це не стільки 

стиль або жанр, скільки особливий підхід до оцінки природи реального. У романах, 

поезіях, оповіданнях, п'єсах і фільмах, все, що засноване на фактах, змішується з 

безмежною фантазією і показує сутність людини та всього суспільства. Термін 

«магічний реалізм» впевнено можна віднести до будь-яких витворів мистецтва - 

картин, малюнків, скульптур, які також поєднують реалістичне і метафоричне, як 

підсумок мають приховане значення [4, с. 101]. 

До основних причин виникнення магічного реалізму можна віднести: 

https://ir.vtei.edu.ua/card.php?lang=en&id=26252
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1. Кризу релігії. Так чи інакше, але в епоху найважливіших наукових і 

технічних відкриттів людству довелося зіткнутися з тим фактом, що стародавні 

переконання предків вже не могли повністю задовольнити потребу в пізнанні 

навколишнього світу. Людина почала шукати інші горизонти, відкривати для себе 

нові широти, які поступово заповнили прогалини в знаннях про створення світу. 

2. Прагнення до змін в літературі. Західному читачеві набридли прийоми 

інтроспекції та внутрішня психологічна боротьба персонажів книг, тому 

підсвідомо читацькі маси вже були готові до сприйняття кардинально нової 

літературної форми. Постмодернізм початку 20-го століття остаточно виснажив 

уми читачів, і мало хто міг виступити проти тенденції опису соціальних реалій за 

допомогою гіпнотизуючої метафоричної мови. 

3. Застарілий постмодернізм. Джерело, що живило тіло постмодернізму, 

зникло повністю, адже йому вже не вистачало ресурсів винайти нові структури 

самовираження, або хоча б трохи змінити їх, а формі викладу явно бракувало 

чогось магічного і воістину живого: таким чином було досягнуто поріг, після якого 

постмодернізм був нічим більшим, ніж як набір застарілих метафор. Натомість 

магічному реалізму вдається згладити кути між справжнім життям і результатом 

літературної творчості за допомогою простої техніки, яка полягала в загостренні у 

читача передчуття чогось чудесного, якоїсь несподіваного події, при цьому 

використовуючи часом примітивну, але до болю захоплюючу мову. Парадокс 

зіставлення людей і моторошної самотності у світі зобов'язаний мати свій відбиток 

в літературі. Постмодернізм був «холодним» плином, який і провокував поголовне 

порівняння, в той час, як магічний реалізм вкладав у звичайні речі ті ідеї й 

переживання, які мали місце в період постмодернізму, при цьому не даючи чіткого 

пояснення і розв'язання цих проблем [2, с. 18]. 

4. Гра з підсвідомістю. Магічний реалізм - це, свого роду, емоційний потік 

експериментального розуму, витоки якого йдуть глибоко в людську підсвідомість, 

тим самим беручи на себе певну ідеологічну роль, яка раніше цілком належала 

віросповідній стороні підсвідомості. 

5. Різносторонність. Магічний реалізм зрушує літературний пласт в сторону 

старіших форм, дає повну свободу вибору і надає широкий фронт для фантазії, 

таким чином, складається враження, що навіть автор здивований тому, в який бік 

розгортається його розповідь. 

6. В потрібний час, в потрібному місці. Магічний реалізм виник незабаром 

після того періоду, коли багато авангардистів активно експериментували з різними 

формами розповіді, тим самим опинившись у вигідному становищі, новий 

літературний рух міг виплавити монолітну форму з тих методів, які вважалися 

більш відповідними для роману. 

7.Навколишня дійсність стала занадто обтяжливою для сприйняття, і вже сам 

читач вимагає чогось відмінного від реальності; Світова війна породила стільки 

смертей, що єдиним способом противитися їй залишилася насмішка; даний фактор 

зародив потребу народу читати про гіперболічні подвиги простих людей, або 

навпаки, читати про гіперболізованих героїв в умовах звичайного життя. Читач мав 
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потребу в тім, щоб щось незриме наповнило навколишнє середовище, адже кожна 

людина прагне до чудес. 

8. Зрештою, все циклічно, тому люди відтворюють історію, щоб пам'ятати 

своїх героїв. Стародавні нації та імперії створювали цілі епопеї в періоди своєї 

найвищої слави й процвітання, тепер же настала черга якійсь іншій нації 

створювати епічні та захоплюючі історії, в чому магічний реалізм виступає гарним 

помічником. 

До течії можна віднести багатьох письменників: Мігель Анхель Астуріас 

«Сеньйор Президент» та «Ураган», Альехо Карпентьє «Царство від світу цього», 

Габріель Гарсія Маркес «Сто років самотності», Ісабель Альєнде «Будинок духів», 

Салман Рушді «Опівнічні діти», Луї де Берньє «Сеньйор Віво і наркобарон», 

Гюнтер Грасс «Бляшаний барабан», Лаура Есківель «Шоколад на крутому окропі». 

Алехо Карпентьер називає «реальною незвичайністю» спробу відшукати магічні 

властивості в осередді реалізму: «все надзвичайне стає таким тільки тоді, коли 

відбувається несподіваний переворот реальності». Саме так він висловився про 

магічний реалізм у своєму творі «Король цього світу». Серед російських та 

вітчизняних представників слід зазначити Миколу Гоголя «Вій», Олекса 

Стороженко «Марко Пекельний», Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» та 

Віктора Пелевіна «Життя комах» [3, с. 3; 4, с. 101]. 

Розглянемо докладніше одного із найвпливовіших представників магічного 

реалізму – Г. Маркеса та його роман «Сто років самотності». Будучи одним із 

зразків жанру «нового латиноамериканського роману», «Сто років самотності» 

спирається на міфологічне сприйняття дійсності. Його ключова формула – це 

дійсність, пропущена крізь призму фольклорної свідомості, що диктує автору 

необхідність включення в роман фольклорних, міфологічних і релігійних мотивів. 

При величезній кількості інтертекстуальних відсилань (сюжети з Біблії, 

латиноамериканський фольклор, іспанські літературні традиції) не можна сказати, 

що ці елементи просто запозичені колумбійським письменником. Обрані ним з 

величезної міфологічної та фольклорної спадщини, ці відсилання перероблені і 

введені в сторінки роману так, щоб не порушити тонку і складну систему колажу, 

що володіє нескінченною здатністю до розширення [3, с. 6]. 

Гарсіа Маркес самим химерним чином переплів містику і реальність, минуле і 

майбутнє, сон і дійсність. Цей витвір треба читати, щоб зрозуміти, як тонкою 

спіраллю нанизується на стрижень історія семи поколінь однієї родини. 

Серед властивостей, які Маркес та інші творці намагалися відшукати в 

повсякденності, виділяються наступні: ясновидіння, левітація, дуже довге життя на 

біблійний манір, чудеса, вигадані, навіть гіперболізовані, захворювання. 

Всі ці властивості відповідають за магічну частину твору, в той час, як реалізм 

займає значну, так би мовити, основну, частину розповіді. У певному сенсі можна 

сказати, що реалізму відведена основна роль, а магічні партії виступають лише в 

ролі доповнення. Таким чином, магічний реалізм запрошує читача відійти від 

повсякденної реальності заради того, щоб зануритися у вир чудесного і не 

слідувати нудним та набридливим правилам. 
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ЗАПЕРЕЧЕНЬ 

Заперечення представляє собою багатогранне явище і входить до кола 

інтересів різних сфер знань. У логіці заперечення визначається як операція, за 

допомогою якої з даного вислову можна утворити новий вислів, що спростовую 

вихідне.  

Філософія розглядає заперечення як категорію, що виражає об’єктивний 

процес, який складається з двох послідовних стадий об’єкта, згідно з якими деякі 

елементи можуть як і знищуватись, так і зберігатись у новій якості.  

Для лінгвістів заперечення – це спеціалізованій засіб для вираження ідеї про 

те, що немає місця певному порядку речей.  Заперечення включається до складу 

мовних універсалій та належить до так званого універсального граматичного 

набору.  

Деякі науковці відносять цю категорію до семантичних примітивів, оскільки 

вона належить до числа вихідних понять, які складно тлумачити [2].  

Безсумнівно питання передачі заперечення при перекладі не могли 

залишитись без уваги з боку дослідників-перекладачів. У часності серед лексико-

граматичних трансформацій традицийно згадується антонімічний переклад. Цей 

засіб припускає, що хоча б у тексті однієї мови буде представлено заперечення.  

Метою даної роботи є дослідити, як відносяться способи вираження 

заперечення в українській та англійській мовах, яка частотність використання 

рідних типів заперечних структур в текстах порівнювальних мов, як часто 

з’являється необхідність застосовувати трансформації при перекладі таких виразів.  

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-mifologizma-v-romanah-g-markesa-sto-let-odinochestva-i-n-kueka-vino-mertvyh
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-mifologizma-v-romanah-g-markesa-sto-let-odinochestva-i-n-kueka-vino-mertvyh
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В українській мові заперечення виражається такими способами: частка ні як 

синтаксичний елемент, який бере участь у створенні загальнозаперечних, частково 

заперечних, кумулятивних і протиставних реченнях.  

Специфіка англійської мови полягає у наявості різноманітних форм 

вираження заперечення. У традийційній формі заперечення може бути зображено 

за допомогою частки not у препозиції до предикату, з легкістю надаючи заперечне 

значення всьому виразу; або ж шляхом вживання одного із заперечних займенників 

і прислівників, таких як: no - ніякий, nobody, no one  - ніхто, ніщо, never - ніколи, 

nowhere - ніде, neither…no - ні…ні, поруч з багаточисельним набором заперечних 

префіксів, що в основному мають запозичене походження: ab-, in-, im-, ir-, dis-, un-

. 

Окрім широковживаних заперечних конструкцій, у мові існує явище 

“семантичне заперечення”, коли граматичне заперечення виражено стверджуючою 

граматичною формою, але не є таким за значенням. У деяких граматиках його ще 

називають “альтернативним запереченням”, оскільки відноситься до 

нестрандартних способів вираження заперечення. Для зображення семантичного 

заперечення в англійській мові можуть використовуватись дієслова (to deny, to 

annul, to invalidate, to jeopardize і т. п.), займенники (any, anyone), прийменники 

(without, against), прикметники (careless, unhappy, unware і т. п.), і навіть окремі 

аффікси (приставки dis-, non-, un-, та ін.) Подібне явище характерне не для всіх мов 

і може часто призводити до незвичних формулювань і тяжких для сприйняття 

значень. Відсутність у мові точних відповідностей англійським одиницям значно 

ускладнює процес перекладу. Саме тому, перекладу, що стикається з такого роду 

задачею, є необхідним набір визначенних прийомів (трансформацій), які в 

результаті їх використання забезпечують адекватність перекладу.  

Найбільш широковживаним засобом при перекладі є антонімічний переклад, 

що заключається у передачі понять протилежними, часто з відтінком заперечення, 

тобто антонімом українського відповідника даного слова. Суть даного прийому — 

замінити стверджувальної форми в оригіналі на заперечну в перекладі, і навпаки, 

так само як і в заміні одиници вихідної мови іншими словами і словосполученнями, 

які виражають протилежне значення.  

Розповсюджена частина семантичного заперечення пов’яязана з присутністю 

у мові дієслів із заперечною конотацією [2, c. 27]. Їх є достатьньо чимала кількість: 

abhor, avert, avoid, deter, detest, discard, disprove, doom, duck, elude, escape, evade, 

excuse, fail, fear, foil, forbid, forestall, frown on, frustrate, harm, hate і багато інших.  

Розглянемо варіанти перекладу на конкретних прикладах: 

1.He denied any wrongdoing. Він заперечував (не визнавав) порушення.  

2.They have failed to be here yet. Їм не вдалося прибути вчасно.  

3.She avoided/escaped/eschewed/evaded speaking to anyone. Вона уникала 

розмовляти з будь-ким (не хотіла ні з ким розмовляти).  

4.She abhors/hates/loathes/detests any dishonesty. Вона ненавидить (не визнає) 

всіляку нечесність.  

5.We disregard any criticism. Ми ігноруємо (не розглядаємо) будь-яку критику.  
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Аналіз даних прикладів показав, що переклад таких конструкцій можливо 

здійснити як за допомогою антонімічного перекладу, так і шляхом знаходження 

еквівалентів українського дієслова, який несе негативну семантику.  

На прикладі дієслів “to fail” та “to omit” представимо можливість перекладу 

семантичного заперечення у тексті економічного змісту: 1) Without this partnership 

any effort towards sustainable simply cannot be sustained and will eventually fail. – Без 

такого партнерства будь-які зусилля, направлені на забезпечення стійкого 

розвитку, просто не буде стійким і в результаті провалиться (семантичне 

заперечення). The representative of AISE also pointed out that the exceptions for limited 

quantities had been omitted. — Крім цього, представник МАПМ вказав, що були 

опущені виключення, які стосуються обмежених кількостей (семаничне 

заперечення). 2) Global economic transformations had failed to generate real 

opportunities. – Економічні перетворення, що відбуваються у світі, не призвели до 

появи реальних можливостей (дієслівне заперечення). The contingent liabilities 

disclosed in note 12 to the financial statements omit estimates of … – Умовні обов’язки, 

згадані у додатку 12 до фінансової звітності, не відображають приблизних оцінок 

… (дієслівне заперечення).  

Деякі англійські іменники також несуть заперечне значення, яке часто 

потребує заперечних структур при перекладі: A shortage of any useful tools made the 

work difficult. Нестача корисних інструментів ускладнила роботу (заперечний 

іменник). He has a complete lack of any sense of humour. – У нього повна відсутність 

почуття гумору (іменник з заперечною конотацією).  

В англійській мові активно застосовуються прикментники, які також мають 

негативне значення. Наприклад, Unware yet of the problems he went ahead. – Ще не 

знаючи про свої проблеми, він пішов вперед. He was unhappy with any of the changes 

and rejected all of them. – Він був незадоволеним кожною із змін і все відхилив. He 

was careless of any damage he might to. – Він був неуважним до будь-якого збитку 

[4].  

Таким чином, заперечувальні вирази є частиною загального лінгвістичного 

середовища,  а знання заперечувальних конструкцій цілковито необхідне для 

формування лінгвістичних компетенцій. Можна зробити висновки, що при 

перекладі семантичного заперечення перекладач зустрічається із асиметрією 

лексико-семантичних систем двох мов. У деяких випадках під час перекладу може 

бути застосована типова заперечна конструкція української мови. Проте, достатньо 

нерідко семантичне заперечення, виражене дієсловами, іменниками та 

прикметниками у стверджувальній формі із заперечною конотацією 

перекладається антонімічними відповідниками, що пов’язано із необхідністю 

передати значеннєві особливості виразу відповідно до оказійного використання 

слів в українській мові. Антонімічний переклад, будучи одним з найбільш гнучких 

способів передачі відтінків оригіналу, нерідко є найвлучнішою трансформацією 

при передачі стилістичного значеня. 

 Теоретичне обґрунтування транслятології як науки і донині містить  

різнополярні погляди щодо фундаментальних перекладознавчих  

понять і власне самої природи перекладацької діяльності [1]. Вибір того чи іншого 
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рішення залежить від особливостей стилю, емоційного забарвлення, жанру 

оригіналу, а також культури мовлення та досвіду перекладача.  

Список використаної літератури: 

1.Іваницька Н.Б., Вуколова В.О. Лінгвопрагматичні виміри сучасної 

транслятології. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: 

збірник наукових праць. за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. К. : Аграр 

Медіа Груп, 2016. С. 146-148. 

2.Янова Т. Трансформаціі при переводе. URL: https://study-

english.info/article066.php (дата звернення 08.10.2021).  

3. Есіобу С. Когнітивні особливості англійських дієслів заперечення. Наукові 

розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: зб. тез наук. доп. Харків : 

ХНПУ, 2020. Вип. 1. С. 27-28.  

4. Negation in English. URL: https://www.eltconcourse.com/training/ 

inservice/lexicogrammar/negation.html#alternative .  

 

 

Вікторія Піддубна 

Науковий керівник: Тетяна Ткачук,  

канд. філол. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

Сучасна наука перекладознавства займається вивченням великого ряду 

теоретичних і практичних проблем; постійно розширюються і доповнюються 

існуючі концепції, підтверджуються або спростовуються їх положення.  До числа 

центральних питань перекладознавства належать фундаментальні поняття  

«еквівалентність» і «адекватність перекладу». [2].   

Незважаючи на неодноразове висвітлення цих перекладацьких  термінів,у 

працях відомих вітчизняних вчених-дослідників у галузі перекладознавства та 

лінгвістики (В. Н. Комісаров, Бархударов Л.С., Крупнов В. М.), в цілому, не існує 

чіткого розмежування даних концептуальних понять , з яких саме адекватність 

визнається нормативної категорією, мірою якості перекладу, що обумовлює 

передачу як формальної, так і змістовної сторони тексту орігігінала.  [2]. Поряд з 

цим особливу увагу привертає проблема моделювання перекладу, тобто 

застосування теоретичних моделей для пояснення сутності перекладацького 

процесу,а також порівняльного аналізу його результатів - реально виконаних 

перекладів. На переконання лінгвістів, сама розробка моделей перекладу є однією 

з найважливіших завдань перекладознавства. 

У зв'язку з цим актуальним видається дослідження проблеми моделювання 

перекладу і його адекватності як необхідної умови забезпечення міжмовної 

комунікації при перекладі художнього тексту. 

Як відомо, художній переклад є особливим видом перекладацької діяль- ності, 

оскільки він пов’язаний зі створенням художніх текстів, здатних передавати 

https://study-english.info/article066.php
https://study-english.info/article066.php
https://www.eltconcourse.com/training/%20inservice/lexicogrammar/negation.html#alternative
https://www.eltconcourse.com/training/%20inservice/lexicogrammar/negation.html#alternative


373 
 

естетичний вплив оригінального тексту. Перекладаючи художній літературний 

твір, необхідно відтворити  естетичну цінність оригіналу без відчутних втрат, 

зберегти достовірність і повноту сюжету, а також художній характер твору 

першоджерела в умовах культури та мови перекладу. Перекладач вдається до 

перетворень, а саме використовує різноманітні види перекладацьких 

трансформацій. [1, с. 94]. 

Об’єктом дослідження нашої роботи є роман Поли Гоукінз “Дівчина у потягу”, 

предметом є дослідження лексичних та стилістичних засобів роману 

британської письменниці. 

У романі Поли Гоукінз «Дівчина у потягу» перекладач часто застосовує 

конкретизацію, аби читачам було зрозуміло про що йде мова. Прикладами 

слугують наступні речення: «I feel as though she did, though I can’t remember when» 

-Таке відчуття, що попереджала, але я не пам’ятаю, коли саме .У цьому реченні 

замінивши переклад слова” did” на «попереджала» , аби читачеві було зрозуміліше 

про що саме йде мова. Тому переклад цього речення можна вважати адекватним. 

The whole thing felt very awkward - Уся ця ситуація склалася надто дивно. «But that 

lump on my head was throbbing again, and everything from Saturday night was still 

deepest black» - Проте ґуля на потилиці продовжувала саднити, а події суботнього 

вечора досі вкриті непроникною темрявою [3]. 

Прикладами трансформації смислового розвитку слугують наступні 

реченнями : «Vision doubling» - Перед очима двоїться . «There is a lump in my throat 

as hard as a pebble, smooth and obstinate» -У горлі встав клубок, мов гладкий 

камінець, який не можна оминути [3]. 

Використовуючи смисловий розвиток при перекладі , перекладач досягнув 

адекватного перекладу, адже якби вони були перекладені дослівно, читачеві не 

було б зрозуміло про що йде мова. 

Прийомом генералізації доводиться користуватися, якщо в мові перекладу 

немає конкретних понять, аналогічних поняттям вихідної мови. Розглянемо 

наступний приклад: «I can’t just sit here, watching the trains, I’m too jittery, my 

heartbeat feels like a flutter in my chest, like a bird trying to get out of a cage» - Не можу 

просто сидіти та спостерігати за потягами. Я надто збуджена, моє серце несамовито 

калатає, немов пташка, яка намагається вирватися з клітки Використавши 

генералізацію, перекладач зміг адекватно передати читачеві смисл речення [3]. 

Фонетична організація художнього тексту є явищем прагматики. Прагматика 

в даному випадку полягає в тому, щоб впливати словом на емоції читача через опис 

предмету. Це можливо не тільки підбором лексичних засобів, а й завдяки 

фонетичній організації тексту. 

Для визначення адекватності перекладу художнього тексту потрібна повно 

відтворена прагматика оригіналу. Прагматика художнього тексту є більш 

різноманітною в плані змісту і в плані вираження. 

Щоб відтворити в перекладі прагматику оригіналу необхідно вирішити 

завдання по виявленню прагматичних змістів, які властиві тексту, що 

перекладається, взаємне співвідношення цих змістів і визначення кожного в цілому 

тексті для формування прагматики [4, с. 18]. 
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Отже, основне завдання перекладача полягає в тому, щоб повністю відтворити 

ідейний зміст оригіналу в його характерній стилістичній оригінальності. Він має 

донести до читача важливі з погляду художньої естетики особливості твору і не 

втратити художній колорит першоджерела. Адже якщо переклад  
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

На сьогоднішній день в перекладознавстві визнають особливе значення 

культури й культурологічного підходу до перекладу. Визнають і той факт, що 

переклад виконує важливу роль у міжкультурному спілкуванні народів і держав. 

Це являється умовою міжмовної комунікації та інтеграції культур у єдину світову 

культуру. Переклад являє собою засіб міжкультурних контактів: у процесі 

перекладу взаємодія культур передбачає ознайомлення слухачів або читачів 

перекладів з властивими чужорідній культурі фактами з метою розширення їхнього 

кругозору й виховання поваги до інших культур. 

Існує ряд компонентів міжкультурної комунікації, неусвідомлення яких може 

спричинити непорозуміння або й «спровокувати» конфлікти. Серед них варто 

виділити образність мислення та методи аргументації, соціальні ролі та пов’язані з 

ними норми поведінки, стереотипи, умовності, цінності, сприйняття простору та 

часу, що впливає на людські стосунки, сам рівень етнічної культури та мова або 

засоби відображення в ній усіх перерахованих параметрів. Зрозуміло, що головною 

метою міжкультурного спілкування є досягнення порозуміння шляхом подолання 

міжкультурних відмінностей [1]. 

Таким чином, можна стверджувати, що головною метою міжкультурного 

спілкування є досягнення порозуміння шляхом подолання згаданих вище 

міжкультурних відмінностей. Дане твердження є тотожним і для перекладу, адже 

він перебуває в «точці дотику» двох культурних сфер – одна представлена текстом, 

https://ua-referat.com/
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який підлягає перекладу, друга – мовною системою іншого етносу, засобами якої 

має бути здійснений переклад. 

Здійснюючи переклад, перекладач виступає посередником для обох сторін, 

який здатний поставити себе на місце інокультурного комуніканта та побачити ті 

реалії, які можуть бути незрозумілими через міжкультурні відмінності. Так, часто 

те, що є очевидним для носія вихідної культури, може бути незрозумілим для носія 

іншої культури.  

Перекладач повинен знати, які перетворення необхідні у певній ситуації. 

Перед ним постає завдання добору відповідних еквівалентів для мовного явища, 

яке безпосередньо відображає чужу культуру. Необхідно пам'ятати, що різниця в 

культурі та мові накладає свій відбиток на точність перекладу. Чим більше 

подібностей між системами і культурами двох мов, тим ефективнішим буде 

переклад при міжкультурній комунікації. Важливим фактором для досягнення 

взаєморозуміння між учасниками комунікації є емпатія, яка є одночасно і якістю 

особистості, і результатом розумових та емоційних процесів іншомовної 

комунікації. Так, болгарський перекладознавець А.Лілова зазначає, що «переклад 

не може здійснюватися без перекладача; без його емоційної співучасті, 

співпереживання переклад не може бути художньо повноцінним» [2]. 

 

В рамках міжкультурної взаємодії емпатію слід розглядати як один із 

компонентів подолання мовних бар'єрів. Вона дає можливість перекладачеві 

розширити уявлення про значення слова чи висловлювання, виходячи з 

невербального контексту та власного розуміння культурного та соціального 

середовища. При цьому емпатія виступає не лише як здатність до виборчого 

співпереживання за принципом схожості досвіду, а й як здатність подолання 

культурних відмінностей, виходячи з ухвалення чужого досвіду як свого.  

У процесі міжкультурної взаємодії людина стикається з низкою труднощів, 

серед яких мовна відмінність є далеко не єдиною. Розбіжності у сприйнятті 

навколишнього світу носіями різних культур можуть спричинити нерозуміння і 

конфлікт. Для ефективного подолання міжкультурних протиріч важливим стає 

вміння будувати конструктивні відносини з партнерами-носіями інших культур, 

засноване на здатності визнавати цінності та моделі мислення та поведінки інших 

людей. Знання культурного середовища, історії країни та особливостей 

менталітету, цілей комунікації та цільової аудиторії дозволяють досягти 

адекватності перекладу під час міжкультурної комунікації [3].  

Отже, переклад – не лише акт міжмовної комунікації, а й феномен 

міжкультурної комунікації. Це синтез мов і культур, що ускладнює процес 

адекватної інтерпретації. Одним із завдань професійної підготовки майбутніх  

перекладачів має стати вивчення міжкультурних відмінностей, що дає змогу  

чіткіше усвідомлювати особливості своєї культури, більш ефективно  

взаємодіяти з представниками іншої культури, уникати міжетнічної напруги, як 

потенційної причини етнічних конфліктів [4, c. 59]. 

З погляду теорії міжкультурної комунікації у процесі перекладу поєднуються 

не лише два мови, а й дві культури, ситуативний контекст комунікації 
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сприймається як частина культурного світу Для перекладача важливо мати не лише 

глибокі знання іноземної мови, а й культури країни, мову якої він вивчає. 

Необхідно знати, що стоїть за словом та які функції воно виконує в тій країні, де та 

чи інша мова реальна засобом спілкування. 
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Актуальність теми дослідження зумовлюється сучасними тенденціями 

розвитку міжкультурної комунікації загалом та перекладознавства зокрема. Окрім 

того, проблема перекладу власних назв та відтворення їх прагматики в іншій мові 

потребує більш детального розроблення з огляду на її складність та брак вичерпних 

розвідок [4, c. 29]. 

Антропонімікон в художній літературі різних періодів, жанрів досліджували 

вчені багатьох лінгвістичних шкіл та напрямків: І. М. Апоненко, Г. Горний, В. М. 

Калінкін, Ю. О. Карпенко, Ч. Косил, Е. Б. Магазаник, В. М. Михайлов, Є. С. Отін, 

О. О. Порпуліт, О. В. Суперанська, Peter Hunt, Louis G. Kelly, Luca Manini, Sophia 

A. S. Marmaridou, Christiane Nord, Tiina Puurtinen та ін [1, c. 247]. 

Чільне місце в казках належить антропонімам, а саме традиційним іменам 

(Іван, Петро, Данило, Кирило, Гаврило, Jenny, Mary, Jimmy, Tyler), часто це 

розмовно-побутові, пестливі варіанти (Іванко, Марійка). Вже тут виникає проблема 

ідентифікації персонажів англійським чи українським читачем. Отже, перекладач 

здебільшого відмовляється від варіювання імен. Основна форма відтворення таких 

імен – практична транскрипція, тобто передача фонетичної подоби омоніма з 

максимально можливою звуковою близькістю до оригіналу. Переважно 
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зберігаються передані транскрипцією національні форми імен, однак втрачається 

пестливість. Форми Гензель і Гретель український читач не сприймає як пестливі 

від Ганс і Грета. Так само англійський читач не сприймає імен Федько чи Маруся 

як розмовних, скорочених, на відміну від повних Петро, Гаврило, Михайло, 

Данило. Іншомовні імена вносять в казку національний чи – для дитини – скоріше 

екзотичний колорит: Petro, Danylo, Mychailo, Marussja, Hawrylo, Fedjko, Ельза, Ліза, 

Тріна [5, c. 120]. 

Проте, всі перекладачі стикаються з низкою проблем під час відтворення 

ономастичних компонентів казкових творів. Як частина національної культури, 

казки виражають її світогляд, менталітет та художні смаки. Тому власні назви 

персонажів є дуже важливими в цих творах і перекладач не повинен нехтувати цим. 

Особливо це стосується народних казок, де спостерігається зіткнення різних 

культур та світів [3, c. 82]. 

За результатами перекладацького аналізу антропонімів, приклади яких ми 

знайшли в англійських казках, було виявлено, що найбільш розповсюдженим 

змішаним типом перекладу є дослівний переклад + транскодування (43%). 

the Red Ettin – Червоний Іттін  

the King Malcolm – Король Малкольм  

the Warlock Merlin – Чаклун Мерлін.  

Princess Margaret – Принцеса Маргарита.  

A son named Childe Wynd – син, котрого звали лицар Вінд. 

Childe Rowland – Лицар Роланд.  

На другому місці знаходиться такий спосіб перекладу, як транскодування 

(21%) та така перекладацька трансформація, як наближений переклад (21%). 

Транскодування 

Humphrey – Гемфрі.  

Yours affectionately, Albert – Люблячий тебе, Альберт.  

Ellen – Елен. 

Наближений переклад 

Elfland – Ельвенгард. 

Master Thief - Злодій над Злодіями. 

Tom Thumb – Том хлопчик з пальчик. 

Найменш уживаним способом перекладу виявився дослівний переклад (15%) 

Jack the Cunning Thief – Джек, хитрий злодій.  

the Laidly Toad – Страшенна жаба [6]. 

Зазвичай назви казкових героїв перекладені та адаптовані під цільову 

авдиторію, і за ними закріплене певне предметно-логічне значення у безлічі 

різноманітних контекстів. 

Отож, власні назви у художнiх творах, а надто у творах для дітей, є ключем до 

розуміння їх концепції. Саме в них криється авторське бачення персонажів, 

характерів, атмосфери твору. Працюючи над текстом, перекладач відтворює назви, 

виходячи з власного сприйняття твору. 
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На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що серед усіх 

можливих способів передачі, в перекладі власних назв з англійської на українську 

мову, найчастіше використовується метод транскодування [2, c. 87]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ. СПЕЦИФІКА ТА СТРАТЕГІЇ 

КІНОПЕРЕГЛЯДУ 

Перегляд фільмів стає популярною розвагою серед людей різного віку, адже 

кіно - це молоде і відоме мистецтво. Історія кіно не така довготривала, як історія 

театру, живопису чи музики, але навіть за короткий час існування фільми швидко 

увійшли до нашого життя і глядачі встигли полюбити це мистецтво не менше ніж 

музику та театр. Фільми розважають надихають та навчають публіку. 

Завдяки сучасним досягненням у техніці ми можемо дивитись фільми різних 

країн, режисерів, з перекладом, а також без нього. Існують різні жанри кіно, такі як 

бойовики, драми, мелодрами, комедії, жахи, детективи, наукові фільми та інші. 

Кожен з них вимагає особливого перекладу, наприклад в комедіях може бути 

використана спеціальна лексика, переклад якої потребує значної уваги та зусиль 

перекладача. 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/3967/1/Elkinson_Reproducing.pdf
http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/3967/1/Elkinson_Reproducing.pdf
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Фільм - це полісеміотичне явище, здатне передавати значення за допомогою 

образів, мови та музики; це засіб передачі цінностей, ідей та інформації. 

Технологічно кажучи, фільм - це послідовність фотографічних зображень (кадрів), 

пов'язаних з єдиною сценою, що містить звук [1, с. 522]. 

Назва фільму певною мірою має рекламну функцію. Заголовок відрізняє певну 

точку зору, адаптується до певного сприйняття та інтерпретації тексту, що містить 

короткий сюжет фільму [2, с. 25]. 

На жаль, сучасний інформаційний простір заповнений неякісними 

перекладами фільмів, що виконуються перекладачами, які зазвичай більше 

зацікавлені у кількості, ніж у якості перекладених кінострічок і тому не дуже 

замислюються над процесом відтворення незрозумілих назв і понять, які часто 

зустрічаються у іноземних фільмах. Саме від таких майстрів слова ми і отримуємо 

«Чорну діру» і навіть «Чорну пітьму» замість «Пітьма непроглядна» (Pitch Black), 

переконливо незрозуміле «Омен» замість «Знамення» (The Omen), «Чорну 

орхідею» замість «Чорної жоржини» (Black Dahlia), «Поліцію Маямі: Відділ 

моралі» замість «Відділу по боротьбі з оргзлочинністю» (Miami Vice) [3, с. 35]. 

При дублюванні перекладачі, як правило, створюють сценарій мовою 

оригіналу, і кожна перекладена репліка повинна бути синхронізована з рухами 

акторів на екрані. Перекладачі повинні враховувати особливості цільової культури 

фільму: не порушуючи жодної традиції чи заборони; якщо використовуються сленг 

та словниковий запас; якщо вміст усіх діалогових вікон передається точно. Існують 

різні категорії кіноперекладу. По-перше, переклад письмових документів, 

включаючи сценарії та статті, що супроводжують виробництво фільмів. По-друге, 

дублювання та підзаголовки, які можна виконати декількома мовами, якщо фільм 

демонструється в різних країнах [3, c. 35]. Крім того, для перекладу потрібні 

рекламні матеріали, рецензії та короткий опис фільму. 

Субтитри – текстова версія, яка супроводжує аудіовізуальну продукцію і 

переважно має вигляд написів у нижній частині теле- чи кіноекрану. Субтитри 

мовою оригіналу з додатковою інформацією дають доступ людям із вадами слуху 

до аудіовізуальної продукції [4, с. 170]. 

Субтитри розрізняють за ступенем деталізації подій. Звичайно субтитруються 

лише репліки 25 персонажів. Іноді вдаються до перекладу надписів, які з’являються 

у кадрі. Субтитри можуть бути включеними у відеоряд, накладеними поверх 

зображення (вбудовані субтитри) або отриманими з окремого файлу з їх текстом 

(зовнішні субтитри). 

Створення субтитрів досить непросте завдання як у смисловому, так і в 

технічному плані. Тому відтворення аудіо- та відеоматеріалу, створення та 

розміщення субтитрів на екрані підпорядковується наступним вимогам: 

1. Субтитри завжди знаходяться внизу екрану, по центру або ж зліва в деяких 

випадках; 

2. Субтитри повинні містити не більше двох рядків тексту, інакше текст буде 

перекривати зображення; 

3. Кількість символів у рядку не має перевищувати в середньому 40 знаків. Це 

пояснюється тим, що людина просто не встигає прочитати більше; 
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4. При субтитруванні інтонаційно виділені слова прийнято виділяти курсивом. 

5. При перекладі за допомогою субтитрів перекладач повинен передати всю 

інформацію, яка має значення при перегляді фільму глядачем. (Комісаров, 2002: 

55). 

Кінотекст містить такі системи: лінгвістична, представлена письмовою (титри, 

написи) та усною (репліки акторів, пісні, закадровий текст, тощо) та нелінгвістична 

- містить звукову частину (шум, музика) та відеоряд (образи, рухи, інтер’єр, 

пейзаж, реквізит). Задачею перекладача є локалізація іншомовного та 

іншокультурного аудіовізуального продукту шляхом міжмовної передачі 

елементів його лінгвістичної системи з урахуванням лінгвоетнічних 

комунікативних компетенцій носіїв цільової мови. 

Лінгвістична система кінотексту послуговується знаками-символами, 

нелінгвістична - знаками-індексами і знаками-іконами. Згідно класифікації 

Ч.Пірса, знаки за характером співвідношення того, що означає і того, що означають 

підрозділяються на три групи:  

Знаки-символи породжуються встановленням зв'язку того, що означає і того, що 

означають за умовною угодою [5, с. 24]. Знаки-ікони формуються на основі 

подібності того, що означає і того що означають. Знаки -індекси створюються 

відношенням суміжності того, що означає і того що означають. 

Таким чином, перекладач повинен враховувати лексичні особливості 

кіноперекладу і враховувати певні стратегії при перекладі назв фільмів та при 

створенні субтитрів. Вибір стратегії перекладу залежить, крім суб’єктивних 

уподобань перекладача та ґатунку тексту оригіналу, від багатьох об’єктивних 

факторів. Оскільки це певним чином задає тон, настрій, несе певний емоційний 

заряд, що приваблює потенційного глядача. А назва, до того ж, виокремлює певну 

точку зору, налаштовує на певне сприйняття та інтерпретацію тексту, чи то дає 

короткий зміст фільму, тому робить завдання перекладача ще більш 

відповідальним. 
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У сучасній лінгвістиці важливе значення мають проблеми, пов’язані з 

комплексним вивченням дієслова як універсального мовного феномену, 

своєрідного щодо лексичної і граматичної семантики, синтаксичної 

конструктивності, функціональної специфіки, а також системних та міжрівневих 

зв’язків і відношень з іншими мовними одиницями [3, с. 216].  

В умовах сучасного розвитку лінгвістики все більше зростає інтерес до  

експресивної лексики. Поняття «експресивного синтаксису» з'явилося у 

лінгвістичних дослідженнях у 60-х роках XX століття. В. В. Виноградов трактував 

експресивне у синтаксисі як спеціальний прийом письмової мови, що 

супроводжується конструктивними змінами. «Експресивні синтаксичні 

конструкції протиставляються конструкціям, які перебувають у стані 

синтаксичного спокою, й експресивність визначається як «властивість 

синтаксичних форм збільшувати прагматичний потенціал висловлювання понад 

той ступінь, що досягнуто лексичними значеннями елементів, що наповнюють ці 

синтаксичні форми» [1].  

Вовк В. зазначає, що для визначення статусу експресивної синтаксичної 

конструкції, традиційно спираються на два критерії: прагматико-стилістичний, 

вектор якого спрямований на виразність і певний ефект впливу, та формальний, 

зорієнтований на наявність синтаксичного розчленування. Структурного 

вираження експресії досягають переміщенням змістового центру конструкції на 

неочікувану позицію. Саме тому засоби експресивного синтаксису є 

універсальними складниками конструювання будь-якого художнього тексту [2]. 

У світі немає єдиної, загальноприйнятої класифікації фігур. Найпоширеніший 

спосіб розрізнення фігур – це поділ їх на фігури думки та фігури слова. 

Словосполучення, що змінюють сенс при будь-якій їх зміні, утворювали розряд 

постатей думки (фігури додавання: різного роду повтори, точні та неточні: 

анадиплосис, мезархія, анафора, епіфора, симплока, градація, поліптотон, 

багатосоюзність, плеоназ; , безспілка, зевгма, фігури перестановки (розміщення): 

паралелізм (види: антитеза, ізоколон, гомеотелевтон), інверсія (включаючи 

гіпербатон), хіазм, парентеза), а ті, в яких сенс у такому разі залишається 

незмінним, входили в розряд фігур слова. До цієї групи можна віднести риторичне 

питання, риторичний вигук, риторичне звернення; замовчування, оксюморон. 

1. Парцеляція — прийом стилістичного синтаксису, що полягає в 

розчленуванні цілісної змістово-синтаксичної структури на інтонаційно й 

пунктуаційно ізольовані комунікативні частини — окремі речення. В результаті 

членування одного речення, переважно складного або досить поширеного, виникає 

дві частини, з яких основна (більша) називається базовою, а менша — парцелятом. 

Стилістичний акцент зосереджується саме на парцеляті. 
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А там ячмінь хилиться й тче...тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду далі. 

Все тче. Хвилює серпанок (М. Коцюбинський);  

Ішов стернями. Межами поміж хлібів (А. Головко). 

«Men are strange creatures. And they know it. They recognize the gulf which 

separates them from what they call dumb animals, and on the strength of speech have 

exalted themselves towards Heaven. This speaking business has gone to their heads, and 

they have held all manner of beliefs about themselves and their words» 

Не felt the sword go in all the way. Right up to the guard. (E. Hemingway) 

Im warning you now. For the last time. (J. D. Salinger) 

2. Інверсія – стилістична фігура, побудована на порушенні того порядку 

слів у реченні, який здається нормованим, звичайним. Українська, як і інші 

східнослов'янські мови, належить до мов з вільним порядком слів у реченнях, проте 

певна їх синтаксична послідовність, унаслідок своєї узвичаєності, а також через її 

підпорядкованість логіці розгортання висловлюваної думки здається більш 

природною, тоді як зміна такої послідовності психологічно сприймається як 

відступ від певної сталої норми. 

Наче весни усміх перший є вірш і дівчина перша; спомин — роса весняна, 

щастя забутого сон (Б.І.Антонич). 

«How are you?» said Winnie-the-Pooh. 

Eeyore shook his head from side to side. «Not very how», he said.  

3. Еліпсис  — це стилістична фігура, побудована шляхом пропуску слова 

або кількох слів. Наприклад: 

За ланом лан...; Село в снігах і стежка ані руш (Л. Костенко) 

His life had been confused and disordered since then, but if he could once return to 

a certain starting place and go over it all slowly, he could find  

out what that thing was … 

… One autumn night, five years before, they had been walking down the street 

when the leaves were falling, they came to a place where there were no trees and the 

sidewalk was white with moonlight. (The Great Gatsby, by F. Scott Fitzgerald) 

Еліпсис може посилювати динамічність фрази, напруженість зміни дії, 

підкреслювати лаконізм, ліричну схвильованість, розмовні інтонації. Еліпсис часто 

трапляється в прислів'ях і приказках. Фігура еліпса може лежати в основі цілого 

художнього твору або значної його частини.  

4. Полісиндетон або багатосполучниковість – це стилістична фігура, яка 

полягає в накопиченні сполучників, що зв'язують окремі слова та частини фрази. 

Багатосполучниковість використовується як засіб, який уповільнює мовлення, 

служить для виділення значущих слів, надає мові урочистості, оскільки часто 

асоціюється або й стилізується під багатосполучникові синтаксичні конструкції 

біблійних текстів. Фігура багатосполучниковості може оформлятися, по-перше, 

різними сполучниками (не лише „і”).  

„Ой доки ж ми та стоятимем, 

Зелену траву та топтатимем 

Червоними та чобітками, 

Золотими підківками” (П. Чубинський). 
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By the time he had got all the bottles and dishes and knives and forks and glasses a

nd plates and spoons and things piled up on big trays, he was getting very hot.  

 Інколи використовується комбінована форма багатосполучниковості, 

побудована на поєднанні різних сполучників. Фігура багатосполучниковості може 

оформлятися не лише сполучниками як такими, а й іншими службовими словами, 

що отримують у контексті сполучникову функцію: 

Ні їсться, ні п'ється і серце не б'ється, І очі не бачать, не чуть голови, Неначе 

немає, ніби неживий... (Т. Шевченко) 

5. Асиндетон – така фігура поетичної мови, коли спеціально 

пропускаються сполучники між однорідними членами речення, щоб прискорити 

розповідь, відтворити швидкий рух, раптову зміну явищ тощо. Безсполучниковість 

протилежна багатосполучниковості (полісиндетонові). 

Пружнаста віхола — прудка підпора крилам. Боріння. Зрив. Упертий рев 

стрибка... Вигук. Вихлоп. Спазм. Виття. (М. Бажан) 

«He was a bag of bones, a floppy doll, a broken stick, a maniac» (Jack Kerouac, 

On the Road) 

6. Синтаксичний паралелізм – композиційний прийом, з допомогою якого 

можна з’єднати два або три елементи мови в одному творі, називається паралелізм. 

Це слово походить від грецького, і в буквальному перекладі означає: «що 

знаходиться поруч», «йде поруч». 

Зашуміла дібровонька, листом зашуміла, Затужила дівчинонька, серцем 

затужила. (М. Шашкевич) 

“Read not to contradict and confute; nor to believe and take for granted; nor to find 

talk and discourse; but to weigh and consider.” (Of Studies by Francis Bacon) 

7. Поліптотон – це  риторичний термін для повторення слів, що походять 

від одного кореня, але з різними закінченнями.  

Уже веснить, уже весніє, уже весняний вітер віє. ( Д. Павличко) 

«Diamond me no diamonds, prize me no prizes...» (Alfred, Lord Tennyson, 

Lancelot and Elaine) 

8. Апокопа – Опускання одного чи кількох звуків у кінці слова внаслідок 

акцентно-фонетичних процесів, що призводять до скорочення слова.  

вітер вітер ві 

терзає дуба кле 

на хмарах хмуре сон 

це знов осінній ві  (П. Тичина) 

«Season your admiration for a while with an attent ear». (William Shakespeare, 

Hamlet) 

Засоби експресивного синтаксису дають автору можливість передати широкий 

спектр емоцій та досягти глибокого впливу на читача. Стилістично марковані 

синтаксичні одиниці створюють експресивність та виступають засобом зображення 

емоційного стану персонажів, створюють логічне, емоційне підсилення, 

підвищують динамічність розповіді, не ускладнюючи при цьому сприйняття 

інформації. Це дозволяє автору встановити емоційний контакт з читачем, 

підвищити експресивне звучання тексту [4]. 
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Підсумовуючи все вище сказане, можна стверджувати, що використання 

засобів створення експресії в письмовому тексті може урізноманітнити мову 

людини, зробити її індивідуальною яскравою, такою, що запам'ятовується.  
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ПЕРЕКЛАД БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ ТЕРМІНІВ 

Термін розглядається як одиниця мовного та професійного знання, яка 

забезпечує ефективність міжкультурної комунікації. Еквівалентність термінів 

вихідної мови та мови перекладу, які несуть основний об’єм інформації реципієнту 

спеціального тексту, потрібна для забезпечення повноти та точності передачі при 

перекладі змісту інформації, яка міститься у тексті.  

Виявлення системних зв’язків між термінами на основі аналізу їх 

функціонування у спеціальному тексті дозволяє встановити парадигматичні 

відносини, в які вступає термін у терміносистемі, точно визначити об’єм поняття, 

що вони позначають, його місце у терміносистемі вихідної мови та виявити, 

наскільки точно передано значення термінологічної одиниці мови перекладу. При 

такому аналізі спеціальний текст є проекцією окремою взятої, замкненої 

терміносистеми, в якій з’ясовується функція терміну.  

Через це найважливішою проблемою досягнення еквівалентності перекладу є 

передача вихідного змісту тексту за допомогою терміносистеми мови перекладу. 

Відмінності терміносистем вихідної та мови перекладу — одна з причин 

найбільших складнощів при перекладі [1, c. 272]. 

Визначення «тимчасово безеквівалентний” підкреслює, що проблема 

відсутності терміна-еквівалента в жодному випадку не означає принципово 

https://doi.org/10.31812/filstd.v9i2.476
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неперекладності терміна і може бути вирішена шляхом використання у перекладі 

інших мовних засобів. З іншого боку, це визначення дотично вказує на причину 

безеквівалентності (тимчасове відставання однієї з мови у розвитку системи понять 

в тій чи іншій сфері) та на екстралінгвістичні передумови її усунення (подолання 

відставання у ході подальшого розвитку професійної сфери, у тому числі завдяки 

міжнародній діловій комунікації).  

До безквівалентної термінології відносяться два різновиду англійських 

термінів: 

1. Терміни, що називають явища та процеси, відсутні в українській 

економічній діяльності: cystodian; temporary difference; valuation allowance.  

2. Терміни, що називають явища та процеси, які виникли в українській 

дійсності, але до цих пір не сформували окремо категорію понятійного апарату 

відповідної професійної сфери, в цьому випадку недифенренційність видового 

поняття є причиною відсутності терміна мовою перекладу (dilutive securities — 

цінні папери, що розріджують капітал; Group voting — голосувальні акції групи; 

mortgage backed libility — зобов’язання, забезпечені заставою нерухомості; parent 

holding — акції у власності материнської компанії; termination income benefit — 

грошова допомога, яка виплачується після закінчення строку дії договору).  

 Зазначимо, що у термінів другого типу у мові перекладу немає саме 

терміну-еквівалента, але нерідко існує рекомендований двомовними словниками 

передтермін, що являє собою поєднання термінів та загальнозастосовуваних 

лексичних одиниць. Цей еквівалент передає значення терміна вихідної мови, але не 

задовольняє вимоги, які виставляються перед термінами: вони не позначають  

видового поняття у системі мови перекладу, не характеризуються стислістю, 

незмінністю структури, семантичною злитністю. Таким чином, відмінності у 

системі понять двох мов, що пояснюються екстралінгвістичними чинниками, 

створюють об’єктивні умови для виникнення безеквівалентності.  

Міжмовне співставлення терміносистем дозволяє вияснити, які саме мовні 

одиниці можуть бути використані для забезпечення еквівалентності перекладу 

тимчасово безеквівалентних термінів, виходячи з ресурсів загальновживаної та 

спеціальної лексики мови перекладу [2]. Розглянемо способи перекладу 

безеквівалентних термінів.  

При перекладі безеквівалентних термінів застосовуються такі прийоми: 

1. Підбір українського терміну або загальновживаного слова 

(словосполучення) з близьким значенням.  

2.  Транскрипція, транслітерація.  

3. Описовий (пояснювальний) переклад.  

За допомогою близького за семантикою терміна може бути перекладений 

термін provision — резерв. Англійське слово discontinuity може бути перекладене 

словосполученням, що передає його семантику, припинення діяльності. Підбір 

терміна (слова) близької семантики також дозволяє перекласти термін benchmark. 

Benchmark — показник, на яке орієнтується керівництво компанії при формуванні 

будь-якої стратегії (маркетингової, фінансової, виробничої); це той стандарт, що 

встановлює для себе компанія, порівнюючи цілі та результати своєї діяльності з 
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відповідними основними показниками діяльності конкурентів для формування 

цільових стратегічних показників. Сам процес виявлення основних стратегічних 

показників та визначення їх цільового значення на основі показників конкурентів і 

вибраних стратегічних задач позначається benchmarking. Це поняття припускає 

принципово новий підхід до формування стратегії на базі системи ключових 

показників, що створює всі передумови для його закріплення у терміносистеми 

української мови.  

Прийом транскрипції (транслітерації) при перекладі може використовуватись 

обмежено: з одного боку, він потребує наявність у терміна певного звукового строю 

та закінчення, який сприяє наступному утворенню відмінкової форми іменника; з 

іншого, необхідною умовою є органічне включення запозичення в систему понять 

відповідної сфери [3].  

Отже, звертаючись до тексту як до мовної системи, що відображає 

функціонування терміносистеми, одночасно розглядається сам текст та його 

переклад як реалізація процесу міжмовної комунікації. Доцільність такого підходу 

до вивчення термінів як одиниць перекладу дотично підтверджують 

характеристики, надані терміну: у ньому найбільш виразно проявляється соціально 

комунікативний параметр пізнання, його комунікативно діалогічний вимір. У 

зв’язку з цим можна стверджувати, що основна функція терміна — це за 

можливості точно виражати спеціальні поняття; поруч з репрезитивно когнітивним 

несе також соціально комунікативну роль.  
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У літературознавстві і лінгвістиці підходи до визначення поняття «ідіостиль» 

є досить різними. Так, мовознавець В. В. Виноградов відносить стиль до 

мовленнєвої субстанції, визначаючи індивідуальний стиль як «систему естетично 

– творчого підбору, осмислення і розташування різних мовних елементів» [2, с. 

135]. 
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Ш. Баллі, поєднуючи мову з мовленням, називав основою стилю «внутрішні 

мовні фактори, які по-різному проявляються у кожного письменника залежно від 

епохи, напрямку, жанру і таланту» [1, с. 11]. Поняття «індивідуальний стиль» 

насамперед застосовують до стиля майстра слова. Саме талановитий письменник 

виробляє «свою особливу мову», має свої характерні вислови, звороти, свою 

будову фраз, свої улюблені слова. Мовна особистість майстрів слова, їх ідіостиль 

реалізується через мову їх творів, ставлення до мови як до суспільного історико-

культурного явища, використання мовних різновидів у комунікативних ситуаціях. 

Але, як зауважує С. Єрмоленко, при цьому важливо враховувати загальні процеси 

художньої мови, їх зв’язок із мовою доби [3, с. 112]. 

Творчість Стівена Кінга відноситься до масової літератури з її специфікою та 

особливою системою відносин з іншими жанрами літератури. Цей факт ставить 

вчених перед необхідністю дослідження книг надпопулярного у всьому світі 

письменника, типового і водночас неординарного представника жанрів хорор та 

сайнс фікшн. Дослідник М. Пальцев, аналізуючи особливості авторського стилю 

С. Кінга, зазначає, що твори письменника є відображенням його головного 

світоглядного інтересу – до незвичайного, потаємного, прихованого глибоко у 

людській душі [4, с. 46].  

Центральним мотивом будь-якого роману письменника є внутрішній конфлікт 

особистості, що зіткнулася з нетиповими ситуаціями. Погоджуємося з думкою 

літературознавця, що свідомість, її взаємодія з дійсністю - один із постійних 

об'єктів уваги письменника: основою його романів послужили як наукові дані 

нейропсихології, так і різні теорії про ще невивчені властивості людської 

свідомості [4, с. 46]. 

Аналізуючи творчість Стівена Кінга, виявляємо наступні особливості мови 

автора: 1) стилістичні (порівняння, метафори тощо); 2) графічні (виділення в тексті 

слів і фраз); 3) культурологічні (зображення реалій американського життя). Метою 

даної розвідки є аналіз порівнянь, притаманних ідіостилю письменника. 

Порівняння - один з найпоширеніших тропів у романах автора. Це додає  

символіки ідіостилю, а частота використання також є важливим моментом. 

Порівняння робить напруження яскравішим і гострим, воно також описує 

літературний світ, людей, їх емоції тощо. Твори С. Кінга часто вирізняються 

складним «характером»: автор змішує у своїх текстах різні жанри: жахи, наукову 

фантастику, містику та деякі інші. Але здебільшого головна мета - налякати читачів 

і змусити їх відчувати ті ж емоції, що й герої книг. С. Тахтарова та А. Зубінова у 

своїй літературознавчій праці стверджують, що ця мета досягається за рахунок 

вибору лексем та образів, у зв'язку з чим дуже важливо проаналізувати лексичну 

структуру тропів, відповідно до якої проводиться семантична відмінність [5, с. 9]. 

Семантичне розмежування порівнянь вибудовується на основі виявлення 

загальних лексичних компонентів у порівняннях. Порівняння переважно 

виражають атмосферу страху, описують людей та їхні емоції, а також об'єкти чи 

поняття навколишнього світу; їхня лексична структура впливає на функціонування 

у текстах. Кожен тип виконує різну домінуючу функцію. Перший тип містить у 

структурі лексеми, що виражають атмосферу страху. До цієї групи включені  такі 



388 
 

слова, як sinning soul, blood, rot, death, polarizing shield  тощо. Цей тип посилює 

атмосферу напруженості [5, с. 9].  

В романі “Everything’s Eventual” виділяємо такий приклад: the finger-holes in 

the dial looked like surprised white eyes  [7, с. 392]. Лексемою, яка створює атмосферу 

жаху, є прикметник white, вживання якого у складі словосполучення surprised eyes 

робить сцену жахливою та неприродною. Це порівняння створює яскравий образ, 

тому що семантична структура його незвичайна та дивна. Використання 

прикметника white як атрибуту eye  викликає асоціації з мертвим тілом або очима 

монстра. Асоціація стає частиною цілісного сприйняття абзацу, що покликаний   

викликати у читачів цілу гаму емоцій. 

Порівняння з лексемою кольору надають виразність і, в деяких випадках, 

створюють атмосферу жаху, якщо використовуються колореми червоного та 

чорного, через асоціації з темнотою, кров'ю, смертю та небезпекою: usually its linle 

red eye seemed to be watching the other guy, daring him to say the wrong thing [7, с. 

371]; it was as red as a stoplight [6, с. 27]. 

Здійснивши семантичну типологію та статистичний аналіз, С. Тахтарова і  

А. Зубінова припускають, що найбільш значним семантичним типом порівнянь є 

порівняння, що виражають атмосферу жаху. Цей тип виконує функцію 

відображення домінуючого жанру романів жахів С. Кінга. Порівняння зазначеного 

типу також описують персонажів та навколишній світ, передають оцінку героїв. 

Завдяки виділеним лексемам такі порівняння допомагають створити атмосферу 

жаху і розкрити особливості людей і світу [5, с. 11]. 

Отже, відображення у творах С. Кінга нагальних проблем сучасного світу, 

органічне поєднання у його творчості традицій класичної американської прози з 

сучасними тенденціями та використання прийомів фантастики, надає його 

творчості яскраво вираженої своєрідності, що зумовлює величезну популярність 

його творів. Саме ця своєрідність у всьому - від проблематики до прийомів, від 

своєрідного поєднання традицій класики до спрощеної мови, зрозумілої сучасним 

молодим читачам, зумовлюють необхідність вивчення творчості цього 

найпопулярнішого нині американського письменника та актуальність обраної 

теми. 
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Шахрайський роман літературознавці вважають однією з перших форм 

європейського роману (XVI-XVIII ст.) [4, с. 280]. Огляд джерел, присвячених 

розгляду виникнення, поширення, виявлення визначальних рис шахрайського 

роману призводить до висновку, що більшість літературознавчих досліджень 

звертається при розкритті цих питань, в першу чергу, до розгляду іспанської 

«novela picaresca» (друга половина XVI-XVII ст.), що становить основу 

європейського шахрайського (крутійського/пікарескного) роману.  

Перші з численних праць оглядового характеру, присвячені вивченню «novela 

picaresca» з’являються на межі ХІХ-ХХ століть: F.W. Chandler «Romances of 

Roguery» (1899), F. De Haan «An Outline of the History of the ‘novela picaresca’ in 

Spain» (1903) [9, с. 13]. Тобто дослідження цієї особливої жанрової форми 

науковцями триває понад століття.  

Водночас неможливо не погодитися із зауваженням радянського дослідника 

М. Томашевського, що до сьогодні в літературознавчій науці «поняття 

«крутійського роману» надто хистке», а «хронологічні межі жанру подекуди 

розсуваються зовсім безпідставно» [6, c. 5]. У цьому переконує огляд наукових 

праць. Окремі з літературознавці, наприклад, достатньо обґрунтовано зазначають, 

що витоки пікарескного роману слід шукати в творах ще античних авторів, зокрема 

в комедіях Арістофана та Менандра (образи винахідливих рабів) [1, с. 163], у 

«Сатириконі» Петронія та «Золотому віслюку» Апулея [9, c. 15]. Інші науковці 

стверджують, що «крутійські романи створюють і письменники ХХ ст.» [8, с. 142].  

У літературознавчих дослідженнях визнається, що «заклав та сформував 

основи крутійського роману як жанру» автор анонімного твору «Життя Ласарільо 

з Тормеса, його успіхи та лихі пригоди» («La vida de Lazarillo de Tormes у de sus 

fortunas у adversidades»), який побачив світ у 1554 році в містах Бургос, Антверпен 

та Алькала-де-Енарес [7, с. 97]. Вже у цьому творі начебто в концентрованому 

вигляді, згідно з твердженням дослідників шахрайського роману, одержали вираз 

усі істотні особливості цього жанрового різновиду. 

Основні характерні риси класичної пікарески: 1) оповідь, що ведеться від 

першої особи, від імені самого героя; 2) герой-пікаро надає критичну 

характеристику оточуючій його дійсності; 3) сюжет розгортається як серія епізодів-

пригод героя, в які він потрапляє, мандруючи світом; 4) авторська іронія, комізм 

побутових ситуацій, сатиричне зображення суспільства. «В основу композиції 

крутійського роману покладений хронологічний принцип зображення подій життя 

хитруна, що розгорталися на тлі абсурдної дійсності, потрактованої засобами 

сатири та комізму із застосуванням прийомів іронії, гротеску» [2, с. 533]. Інші 

дослідники пропонують значно ширший погляд на шахрайський роман, знаходячи 

його риси в античних романах і багатьох творах XVIIІ–XXІ ст. У цьому сенсі можна 
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говорити про трансформацію або ж «осучаснення» поетологічних ознак 

крутійського твору, який мав величезний успіх і вплинув на становлення і розвиток 

більшості літературних жанрів нового часу. Наприклад, російський 

літературознавець В. Кожинов вважає саме іспанський пікарескний (крутійський) 

роман першим етапом історії романного жанру «як нової гілки епічної творчості» 

[3, с. 130]. З нього «виросли» авантюрно-пригодницький роман, роман подорожей, 

роман виховання, філософсько-сатиричні повісті [5, с. 19]. 

Традиції європейського шахрайського роману знайшлисвоє відображення і у 

творах «Жизнь и похождение Столбикова» (1841) Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та 

«Российский Жилблаз» (1814) В. Т. Нарєжного.  

В. Т. Нарєжний був попередником Г. Ф. Квітки в адаптуванні європейських 

традицій шахрайського роману на вітчизняних теренах белетристики. Новизна 

прозаїка полягала ще й у тому, що в його творах, на відміну від творів 

сентименталістів і романтиків, побут і світ речей набули досить важливого 

значення. Автор, зазначивши в передмові до твору, що спирається на традиції 

шахрайського роману, уже самим вибором жанру виявляє своє іронічне ставлення 

до сучасної йому дійсності. Тобто в завуальованій формі В. Т. Нарєжний прагнув 

показати самозакоханість більшості тогочасного провінційного дворянства, його 

обмеженість та меркантильність. Разом із тим, використавши традиції 

європейського авантюрного роману, письменник отримав можливість 

новаторського підходу до «свого» в рамках чужих канонів. 

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко в романі «Жизнь и похождения Столбикова» також 

намагався дотримуватися традиційних особливостей структури європейського 

шахрайського роману. Письменник будує сюжет на основі поєднання нарації від 

імені героя з авантюрною фабулою та описом звичаїв. Епізоди роману мають не 

лише повчальне, а насамперед соціальновикривальне значення. Характерні вади 

існування всіх панівних прошарків набувають у романі сатиричного загострення. 

Автор не втрачає нагоди показати читачеві меркантильність сучасного йому 

помісного дворянства, його черствість і байдужість до чужого горя.  

В. Т. Нарєжний, як і Г. Ф. Квітка, звернувся до жанру шахрайського роману, 

оскільки, властива йому гнучка форма викладу сюжету, давала можливість зробити 

об’єктом зображення найрізноманітніші явища сучасної дійсності. Обидва 

письменники намагалися показати широку панораму суспільного життя з його 

вадами та недосконалістю.  

Отже, шахрайський роман (крутійський / пікареска) – це один з найбільш 

ранніх різновидів європейського роману, історично зумовлений етап його 

розвитку. Зміст традиційної пикарески – це пригоди «пікаро», тобто шахрая, 

авантюриста. Крутійський / пікарескний роман вперше вводить в літературу 

історичний час та простір. Цей роман є реалістичним, бо зображує брутальну та 

гнітючу реальність, здебільшого сатирично. Сигналом про використання «пам’яті» 

жанру шахрайського роману, досить популярного в російській літературі ХІХ 

століття є семантика назв окремих романів трилогії і назв розділів; образ головного 

героя, який прагне володіти мільйонами; служба різним «панам»; 

«автобіографізм»; огляд дійсності; хронологічний виклад етапів сходження 
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персонажа соціальними сходами; мотив нечистої сили й мотив грошей; позиція 

автораоповідача; хронотоп дороги.  
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ПЕРСОНАЖА 

При перекладі художнього твору перекладач зустрічається із 

“багатоголоссям” персонажів — помітними більшою або меншою мірою, проте 

завжди важливими для трансляції задуму твору, що можливо здійснити за 

допомогою відмінних ознак мовленнєвої поведінки.  

Включення живої мови в текст необхідно, щонайменше, тому, що вона задає 

динаміку твору, допомагає персонажу самовиразитись та розкрити свій характер. 

Крім того, особливості мови вказують на рід діяльності героя, чинники, що 

вплинули на його становлення.  

Проблема передачі особливостей мовленнєвої поведінки персонажів довгий 

час розглядалась як “відхилення норми” від звичайної лексики, яка 

використовувалась персонажами. Колективними аномаліями вважаються 

просторіччя, діалекти, жаргони, арго, сленг, тобто ті, що притаманні великим 
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групам людей та стали загальнопоширеними. Вільність усної мови, дитяча мова, 

ламана мова, дефекти мовлення, помилки у промові слів, на відміну від 

попередньої групи, відносяться до індивідуальностей відхилень. Проте не завжди 

такі  особливості вкладаються у рамки відхилення від норми.  

На відміну від наукових творів, де є встановленим зв’язком “письменник-

читач”, у художньому з’являється третя сторона — персонаж. У такому випадку 

читач контактує з автором через персонажів, тому, як правило, у художньому творі 

зображенню персонажів приділяють велику увагу.  

Читач має можливість контактувати з персонажами двома способами: за 

допомогою автора, дотично; без допомоги автора, напряму.  

Мова дійових осіб є прямим джерелом для читача. Такий принцип зображення 

героїв називається репродуктивним методом. Під репродуктивним методом 

розуміється передача особливостей мовлення персонажа без авторської мови [1]. 

При цьому мовлення героя сприймається самими читачами у тому вигляді, у якому 

вона представлена автором у творі без будь-яких коментарів із його боку, у 

результаті чого у читача складається певне враження про особливості характеру 

персонажа.  

Розглянемо детальніше особливості мовленнєвої поведінки персонажів-

іноземців, що підлягають перекладацькому процесу.  

Індикаторами мови, що свідчать про роботу з перекладом персонажа, який не 

є носієм мови, можуть бути: 

1. Граматичні та лексичні помилки загального характеру.  

2. Помилки, викликані інтерференцією рідної мови, процес мимовільного 

перенесення накладання ознак систеи однієї мови на систему іншої.  

3. Використання обмеженої кількості слів.  

4. Використання “виразів з підручників”, гіперправильність мовлення.  

5. Повільний темп мови, довгі паузи.  

Різні народи перекручують нерідну мову по-різному, і при перекладі, 

звичайно, потрібно це враховувати. Наприклад, людина, у рідній мові якої відсутні 

артиклі, порушує правила їх використання, розмовляючи англійською мовою, але 

українською перекладач повинен передати неправильність його мовлення іншими 

способами. Це ж стосується і фонетики. Представник іншої мови, відмінної від 

англійської, в перекладі при вимові слова “think”, не знаючи фонетичні правила, 

може вимовити це слово як “сінк” і тому подібне. Тому, перекладач має вміти 

розпізнавати такі особливості та знаходити різні засоби, як передати 

неправильності мовлення українською мовою. Загальноприйнятими вважаються 

фонетичне письмо, кирилізація, граматична калька з вихідної мови, іноземне 

написання окремих слів або фраз з перекладом на українську мову [2, c. 81].  

You know I didn’t want to come, an’ I guess your family ain’t hankerin’ to see me 

neither.  

Цей приклад містить одразу три випадки такої вимови слів, що притаманна 

соціальним діалектам англійської: зникнення звука [d] після приголосного, 

опущення нейтрального звука shwa перед сонорним приголосний, заміна звука [ŋ] 

на звук [n] у суфіксі -ing.  
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Форма ain’t — поєднання дієслова to be та частки not — є характерною 

ознакою багатьох соціальних діалектів англійської мови, як і подвійне заперечення 

— поєднання заперечної форми дієлова ain’t та заперечувального займенника 

neither.  

Щодо лексичних одиниць, то сполучення “I guess” у словниках зафіксовано як 

“informal”.  

Перекладом українською мовою репліки є: “Ви ж знаєте, як мені не хотілося 

йти сюди, та й ваші, либонь, не вельми раді мене бачити.” 

Як бачимо, фонетичні та граматичні помилки у тексті перекладу передані за 

допомогою прийому компенсації на лексичному рівні. Цей прийом автоматично 

приводить до використання прийому стилістичної трансформації. Так, 

простомовний варіант вимови сполучника “and” передається за допомогою 

розмовного союзу “та й”. Вимовлене з помилкою слово “family” перекладено 

словом у розмовному стилі “ваші”.  

Розглянемо ще один приклад із книги “У вогні” Сюзанни Коллінз.  

“Please don’t hurt Gale,” I whispered. “He’s just my friend. He’s been my friend for 

years. That’d all that’s between us. Besides, everyone thinks we’re cousins now.” <…> 

“I know. I will. I’ll convince everyone in the districts that I wasn’t defying the Capitol, 

that I was crazy with love,” I say.  

Будь ласка, не чіпайте Гейла, — прошепотіла я. — Він просто мій друг. Він 

був моїм другом багато років. І все. До речі, зараз усі думають, що ми двоюрідні. 

<…> Я знаю. Я все зроблю. Переконаю мешканців округів, що я не кидала виклик 

Капітолію, а просто була шалено закохана, — відповіла я. 

У цьому випадку перекладач навпаки не використовув особливих 

трансформацій при перекладі оригінального тексту, окрім граматичної — 

опущення.  

Отже, проблема передачі мовленнєвих характеристик персонажів при 

перекладі є актуальною у зв’язку із наявністю по сьогоднішній день складністю 

перекладу живої мови у текстах творів з однієї мови на іншу. Синтаксичні 

особливості реплік та їх лексичне наповнення — рівнозначні категорії мови 

персонажу. Повноцінне відтворення образа у перекладі є неможливим без 

збереження суттєвих особливостей мовленнєвої поведінки персонажу, що 

розкривають його характер [3, c. 73]. На відміну від об’єктивно закономірних змін 

структури реплік, зумовлених аломорфністю категорій та характерних ознак мов 

(оригіналу та перекладу), суб’єктивна зміна сутності характеристих синтаксису 

реплік персонажа може призвести до зміни самого образу.  

Список використаної літератури: 

1. Collins Online English Dictionary. URL: 

https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/english (дата звернення: 08.10.2021).  

2. Іграк К. Ю. Вплив екстралінгвістичних характеристик мовлення на 

процес двостороннього послідовного перекладу. Науковий вісник 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. 

Ушинського : Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2018, № 26, 

C. 81-89. 



394 
 

3. Tetiana Ivanivna Tkachuk, Paslavska Inha Boleslavivna. Cultural 

Translation VS Cultural Appropriation. Закарпатські філологічні студії, №4, 2018, С. 

73-77.  

 

 

Снiжана Сухар  

Наукoвий керiвник: Лариса Довгань, 

канд. пед. наук, доцент 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

ЛЕКСИЧНI ТА СТИЛIСТИЧНI ЗАСOБИ ВИРАЖЕННЯ IРOНIЇ 

Сьогоденне бачення перекладознавства як відносно самостійної філологічної 

галузі позначене активізацією встановлення парадигмальних вимірів 

транслятології з опертям на останні досягнення гуманітарних наук [1]. 

Увага дo культурних прoблем перекладу виникла вoднoчас iз усвiдoмленням, 

щo культурнo-специфiчнi пoняття, навiть за вiднoснoї близькoстi культури джерела 

й цiльoвoї культури, мoжуть виявитися складнiшими для перекладача, нiж 

вiдтвoрення синтаксичних чи стилiстичних oсoбливoстей oригiналу. Дo таких 

прoблем перекладу належать, зoкрема, непрямi вислoвлювання, чий прихoваний 

змiст легкo вiдчитується в кoнтекстi культури джерела, oднак цей змiст частo 

немoжливo дoнести дo цiльoвoї аудитoрiї, «прoстo переклавши» текст [5, c. 235].  

Рiзнoвидoм такoгo прихoванoгo змiсту є iрoнiя. Iрoнiя як oдна з категoрiй 

кoмiчнoгo являє сoбoю багатoаспектне явище, прoблемними питаннями якoгo 

паралельнo займаються не тiльки такi науки як фiлoсoфiя та лiтературoзнавствo, якi 

мають глибoкi традицiї вивчення iрoнiї через призму рiзних естетичних категoрiй, 

але й психoлoгiя, кoтра звертається дo дoслiджень психoлoгiчнoгo стану суб’єкта 

та oб’єкта iрoнiї, та культурoлoгiя, яка рoзкриває культурнo-iстoричний рoзвитoк 

iрoнiї [2]. 

Явище iрoнiї як невiд’ємний кoмпoнент кoмунiкативнoї дiяльнoстi iндивiда 

приверталo увагу дoслiдникiв рiзних галузей знань та рiзних епoх. Так, у 

лiтературoзнавствi iрoнiя дoслiджувалась М.А. Бахтiним, Г.Н. Пoспєлoвим, А.А. 

Пoтебнею, Б. Аллеманнoм, Дж. Декoтигниссoм, П. Хайду, Л. Хатчеoнoм, Н. 

Нoксoм та iн. Iрoнiя в лiнгвiстицi привертала увагу С.I. Пoхoднi, Ж.Е. Фoмичевoї, 

А.А. Щербини, М.А. Багдасаряна, O.А. Лаптевoї, Н.К. Салiхoва, А.В. Сергiєнкo, 

А.I. Усманoва, С. Кербрат-Oррекъoнi, Д. Мюкке та iнших дoслiдникiв. Прoте 

вивчення мoвних oсoбливoстей перекладу цьoгo фенoмену все ще не oтрималo 

належнoгo висвiтлення серед лiнгвiстiв та перекла-дoзнавцiв.  

Метoю дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв лексичних та 

стилiстичних засoбiв вираження iрoнiї та oсoбливoстей її перекладу. 

Iрoнiя – рiзнoвид антифразу, трoп, де з метoю прихoванoгo глузування абo для 

легкoгo дoбрoдушнoгo жарту мoвна oдиниця з пoзитивнo-стверджувальними (в 

ширoкoму рoзумiннi) значенням, кoнoтацiєю абo мoдальнiстю вживається з прямo 

прoтилежними характеристиками [4, с. 26]. 

Iрoнiчний ефект дoсягається рiзними засoбами: викoристанням рiзнoманiтних 

стилiстичних прийoмiв (епiтетiв, пoрiвнянь, антитез, метафoр, метoнiмiй, зевгми, 
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гiпербoли та iн.), стилiстичнo вiдмiнних oдиниць, евфемiзмiв, каламбурiв, 

заснoваних на пoлiсемiї та oмoнiмiї, iрoнiчним слoвoвживанням, жартiвливим 

переoсмисленням прецедентних текстiв (прислiв'я, приказки, цитати, рекламнi 

слoгани, назви книг, картин, фiльмiв i т. iн.) шляхoм дoдавання нoвoгo 

неспoдiванoгo кoмпoнента абo замiни oднoгo абo бiльше кoмпoнентiв на 

синoнiмiчнi, антoнiмiчних та iн., рiзними типами пoнoвлення фразеoлoгiчних 

звoрoтiв (дoдаванням, перестанoвкoю, замiнoю). 

При перекладi iрoнiї, яка ствoрюється перерахoваними вище засoбами, 

викoристoвуються рiзнoманiтнi перекладацькi трансфoрмацiї: антoнiмiчнi, 

метoнiмiчнi та iншi замiни, спричиненi неoбхiднiстю перетвoрення oбразнoї oснoви 

кoмiчнoгo, кoнкретизацiя, диференцiацiя i генералiзацiя значень для зняття 

лексикo-кoнтекстуальнoї невiдпoвiднoстi, змiстoвний рoзвитoк i дoдавання як 

експлiкoваний прoяв прагматичнoї устанoвки на рецептoра, кoмпенсацiя 

змiстoвних i стилiстичних втрат [4, с. 28]. 

Oснoвнoю прoблемoю, щo викликає неoбхiднiсть мoвних перетвoрень, є 

наявнiсть в iрoнiчнoму кoнтекстi кoмпoнентiв, невiдoмих культурi тiєї мoви, на яку 

здiйснюється переклад. Невiдпoвiднiсть деяких елементiв культур зумoвила 

викoристання при перекладi певних стилiстичних прийoмiв, метoю яких є 

ствoрення найбiльш oптимальних варiантiв перекладу iрoнiчних кoнструкцiй, а 

такoж прагнення зберегти iндивiдуальний стиль автoра [6, c. 138].  

Iснує чoтири oкремих спoсoби перекладу iрoнiї: пoвний переклад, рoзширення 

вихiднoгo iрoнiчнoгo звoрoту, антoнoмiчний переклад, дoдавання змiстoвих 

кoмпoнентiв. Кoжен з них слiд рoзглядати на прикладах з худoжнiх твoрiв, 

аналiзуючи при цьoму супутнi лексичнi та граматичнi трансфoрмацiї, дo яких 

вдається перекладач для вiдтвoрення iрoнiчнoгo ефекту [3, с. 27]. 

Oснoвним прийoмoм передачi речень худoжньoгo тексту, щo мiстить iрoнiю, є 

переклад з дoдаванням змiстoвих кoмпoнентiв. 

В умoвах, кoли пoвний переклад не здатен вiдoбразити неoбхiдне значення, а 

такoж стилiстичне навантаження, змiст мoже бути переданo шляхoм дoдавання 

змiстoвих кoмпoнентiв абo навiть перетвoрення oбразнoї oснoви iрoнiчнoгo 

звoрoту. Таким чинoм, речення: He said a mind like mine ought not to be expected to 

give itself away in steering boats – better let a mere commonplace human being see after 

that boat, before we jolly well all got drowned [2] мiстить кoмпoненти (a mind like 

mine; to give itself away in steering boats), прямий переклад яких був би найгiршим з 

тoчки зoру збереження iрoнiї та рoзумiння iншoмoвнoю культурoю. Найбiльш 

дoречним та рацioнальним в данoму випадку є застoсування прийoму дoдавання 

змiстoвих кoмпoнентiв (“таких висoких натур, як я”; “марнувати себе на таке 

прoзаїчне дiлo”): Мoвляв, вiд таких висoких натур, як я, не мoжна вимагати, щoб 

вoни марнували себе на таке прoзаїчне дiлo; краще дoручити йoгo прoстoму 

смертнoму, пoки ми ще не пoтoпились [2]. 

Іншим частотним способом перекладу іронії є повний переклад з незначними 

лексичними або граматичними перетвореннями. 

Аналіз спoсoбів перекладу найбiльш вживаних мoвних засoбiв реалiзацiї iрoнiї 

дозволив зрoбити наступнi узагальнення. При перекладi iрoнiчних звoрoтiв, 
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вираженням iрoнiї в яких слугує iнтoнацiя, найчастiше застoсoвується пoвний 

переклад та дoдавання змiстoвих кoмпoнентiв, менш вживаними є спoсoби 

рoзширення вихiднoгo iрoнiчнoгo звoрoту та антoнiмiчний переклад. Для передачi 

англoмoвних текстoвих фрагментiв з пoрiвняннями викoристoвують дoдавання 

змiстoвих кoмпoнентiв, рoзширення iрoнiчнoгo звoрoту, пoвний переклад. Такi 

мoвнi засoби як гiпербoла, метафoра, каламбур та парадoкс найчастiше 

перекладають за дoпoмoгoю дoдавання змiстoвих кoмпoнентiв. 

Таким чинoм, вiдтвoрювати iрoнiю дoсить складнo, адже пoтрiбнo ще й 

дoмoгтися пoвнoї передачi змiсту, не змiнюючи фoрму, тoму буквальний i разoм з 

тим адекватний переклад мoжливий тiльки за умoви пoвнoгo збiгу сoцiальнo i 

нацioнальнo культурних асoцiацiй, щo зустрiчається пoрiвнянo рiдкo. Значнo 

частiше в перекладi спoстерiгаються рiзнi види лексичних, граматичних i 

стилiстичних перекладацьких трансфoрмацiй, тoбтo питання збереження змiсту та 

фoрми, спираючись вoднoчас на культурнi реалiї, не втрачає актуальнiсть. 
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(перетворень). Вдале їх використання забезпечує адекватність перекладу: текст 

перекладу точно відображає зміст вихідного тексту.  

Під терміном «трансформації» розуміється зміна однієї мовленнєвої форми у 

вихідному тексті на іншу мовленнєву форму в тексті перекладу, крім того, під 

мовленнєвою формою позначається частина мови, поєднання слів або ж граматичні 

конструкції. За думкою науковця А. І. Клішіна, трансформації можна розділити на 

дві групи: лексичні та граматичні.  

До лексичних трансформацій зазвичай відносять: транскрипцію (або 

транслітерацію), конкретизацію, генералізацію, модуляцію (заміну наслідку 

причиною й причину наслідком), антонімічний переклад, компенсацію, 

перекладацький коментар [1, с. 157].  

Транскрипція (транслітерація) — це переклад на рівні фонем (або графем). 

Відомо, що фонема, якій в письмовому вигляді відповідає графема або символ  

літери, не має самостійного значення. Однак, в практиці перекладу трапляються 

випадки, коли фонеми (або графеми) вихідної мови замінюються ближчими до них 

по артикуляції й акустичним властивостям фонеми в мові перекладу. Прикладом 

може служити відоме ім’я хлопчика Гаррі Поттера, яке в мові оригіналу має форму 

Harry Potter. У даному разі спрацювала як транскрипція, так і транслітерація: Геррі 

замінений на Гаррі з точки зору промови (е-а); літера г відповідає англійській h.  

Така трансформація зазвичай використовується для передачі власних імен та 

географічних назв: Stonehange — Стоунхендж, Dublin — Дублін.  

Під конкретизацією розуміють заміну слова або словосполучення вихідного 

тексту з найбільш широким референціальним значенням слова або 

словосполучення тексту, що перекладається, з найвужчим значенням.  

Конкретизація може бути мовленнєвою та контекстуальною. При мовленнєвій 

конкретизації заміна слова з широким значенням словом з найвужчим значенням 

обумовлюється розбіжностями в складі двох мов або відсутності у тексті перекладу 

лексичної одиниці, що має ширше значення, ніж в мові оригіналу. Перекладачі її 

застосовують, коли слову із загальним значенням в оригіналі можуть відповідати 

лише слова з більш конкретним значенням у мові перекладі. Наприклад, візьмемо 

до уваги таке речення: “At seven o’clock an excellent meal was served in the dining 

room». Перекладом може бути наступний варіант: «О сьомій годині у столовій був 

подана чудова вечеря». Також, коли використання таких же загальних слів, як в 

оригіналі, може виявитись неприпустимим для певного контексту, конкретизація 

стане у пригоді. “My mother had left her chair in agitation and gone behind it in the 

conner” — Схвильована матінка зіскочила зі свого крісла й забилась в куток позаду 

нього.  

Конкретизація також має безпосереднє відношення до різного роду додавань, 

уточнень та інших перекладацьких трансформацій.  

Генералізація є протиставною до конкретизації трансформацією. Дана 

трансформація зустрічається помітно рідше, що пов’язано з особливостями 

лексики англійської мови. Англійські слова мають більш абстрактний характер, 

аніж відповідні українські. “She didn’t want to miss a thing” — Вона не хотіла нічого 

упускати.  
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Модуляція — це заміна наслідку причиною та навпаки. При перекладі 

зазвичай місце мають лексичні заміни. До прикладу, слово або словосполучення 

вихідного тексту можливо замінити при перекладі словом або словосполученням 

тексту перекладу, що за закономірними зв’язками означає причину дії або стану, 

зазначену у вихідному тексті. Такий вид трансформації є одним з найскладніших 

прийомів у практиці перекладача. Сутність полягає у заміні при  перекладі одного 

поняття іншим, якщо ці поняття пов‘язані між собою як причина й наслідок або як 

частина та ціле.  

“…oh, miss, something must have happened- there’s noboy in Miss Sharp’s room; 

the bed ain’t been slept in…” - О міс Бріггз! Певно, щось сталося: у кімнаті міс Шарп 

нікого немає, і постіль її не зім‘ята… Та, хто веде мову, побачила, що ліжко не було 

розстелене та замість прямого перекладу (вона не спала у своєму ліжку) відповідно 

зазначено результат того, що сталось. Процес був замінений його наслідком.  

Антонімічний переклад — це широко розповсюджена трансформація, суть 

якої полягає у заміні стверджувальної конструкції заперечною або ж навпаки. 

“Don’t stop moving!” — Продовжуйте рух. “We had no end of good time” — Ми 

чудово провели час.  

Звичайно, потрібно мати на увазі, що не усякий антонім із негативним 

відтінком може зіграти своє призначення у перекладі. Наприклад, не можна «я 

відкрив двері» замінити фразою «я не зачинив двері». Необхідно розуміти, що 

антоніми можуть заміщувати один одного лише, якщо вони входять до складу 

більшої мовленнєвої одиниці [2].  

Прийом компенсації при перекладі слід вважати заміну елемента, що не має 

адекватного перекладу вихідного тексту, будь-яким іншим засобом, що містить 

таку ж саму інформацію, при чому не обов’язково в тому ж самому місці, що в 

оригіналі.  

“Why don’t you write a good thrilling detective story? she asked. “Me?” exclaimed 

Mrs Albert Forrester…” — А чому вам не написати б детективний роман, щоб подих 

перехоплював? — Чого б це? — вигукнула місіс Форрестер… В оригіналі місіс 

Форрестер оперує в еліптичному реченні форму так званого об’єктного відмінка 

займенника “me” замість “I”. Так як в українській мові у системі особових 

займенників немає нічого подібного, у перекладі було використано компенсацію, 

використавши просторічно-фамілярну мову, тим самим передавши інформацію 

оригіналу, хоча іншими засобами.  

Слід зазначити, що методи трансформації складають систему, тобто вони не 

існують автономно, а часто є взаємозалежними: при перекладі будь-якого відрізку 

тексту застосовуються дві та більше трансформацій у різних комбінаціях [3, с. 585].  

Перекладацький коментар може бути необхідним для розуміння тексту, коли 

читачі не знайомі з певними мовними реаліями. Перекладач може описувати деякі 

культурні особливості, бути в якості історичної справки. У будь-якому випадку 

ціль такого коментаря — ввести у текст додаткову інформацію для кращого 

розуміння написаного.  

Еквівалентність перекладу оригіналу — це відносне поняття, і рівень 

відносності може бути відмінним. Ступінь близькості з оригіналом залежить від 
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культури, епохи створення оригіналу й перекладу, способу перекладу, характеру 

текстів, що підлягають перекладу.  

Отже, переклад будь-якого тексту неможливий без застосування різного роду 

перетворень, а саме трансформацій. Перекладач має володіти техніками 

використання їх усіх для того, щоб з усією точністю передати відтінки 

оригінального тексту та передати думку автора.  
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Мистецтво – це невід’ємна частина людського життя. Тема мистецтва і життя 

виступає провідною у творах Томаса Манна. Для німецької естетики й літератури 

було характерним протиставлення духа й життя, мистецтва й дійсності. Під час 

дослідження даного питання більшість тверджень відомого німецького 

письменника приводять до розкриття суті його філософського бачення проблеми 

поєднання світу дійсності та світу мистецтва. Автор виводить ключовий принцип 

своєї творчості, який полягає в єднанні сутностей різних, але й водночас близьких 

за своєю природою, речей. 

Позиція Манна щодо питання “митець і світ” відрізняється своєю глибиною і 

складністю. Його перші літературні твори просякнуті глибоким песимізмом і 

морально-естетичними ідеями, які виражені в контрастах здорового і 

хворобливого, в протиставленні художника і бюргера, в концепції смерті і 

мистецтва. Митець в його творах, на відміну від обивателя – психологічна слабка 

особистість, яку можна легко ранити. А світ, який оточує цього митця, жорстокий 

і похмурий. Фінал життя нерідко трагічний. Герої, кожен у свій власний спосіб, 

який зазвичай носить трагічний характер намагаються дати відповідь на питання, 

чи можливо поєднати життя та мистецтво, бюргерську мораль й естетику, чи 

можливо одне ціле з двох образів “світ” та “митець”. Відчуття проблематичності 

свого місця в житті (як і знаходження і розуміння) – це для письменника одне з 

джерел скептицизму щодо стійкості речей. Він, будучи митцем, відчував завжди 

http://eprints.zu.edu.ua/31725/1/XVIII-Conference-25-26-Boston-USA-book-408-410.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/31725/1/XVIII-Conference-25-26-Boston-USA-book-408-410.pdf
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себе поза межами буржуазного суспільства і одночасно відчував свою перевагу над 

цим суспільством. Ось така суперечність положення митця у суспільстві, його 

відчуженість від нормального суспільного життя – це тема творчості Манна. Це та 

тема, яка вкоренилась в його новелістику і піддалася детальному дослідженню 

думкою і філософією Манна. Ця тема розгорнута в тих творах письменника, героєм 

яких він сам став [1, c. 16]. 

Новела Томаса Манна «Смерть у Венеції» – неперевершений взірець 

реалістичної манери письма, збагаченої модернізмом. Саме вона допомогла 

митцеві художньо осягнути та втілити проблему бездуховності тогочасного 

мистецтва. У центрі художнього твору – письменник Густав фон Ашенбах. 

Втомлений виснажливою працею, внутрішніми суперечностями, одноманітністю 

буднів, головний герой вирішив «пуститися в мандри» та «побачити далекі краї». 

Письменник зображує безпорадність Густава перед світом, його красою і життям. 

Автор підкреслює такі риси як талант Густава, він не знав відпочинку і не дозволяв 

собі жити по-іншому. У новелі мова йде не зовсім про проблеми мистецтва. Тут 

художник (митець) стає справді “героєм свого часу”, він – типовий представник 

“прусської Німеччини”. Густав фон Ашенбах – син чиновника, автор книги, він 

прославляє Фрідріха ІІ, девіз якого “стійкість у хвилини небезпеки” стає й девізом 

головного героя. Але Ашенбах зустрічає юного венеціанця. В герої пробуджуються 

темні пристрасті, руйнується його мистецький світ, який був благополучно 

налаштований. Життя його стає пустим, несправжнім [1, c. 17].  

Суперечка про реальність або ефемерності свободи, яким майже незмінно 

увінчувалися зіткнення протагоністів «Чарівної гори», виявився однією з «вічних» 

тем XX століття, яка відгукнулася і в подальшій творчості Т. Манна. Роман Томаса 

Манна «Чарівна гора» з погляду жанру є складним та неоднозначним твором. Він 

є філософсько-інтелектуальним романом, характерною особливістю якого була і 

залишається перевага потреби в осмисленні життя, його поясненні, розкритті його 

змісту над самою ідеєю розповіді, читання заради розваги. Читач читав, щоб 

зрозуміти, витлумачити щось для себе. Цей роман написаний з урахуванням 

філософського аспекту (прагнення до системності, розуміння світобудови, 

інтерпретація сучасності)   [2, c. 49]. 

Книга починається як характерний для німецької літературної традиції роман 

виховання. Дія твору розгортається безпосередньо перед Першою світовою 

війною. Події відбуваються в високогірному санаторії для легеневих хворих, куди 

приїжджає відвідати свого невиліковно хворого кузена молодий чоловік з Гамбурга 

– Ганс Касторп. На заключних сторінках книги Ганс, в санаторії пережив свого 

роду ініціацію, маючи на увазі і його пристрасну закоханість в пацієнтку 

російського походження Клавдію Шоша, і безпосереднє знайомство з 

домінуючими ідейними віяннями часу, герой наче біжить з гвинтівкою напереваги 

через порите снарядами поле. «Невинний простак», «простодушний, але важке 

дитя нашого життя», він перетворюється в персонажа, чия доля уособлює трагічний 

шлях європейської свідомості, його приваблює катастрофа, якої вже неможливо 

уникнути. 

https://znaimo.com.ua/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://znaimo.com.ua/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Головний герой поперемінно тягнеться до кожного з основних персонажів, і 

його тритижневі канікули затягуються на сім років. Лише раптовий удар грому 

нагадує про те, що над Європою (мініатюрним віддзеркаленням якої служить 

санаторій) згущуються хмари світової війни. Незважаючи на постійну близькість 

смерті, розмірене життя йде своєю чергою в застиглій атмосфері «прекрасної 

епохи»: пацієнти до хрипоти сперечаються один з одним про абстрактні поняття, 

жінки і чоловіки знаходять час для флірту і навіть спіритичних сеансів. 

«Чарівна гора» – один з перших художніх творів, в якому обговорюються 

питання психоаналізу. Як і Фрейд, Томас Манн намагався розібратися в причинах 

того, чому інтелігенція початку XX століття виявилася настільки заворожена 

недугою, розпадом та смертю. Роман був написаний приблизно в той час, коли 

Фрейд відкрив в людині непереможне - «потяг до смерті». Будні мешканців 

санаторію в «Чарівній горі», описані Манном не без іронії, що контрастує з 

високою трагедією новели «Смерть у Венеції», присвяченій тій же самій темі 

пасивності декадансу, «перемоги сил хаосу над силами порядку»              [4, с. 153-

171]. 

Отже, незважаючи на таку різнобарвність сюжетних мотивів, головною 

точкою опори поєднання цих творів Т. Манна стало те, що герої і їхнє життя 

спиралося на питання пошуку досягнення принципу “єдність у різноманітності”. 
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КАРТИНА СВІТУ ДЖЕКА ЛОНДОНА 

Джек Лондон є одним із найвідоміших письменників, який підкорює 

сучасного читача не лише цікавим сюжетом, а й високою думкою про шляхетність, 

мужність і людяність. Джек Лондон був визнаний найпопулярнішим 

письменником, якого найчастіше перекладали у XX столітті. У його творчості 

можна простежити синтез художнього й документального, ліричного та 

драматичного, реального й філософського початків. До сьогодні читачі в багатьох 

куточках земної кулі шукають у книгах Джека Лондона відповіді на життєві 

питання. Їх привертає енергія його героїв, їхня здатність до дії, широта душі й 

хоробрість, відчуття соціальної справедливості [1, c. 35]. 

https://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
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Творчість Джека Лондона завжди привертала увагу багатьох дослідників, 

адже його авторський стиль був специфічним та неповторним, а твори наповнені 

проблемами, які завжди були цікаві людству. Дослідників творчості Джека 

Лондона: В. Биков, Г. Бемфорд, Т. Денисова, І. Стоун та український 

літературознавець Ю. Клен, який здійснив видання повної вибірки творів Джека 

Лондона українською мовою. 

Метою цієї публікації є визначення особливостей бачення світу письменником 

Джеком Лондоном. Юрій Клен приділяє певну увагу аналізу поетики 

американського письменника. Він стверджує, що пригоди в основі всієї творчості 

Дж. Лондона інтригують читача з самого початку і тримають його в напрузі до 

кінця твору. Кульмінація цих пригод завжди незвичайна, вона відбувається «чи то 

десь на далекому морі, чи то в лісі, чи серед сніжників, куди ходили доблесні 

золотошукачі». Джек Лондон виявився великим майстром опису природи. «Дикі 

герої в його оповіданнях, правителі засніженої пустелі, переможці, що проходять 

по життю: вони – ковалі свого щастя і долі». У той же час тварини творів Джека 

Лондона мають таку ж стихійну силу, як і його людські герої. Письменник співає 

гімн фізичній силі, силі духу. «перемагає найсильніший» – як вважає він [2, с. 32]. 

В основі твору «Біле Ікло» лежить не тільки історія собаки, а й стосунки 

людини і тварини. Хто для нас кіт, собака, птах? Для деяких він вважається цінним 

за свою функцію: кіт потрібен, щоб ловити мишей; собака охороняє будинок чи 

щось таке. Пейзажі, простори, нескінченні дороги, прибережні поселення тощо 

служать фізичним середовищем для героїв твору. Закони природи у автора суворі, 

але справедливі, і лихо настає лише тоді, коли людина не слідує цим законам. Джек 

Лондон детально описує психологію та мотиви поведінки та дій Білого Ікла. Автор 

показує, як добре, лагідне ставлення до живої істоти вчить її платити ціну за любов 

любов’ю, а коли потрібно – навіть життям. 

Сама історія переконує читача, що той, хто не вміє відноситись з повагою та 

бути добрим до інших, не заслуговує називатися людиною. Справжня людина має 

розуміти цінність усього живого, що її оточує. Тому здавалося, що головний герой 

історії все життя відчував жорстокість, щоб нарешті знайти справжню людину. 

Вперше Біле Ікло відчув бажання служити людині, бути її другом і захисником. 

Собака стає членом сім'ї Скоттів, тому що заслуговує на відданість і любов. Але 

вірність і любов трапляються не просто так [3]. 

У творах північного циклу простежується порівняння живої природи та 

жорстокого суспільства. З підконцепції можна простежити ідею, що важке, 

жалюгідне і небезпечне життя на Півночі живе кращим життям, ніж 

високоцивілізоване суспільство з його звичаями, законами, корупцією та 

несправедливістю. Звичайно, письменник не представляє золотошукачів, адже 

серед них було чимало авантюристів, які були готові заробити на роботі друга 

(«Золота ущелина») або скористатися його скрутним становищем («Зі шрамом на 

щоці»).  

У творах цього епізоду він зневажає такі риси людського характеру, як жадоба 

збагачення, егоїзм, жорстокість, і стверджує, що це вади, спричинені 

капіталістичним суспільством, а наодинці з дикою людиною їх немає. 
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Дійсно, Джек Лондон природно зображував події та явища життя, а не 

прикрашав їх зайвими орнаментами. До такого підходу до літератури письменника 

привело суворе життя. Він дуже добре знав життя бідних і знедолених, але 

працьовитих, тому свідомо відмовився від описів щасливого і процвітаючого 

суспільства [1, с. 36]. 

Отже, все життя Джека Лондона було побудовано на боротьбі, і воно 

випробовувало його на міцність, тому більшість творів мають схожу тему: 

боротьба людини за виживання, за своє місце у світі та щастя. Твори Джека 

Лондона стали реалістичними документами того часу, які показували боротьбу 

людей за виживання в досить жорстокому світі.  
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Переклад художнього твору, або художній переклад, завжди мав свої особливі 

відмінності, у порівнянні зі звичайним перекладом, в якому важливим є точність та 

адекватність мовних відповідників. Художній же переклад спрямований на 

передачу змісту тексту, його тематичної спрямованості, ідеї, стилістичних 

особливостей, тощо. Художній переклад визначають як «вид словесної творчості, 

внаслідок якої тексти, написані однією мовою, відтворюється засобами іншої 

лінгвальної системи» [1, с. 164].  

Як визначає М. Г. Шемуда, будь-який переклад відображає одна й та сама 

структура може слугувати основою для формування і розуміння різних 

повідомлень» [2, с. 73].  

Питання про переклад реалій є одним із найскладніших питань в теорії 

перекладу і водночас винятково важливим для будь-якого перекладача художньої 

літератури, як стверджує Л. Л. Нелюбін, оскільки воно пов’язане з цілою низкою 

різнорідних елементів, таких як перекладацький аспект країнознавства, культура 

перекладача, облік фонових знань (знайомство з відповідним середовищем, 

культурою, епохою) читача перекладу порівняно зі звичним сприйняттям і 

https://ukr-lit.com/svit-tvarin-i-svit-lyudej-u-tvorchosti-dzheka-londona/
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психологією читача оригіналу і, нарешті, чимало літературознавчих і лінгвістичних 

моментів [3, c. 66].  

Велика кількість науковців розглядає не лише сам процес перекладу реалій, 

але й процес вибору належного еквіваленту у рідній мові, як окрему ланку 

розумово-творчої діяльності перекладача. О. В. Ребрій у своїй монографії «Сучасні 

концепції творчості у перекладі», підсумовує усі розглянуті нею праці 

перекладознавців, що вивчали процес перекладу безеквівалентної лексики та 

визначає цей процес як «творчий акт потрійної природи» [4, с. 144], при якому 

перекладач майже миттєво виконує три наступні дії:  

1. інтерпретує одиницю (творчість як тлумачення), тобто або впізнає, або 

ідентифікує (якщо був незнайомим) за допомогою довідкових джерел;  

2. приймає рішення стосовно вибору способу перекладу (творчість як 

варіативність);  

3. формує – спочатку у внутрішньому лексиконі, звідки потім переносить у 

текст перекладу і, потенційно, у мову перекладу – іншомовний відповідник 

(творчість як власне мовотворчість) [4, с. 144].  

 Транскрипція використовується для передачі власних імен, топонімів, назв 

засобів масової інформації, релігійних реалій, назв зброї, тощо. Транслітерація 

передається засобами перекладацької мови як графічна форма слова початкової 

мови, являє собою спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом 

відтворення її графічної форми за допомогою букв мови перекладу [5, с. 95]. 

Транслітерація використовується для перекладу реалій транспорту, релігії, ЗМІ, 

топонімів, реалій світу, природи, тощо.  

Транскрипція та транслітерація як способи передачі іншомовних реалій у 

художніх текстах на виході, після роботи перекладача, додають екзотичності та 

орієнтують читача на створення атмосфери того суспільства, в якому відбуваються 

події. Саме такі реалії найчастіше привертають до себе увагу та вимагають 

обережного з ними поводження, дотримання усіх існуючих норм транскодування, 

тобто транскрипція має бути здійснена за вимогами мови-оригіналу, в той час як 

транслітерація найчастіше відбувається за нормами мови перекладу.  

Вибір між транскодуванням та перекладом реалії, з точки зору С. І. Влахова і 

С. П. Флоріна [6, с. 74], залежить від:  

 характеру тексту – його стилістики (науковий, офіційно-діловий, художній, 

тощо);  

 контекстуальної важливості реалії – тобто мірою її значущості для змісту 

твору та яскравості її колориту, доцільністю необхідності підкреслення 

національного забарвлення тексту;  

 лексичного характеру реалії – зважання на лінгвістичні особливості даної 

конкретної мовної одиниці, наявність її відповідників в лексичній системі мови 

перекладу, в тому ж числі таких показників, як її знайомість і незнайомість, 

літературна й мовна традиція, її віднесення до того чи іншого класу за предметом, 

часом, місцем;  
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 взагалі порівняльних особливостей мови оригіналу та мови перекладу –від 

їх граматичних і словотвірних особливостей, від культури мови і традиційного для 

них прийняття або неприйняття реалій;  

 читацької аудиторії – перекладачу потрібно зважати на те, для кого 

розрахований той чи інший переклад, на рівень загальної обізнаності читача, 

ступеня поширеності тієї чи іншої реалії серед даної спільноти, тощо [6, c. 92–93]. 

На етапі здійснення відбору позиції перекладача щодо передачі реалії доцільним є 

також пам’ятати про теорію рівнів еквівалентності В. М. Комісарова, яка 

передбачає необхідністю досягнення максимальної ідентичності змісту оригіналу 

та перекладу на 5 рівнях: рівень мети комунікації; рівень опису ситуації; рівень 

висловлювання; рівень повідомлення; рівень мовних знаків. На думку науковця, 

перекладач має прагнути досягти відповідності на усіх 5 рівнях, або, за 

неможливості, – хоча б на декількох. Повністю або частково еквівалентні одиниці 

і потенційно рівноцінні висловлювання об’єктивно існують у вихідному тексті і в 

мові перекладу, однак їх правильна оцінка, відбір і використання залежать від 

знань, умінь і творчих здібностей перекладача, від його вміння враховувати і 

зіставляти всю сукупність мовних та екстралінгвістичних чинників. 

 Отже, вирішальним при виборі між транскодуванням і перекладом реалії є та 

роль, яку вона відіграє в змісті художнього твору, яскравість її колориту, тобто міра 

її висвітлювання в контексті, наявність аналогу у мові перекладача, ступінь її 

поширеності і частотності вживання у мові оригіналу. На нашу думку, переклад 

реалій  питання не техніки і обізнаності у теорії перекладознавства, а майстерності 

перекладача, оскільки у кожному конкретному випадку перекладач обирає 

доречний спосіб передачі реалії, в залежності від рівня його обізнаності з 

культурою, традиціями, історією, географією та ін., і чим глибші ці знання, тим 

більше реалій перекладач зможе побачити в іншомовному тексті, адже професійну 

компетенцію перекладача складають не лише теоретичне та практичне володіння 

мовою, й цілий ряд екстралінгвістичних факторів. Коли перекладач відрізняє 

семантично і стилістично важливу лексичну одиницю, він може передати її тими 

засобами мови перекладу, які досягнуть найкращого результату в передачі змісту 

повідомлення автора першотвору. 
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ОБРАЗ РОБІНЗОНА КРУЗО В РОМАНІ Д. ДЕФО 

Даніель Дефо – відомий англійський письменник, який представляє 

просвітницький реалізм. Літературознавці вважають його зачинателем 

реалістичного роману. Цей письменник заклав засади різних видів цього жанру, 

серед яких пригодницький та роман-подорож. Даніель Дефо у своїй творчості 

зображав реальне життя “природної людини”. Велику увагу приділяв впливу на неї 

соціальних обставин, а також цікавився проблемами моралі, виховання, місця 

особистості в суспільстві того часу. У першу чергу, ми знаємо англійського 

письменника як автора книги “Робінзон Крузо”. Сюжет роману – це боротьба 

ізольованої від суспільства людини, яка виживає завдяки праці і розуму.  

Творчість Дефо цікавила багатьох дослідників ХХ ст., серед яких Анікст О., 

Артаманов С., Родзевич С., Елічтратова А., Урною М., Соколянський М., 

Корнілова Е. 

Цією публікацією ми маємо на меті проаналізувати образ головного героя в 

романі «Робінзон Крузо». В його образі втілено просвітницькі уявлення про 

«природну людину». Робінзон на своєму острові начебто повторює основні стадії 

культурного розвитку людства, виступаючи в ролі мисливця, землероба, але він – 

не людина первісних людських колективів, які пройшли через ці стадії, а справжній 

англієць XVIII ст., якого Дефо озброює знаряддями сучасної йому техніки і 

світоглядом англійської буржуазної епохи переходу на стадію своєї дозрілості. 

Сприйняття та інтерпретація центрального образу роману Робінзона Крузо в 

XVIII столітті багато в чому склалося під впливом поглядів Руссо, який сприймав 

Робінзона як «природну» людини, хоча насправді Робінзон на острові починав 

будувати своє життя не з нуля, а маючи у своєму розпорядженні багатовіковий 

досвід людства, інструменти, знаряддя праці. 

В інтерпретації літературознавців ХХ-ХІ ст. образ Робінзона набуває 

соціологічний характер. Тенденція трактувати роман як вираження філософських 

ідей Просвітництва зберігається, проте з'являються все нові соціологічні, 

соціально-економічні елементи в інтерпретації образу Робінзона. Поширене 

трактування образу Робінзона як буржуа, як представника певного класу. 

Наголошуючи на класовій приналежності, деякі літературознавці заперечують 

«природність» Робінзона [2].  

Особливості його практицизму пов'язують з ознаками і особливостями 

розвитку буржуазії взагалі. Існують трактування твору, в яких Робінзон якась 
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жертва згубного впливу суспільства, а на самоті він перетворюється в трудівника і 

мислителя. Далі Робінзон наділяється вже і пуританським благочестям, і 

релігійністю, за яким ховається здоров'я стихійно-матеріалістичного сприйняття 

світу. Звідси і пафосні характеристики Робінзона як представника людини праці, 

який підкорює природу. Тут Робінзон – це вже «продукт» зовсім іншого 

середовища - трудового, демократичного. 

Образ Робінзона – це втілення просвітницького ідеалу «природної людини» 

[1]. Робінзону іноді здається, що він знайшов на острові справжню душевну 

гармонію, але певне критичне ставлення до суспільства, від якого він випадково 

відірвався, не заважає йому сумувати за ним. У Робінзона досить розвинуте почуття 

власника, і навіть екзотична, прекрасна природа острова притягує його насамперед 

тому, що він відчуває себе її володарем: «Я спустився в цю чарівну долину і з 

якоюсь таємною втіхою... подумав, що все це моє: я цар і господар цієї землі; мої 

права на неї безперечні, і, коли б я міг перемістити її, вона стала б такою ж 

безумовною власністю мого роду, як маєток англійського лорда» [3, с. 92]. 

Робінзон – жива людина, йому знайомі хвилини відчаю (коли, наприклад, йде 

корабель, помітний на горизонті). Але у всіх випадках життя, в найжахливіших 

умовах Робінзон проявляє величезну душевну силу, винахідливість і твердість. 

Робінзон в ряді випадків виступає як благородна і гуманна людина, що стоїть 

незрівнянно вище свого класу навіть в ту епоху, коли буржуазія була 

прогресивною. 

Еволюція свідомості природної людини в особі Робінзона Крузо, представлена 

Дефо, підтверджує вірність основних просвітницьких концепцій природної 

людини: по-перше, людина навіть в природних умовах залишається «суспільною 

твариною»; по-друге, самотність протиприродно. Все життя героя на острові – це 

процес повернення в суспільний стан людини, яку волею долі поставили в природні 

умови. Тим самим Дефо протиставляє більш раннім концепціям суспільного укладу 

просвітницьку програму вдосконалення людини і суспільства. Таким чином, праця 

у творі Даніеля Дефо – елемент самовиховання і самовдосконалення особистості 

героя. 

Роздуми і читання Біблії відкривають очі Робінзону Крузо на світобудову, 

дозволяють прийти до релігійного сприйняття життя. З певного моменту 

перебування на острові він починає сприймати все, що з ним відбувається, як 

Промисел Божий. Можна припустити, що Робінзон Крузо упорядковував свій 

побут, не тільки тому, що прагнув до комфорту, а й тому – і для Дефо-проповідника 

це, мабуть, найбільш важливо, – що «пізнав істину», він перестав сліпо прагнути 

до звільнення з ув'язнення, почавши з усією відповідальністю сприймати все те, що 

посилав Господь. Робінзон вважає, що людині, яка спіткала істину, позбавлення від 

гріха приносить більше щастя, ніж позбавлення від страждань. Він більше не 

молився про позбавлення, Робінзон не думав про нього. 

Звичайно ж, психологія образу Робінзона в його розвитку «природної» людини 

розкривається в його відносинах з Богом. Аналізуючи своє життя до і на острові, 

намагаючись відшукати алегоричні вищі паралелі і якийсь метафізичний сенс 

Робінзон пише: «На жаль! Моя душа не знала Бога: благі настанови мого батька 
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зітреться з пам'яті за 8 років безперервних поневірянь по морях і постійному 

спілкуванні з такими ж, як сам я, безбожників, до краю байдужими до віри. Не 

пам'ятаю, щоб за все це час моя думка хоч раз здійнялася до Бога ... Я знаходився в 

якомусь моральному отупінні: прагнення до добра і свідомість зла були мені так 

само чужі ... Я не мав ні найменшого поняття ні про страх Божий в небезпеці, ні 

про почуття подяки до Творця за позбавлення від неї ...» [3, с. 15]. 

Дефо поглиблюється в нюанси психологічного стану, що принижує людину, 

позбавляє її здатності тверезо мислити і міркувати. У Робінзона страх вбив навіть 

його прагнення до винахідництва. Тема страху змикається з темою ірраціональних 

передчуттів, віщих снів, несвідомих імпульсів. Герой – раціоналіст і прагматик, вів 

часом бухгалтерські розрахунки з самим Господом Богом, чуйно прислухається до 

власної інтуїтивної реакції на те, що відбувається. «Ніколи не нехтуйте таємничим 

передчуттям, яке перестерігає вас про небезпеку, навіть тоді, коли вам здається, що 

немає ніяких підстав чекати її» – переконує Робінзон читачів [3, с. 44].  

І сам слідує цієї поради. Навіть коли до острова підпливає довгоочікуваний 

корабель, Робінзон не кидається назустріч людям – якесь таємне передчуття, якого 

він нічим не міг пояснити застерігало його; і передчуття не підвело – на острів 

висадилися пірати. При поверненні до Англії герой так само несвідомо вирішує 

відмовитися від подорожі морем і забирає з корабля зданий завчасно багаж. І знову 

герой мав рацію – корабель не досяг місця призначення, як він дізнався пізніше. 

Більш того, Робінзон не раз бачить віщі сни; один з них передбачає обставини 

порятунку П'ятниці, інший точно передає стан справ на острові, в той час, як 

Робінзон знаходиться в Англії. Душевна рівновага героя, здобута з такими 

труднощами, виявляється дуже хиткою. Слід ноги на піску надовго вибиває 

Робінзона з колії, призводить його в такий пригнічений стан, що він не може знайти 

«полегшення в покорі і молитві». Іспанській корабель, якій зазнав катастрофи 

поблизу острова так жваво нагадує герою про радощі людського спілкування, що 

Робінзон, як в гарячці, одержимий лише ідеєю переправи з острова на материк, 

попри все безумство цієї витівки. 

Отже, головний герой твору – це втілення «природної людини». Робінзон мріє 

про те, коли настане вічне царство Свободи, Рівності, Братства, Гармонії в житті 

людей. І все, що не могло довести розумності свого існування, повинно було 

загинути. Можна вважати, що роман Д. Дефо – це зовсім не роман про пригоди, а 

роман про духовне становлення людини. Ця книга про те, як відбувається зустріч 

людини, що опинилася в мовчанні, в тиші, в стані повної, абсолютної самоти з 

Господом Богом, його Творцем. Дефо поглиблюється в нюанси психологічного 

стану, що принижує людину, позбавляє її здатності тверезо мислити і міркувати. 
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Не зважаючи на відносно недавнє формування «слов’янського фентезі» як 

жанр новітньої літератури, його витоки можна відстежити ще до давніх часів, коли 

люди не знали що таке жанри, однак вже передавали з поколінь у покоління різні 

міфи, легенди або перекази слов’янського фольклору. Попри те, що становлення 

фентезі як жанру художньої літератури відбулося на початку ХХ століття, об’єктом 

активного наукового розгляду воно стало лише на перетині століть, коли 

«експансію жанру стало неможливим не помічати» [3]. 

Фантастика неодноразово ставала об’єктом дослідження українських 

літературознавців, зокрема ґрунтовні розвідки представили Т. Бовсунівська, 

О. Ковтун, О. Стужук, О. Леоненко, Н. Логвіненко, М. Назаренко та інші. 

С. Олійник, Н. Савицька, О. Стужук; А. Нямцу, О. Чернявська, Т. Жаданова, 

Т. Чернишова досліджували фентезі як особливий різновид фантастики. Зокрема, 

Т. Чернишова розмежовує наукову фантастику, що зображує можливе, та фентезі, 

що зображує неможливе, казкове, але в нашому світі [7]. О. Стужук [5] вводить 

поняття фантастика-прийом та фантастика-концепт, і в межах фантастики-

концепту виділяє три підгрупи текстів: власне фантастика, наукова фантастика та 

фентезі. О. Леоненко [2] стверджує, що наукова фантастика зорієнтована на 

майбутнє, досліджуючи людину й оточуючий світ, а фентезі – на минуле, 

репрезентуючи внутрішній світ сучасної людини. Окремі аспекти фентезі в 

художньому творі осмислювали О. Сайковська, С. Олійник, С. Хороб, Л. 

Романенко та інші.  

Питання фентезі як категорії жанрології суперечливе, що зумовлено 

насамперед вiдсутнicтю чiтких дефiнiцiй термiна [6, c. 315]. В оригінальному тексті 

есе Дж. Р. Р. Толкіна «Про чарівні казки» слово fantasy трактовано двояко: 1) як 

назву літературного жанру; 2) як поняття «фантазія». У літературознавчій 

енциклопедії Ю. Коваліва зазначено, що визначальними для фентезі є фатум, 

бінарна етична опозиція «добро-зло», винагорода за зусилля в подоланні перешкод, 

диво [1,c. 259]. Порівнюючи наукову фантастику та фентезі, О. Яковенко виділяє 

такі особливості фентезі як жанру: 1) належність творів фентезі до можливих світів; 

2) наявність середньовічного антуражу; 3) високий ступінь фантастичного; 4) 

ненауковість, ірраціональність, зумовлена наявність магії [8, 143]. 

«Слов’янське» фентезі у вітчизняному літературознавстві поки залишається 

поза увагою науковців, з’являються лише поодинокі розвідки. Воно виділилося в 

самостійний фантастичний жанр тільки наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття і 

ніби розвивається за власними правилами та логікою. О. Сафрон у науковому 

дослідженні «Слов’янське фентезі: фольклорно-міфологічні аспекти семантики» 
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зазначає, що поетику «слов’янського» фентезі визначають закономірності, 

характерні для поетики чарівної казки, яка й формує композицію творів [4]. 

На слушну думку К. Корольова, М. Абашева, О. Сафрона, О. Криницина 

слов’янському фентезі властиві такі характерні особливості: використання 

міфології слов’ян, фольклорних сюжетів і образів; межі вигаданих світів збігаються 

з місцями розселення східних слов’ян; картина світу створюється на основі 

слов’янської міфології; подвиги героїв інколи описуються в реаліях 

дохристиянської Русі; герої не шукають особистої слави, часто їх метою стає 

встановлення рівноваги між хаосом і порядком, а подорож — способом знайти 

справжню історію свого народу. 

Цикл «Відьмак» Анджея Сапковського є своєрідним феноменом сучасної 

масової культури, що надихнув багатьох науковців на його ґрунтовний 

лінгвістичний, літературознавчий і культурологічний аналіз. Нині ведеться багато 

дискусій щодо приналежності цієї серії саме до слов’янського фентезі, на мою 

думку, цей цикл можна вважати «слов’янським фентезі», адже тут 

прослідковуються, перш за все, риси слов’янського фольклору. Принагідно 

зазначимо інших представників аналізованого жанру фентезійної літератури: 

Марія Семенова з циклом «Вовкодав»; Єлизавета Доврецька зі збіркою «Огненный 

волк»; Сімона Вілар або Наталія Гавриленко з циклом «Відьма» та багато інших. 

В образній системі саги «Відьмак» непересічну роль відіграють фікційні 

постаті, котрі не беруть участі у розвитку основних подій, натомість формують 

відповідне таємниче тло, необхідне для адекватного сприйняття головних 

смислових ліній. Здебільшого Анджей Сапковський не вигадує такі персонажі сам, 

а користується надбаннями слов’янської міфології, національного фольклору. 

Митець не вдається до простого наслідування традиційного тлумачення магічних 

створінь, взятого зі згаданих джерел, позаяк він модифікує його більшою чи 

меншою мірою. 

Анджей Сапковський для збагачення інформаційної структури творів, надання 

їм ефекту магічності описує різні обряди та культи, в котрих можна знайти певні 

аналогії зі слов’янськими ритуалами. Наприклад, в одному з епізодів саги 

«Відьмак» йдеться про свято під назвою Ніч Саовина, коли темної пори доби душі 

померлих приходять на землю, зазирають до житла своїх рідних та просять 

впустити всередину. 

У слов’янських віруваннях дуже важливим був культ вогню. Йому 

приписували цілющі властивості, застосовували в ритуалах. Служителі 

язичницького обряду в спеціальних храмах-капищах утримували вічне полум’я як 

знак постійного доброго зв’язку з богами та безперервності життя й добробуту 

роду, племені. Згасити його вважали гріхом і карали смертю. Якщо традиційно 

слов’яни пов’язували вогонь із певним божеством, то в адаптації польського 

письменника люди вважають священним саме явище природи, не відносять його 

до жодних із богів, поклоняються, по суті, силам стихії. 

Підводячи невеликі висновки, з упевненістю можна сказати, що в наші дні 

слов’янське фентезі знаходиться на піку своєї популярності, а його дослідження  є 

надзвичайно актуальним. Цикл «Відьмак» Анджея Сапковського є своєрідним 
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літературним феноменом, адже митець збагатив бестіарій свого фентезійного світу 

фігурами, котрі відносяться здебільшого до пантеону слов’янських демонів, рідше 

– божеств. Для увиразнення своєї художньої реальності польський письменник 

використав чимало інших елементів національного фольклору, наприклад, увів у 

структуру тексту інформацію про культові місця, вірування, народні казки, звичаїв 

та традиції. 
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ОБРАЗИ ЖАХЛИВОГО У ЗБІРЦІ М. В. ГОГОЛЯ «ВЕЧОРИ НА 

ХУТОРІ ПОБЛИЗУ ДИКАНЬКИ»  

У 1831 р. М. В. Гоголь опублікував збірку «Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки», темою якої є щира віра в те, що добро завжди перемагає зло. Основна 

ідея цього твору дуже проста і ясна — всі таємниці, незважаючи ні на що, стають 

явними, а скоєне зло буде винагороджено. Водночас автор не засуджує героїв, сенс 

їхнього життя — потурати їхнім низьким почуттям, бо їх карають і висміюють за 

заслуги й недоліки. 

Ідейний зміст збірки «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» визначається 

поглядом Гоголя на народну демократію. Ці погляди формувалися у письменника 

під впливом визвольного руху, усього суспільства та сімейного середовища, усної 

поезії та прогресивної літератури. Демократизм Гоголя зміцнювався його 

http://infoculture.rsl.ru/
http://ej.kubagro.ru/2011/09/pdf/21.pdf
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пізнішими спостереженнями за життям поміщиків. Відображаючи народні думки 

та власні мрії про справедливі суспільні відносини, у «Вечорах» великодушність 

домінує над користолюбством, гуманізм над егоїзмом, відвага над боягузтвом, 

благородство над підлістю.  

У збірці «Вечори на хуторі біля Диканьки», як справедливо зауважив 

Ю. Манн, була художньо реалізована «нова концепція України, як цілого материка 

на карті всесвіту, з Диканькою, як своєрідним центром» [1]. У працях сучасних 

гоголезнавців, як вітчизняних так і зарубіжних (Н. Крутікової, М. Поповича, В. 

Звиняцковського, О. Ковальчука, Ю. Луцького, Г. Грабовича, О. Киченка та 

інших), помітні спроби переосмислення ранньої творчості письменника. У 

радянські часи домінувала думка про синтез романтичних та реалістичних начал у 

перших гоголівських повістях (реалістичність, як правило, убачалась в зображенні 

побуту і в комізмі). Сьогодні очевидно, що Гоголь, як справжній романтик, умів 

перетворювати реальність у міф. Г. Грабович доводить, що міф є одним із 

провідних елементів естетичної поліфонії творчості Гоголя. Справедливим є також 

твердження дослідника про те, що в «Вечорах» ми маємо справу з міфічними 

оповіданнями, які можна розглядати як варіанти великого міфу. Підкреслюючи 

спільність міфічних структур в окремих повістях гоголівської збірки, учений 

зазначає, що «міфічна структура «Диканьки» й інших «українських» творів як 

цілості просто ігнорувалася»[2, с. 86]. 

Цією публікацією ми маємо на меті проаналізувати образи жахливого у збірці 

«Вечори на хуторі біля Диканьки», що ґрунтується на матеріалах сучасного 

осмислення творчої спадщини письменника науковцями та на власних 

спостереженнях. 

Збірка М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» має романтичний 

характер. Письменник використовував народні казки, але намагався якомога 

точніше відтворити життя селян. Для цього він навіть вивчав речі домашнього 

вжитку та одяг з українського минулого. Досконале знання усної народної 

творчості дозволило майстру виводити образи дійсності у глибокій дифузії з 

вигадкою, але завжди на реальному ґрунті життя. Збірка побудована у вигляді 

розповідей про описані події пасічника Рудого Панька, що додатково створило 

враження достовірності представленого матеріалу.  

Як і у інших романтиків, художній світ у творах Гоголя роздвоюється. Це світ, 

з одного боку, реальний, земний, світлий, денний (ярмарки, колеса, горшки, 

галушки, «розкішний» день в «Малоросії», Грицьки, Параски), а з іншого боку – 

світ чарівної фантастики, нічний, темний (русалки, чорти, відьми, чаклуни). При 

цьому фантастика у Гоголя тісно пов’язана з міфологією. І цей зв’язок такий тісний, 

що можна говорити про міфологізований характер гоголівської фантастики. 

Розколотість світу в гоголівських повістях має свої особливості: люди, і 

міфологічні істоти знаходяться тут в одному просторі і діють в одному часі. Так, 

Солоха з «Ночі перед Різдвом» постає і як відьма, і як звичайна жінка. Вона може 

літати на мітлі, зустрічатися і з чортом, і з реальними односельцями. Чаклун із 

повісті «Страшна помста» теж має «многоликий»: він і козак, і батько Катерини, і 

особа, яка протиставлена народу – ворог, зрадник [3]. 
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У повісті Гоголя «Майська ніч» русалки надзвичайно привабливі, хоча в 

слов’янській міфології вони були символами небезпеки, яка переслідує людину. 

Прадавні уявлення про русалок знайшли втілення у повісті «Страшна помста». 

Описи русалок наближені тут до народних уявлень, вони підсилюють містичний 

колорит повісті. Вони надзвичайно привабливі: «вода, звучно журча, бежит с 

длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь 

стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают 

душу… она сгорела бы от любви, она зацеловала бы...» [4, с.164]. 

Автор „Вечорів” виявляє підвищений інтерес до слов’янської демонології. Але 

в усіх повістях, де присутні її представники, нечиста сила як утілення зла, 

карається. У боротьбі з нею підкреслюється значення християнських святинь і 

символів, зокрема хреста, хресного знамення, святої води, ікон. Згадок про них в 

текстах гоголівських повістей, на перший погляд, небагато, але вони відіграють 

надзвичайно важливу роль в авторській концепції світу, невід’ємною частиною 

якої є християнська культура. 

Підсумовуючи вищевикладене, робимо висновок, що «Вечори на  хуторі 

поблизу Диканьки» — романтична збірка, в якій автор передав всю свою любов до 

народної творчості, українського народу, його побуту, звичаїв і  культури. Як син 

цього народу, письменник увібрав його риси, тому до кінця життя залишився 

містиком, який вірив у існування потойбічних сил, тому містика в його творах, а 

особливо в «Вечорах», настільки захоплююча,  хвилююча, жахлива і тривожна 

водночас. 
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Безсумнівно, книги Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера стали одним з 

найбільших сюрпризів і успіхів в історії літератури. Спочатку важко зрозуміти на 

що спирається така велика популярність. Вагомою причиною є поєднання 

реального світу молоді зі світом фантастики та містики. Читачі стикаються із 

звичайними проблемами у школі, з батьками, друзями та ворогами в поєднанні із 

царством чаклунства, надлюдськими здібностями та небезпечними пригодами. 

Нині наукове дослідження книг про юного мага Гаррі Поттера розвивається 

дуже плідно. В усьому світі проходять наукові конференції, до прикладу, Accio 

2005 в Англії, The Witching Hour у США та інші, друкуються книги, захищаються 

дисертації та публікуються наукові статті. Однак, попри значну популярність 

романів про Гаррі Поттера Дж. К. Роулінг серед читачів і науковців, можна 

говорити про невирішеність багатьох наукових проблем, що актуалізуються при 

наближенні до вивчення поетики цих творів. 

Монстри та міфічні істоти відіграють важливу роль у творчості Джоан 

Роулінг, яка виходить за рамки розуміння світу: вони містять символічну та 

психологічну глибину, а також дають нам можливість переміститися в чарівний 

світ містичного. Роулінг є винахідницею та архівісткою фантастичних тварин, 

населяючи свій Всесвіт сумішшю того, що можна назвати «класичними 

монстрами» (тролі, кентаври) та фольклорними продуктами (лука, ерклінги), поряд 

із власними винаходами (дементори)) [1]. 

Деякі з чудовиськ, що згадуються в книгах Роулінг більш відомі: наприклад, 

Грінділоу і Боггартом запозичені з кельтського і англійського фольклору, хоча ці 

назви і не особливо на слуху. Ці відносно незначні створіння мають аж ніяк не 

фантастичне походження. Так, Грінділоу, за легендою, живуть на мілководді і 

звідти можуть ловити дітей своїми зеленими пальцями-відростками. Неважко 

зрозуміти, звідки взявся такий опис грінділоу — він нагадує водні рослини, які 

лякають тим, що рухаються у воді немов живі. Не видається дивною і популярність 

подібних історій: батьки цілком могли розповідати дітям такі страшилки, щоб ті не 

лізли у воду без дозволу, нехай навіть дітлахи більше ризикували потонути, ніж 

потрапити в лапи злобного водяного. 

Мабуть, найзагадковіші істоти в романі — це кентаври, які живуть у 

забороненому лісі. Вони є прямими нащадками кентаврів, які, як вважається, жили 

на горі Пеліон у Фессалії, у центральній Греції. Кентаври Роулінг також віддавали 

перевагу лісовому будинку, водночас вони мали репутацію розпусників, якої 

благородний Фіренце та його супутники уникали. Сам Фіренц, своєю пристрастю 

до астрології та освіти, чимось завдячує знаменитому кентавру Хірону, який був 

учителем Ахілла, Тесея та інших грецьких героїв, а також був відомим астрологом. 

В археологічному музеї в Неаполі є прекрасна фреска родом із Геркуланума, на 

якій показано, як Хірон навчає Ахілла грати на лірі. 

Найстрашнішими істотами у всесвіті Поттера є дементори – створіння, які 

Роулінг вигадала сама. Вони можуть мати деяку фізичну схожість із привидами та 

Чорними вершниками у «Володарі кілець», але психологічна та емоційна шкода, 

яку вони завдають, є найсильнішою. Роулінг пов'язала їх зі своїм власним досвідом 
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депресії, нагадавши читачам, що найтемніші монстри, з якими більшість із нас 

зіткнеться, — це ті, що знаходяться в нашій свідомості [2]. 

Але переважна більшість улюблених чудовиськ Роулінг потрапили в сучасний 

чарівний світ зі світу стародавнього. Фенікс Фоукс — не просто фантастична птаха, 

здатна воскресати з попелу, а й історична реалія. Його забарвлення – червоне із 

золотим — таке ж, як у фенікса, згаданого Геродотом в його "Історії", написаній 

ще в V столітті до н. е. 

Геродот відомий як "батько історії", але критики часом називають його 

"батьком брехні". Він записував все, що говорили йому люди, яких він зустрічав у 

подорожах, без будь-яких додаткових доказів. У даному випадку йому повідомили, 

що в Єгипті живуть фенікси, і він передав це своїм читачам — додавши, що сам їх 

живцем не бачив, тільки на картинках [3]. 

У першій книзі циклу герої випадково потрапляють в заборонений кабінет 

замку «Хогвартс» і бачать величезного триголового пса на ім’я Флуффі, який 

оберігає вхід в підземну кімнату, де зберігається філософський камінь, що дарує 

вічну молодість і багатство. Незабаром Гаррі дізнається, що можна приспати пса за 

допомогою музики. Очевидна паралель з давньогрецькою міфологією: триголовий 

пес Цербер, який охороняв підземне царство Аїда і був приспаний Орфеєм своїм 

співом [4]. 

У третій книзі Гаррі навчається битися з Боггартом істотою, яка приймає 

форму того, чого людина найбільше боїться. У кельтській міфології Боггарт- це 

дух, який постійно живе в будинку і здатний на злі витівки. У п'ятій книзі 

згадується Боггарт, який забрався в письмовий стіл і набридає Гаррі і його друзям 

постійним стуком [5]. 

Ще однією істотою, із якою змагався Гаррі Поттер був Василиск. Василиск —

це гігантський змій, також відомий як Цар змій. Це був чарівний звір, якого 

зазвичай розводили Темні Чарівники. Герпо Фол був першим, хто виводив 

Василиска. Він досяг цього, висидівши куряче яйце під жабою, в результаті чого 

з'явилася істота, відома як Василиск. Василиск міг виростати до п’ятдесяти футів у 

довжину і був темно-зеленого кольору з великими жовтими очима. Ці очі мали силу 

миттєво вбити кожного, хто зазирнув у них. Шкіра Василиска була в броні, як у 

дракона, що відбивала накладені на неї заклинання. Василиск періодично скидає 

шкіру, як і всі інші змії, коли виростає [6]. 

Необхідно згадати про часткову реалізацію архетипів в романах Дж.К. 

Роулінг. Архетип Героя втілюється в образі Гаррі Поттера, символа вічної боротьби 

добра зі злом. Мудрець тут, безумовно, головний наставник і вчитель Гаррі — 

найсильніший світлий маг Альбус Дамблдор. Його мудрі міркування і уроки про 

важливість любові, добра і справедливості допомогли Гаррі усвідомити справжні 

моральні цінності і перемогти Волан-де-Морта. Образ Грааля в романах більш 

завуальований, їм може бути і філософський камінь, але це вторинний символ, 

первинним і найістотнішим Граалем як вищою цінністю людства є любов. Адже 

саме любов матері врятувала життя Гаррі і згодом допомогла перемогти зло. 

Отже, стає зрозуміло, що міфологічні істоти та символи відіграють чи не 

найголовнішу роль у серії романів Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер». Справжня 
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містичність історії створена за допомогою різноманітних створінь, деякі з них 

зустрічаються у міфах, легендах, переказах, а деякі створені легкою рукою авторки. 

Усе це допомагає читачам якомога глибше зануритися у фантастичний світ Гаррі 

Поттера та його друзів. 
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У контексті лінгвістичного аналізу тексту особливе місце відводиться 

дослідженню пейзажного опису як одного з компонентів художнього твору, який є 

одним з головних засобів, що дозволяє виразити уявлення людини про  cебе і про 

світ в цілому [2].  

Розкриття пейзажних ліній й цікавий сюжет захоплює читача. Особливість 

пейзажних творів залежить від автора і країни його походження, а саме, того як він 

сприймає та дивиться на цей світ, традиції та правила тієї місцевості, в якій він 

живе. Інколи саме з цим пов’язані  труднощі  розуміння тексту. Адже всі ми зросли 

у різних умовах з різними цінностями та ставленням до життя, тому інколи навіть 

знання мови твору не завжди допомагає його розумінню та сприйняттю. 

Образи природи завжди усвідомлювалися як об’єкти естетичного  

ставлення, в мистецтві вони розглядалися як засіб розкриття змісту та обсягу  

естетичних цінностей: прекрасного, піднесеного, величного і інших – і як  

найбільш пряме і безпосереднє втілення ідеалу. У поетиці пейзажу завжди  

відбивається його здатність втілювати одночасно в одних і тих же образах  

https://allnovel.net/harry-potter-and-the-order-of-the-phoenix-harry-potter-5.html
https://www.bbc.com/culture/article/20161122-the-myths-and-folktales-behind-harry-potter
https://www.bbc.com/culture/article/20161122-the-myths-and-folktales-behind-harry-potter
https://www.hp-lexicon.org/creature/fish/grindylow/
https://www.hp-lexicon.org/creature/fish/grindylow/
https://screenrant.com/harry-potter-sorcerers-stone-fluffy-dog-what-happened/
https://screenrant.com/harry-potter-sorcerers-stone-fluffy-dog-what-happened/
https://screenrant.com/harry-potter-what-are-the-main-characters-boggarts/
https://screenrant.com/harry-potter-basilisks-facts-trivia-details-fans-missed/
https://screenrant.com/harry-potter-basilisks-facts-trivia-details-fans-missed/
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гранично конкретне і абстрактне. Таким чином, пейзажу іманентно властива  

об’єднуюча естетична функція [3, c.16]. 

Пейзаж виконує ряд функцій у літературному творі, зокрема, допомагає 

розкрити емоційну складову тексту за допомогою опису природи, того що 

знаходиться навколо, змальовує певну картину, розкриває відтінки, настрій, 

допомагає побачити  прихований сенс у творах, акцентуючи увагу на мало 

помітних дрібничках, які грають важливу роль, розкриваючи твір з іншого боку. 

Що стосується художнього пейзажу, то його можна трактувати як зображення 

картин природи, що у художній літературі допомагає краще розкрити сцену та 

зрозуміти автора, а саме що він хотів донести. 

Пейзаж виконує декілька функцій, що дає можливість краще та більше 

розкрити сюжет твору та урізноманітнити картину. Він розкриває внутрішній стан 

героя, його переживання та думки. Тобто пейзаж займає неабияку роль у 

формуванні тексту. 

Переклад виконує дві основні функції: інформативну та творчу. Тобто головне 

у перекладі художніх творів зберегти цілісність, єдність, яку вклав туди автор, 

зберегти саму ідею та те, що він хотів передати. 

Чи малу  роль відіграє лінгвістика. Вона як наука, яка вивчає все різноманіття 

мов, допомагає краще зрозуміти художньо пейзажні твори, допомагаючи у 

перекладі, що  безумовно спрощує та допомагає у розумінні тексту [1].  

Опис пейзажу, як і будь-який художній твір, наповнений виразними засобами 

мови. Кожен письменник володіє арсеналом лексичних і синтаксичних виразних 

засобів. Пейзажний опис передбачає широке використання таких лексичних 

засобів, як епітет, метафора, художнє порівняння, метонімія, гіпербола, оксюморон 

та інші. Основними мовностилістичні категоріями художнього тексту є тропи, 

стилістичні фігури, виступаючі предметом нашого аналізу в контексті пейзажних 

описів. Ці стилістичні засоби багато в чому визначають роль і функції таких 

фрагментів тексту, а також використовуються в якості  засобів вираження ідейно-

тематичного змісту твору. Дані виразні ресурси мови знаходяться в тісному зв’язку 

з особливостями змісту та ідеєю тексту. Не менш важливим в дослідженні 

лінгвостилістичних особливостей пейзажних описів також є розгляд 

функціонування прикметників в тексті [3]. 

Отже, лінгвістичні засоби створення пейзажного опису в англомовних творах 

є  цікавими та різноманітними. Саме вони надають розповіді яскравість і 

неповторність. 

Список використаної літератури: 
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РОМАН Д. Д. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ» В 

КОНТЕКСТІ НОНКОНФОРМІСТСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Джером Девід Селінджер — видатний американський письменник XX 

століття. Єдиний роман і тринадцять оповідань, які він написав, зробили його 

всесвітньо відомим. Незважаючи на те що з 1959 року й до дня його смерті у 

2010 році не з’явилося ні одного нового твору письменника, той невеликий спадок, 

який він залишив, продовжує підтримувати інтерес до нього й серед читачів, і серед 

дослідників. Роман «Над прірвою у житі» й забороняли, і рекомендували для 

вивчення в коледжах, але незмінним залишався той факт, що він постійно 

перевидавався і що ним захоплювалися в різних країнах. Неоднозначними були й 

оцінки, які давалися роману [1]. 

З того часу як творчість Дж. Селінджера зацікавила літературних критиків, 

було видано чимало досліджень про його творчі надбання. Серед них найбільш 

вагомими є монографія В. Френча, – праця виконана в дусі формального аналізу 

творів письменника, у вигляді пошуків різноманітних «міфологічних моделей», в 

ній аналіз творчості письменника В. Френч веде в руслі пошуків «опозиційних 

пар», відшукуючи в структурі розповіді елементи, що містять протиставлення 

«світу добра» та «світу фальші»; монографія професора Чиказького університету 

Дж. Міллера, де автор розглядає творчість письменника в руслі соціально-

психологічної прози; антологія «Дослідження творчості Дж.Д. Селінджера» під 

редакцією М. Лейзер та Н. Фрум, яка включає більше 35 матеріалів, в яких 

літературознавці спробували проілюструвати різні підходи до вивчення творчості 

письменника. Також творчість Дж. Селінджера досліджували такі літературознавці 

як О. Єременко, Я. Засурський, Т. Конева, А. Косоговський, І. Красуцька, 

Ю. Лідський, О. Скобельська, С. Таратута, Ф. Штейнбук та ін.  

«Над прірвою у житі», роман Дж. Д. Селінджера, опублікований у 1951 році. 

У творі розповідається про два дні з життя 16-річного Холдена Колфілда після того, 

як його виключили з підготовчої школи. Збентежений і розчарований, Холден 

шукає істину і виступає проти «фальшивості» світу дорослих. Він закінчується 

виснажено і емоційно нестабільно. 

Чи є світ ідеальним, красивим місцем? Або він наповнений егоїстами, злими 

людьми, чия конформність руйнує суспільство? За словами Холдена Колфілда, 

друге запитання моделює світ, у якому він проживає. Протягом трьох днів 
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нонконформіст Холден шукає різних людей для спілкування, більшість з яких є 

конформістами, але залишається ізольованим і нещасним, оскільки, здається, ніхто 

не піклується про нього. Через характеристику Холдена Колфілда Дж. Д. 

Селінджер розвиває тему зневаги суспільства до нонконформізму, що призводить 

до депресії нонконформістів. 

Холден постійно стикається з конформізмом, в результаті чого він стає 

цинічним і нещасним. На прикладі Діка Слагла Селінджер продовжує тему 

уникання нонконформізму в суспільстві. Колишній сусід по кімнаті Холдена, Дік 

Слейгл, ворогує з Холденом через їхні валізи, оскільки у Холдена є дорога, а у 

нього немає. Після того, як Холден поклав сумки під ліжко, щоб Дік відчував себе 

краще у своїх недорогих валізах, Дік «вийняв валізи Холдена і поклав їх назад на 

стійку». Дік хоче, щоб ці валізи виглядали так, ніби вони його, лише для того, щоб 

люди думали, що він багатий. Він відповідає головній цінності суспільства — 

багатству, щоб вписатися в нього, і маніпулює Холденом, щоб допомогти досягти 

цієї мети. Поклавши сумки під ліжко, Холден не хоче, щоб Дік засмучувався, що 

Холден багатший за нього, і хоче дружити з ним, оскільки він почувається 

самотнім.  

Однак головним пріоритетом Діка є лише прагнення здаватися заможним і 

відповідати суспільству. Крім того, Дік говорить багато «сльозливих речей» про 

валізу Холдена, наприклад, що він «буржуазний». Роблячи грубі коментарі та 

переміщуючи валізи Холдена, Дік усуває можливість дружити з Холденом, чого 

Холден неймовірно прагнув. Він пригнічує Холдена, щоб змусити його відчувати 

себе краще, і, як наслідок, відповідає викликам суспільства, поводячись так, ніби 

він багатій. Оскільки Холден пригнічений думкою, що Дік не піклується про те, 

щоб бути друзями, вони обоє залишаються лише сусідами по кімнаті. 

Холден зовсім не цінує те, що цінують його однолітки та родина. У першому 

розділі він покидає Пенсі Преп, тому що він «провалив чотири предмети». Холден 

не цінує престиж цього приватного закладу. На відміну від усього суспільства, 

Холден не прагне визнання з боку інших і бажає жити простим життям у країні, 

далеко від усіх. Загалом Холдена вважають нонконформістом через його 

зневажливе ставлення до популярної американської культури та презирство до 

американської мрії.  

У романі «Над прірвою у житі» є численні приклади того, що доводять нам 

той факт, що Холден був нонконформістом. Є кілька прикладів того, як Холден 

відмовлявся відповідати в школі, але варто звернути увагу лише на декілька 

наступних. 

Холден сусід по кімнаті зі Стредлейтером, популярним хлопчиком, якого 

матері назвали б «красенем». Однак Холден відмовляється втягуватися в спосіб 

життя хлопчика, зокрема, зацікавленість Стредлейтера дівчатами. Холден називає 

його надто розкутим по відношенню до дівчат. Однак Холден вважає таку 

поведінку неприйнятною у старшій школі. Натомість, говорячи про Джейн 

Галлахер, дівчина Стредлейтер хоче стати більш розкутою, а Холдена хвилює лише 

стратегія у шашках і те, чи його подруга все ще «тримає своїх королів у задньому 

ряду». 
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Другий приклад невідповідності Холдена відбувається, коли він відкидає 

популярну публіку, як-от Стредлейтер і Ернест Морроу. Хоча відмова Холдена від 

Стредлейтера може статися через таку відверту поведінку Стредлейтера з 

дівчатами, він відмовляється від Морроу, тому що він був «безсумнівно 

найбільшим виродком в історії Пенсі Преп» і ходив по коридору після душу в 

мокрому рушнику. Замість того, щоб дружити з одним із цих хлопців, Холден 

вирішує дружити з Робертом Еклі, одним із найменш популярних учнів школи [2]. 

Отже, створений Дж. Селінджером образ Холдена Колфілда у романі «Ловець 

у житі» ввібрав у себе одну з найсуттєвіших, суперечливих сторін американської 

свідомості – індивідуалістичне бунтарство. Крім того, у своєму ставленні до життя 

герой виступає втіленням принципів справжньої людяності, щирості і доброти на 

противагу оточенню, і вже це одне робить його гідним наслідування, справжнім 

героєм роману – людиною мислячою, духовно-багатою, незалежною в своїх 

судженнях. 
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Метафоричність є однією з найпоширеніших форм творення реальності в 

художній літературі і, разом з тим, найбільш складною для перекладу. Тож цілком 

виправдано особливості перекладу метафор були і залишаються на вістрі 

лінгвістичного дискурсу. Але особливої актуальності проблема перекладу метафор 

набула із розширенням міжнаціональних комунікацій, утвердженням у літературі 

постмодерністських цінностей.  

Метафора – це стилістичний засіб, без якого будь-який літературний твір був 

би менш яскравим та захопливим, відтак адекватний переклад першотвору є дуже 

важливим фактором задля збереження комунікативного впливу на читача. В 

оригіналі роману Дена Брауна «Цифрова фортеця» метафора посідає провідне 

місце серед інших стилістичних фігур та надає загадковості й напруги описаним у 

фантастичному трилері подіям.  

Образи й світосприйняття людини іноді набагато легше передати за 

допомогою непрямого, переносного значення, де в нагоді стає метафора. Процес 

метафоризації дуже тісно пов'язаний із мовною картиною світу, адже людська мова 

залежить від світобачення та сприйняття, як зазначає Арутюнова Н. Д. у своїй праці 

«Лінгвістика та поетика» [2, с. 149].  

https://www.britannica.com/biography/J-D-Salinger
https://booksonline.com.ua/view.php?book=12999
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Основна проблема при перекладі метафор полягає у тому, наскільки 

культурномовні традиції мови оригіналу близькі або далекі від мови перекладу. За 

словами Романюги Н. В., існує таке поняття як метафорична семантика, що 

включає в себе кілька взаємопов’язаних елементів, таких як: початкове значення 

слова, образ слова та новий понятійний зміст, що утворюється внаслідок 

осмислення метафори [3, с. 218].  

Метафору, за О. О. Селівановою, розглядаємо як «найпродуктивніший 

креативний засіб збагачення мови, вияв мовної економії, семіотичну 

закономірність, що виявляється у використанні знаків однієї концептуальної сфери 

на позначення іншої» [4, с. 388]. 

Найрозповсюдженішим типом метафоричних трансформацій у 

досліджуваному творі виявилась трансметафоризація – заміна донорської зони 

метафори в перекладі [5, с. 205]. Це покликано різними архетипами та асоціаціями 

носіїв мов. Напр.: «at blinding speed» // «з блискавичною швидкістю» – для 

позначення концепту ШВИДКІСТЬ перекладач використовує знак концепту 

ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ – блискавка. У наступному прикладі «caught into a virtual 

intelligence blackout» // «потрапивши у справжню інформаційну пастку», іменник 

intelligence – «the ability to learn, understand, and make judgments or have opinions that 

are based on reason» [7] замінено в перекладі прикметником інформаційний – «той, 

що стосується інформації, який містить інформацію» [6]. Концепт РОЗУМОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ змінено концептом АРТЕФАКТ, але при перекладі втратилась 

семантика англійського іменника blackout – «a short period when someone suddenly 

becomes unconscious» [7] у результаті трансформації в іменник пастка – «(перен.) 

хитрий маневр, прийом для заманювання противника в невигідне, небезпечне 

становище» [6].  

Досить часто в перекладі також трапляється і реметафоризація – заміна в 

перекладі неметафори метафорою [5, с. 205], напр.: «Inside were eight million feet of 

telephone wire» // «Її оповивали вісім мільйонів футів телефонних кабелів. 

Англійське дієслово «were» має буквальне значення «були», тим часом як дієслово 

«оповивали» вжите у метафоричному значенні. Такий самий випадок 

спостерігається у наступному прикладі: «a rocket like hull surrounded by a winding 

maze of catwalks» // «ракетна шахта, оповита мережею вузьких сходів», де 

англійське дієслово to surround перекладається як «оточувати, обступати» [1] і 

використано у прямому значенні; перекладач обрав йому відповідник «оповивати 

– обвивати, обплітати собою що-небудь» [6], вжите в переносному значенні.  

Ще одним типом метафоричних перетворень, що спостерігаються у перекладі, 

є деметафоризація – заміна метафори її антиподом – неметафорою [5, с. 205]. 

Частота застосування цієї трансформації в перекладі спричинена зазвичай 

відсутністю адекватних відповідників в українській мові, намагання зберегти які 

могло б призвести до ускладненого читання роману незвичними для українського 

читача метафоричними порівняннями. Так, у реченні «the driver whisked her off» // 

«водій АНБ швидко відвіз її до Форт-Міда», зникло метафоричне значення 

фразового дієслова to whisk off – «to take something or someone some where else 

suddenly and quickly» [7] через заміну на вжите у прямому значенні 
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словосполучення швидко відвезти. Перекладач вирішив також не зберігати 

метафору в реченні «Strathmore’s golden girl» // «Улюбленим дитям Стретмора», 

незважаючи на те, що її прямий переклад словосполученням «золота дівчинка» міг 

би бути достатньо вдалим. О. О. Селіванова зазначає, що нерідко метафоричні 

заміни зумовлюють зміну прагматичного впливу на читача перекладу або є 

перекладацькими помилками [5, с. 205].  

Подекуди перекладачеві вдавалось знайти міжмовний відповідник метафорам, 

не вдаючись до трансформацій. Це спостерігається, зокрема, в наступному реченні: 

«it was a child's play» // «виявилось дитячою забавкою».  

Загалом, в українському перекладі роману Дена Брауна «Цифрова фортеця» 

метафоричні перетворення займають одне з провідних місць серед застосовуваних 

автором на лексичному рівні формально-змістових трансформацій. Всі типи 

метафоричних замін, а саме: трансметафоризація, реметафоризація та де 

метафоризація, – покликані полегшити сприйняття тексту українським читачем й 

адаптувати його до культури носіїв мови перекладу. 
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ПОНЯТТЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ 

В умовах стрімкої глобалізації та розвитку міжмовної та міжкультурної 

комунікації особливого значення набуває якісно виконаний переклад іншомовного 

матеріалу, оскільки саме в наш час існує величезна кількість різноманітного 

«контенту», такого як кінострічки, відеоігри, мультфільми, книги, комікси тощо. У 

багатьох випадках неможливо перекласти текст без адаптування, оскільки 
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перекладаючи його «буквально» можна втратити значення тексту для цільової 

аудиторії [1].  

За останні роки були розроблені різновекторні теоретичні підходи до 

створення моделі оцінки перекладеного тексту на предмет його відповідності 

вихідному тексту, а також запропонована низка практичних (кількісних) моделей 

оцінки якості перекладу. Проте всі вони мають певні недоліки і не можуть отримати 

статусу універсальних [1, c. 422]. 

В залежності від аудиторії, на яку розраховано твір, адаптаційні прийоми, 

використані при його перекладі також можуть відрізнятись.  

Метою роботи є визначення основних проблем адаптації в перекладі та 

розуміння її важливості на прикладі адекватного і еквівалентного перекладу. 

На важливості адаптації наголошує Лоуренс Роу (Laurence Raw), пояснюючи 

це тим, що «успішна адаптація, незалежно від того здійснюється вона перекладачем 

свідомою чи ні, дозволяє (або навіть змушує) цільових читачів зрозуміти текст 

таким чином, щоб це відповідало його меті, забезпечувало належне сприйняття або 

просто сприяло розумінню конкретного повідомлення». Адаптація є один із 

методів, який можна використовувати при перекладі. При цьому відбувається 

прагматична адаптація, враховуються культурні, соціальні, психологічні 

розбіжності між споживачами оригіналу та перекладу [3]. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені в своїх роботах підкреслюють особливу роль, 

яку переклад відіграє в розвитку культури, економіки, науки, літератури та самого 

мовлення в цілому. Виходячи з цього, міжмовна перекладацька діяльність має 

велике значення для взаємопроникнення культур. 

Слід відзначити й те, що дослідження адаптації закликає теоретиків виходити 

за межі лінгвістичних чинників та підкреслює роль перекладачів саме як 

посередників, творців та комунікаторів. Ключовою стає релевантність, а не 

точність, і це вимагає ретельного аналізу таких трьох важливих понять у теорії 

перекладу, як суть, мета і наміри. 

Дитяча література часто містить зміни, які перекладачі вважали необхідними. 

Адаптаційний підхід застосовується частіше в перекладі дитячої літератури, ніж 

літератури для дорослих. Деякі критики пояснюють це низьким статусом дитячої 

літератури, що дає перекладачам більшу свободу змінювати вихідний текст. Проте 

також це можна інтерпретувати як свідчення почуття відповідальності перекладача 

перед юними читачами, тобто перекладачі дитячої літератури від імені дитини-

читача вирішують, які наративи мають бути доступними для них, а які ні. Як 

приклад можна привести переклади оповідань про Пеппі Довгупанчоху. Вперше 

опублікована в 1945 році, книга спочатку зустріла визнання критиків у Швеції. 

Однак у 1960-х роках її критикували за бунтарський характер головної героїні, що 

викликало публічні дебати про те, чи є Пеппі для дітей гарним прикладом для 

наслідування. У німецькому перекладі 1965 році розділ, у якому Пеппі знаходить 

на горищі кілька пістолетів, стріляє ними в повітря, а потім пропонує їх своїм 

друзям, які також люблять стріляти, замінюється моралістичною Пеппі, що кладе 

їх назад у скриню та заявляє «Das ist nicht für Kinder!» (Це не для дітей!) [2]. 
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Зазвичай рішення про те, що включати і виключати при перекладі дитячої 

літератури, ґрунтуються на двох ключових факторах: ідеологічній меті передачі 

культурних норм і переконаннях перекладача, щодо того, наскільки дитина як 

читач може зрозуміти чужорідніть тексту. Цікавим є те, що перекладачка активно 

вибрала свою сторону дискусії – протилежну до автора цільового тексту – і діяла 

на ній. Цікаво побачити, як вона, здається, відчуває особисту відповідальність за 

захист німецьких дітей від впливу наративів, які представляє Пеппі; і тому вона їх 

активно позбавлялася.  

Розглянемо приклад з роботи Ганса Крістіана Андерсена «Дівчинка зі 

сірниками», опублікованої в 1846 році. У американському перекладі 1944 року 

кінцівку змінено так, що замість того, щоб померти та возз’єднатися зі своєю 

бабусею на небі, дівчинку з сірниками приймає літня жінка, яка виховує її як власну 

онуку. Американський перекладач пише для дітей, що живуть у нашому часі і 

далеко віддалені від початкової цільової аудиторії. Перекладач, здається, відчував, 

що оригінальна кінцівка суперечить сучасним розповідям про дитинство і те, що 

дітей потрібно огороджувати від думок про смерть. У той час, коли було написано 

вихідний текст, дітям через казки розповідали про існування потойбічного світу, 

щоб ті не боялись смерті. У наш час цей публічний наратив змінився і перекладач 

відповідно коригує текст. 

Голос перекладача є більш «чутним» при перекладі дитячої літератури, аніж 

літератури для дорослих. Перекладач бере активнішу роль у перекладі дитячої 

літератури через почуття відповідальності за цільового читача тексту та бажання 

налаштувати текст, щоб він відповідав наративам про дитинство, на які 

підписується перекладач. Допомагаючи нам зрозуміти мотиви адаптації 

перекладачів, теорія наративу дозволяє нам охопити та прийняти суперечності, 

притаманні текстам, а також випадки, які суперечать нормам адаптації, а не 

позначати їх як «відхилення». 
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