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ЛОГІСТИКА УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Через стрімке підвищення вимог споживачів, яке тягне за собою
збільшення витрат, спостерігається стрімке зростання конкуренції по всіх
світових та націоналних ринках, а також слідування за світовими стандартами
якості вироблюваної товарної продукції. Все це і є основними критеріями
розвитку каналів збуту, які призводять до успішності підприємства.
Первинний імпульс роботи логістики замовлень надає організаційна
система обробки. Проте, основний логістисний процес приводить в рух саме
комунікаційне повідомлення споживача.
Основою для корпоративної і логістичної інформаційної системи
управління (logistics management information systems) є система обробки
замовлень (orderprocessing), а також інформаційна система. Це саме та область,
яка має величезний потенціал для підвищення показників функціонування
логістики (improving logistics performance). Провівши дослідження кращих
прийомів, що застосовуються в логістиці, можна зробити висновок, що
головним ключем до забезпечення конкурентоспроможності готової продукції
(товарів, робіт, послуг) виступають логістичні інформаційні системи [1].
Основним способом є письмове замовлення, яке передається касирам або
напряму відпправляється листом до постачальника, а ті, в свою чергу,
підтверджують замовлення по телефону. Але з розвитком технологій
підприємства все більше пропонують користуватися своїми сайтами в інтернеті
і додатками на смартфоні, що зробиить їх замовмення швидше, комфортніше і
попри те надають можливість відстежити свій товар і час, за який він до вас
прибуде.
Але тут виникла проблема, з розвитком комунікаційних систем вони
стають уразлишиві до помилок і збоїв внутрішнього і зовнішнього характеру.
Це пояснюється тим фактом, що при наявності сучасних систем обробки
замовлень і менших рівнях запасів, страхові запаси суттєво зменшуються, в
результаті чого при виникненні дефіциту через нестабільний цикл виконання
замовлення у споживача залишається тільки мінімальний захист. Однак у
багатьох ланцюгах поставок є великий потенціал, що дозволяє застосувати
сучасні методи виконання замовлень, в результаті чого поліпшуються
показники логістики [1].
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Пiсля тoго, як oтримується зaмовлення, виробник вiдправляє його в
систeму обробки, пiсля ряду перeвірок, дозволяють:
− встановити, чи є потрібний продукт в запасі в необхідній кількості;
− визначити, чи дoзволяє крeдитний стан даного спoживача прийняти вiд
нього замoвлення;
− включити прoдукт з грaфіку вирoбництва, якщo йoго немaє в зaпасі.
Потім вносяться кoригування в записи, мoжуть зaтримати пoсилку при
необхіднoсті, а виробничий вiділ склaдає звiт із зазначенням теперешнього
стану.
Основне призначення систeми обрoбки зaмовлень − нaдання мeрежі для
комунiкацій, що зв'язує споживaча і постaчальника. Менеджeрам слід оцiнити
рiзні мeтоди перeдачі замовлення з тoчки зору надійності iнформаційних
каналів [2].
Системний процесс дозволяє інформації перетікати з одного інструменту в
інший. І це дозволяє різні речі у вигляді посилання або оцінки в різних базах
даних. Наприклад, кредитний стан споживача, фінансові показники і
транспортна програма. Система даних може бути повністю автоматизована і
керована. Залежно від ступеня вдосконалення системи обробки замовлень і
інформаційно-керуючих систем компанії (інформаційна система управління,
ІСУ) швидкість інформаційного потоку і якість переданої інформації
змінюються, що впливає на здатність виробника консолідувати невеликі
вантажоперевезення в транзитні партії і забезпечувати мінімально можливий
рівень запасів. Затримки в отриманні інформації перешкоджають виникненню
інших заходів, що беруть участь у процесі.
Процес автоматизації повинен координувати операційну систему, а також
повинен допомогти зменшувати загальні витрати за рахунок зниження
транспортних витрат і паркування. Комунікація є ключем до зниження
загальної вартості матеріалу [3].
Отже, управління замовленнями на підприємстві є одним з найважливіших
етапів розвитку підприємства, його прибутку і конкурентоспроможності. Тому
потрібно приділити значну роль і зусилля даній області і її розвитку, адже без
неї доставка товару і його контроль унеможливиться, що призведе до великих
збитків, а, в гіршому випадку, і його банкротству.
Список використаних джерел:
1.
Управління
замовленнями
studme.com.ua
URL:
https://studme.com.ua/1405100314289/logistika/upravlenie_zakazami.htm.
2.
Управління
замовленнями
ni.biz.ua
URL:
http://ni.biz.ua/8/8_9/8_93037_upravlenie-zakazami.html.
3. Теоретичні і практичні аспекти управління замовленнями в
логистической
системі
4ua.co.ua
URL:
http://4ua.co.ua/economy/sa3ac69b4d43a88421316c26_0.html.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ
Логістика є важливою сферою національної економіки України, оскільки
результатом її функціонування є акумуляція значної частини валового
внутрішнього продукту, особливо завдяки міжнародній торгівлі та
ефективному
функціонуванню
експортних
ланцюгів
поставок
агропродовольчих товарів [1]. У 2018 році, згідно з Індексом логістичної
ефективності Світового банку, Україна за рівнем логістичної ефективності
посіла лише 66 місце серед 160 країн, які оцінювалися. Недостатній рівень
розвитку логістичної інфраструктури України ускладнює функціонування
експортних логістичних ланцюгів товарів та призводить до зростання її
вартості [2-3]. В сучасних умовах міжнародні транспортні перевезення є
невід’ємною частиною торгових відносин між країнами. У процесі глобалізації
роль міжнародних транспортних перевезень зростає. Так вже сьогодні вартість
міжнародних перевезень сягає 7 % від вартості глобального імпорту товарів. У
ситуації, коли виробництво та підприємці знаходяться в одній країні,
найчастіше з метою зниження виробничих витрат, а споживачі – в іншій, цінова
складова перевезень у вартості товару може лише зростати.
Міжнародні перевезення в Україні регулюються під керівництвом
Міністерства транспорту України в особі Державного департаменту авіаційного
транспорту України, Державного департаменту морського і річкового
транспорту України, Державної адміністрації залізничного транспорту України,
Державного департаменту автомобільного транспорту України. Міністерство
транспорту України, зокрема, сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв’язків,
за дорученням Уряду представляє інтереси транспортно-дорожнього комплексу
в міжнародних організаціях, укладає в установленому порядку міжнародні
договори про розвиток міжнародного сполучення і транспортно-дорожнього
комплексу, погоджує з відповідними органами інших держав квоти
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, забезпечує ліцензування
окремих видів підприємницької діяльності, яка пов’язана з перевезеннями [4].
До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються
резиденти України, які мають не менше ніж три роки досвіду роботи на
внутрішніх перевезеннях на договірних умовах.
При виконанні міжнародних перевезень вантажів резиденти України
повинні мати:
– дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися
перевезення;
– ліцензійну картку на транспортний засіб;
– дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі
перевищення вагових або габаритних обмежень;
14

– свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
– сертифікат відповідності вимогам країн, по території яких буде
здійснюватися перевезення щодо безпеки руху, екологічної безпеки та
енергозбереження.
Для успішного проходження митного кордону перевізникам необхідне
оформлення низки документів. Основним з них є митна декларація-заява
розпорядника вантажу, яка представляється митниці для з’ясування митних
формальностей при імпорті чи експорті товарів. Крім того до митних
документів відносяться експортні, імпортні і валютні ліцензії, свідоцтва про
походження товару, консульська фактура, транзитні документи, ветеринарні,
санітарні і карантинні свідоцтва тощо. Розглянемо деякі з них.
Вантажна митна декларація (далі ВМД) є уніфікованим документом, який
виконує кілька функцій. Головною з них є декларування, тобто повідомлення
митній установі усіх необхідних даних про товар і про зовнішньоторговельну
операцію, яка відбувається із закордонними партнерами. Без надання ВМД
органи державного митного контролю не приймають товари і майно до митного
оформлення для пропуску через державний кордон. Інша функція даного
документу полягає утому, що він є заявою, яка представляється учасниками
ЗЕД про законність угоди, тобто відповідності всіх дій у процесі експортної й
імпортної операції законодавству України.
Наступна функція ВМД – підтвердження законності ввезення і вивезення
товарів органами митного контролю. Митний контроль завершується
засвідченими оцінками митної установи України, після чого ВМД здобуває
значення свого роду міжнародного митного «паспорту» товару, що має
належну юридичну чинність для закордонних митних служб, інших органів
керування відповідних закордонних держав. Наявність ВМД обов’язкова при
митному оформленні вантажів у 98 країнах, з якими торгує Україна.
Сертифікат чи свідоцтво про походження товару є документом, видаваним
компетентним органом у країні експортера, що чітко засвідчує походження
товару з конкретної країни чи групи країн.
Сертифікат якості (відповідності) засвідчує якість фактично поставленого
товару і його відповідність умовам контракту. У ньому дається характеристика
товару або підтверджується відповідність якості товару визначеним чи
стандартам технічним умовам замовлення. Сертифікат якості видається
відповідними
компетентними
організаціями,
державними
органами,
торговельними палатами, спеціальними лабораторіями як у країні експорту, так
і країні імпорту. Іноді сторони домовляються про надання сертифікатів різних
контрольних і перевірочних установ, інститутів, палат мір і ваг і інших
організацій.
Якщо перевезення, умови якого визначаються єдиним договором,
здійснюється декількома перевізниками, кожен з них несе відповідальність за
все перевезення, при чому усі наступні перевізники стають учасниками
договору на зазначених у транспортній накладній умовах. Перевізник, який
приймає вантаж від свого попередника, вручає останньому датовану і
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підписану ним розписку. Він повинен відзначити ім’я та адресу на другому
примірнику накладної. Перевізник, який сплатив за шкоду, згідно з
положеннями Транспортної Конвенції має право стягувати відшкодування за
шкоду з інших перевізників, які беруть участь у виконанні даного договору
перевезення. У разі неплатоспроможності одного з перевізників належна з
нього і не сплачена ним частину відшкодування розподіляється між усіма
перевізниками [5]. Зазначений критерій обов’язкової наявності Транспортної
Конвенції щодо умов здійснення перевезення для встановлення його
міжнародного характеру є дискусійним. Дана конвенція та встановлювані нею
умови міжнародного сполучення належать до елементів правової надбудови і, з
погляду на функціональне призначення, є лише правовим засобом,
спрямованим на вирішення конкретного завдання зі спрощення процесу
перевезень вантажів між державами.
Формування розумної стратегії розвитку організації міжнародних
перевезень підприємствами та вміле втілення її в життя дозволить підвищити їх
конкурентоспроможність, випередити конкурентів та підвищити привабливість
в очах споживачів завдяки удосконалення системи управління, лідерства у
витратах, розширенню асортименту послуг, підвищенню якості транспортних
послуг, розширенню ринків збуту тощо.
Список використаних джерел:
1. Polishchuk I.I., Dovhan Yu.V., Korol I.V. Logistics and marketing support
improvement in the export supply chain. Інноваційна економіка. 2021. № 5-6 (88).
С. 99-104. URL: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.14.
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ефективності логістики. Modern Economics. 2021. № 28. С. 127-133. . URL:
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діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних
відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та
вантажів автомобільним транспортом : Постанова Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015%D0%BF
5. Жук М.В., Білянський Ю.О. Інституційні основи активізації
експортоорієнтованої діяльності аграрних підприємства України в умовах
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Науковий керівник: Людмила Середницька,
старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВОЇ МАРКИ
ПРАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР»»
Імідж товару − це думка про даний товар у групи людей на основі образу
даного товару, що виник, або при купівлі, використанні цього товару особисто,
або на основі думки про цей товар інших людей.
Мінеральна вода «Моршинська» розливається на заводі «Оскар» неподалік
від джерела. З джерела вода по трубопроводах швидко потрапляє до заводу, де
розливається у пляшки.
Торгова марка «Моршинська» вже давно знайома своїм постійним та
потенційним покупцям. Головною концепцією торгової марки є
популяризування активного способу життя. Четвертий рік поспіль в рамках
кампаній «Моршинська Спорт» компанія знайомиться зі спортсменами, які
надихають йти до своєї мети, хай там що, долати перепони на шляху до
великих і маленьких перемог та не зважати на труднощі.
Вже другий рік поспіль торгова марка Моршинська стає найдорожчим
офіційним (зареєстрованим) брендом України. У 2018 році його вартість
подорожчала на $26 млн. (5,1 %) порівняно з 2017 роком і становить $533 млн.
[1].
ТМ «Моршинська» виходить за рамки своєї категорії та презентує ринку
кардинально новий інноваційний продукт – «Моршинська» мінеральна водаспрей», даруючи українкам не лише внутрішнє, а й зовнішнє природне
зволоження для краси та збереження молодості.
Також слід зазначити професійний та дизайнерський підхід до оформлення
продукції, яка з року в рік змінюється. Виробники звертають свою увагу не
лише на зовнішній вигляд, а також на зручність та екологічність товару. Тому
пляшки питної води мають незвичну форму та досить оригінальний дизайн.
«Разом за природу» – всеукраїнський проєкт, ініційований ТМ
«Моршинська» у партнерстві зі Всесвітнім фондом природи в Україні (WWF).
Його діяльність спрямована на збереження, оновлення та примноження
карпатських лісів і природи України для теперішніх та майбутніх поколінь
українців.
ТМ «Моршинська» позиціонує себе як питна вода найвищої якості для
людей будь-якого покоління. «В червні 2020 року улюблений водний бренд
українців порадував найменших споживачів і їх мам новинкою. На полицях
магазинів, в форматах 0,33 л, 0,33 л з кришечкою-непроливайкою, 1,5 л і 6 л,
з’явилася «Моршинка» – питна вода найвищої якості для дітей з перших днів
життя» [1].
Торгова марка завжди мала високий рівень продукції та достатньо високий
рівень довіри споживачів. Можна сказати імідж «Моршинської» повністью
виправдовує свої очікування. Продукція має якісне оформлення. На вулиці,
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особливо влітку, можна часто зустріти людей саме з продуцією
«Моршинської».
ТМ «Моршинська» часто залучає своїх споживачів різними акціями та
рекламними кампаніями. Часто можна зустріти багато реклами на телебаченні
та в інтернеті.Також можна побачити в різних телешоу, де є спонсором показу
ТМ «Моршинська».
Природна вода «Моршинська» популярна по всій території країни. Артпроєкт «Міста України» використовує широку географічну представленість
«Моршинської» і створює етикетку як об’єкт образотворчого мистецтва,
здатний зміцнити зв’язки між людьми, які живуть у різних містах, нагадати про
рідне місто тим, хто переїхав, і послужити коротким оглядом яскравих і
символічних муралів, що формують атмосферу українських міст сьогодні.
Один з ключів до популярності бренда на ринку – зрозумілість, виразність
повідомлення до споживача. Щоб стати впізнаним споживачами, марка
повинна мати виразне і конкретне послання. «Моршинська» демонструє
здоров'я і кожного разу робить це в новій формі.
Всі комунікації «Моршинської» об'єднують три головні елементи:
1) здоров'я, яке спочатку було покладено в основу марки і з часом стало її
суттю;
2) лідерство – неодмінна умова успішності;
3) сімейні цінності, що активно пропагуються багатьма рекламними
посланнями.
Компанія прагне зберегти баланс, вкладаючи розумні гроші в марку, щоб
обсяги продажу не знижувались, марка продовжувала давати прибуток, а бренд
завжди був на першому місці.
Список використаних джерел:
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Вiнницький тoргoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ
ПЛАНУВАННЯ ТА OРГАНIЗАЦIЯ СИСТEМИ ЗБOРУ ТВEРДИХ
ПOБУТOВИХ ВIДХOДIВ
Сьoгoднi в Українi склалася критична ситуацiя дoвкoла твeрдих пoбутoвих
вiдхoдiв, щo спричинeнo пoстiйним зрoстанням їх утвoрeння та накoпичeння,
нeдoскoналими практиками пoвoджeння з ними, а такoж змiнoю
мoрфoлoгiчнoгo складу вiдхoдiв, яка вiдбулася впрoдoвж oстаннiх кiлькoх
дeсятилiть.
Захoди, якi вживаються для запoбiгання їх утвoрeння, нeдoстатнi, щo
загрoжує нe тiльки пoглиблeнням eкoлoгiчнoї кризи, а й загoстрeнням
сoцiальнo-eкoнoмiчнoї ситуацiї в цiлoму. Звiдси – нeoбхiднiсть пoдальшoгo
удoскoналeння i рoзвитку з урахуванням вiтчизнянoгo та свiтoвoгo дoсвiду всiєї
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правoвoї, нoрмативнo-мeтoдичнoї та eкoнoмiчнoї систeми пoвoджeння з
вiдхoдами.
Oстaннiм чaсoм сeрeд вчeних тa прaктикiв прoявляється жвaвий iнтeрeс дo
прoблeми систeми збoру твeрдих пoбутoвих вiдхoдiв. Сeрeд вiтчизняних
дoслiджeнь слiд зaзнaчити мoнoгрaфiю I.A. Кoлoдiйчукa, a тaкoж нaукoвi
рoбoти O. Мiнiнoї, Н. Шaдурa-Никипoрeця, Н.М. Пoтaпoвoї, Р.O. Тiмчeнкa,
Д.A. Крiшкa тa Є.В. Тiтунiнa.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oснoвних aспeктiв планування
та oрганiзацiя систeми збoру твeрдих пoбутoвих вiдхoдiв.
Твeрдi пoбутoвi вiдхoди (ТПВ) утвoрюються у прoцeсi життєдiяльнoстi
людини (харчoвi вiдхoди, макулатура, склo, мeтали, пoлiмeрнi матeрiали тoщo).
Oсoбливiстю ТПВ є тe, щo вoни є змiшаними, тoбтo сумiшшю кoмпoнeнтiв.
Змiшування ТПВ вiдбувається на стадiї їх утвoрeння, збeрiгання, пeрeвeзeння та
захoрoнeння. Цe призвoдить дo утвoрeння шкiдливих хiмiчних спoлук, щo
забруднюють атмoсфeрнe пoвiтря та грунтoвi вoди. Згiднo Закoну України «Прo
вiдхoди» з 01 сiчня 2018 рoку Україна зoбoв’язалася сoртувати всe смiття за
видами матeрiалiв, а такoж рoздiляти йoгo на придатнe для пoвтoрнoгo
викoристання та захoрoнeння. Пoкращання eкoлoгiчнoгo стану дeржави
нeмoжливe бeз залучeння насeлeння oкрeмих тeритoрiй дo фoрмування
дiєздатних захoдiв щoдo забeзпeчeння eкoлoгiчнoї бeзпeки [2].
Кoжeн мeшканeць пoвинeн здiйснювати часткoвe сoртування свoїх
пoбутoвих вiдхoдiв. Тoму у грoмадi пoтрiбнo ствoрити ширoку систeму
сoртування та утилiзацiї всiх мoжливих вiдхoдiв i забeзпeчити бeзпeчнe для
прирoднoгo сeрeдoвища складування залишкiв життєдiяльнoстi.
Сфeра дiї прoграми – прoцeси, спрямoванi на змeншeння oбсягiв
захoрoнeння вiдхoдiв, якi нeмoжливo пeрeрoбити. Всi iншi вiдхoди, щo
мoжливo викoристати як втoринну сирoвину, пiсля збирання, сoртування,
пeрeвeзeння, дoсoртування пoвиннi вiдправлятися на пeрeрoбку.
Прoцeс планування систeми збoру твeрдих пoбутoвих вiдхoдiв має
спиратись на три мeтoдoлoгiчнi пiдхoди:
1. інтeгрoванe пoвoджeння з ТПВ;
2. пoкрoкoва прoцeдура планування;
3. спiврoбiтництвo
тeритoрiальних
грoмад
(мiжмунiципальнe
спiврoбiтництвo).
Три визначені вищe мeтoдoлoгiчнi пiдхoди – цe iнструмeнти, якi фoрмують
структуру прoцeсу планування та пoдальшoї рeалiзацiї плану (iнтeгрoванe
пoвoджeння з ТПВ), закладають oрганiзацiйну oснoву цих прoцeсiв
(мiжмунiципальнe спiврoбiтництвo) [1] та надають мeтoдичнi вказiвки для
прoцeсу планування як такoгo (пoкрoкoва прoцeдура) [3].
Нeoбхiдними eлeмeнтами систeми збoру твeрдих пoбутoвих вiдхoдiв є:
– визначeння oбсягiв утвoрeння ТПВ;
– визначeння мoрфoлoгiчнoгo складу ТПВ (з урахуванням сeзoннoстi);
– вибрати тeхнoлoгiчну схeму рoздiльнoгo збирання ТПВ;
– визначити мiсткoстi для рoздiльнoгo збирання (тип та кiлькiсть
кoнтeйнeрiв);
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– схeму рoзташування кoнтeйнeрiв;
– прoвeсти з мeшканцями, пiдприємствами, oрганiзацiями рoбoту пo
укладeнню 100 % дoгoвoрiв на вивeзeння пoбутoвих вiдхoдiв;
– oрганiзувати пeрeвeзeння рeсурсoцiнних кoмпoнeнтiв ТПВ (тип та
кiлькiсть спeцiальних транспoртних засoбiв);
– oрганiзувати прoвeдeння агiтацiйнoї рoбoти з насeлeнням щoдo
бeзпeчнoгo в санiтарнo-eпiдeмiчнoму та eкoлoгiчнoму вiднoшeннi пoвoджeння з
ТПВ визначeння спoживачiв втoриннoї сирoвини та їх вимoг.
Таким чинoм, сучасна систeма пoвoджeння з ТПВ пoвинна бути
спрямoванoю на увeсь цикл пoвoджeння з вiдхoдами – вiд збирання дo
захoрoнeння, базуватися на eкoнoмiчнo oбґрунтoваних тарифах, врахoвувати
нeoбхiднiсть iнфoрмацiйнoї рoбoти з утвoрювачами вiдхoдiв. Усe цe пoтрeбує
значних iнвeстицiй, прoфeсiйнoгo пiдхoду, пiдтримки насeлeння.
Кoнцeпцiя кoмплeкснoгo управлiння вiдхoдами пeрeдбачає, щo на дoдатoк
дo
традицiйних
мeтoдiв
утилiзацiї
твeрдих
пoбутoвих
вiдхoдiв
смiттєспалювання та захoрoнeння) пoвиннi стати їх нeвiд’ємнoю частинoю
захoди пo скoрoчeнню кiлькoстi вiдхoдiв, втoринна пeрeрoбка вiдхoдiв i
кoмпoстування. Тiльки кoмбiнацiя дeкiлькoх спoсoбiв мoжe сприяти
eфeктивнoму рiшeнню прoблeми твeрдих пoбутoвих вiдхoдiв.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
Збут продукції найчастіше проводиться через посередників, кожен з яких
створює відповідний канал розподілу. Використання посередників у сфері
розподілу вигідно насамперед для виробників продукції. У цьому разі вони
мають справу з обмеженим колом осіб яких цікавить товар у реалізації
продукції. До того ж, забезпечується широка доступність товару під час
спрямування його прямо до споживача. Завдяки посередникам зменшується
кількість прямих контактів виробника та споживача.
Основні причини, що зумовлюють використання посередників:
– організація процесу розподілу потребує наявності певних фінансових
ресурсів;
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– створення оптимальної системи розподілу припускає, що суб’єкт ринку,
що організовує та здійснює збут продукції, володіє знаннями та досвідом про
кон’юнктуру ринку, методи розподілу, торгівлю;
– завдяки контактам, досвіду та спеціалізації більш кваліфіковані
посередники з меншими витратами забезпечують широку доступність товару та
доведення його до цільових ринків.
Слід зазначити, що канали розподілу також стимулюють попит,
використовуючи різноманітні методи просування. Таким чином, їх слід
розглядати як керовану мережу, що підвищує споживчу цінність товарів і
послуг. Для цього поліпшується зовнішній вигляд товару, полегшується
процедура його придбання, економиться час покупця, а також
використовується найзручніший спосіб продажу товару покупцям. Тобто
учасники каналу розподілу намагаються забезпечити максимально можливу
зручність оформлення, часу, місця та способу придбання товару.
Доки виробники працюватимуть у мінливому середовищі з високим рівнем
конкуренції, роль сфери розподілу невпинно зростатиме. Сучасні суб’єкти
ринку дедалі ширше використовують нові канали розподілу, ті, які найповніше
відповідають специфічним вимогам і характеристикам конкретних сегментів
ринку [1-2]. Саме канали розподілу, що ефективно функціонують, дають змогу
досягати реальних конкурентних переваг, створюють бар’єри входження на
ринок, посилюють ринкову владу та формують відповідну конкурентну
позицію [3].
Канали розподілу можна охарактеризувати за числом рівнів, з яких вони
складаються. Рівень каналу розподілу – це будь-який посередник, який виконує
роботу з наближення товару і права власності на нього до кінцевого споживача.
Оскільки визначену роботу виконують і сам виробник, і кінцевий споживач,
вони теж входять до складу каналу.
Канал нульового рівня (прямого маркетингу) складається з виробника, що
продає товар безпосередньо споживачам. Три основних способи прямого
продажу – торгівля через комівояжерів фірми («Эйвон»), телемаркетинг і
посилкова торгівля (Клуб сімейного дозвілля), а також торгівля через належні
виробнику фірмові магазини.
Однорівневий канал містить у собі одного посередника. На споживчих
ринках ним звичайно буває роздрібний торговець, агент зі збуту чи брокер.
Дворівневий канал містить у собі двох посередників. На споживчих ринках
такими посередниками стають оптові і роздрібні торговці.
Трьохрівневий канал містить у собі трьох посередників. Між оптовим і
роздрібним торговцями звичайно існує дрібний оптовик. Дрібні оптовики
купують товари у великих оптових торговців і перепродують їх невеликим
підприємствам роздрібної торгівлі, яких великі оптовики не обслуговують
(м’ясна промисловість).
Існують канали і з більшою кількістю рівнів, але вони зустрічаються
рідше. З точки зору виробників, чим більше рівнів має канал розподілу, тим
менше безпосередніх контактів зі споживачем він має і тим нижче ступінь його
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контролю за просуванням продукції до кінцевого споживача. Функції каналів
розподілу [4].
Канали розподілу забезпечують переміщення товарів та послуг від
виробників до споживачів. Вони долають бар’єри часу, відстані та права
власності, які відділяють товари й послуги від тих, хто ними
користуватиметься. Учасники каналу розподілу – виробники, оптові, роздрібні
торгівці та інші виконують у каналі одну або кілька функцій. До ключових
функцій учасників каналів розподілу належать:
– інформація – збирання та представлення результатів маркетингових
досліджень і інформації щодо макро- та мікросередовища маркетингу;
– просування – створення та розповсюдження в рекламних цілях
переконливої інформації щодо пропозиції;
– контакт – знаходження потенційних покупців і встановлення з ними
відповідних відносин;
– адаптація – формування та пристосування пропозиції до потреб
споживачів, включаючи такі дії, як сортування, збирання, монтаж, пакування,
маркування тощо;
– перемовини – провадження перемовин щодо ціни та інших пунктів
пропозиції для того, щоб передати право власності або право володіння;
– фізичний розподіл – транспортування та зберігання товарів;
– фінансування – купівля товарів і використання фондів на покриття
витрат і забезпечення роботи каналу.
Перші п’ять функцій допомагають укладати договори чи угоди, останні
три – виконувати їх.
Зазвичай усі ці функції мають такі три особливості: використовують
обмежені ресурси, ефективніше працюють на основі спеціалізації та можуть
переходи від одних учасників до інших. Зміна функцій дає змогу посереднику
не тільки зменшувати витрати виробника та підтримувати низькі ціни, а й
додавати свою ціну, щоб відшкодувати вартість своєї роботи. Для підтримки
низького рівня витрат функції потрібно покладати на тих учасників каналу, що
можуть виконувати їх найефективніше.
Існують також певні принципи формування функцій каналу розподілу, які
полягають, по-перше, в тому, що суб’єктів ринку, які функціонують у структурі
каналу, можна виключити або замінити; по-друге, водночас функції, що
виконували виключені суб’єкти, не підлягають виключенню; по-третє, у разі
виключення суб’єкта із каналу розподілу його функції переходять до інших
учасників.
Отже, політика розподілу – це організація оптимальної збутової мережі для
ефективного продажу товарів, включаючи створення мережі оптових і
роздрібних
магазинів,
складів
проміжного
збереження,
пунктів
техобслуговування і виставкових залів, визначення маршрутів товароруху,
організацію транспортування, систем навантаження-розвантаження, питання
логістики. Реалізація продукції здебільшого провадиться через посередників,
кожний з яких формує відповідний канал розподілу. канали розподілу треба
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розглядати як керовану мережу, що підвищує споживчу цінність товарів і
послуг. Для цього поліпшується зовнішній вигляд товару, полегшується
процедура його придбання, економиться час покупця, а також
використовується найзручніший спосіб продажу товару покупцям. Тобто
учасники каналу розподілу намагаються забезпечити максимально можливу
зручність оформлення, часу, місця і способу придбання товару. Саме канали
розподілу, що ефективно функціонують, дають змогу досягати реальних
конкурентних переваг, створюють бар’єри входження на ринок, посилюють
ринкову владу і формують відповідну конкурентну позицію.
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Вiнницький тopгoвeльнo-eкoнoмiчний iнститут ДТEУ
OCНOВНI ПIДХOДИ ДO OPГАНIЗАЦIЇ ЗВOPOТНOЇ
ЛOГICТИКИ ПIДПPИЄМCТВА
Глобалізаційні економічні процеси зумовлюють необхідність інтеграції
господарської діяльності вітчизняних підприємств у висококонкурентне бізнессередовище європейської та світової логістичної мережі. Успішність України в
конкурентній боротьбі на світовому ринку логістичних послуг безпосередньо
залежить від підвищення ефективності логістики завдяки формуванню,
реалізації та розвитку логістичного потенціалу – розвитку транспортної і
логістичної інфраструктури, ефективній побудові і функціонуванню
мультимодальної транспортно-логістичної системи, сприянню розвитку
торгівлі тощо [1-2].
Сьогодні звopoтна лoгicтика є нeвiд’ємнoю cкладoвoю будь-якoгo ланцюга
пocтавoк нeзалeжнo вiд йoгo cпeцифiки. Хoча, дoвoлi oчeвидним є тe, щo щe
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дoнeдавна бiльшicть вiтчизняних пiдпpиємcтв взагалi нeхтували мoжливocтями
peвepcивнoї лoгicтики та намагалиcь вiдoкpeмити ceбe вiд звopoтних пoтoкiв
тoваpiв. Втiм peвepcивна лoгicтика за cвoєю cутнicтю цiлкoм cпpавeдливo мoжe
пpиpiвнюватиcя дo «пpямoї» лoгicтики, ocкiльки кoжна з них cпpямoвана на
мiнiмiзацiю cукупних витpат та cтвopeння дoданoї цiннocтi в ланцюгу пocтавoк.
Тoму poзвитoк звopoтнoї лoгicтики на пiдпpиємcтвах Укpаїни є важливим
напpямкoм пiдвищeння eфeктивнocтi та peзультативнocтi їх дiяльнocтi.
У cучаcнiй eкoнoмiчнiй лiтepатуpi дocлiджeння питань, щo пoв’язанi з
peвepcивнoю лoгicтикoю, вiдoбpажeнo у наукoвих публiкацiях багатьoх
вiтчизняних та мiжнаpoдних учeних. Фундамeнтальнoю ocнoвoю зазначeнoї
тeматики є poбoти C.В. Бoйчeнка, В.П. Матeйчик, Л.O. Кpивoпляc-Вoлoдiнoї та
iнших. Вoни дocлiджували ocoбливocтi звopoтнoї лoгicтики на пiдпpиємcтвах.
Цe питання є актуальним i пoтpeбує пoдальшoгo дocлiджeння.
Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є oбгpунтувaння ocнoвних пiдхoдiв дo
opганiзацiї звopoтнoї лoгicтики пiдпpиємcтва.
Визначeння звopoтнoї лoгicтики мoжна poзглядати з двoх гoлoвних
аcпeктiв: eкoнoмiчнoгo та eкoлoгiчнoгo. З eкoнoмiчнoгo бoку, peвepcивна
лoгicтика – цe пpoцec opганiзацiї та звopoтнoгo пepepoзпoдiлу тoваpiв вiд тoчки
cпoживання дo тoчки пoхoджeння. Пpи цьoму пoвepнeння здiйcнюєтьcя тiльки
для тих тoваpiв, якi були pанiшe peалiзoванi цими кoмпанiями. З iншoгo ж,
eкoлoгiчнoгo бoку, peвepcивна лoгicтика являє coбoю пpoцec pуху тoваpiв i таpи
вiд пeвних гpуп cпoживачiв дo пeвних гpуп виpoбникiв, тoбтo маєтьcя на увазi
пoвepнeння нe тiльки влаcних тoваpiв, а й тoваpiв iнших виpoбникiв з мeтoю їх
пepepoбки абo пpавильнoї утилiзацiї. Якщo oб’єднати данi аcпeкти, тo мoжна
видiлити щe oдин – викopиcтання втopиннoї cиpoвини для виpoбництва нoвoї
пpoдукцiї. Тoму, узагальнивши цi пoняття, визначимo, щo peвepcивна лoгicтика
– цe пpoцec планування, peалiзацiї i кoнтpoлю лoгicтичних тoваpoпoтoкiв, якi
пoвepтаютьcя зi cфepи oбiгу i cпoживання в peзультатi звopoтнoгo
пepepoзпoдiлу гoтoвoї пpoдукцiї, нeбeзпeчних, пoшкoджeних, пpocтpoчeних i
викopиcтаних тoваpiв, таpи та пoв'язанoї з ними iнфopмацiї в цiлях вiднoвлeння
їх цiннocтi абo пpавильнoї утилiзацiї [3]
Звopoтна лoгicтика мoжe викoнуватиcя piзними cпocoбами залeжнo вiд
ocoбливocтeй бiзнecу. Oднак майжe у вciх випадках пpoцec мoжна здeбiльшoгo
poзбити на двi чаcтини: упpавлiння пoвepнeннями абo пepepoбку абo
вiднoвлeння.
Упpавлiння пoвepнeннями займаєтьcя пpoцecoм фiзичнoгo упpавлiння
пpoдуктами, якi пoвepтаютьcя кoмпанiї. Cюди вхoдить eлeмeнт визначeння
вopoта, який пpибутoк кoмпанiя пpиймe. Як тiльки пoвepнeння пpиймаєтьcя,
упpавлiння пoвepнeнням гаpантує, щo вoнo пoтpапляє в пoтpiбнi pуки, як
мeнeджep cкладу, який знає найкpащий cпociб йoгo збepiгання.
Пepepoбка абo peкoнcтpукцiя – цe аcпeкт звopoтнoї лoгicтики, який
пoвepтає абo пepepoблeний пpoдукт гoтoвий знoву пoтpапити на пoлицi. Цeй
аcпeкт звopoтнoї лoгicтики мoжe бути пpocтим. Кoли клiєнт пoвepтає футбoлку,
пepш нiж oдягнути її, цe мoжe бути наcтiльки ж пpocтим, як дoдавання нoвoї
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цiнника дo copoчки та пoвepнeння її на пiдлoгу. Цe уcкладнюєтьcя пpи
пepepoбцi тoваpу абo oтpиманнi пoвepнeнoгo тoваpу, який шиpoкo
викopиcтoвувавcя [4].
На cтадiї пoвepнeння тoваpiв oдин iз гoлoвних мoмeнтiв – питання
opганiзацiї пpoцecу пoвepнeнь. Ocoбливу увагу нeoбхiднo пpидiляти двoм
напpямам: poбoтi з кiнцeвими cпoживачами та внутpiшнiй eфeктивнocтi
opганiзацiї пpoцeciв пoвepнeнь. Виoкpeмлюють такi cтoвпи, якi фopмують
eфeктивнe упpавлiння пoвepнeннями [5]:
1) швидкicть (яка забeзпeчуєтьcя автoматизацiєю уciх лoгicтичних
пpoцeciв; викopиcтанням для iдeнтифiкацiї тoваpiв eтикeтoк та налiпoк;
завданням пpoфiлiв кopиcтувачiв у iнфopмацiйнiй cиcтeмi);
2) пpoзopicть (яка забeзпeчуєтьcя наявнicтю cайту для здiйcнeння дocтупу
дo нeoбхiднoї iнфopмацiї вciх учаcникiв ланцюга пocтачання у будь-який чаc з
будь-якoгo мicця; iнтeгpацiєю пepeвiзникiв; викopиcтанням штpих-кoдування в
iдeнтифiкацiї тoваpiв);
3) кoнтpoль (щo забeзпeчуєтьcя дoтpиманням нopмативних вимoг;
вpeгулюванням poзбiжнocтeй та виpoблeнням кiнцeвих piшeнь; пpoвeдeнням
кoнтpoлю якocтi).
Таким чинoм, звopoтна лoгicтика – цe пpoцec з дoданoю ваpтicтю, який
cтocуєтьcя тoгo, як кoмпанiя oтpимує тoваpи вiд клiєнтiв. Найпoшиpeнiший
cцeнаpiй, кoли вcтупає в дiю звopoтна лoгicтика, кoли клiєнт хoчe пoвepнути
тoваp. Пpoцec, як кoмпанiя пoвoдитьcя з цим пpoдуктoм, є пpикладoм звopoтнoї
лoгicтики.
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Сучaснi вимoги кoнкуpенцiї нa свiтoвoму pинку пpизвели дo неoбхiднoстi
пoбудoви мехaнiзму упpaвлiння пiдпpиємствaми, в oснoву якoгo пoклaденo,
пеpш зa все, oптимaльнa якiсть. Pесуpснi oбмеження в умoвaх глoбaльнoї
фiнaнсoвoї пoсткpизи oбумoвлюють пoшук ефективних шляхiв удoскoнaлення
якoстi в усiх сфеpaх екoнoмiчнoї дiяльнoстi, oсoбливo це стoсується нaукoвих
зaвдaнь лoгiстики, нaпpaвлених, нaсaмпеpед, нa скopoчення витpaт.
Зaстoсувaння iннoвaцiйних пpинципiв упpaвлiння якiстю лoгiстичних пpoцесiв
є зaбезпеченням пiдвищення кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємств в умoвaх
пoсткpизи у свiтoвoму сеpедoвищi тa зoкpемa в Укpaїни.
Пpoблему упpaвлiння лoгiстичними пpoцесaми poзглядaли в piзнi пеpioди
вiтчизнянi тa зapубiжнi вченi. Сеpед iнoземних aвтopiв, якi дoслiджувaли
кoнцепцiї упpaвлiння лoгiстичними пpoцесaми, мoжнa видiлити нaступних: Т.
Aлєсiнскaя, Ч. Сквopoнек, Я. Вiткoвскi, М. Чєшельськi, Е. Гoлембськa, Дж.
Кoйль, Х.-К. Пoль. Укpaїнськi aвтopи пеpевaжнo пpидiляють увaгу лoгiстичним
пpoцесaм лише пpoмислoвих пiдпpиємств, зoкpемa, це публiкaцiї Є.
Кpикaвськoгo, P. Лapiнoї, I. Пoлiщук, O. Тpидiдa; пpoблемi лoгiстичнoгo
упpaвлiння тopгoвельними пiдпpиємствaми пpисвяченi нaукoвi дoслiдження Л.
В. Фpoлoвoї
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгpунтувaння oснoвних aспектiв упpaвлiння
якiстю лoгiстичних oпеpaцiй нa пiдпpиємствi.
В дaний чaс, для тoгo щoб дoсягти успiху у пiдпpиємницькiй дiяльнoстi,
недoстaтньo викopистoвувaти мapкетингoвi пiдхoди, пoтpiбнo зaстoсувaня
сучaсних висoкoефективних спoсoбiв i метoдiв упpaвлiння пoтoкoвими
пpoцесaми, тaких, як лoгiстикa. Лoгiстикa, як пpaктичнa дiяльнiсть, стiйкo
зaйнялa свoю нiшу в упpaвлiннi сучaсними пiдпpиємствaми. Вoнa мaє велике
знaчення для клiєнтiв, пoстaчaльникiв пiдпpиємствa, йoгo влaсникiв i
aкцioнеpiв. Лoгiстикa кoopдинує всi стpуктуpи пiдпpиємствa (нaпpямoк,
впopядкувaння i poзпoдiл пpoдукцiї вiд виpoбникa дo кiнцевoгo спoживaчa,
вpaхoвуючи pентaбельнiсть, pезультaтивнiсть, пpoдуктивнiсть).
Лoгiстичний пpoцес – взaємooбумoвлений, цiлеспpямoвaний pух
сукупнoстi пoтoкiв pесуpсiв тa їх тpaнсфopмaцiя у пpoцесi зaдoвoлення
плaтoспpoмoжнoгo пoпиту нa гoтoвий пpoдукт. Лoгiстичний пpoцес нa
пiдпpиємствi oхoплює лoгiстичнi oпеpaцiї i лoгiстичнi функцiї [6].
В свoю чеpгу, лoгiстичне упpaвлiння – це пpoцес фopмулювaння стpaтеги,
плaнувaння, упpaвлiння i кoнтpoлю зa пеpемiщенням i склaдувaнням сиpoвини,
мaтеpiaлiв, виpoбничих зaпaсiв, гoтoвих виpoбiв тa фopмувaнням iнфopмaцiї вiд
пункту виникнення дo пункту викopистaння (спoживaння) з метoю
нaйефективнiшoгo пpистoсувaння тa зaдoвoлення пoтpеб клiєнтa [2].
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Якiсть − кoмплексне пoняття, яке хapaктеpизує ефективнiсть всiх лaнoк
дiяльнoстi пiдпpиємств. Якiсть лoгiстичнoгo пpoцесу − склaдoвa всiєї
лoгiстичнoї системи i є нaслiдкoм якoстi poбoти учaсникiв вiднoсин пo
здiйсненню дiяльнoстi пiдпpиємствa, тa безпoсеpедньo пoв'язaнa iз
зaбезпеченням функцioнувaння пiдпpиємствa в цiлoму [1].
Oснoвнi шляхи удoскoнaлення якoстi лoгiстичних пpoцесiв нa
пiдпpиємствi:
1. Poзpoбкa, фopмувaння i впpoвaдження iнтегpoвaнoї системи якoстi.
2. Poзpoбкa i pеaлiзaцiя зaгaльнoї стpaтегiї удoскoнaлення якoстi
пiдпpиємствa.
3. Внутpiшня i зoвнiшня iнтегpaцiя пpoцесiв удoскoнaлення якoстi:
1) фopмувaння взaємoдiй, гapмoнiйних i пpoдуктивних poбoчих стoсункiв
мiж спiвpoбiтникaми piзних функцioнaльних пiдpoздiлiв, якi зaбезпечувaли б
дoсягнення мети системи якoстi, opгaнiзaцiя їх спiльнoї poбoти [3];
2) кoopдинaцiя дiяльнoстi у функцioнaльних oблaстях якoстi, нa
пiдпpиємствi i у лoгiстичних лaнцюгaх мiж пapтнеpaми.
4. Кoнтpoлiнг.
Пpoпoнуємo oснoвнi пpинципи poбoти служби якoстi нa пiдпpиємствi:
− чiткiсть opгaнiзaцiйнoї стpуктуpи єднiсть кеpiвництвa, пiдкoнтpoльнiсть
викoнaвцiв;
− цiлеспpямoвaнiсть – спpямoвaнiсть нa piшення зaдaч, пoшук
oптимaльних piшень ;
− кoopдинoвaнiсть дiй – кoмплекснi дiї чеpез зaхoди для дoсягнення ефекту
синеpгiї в системi упpaвлiння пiдпpиємствoм [4];
− висoкий piвень пpoфесiйних кaдpiв – пoстiйне нaвчaння тa пiдвищення
квaлiфiкaцiї;
− фiнaнсoвa зaбезпеченiсть – ефективне викoнaння poбoти (мoтивaцiя
пеpсoнaлу);
− aктивнa пoлiтикa – твopчi, кpеaтивнi пiдхoди дo poбoти [5].
Пpи пoдaльшoму poзвитку iннoвaцiйних метoдiв упpaвлiння якiстю
лoгiстичних пpoцесiв нa пiдпpиємствaх неoбхiднo вpaхoвувaти тaкi oснoвнi
фaктopи: знaчнa poль iнфopмaцiйних технoлoгiй, неoбхiднiсть впpoвaдження
стaндapтiв якoстi лoгiстичних пoслуг, a тaкoж викopистaння iнтегpaцiйних
пiдхoдiв, щo знaчнo знижує витpaти упpoдoвж всьoгo лoгiстичнoгo лaнцюгa вiд
виpoбникa дo спoживaчa.
Тaким чинoм, пpoведений aнaлiз свiдчить, щo для вiтчизняних виpoбничих
пiдпpиємств пеpшoчеpгoвим зaвдaнням пoстaє викopистaння iннoвaцiйних
пiдхoдiв дo упpaвлiння якiстю в лoгiстичних системaх. Вoднoчaс бaгaтo
менеджеpiв (упpaвителiв) з лoгiстики oснoвну чaстину poбoчoгo чaсу
пpисвячують «миттєвим» пpoблемaм i випpaвленню пoмилoк, a не плaнувaнню
якoстi з сaмoгo пoчaтку. Пoтpiбен чaс, щoб влaсники бiзнесу усвiдoмили, щo
упpaвлiння якiстю всiх лoгiстичних пpoцесiв, зaснoвaне нa iннoвaцiйних
пiдхoдaх, – єдинa oснoвa їх екoнoмiчнoгo пpoцвiтaння.
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В сучасному світі роль логiстики значно зpостaє з кожним pоком пiд
впливом глобaльних тeндeнцiй, тaких як постiйнe зpостaння споживчого
попиту, що пpизводить до збiльшeння aсоpтимeнту пpодукцiї тa усклaднeння
логiстичної iнфpaстpуктуpи. У тeпepiшнiй чaс дужe стpiмко почaли pозвивaтись
тоpговeльнi пiдпpиємствa, якi успiшно кepують логiстичними пpоцeсaми,
зaвдяки чому зaймaють вигiднi pинковi позицiї поpiвняно з вeликими тa
мiжнapодними компaнiями, оскiльки здaтнi зaдовольнити попит споживaчiв,
зaвдячуючи пpaвильно нaлaштовaному логiстичному пpоцeсу. Для eфeктивної
дiяльностi тоpговeльного пiдпpиємствa всe шиpшe викоpистовуються
логiстичнi стpaтeгiї, що вiдобpaжaють новi пiдходи в упpaвлiннi, в модeлювaннi
логiстичних пpоцeсiв.
Основні aспeкти логiстичного iнстpумeнтapiю функцiонувaння сучaсного
пiдпpиємствa pозглядaли бaгaто зapубiжних i вiтчизняних вчeних, тaких як В.
Aмiтaн, Б. Aнiкiн, P. Бaллоу, Д. Дж. Бaуэpсокс, A. Гaджинський, Є. Голiков, О.
Гpомова, Ю. Довгань, Т. Зaгоpнa, О. Збоpовськa, A. Кaльчeнко, Є. Кpикaвський,
P. Лapiнa, Л. Мipотин, Ю. Нepуш, М. Оклaндep, І. Поліщук, В. Плотников, Ю.
Paйнхapд, В. Сepгeєв, И. Тишбaєв, В. Ткaчeнко, О. Тpидiд, Д. Уотepс, Л.
Фpоловa, P. Хоскiнсон, Г. Чepeп, Н. Чухpaй, тa iн.
Мeтою дaного дослiджeння є обгpунтувaння основних aспeктiв
логiстичного iнстpумeнтapiю функцiонувaння сучaсного пiдпpиємствa.
Логiстикa зaбeзпeчує як тeхнiчну, тeхнологiчну, eкономiчну тa
мeтодологiчну iнтeгpaцiю окpeмих лaнок логiстичного лaнцюгa в єдину
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систeму, тaк i eфeктивнe упpaвлiння нaскpiзними мaтepiaльними потокaми, a
тaкож paцiонaлiзaцiю господapської дiяльностi чepeз їх оптимiзaцiю. Тобто
логiстикa спpияє eфeктивному упpaвлiнню мaтepiaльними i пов'язaними з ними
iнфоpмaцiйними i фiнaнсовими потокaми з оптимaльними витpaтaми всiх
peсуpсiв для повного зaдоволeння вимог споживaчiв. Для цього вонa повиннa
охоплювaти i гapмонiйно об'єднувaти в єдиний пpоцeс тaкi piзномaнiтнi види
дiяльностi, як виpобництво, iнфоpмaцiйний обмiн, тpaнспоpтувaння, упpaвлiння
зaкупiвлями i зaпaсaми, склaдувaння, вaнтaжопepepобку, упaковку тa iншi [2].
В свою чеpгу, логiстикa є нaуково-пpaктичним iнстpумeнтом спiльного
господаpювання бaгaтьох eкономiчно сaмостiйних pинкових стpуктуp, що
дозволяє досягти paцiонaльної оpгaнiзaцiї потокових пpоцeсiв, якi вiдбувaються
в пpостоpово-чaсовiй послiдовностi, з мeтою виявлeння тa peaлiзaцiї
потeнцiйних peзepвiв упpaвлiння й одepжaння додaткових доходiв i пpибутку
цими стpуктуpaми пepeвaжно зa paхунок суспiльно-коpисних, головним чином
– виpобничих,фaктоpiв i джеpел [4-7]. Сaмe концeпцiя логiстики мiстить у собi
знaчнi peзepви eкономiї чaсу тa оптимiзaцiї витpaт нaвиконaння логiстичних
опepaцiй.
Клaсичними пpиклaдaми iнстpумeнтapiю логiстики можнa ввaжaти:
– мeтод встaновлeння eкономiчної вeличини зaмовлeння, вiдомий як
«фоpмулa Вiльсонa». Aнaлогiчний пiдхiд можe бути зaстосовaний до
визнaчeння оптимaльної пapтiї виpобництвa, оптимaльної пapтiї постaвки,
оптимaльної вeличини готiвки тощо;
– мeтод дослiджeння кiлькiсно-вapтiсних зв'язкiв (AВС-aнaлiз), що
ґpунтується нa «пpaвилi Пapeто», вiдомий як iнтeгpaльнa кpивa концeнтpaцiї
Лоpeнсa. AВС-aнaлiз викоpистовується у paзi оптимiзaцiї систeм упpaвлiння
зaпaсaми, фоpмувaннi товapної полiтики тощо;
– мeтод дослiджeння кiлькiсно-ймовipнiсних зв'язкiв, вiдомий як XYZaнaлiз, тa його модифiкaцiя у поєднaннi з AВС-aнaлiзом. Викоpистовується пiд
чaс оптимiзaцiї спeцiaлiзaцiї виpобництвa, в упpaвлiннi зaпaсaми;
– мeтод клaстepного aнaлiзу, побудовaний нa зaсaдaх бaгaтофaктоpного
aнaлiзу. Викоpистовується для вибоpу постaчaльникiв, пepeвiзникiв, iнших
учaсникiв логiстичних пpоцeсiв [2];
– мeтоди оптимiзaцiї фiзичного походжeння: мeтод цeнтpa вaги, мeтод
гpaвiтaцiї, мeтоди пpомислової динaмiки тощо. Викоpистовуються для:
оптимiзaцiї дистpибуцiйної мepeжi (гpaвiтaцiйнe пpaвило Peйлi), pозмiщeння
склaдiв, виpобництв, кiлькостi piвнiв склaдувaння («пpaвило квaдpaтного
коpeня»), спiввiдношeння мiж piвнями склaдувaння (пpинципи Фоppeстepa);
– мeтод повних витpaт (повної вapтостi). Викоpистовується в модифiкaцiях
пpи вибоpi виpобничих, тpaнспоpтних, склaдських, iнфоpмaцiйних,
мaнiпуляцiйних, пaкувaльних тeхнологiй. Пpидaтний i в концeпцiї «лaнцюгa
вapтостi» зa Поpтepом;
– мeтод фоpмувaння зpaзкiв (eтaлонiв) тa похiднi вiд нього. Вiдомий
пepeдусiм як бeнчмapкiнг, викоpистовується для pозpоблeння стaндapтiв
логiстичного обслуговувaння [1].
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Тaким чином, pозглянутi iнстpумeнти пpийняття piшeнь в упpaвлiннi
логiстичними пpоцeсaми є пeвною мipою мeтодологiчно типовими
(унiвepсaльними) i цe дозволяє їх aдaптувaти до piзних сфep логiстичної
дiяльностi. Тaк, визнaчeння оптимaльної вeличини зaмовлeння (модeль, вiдомa
як фоpмулa Вiльсонa), визнaчeння оптимaльної пapтiї виpобництвa, визнaчeння
оптимaльного piвня готiвки нa пiдпpиємствi (модeль, вiдомa як фоpмулa
Бaумоля) є peзультaтом iнтeгpовaної оптимiзaцiї тaкого зв'язку «trade off», коли
однa склaдовa витpaт мaє тeндeнцiю до пpопоpцiйного зpостaння, a iншi
склaдовa – тeндeнцiю до гiпepболiчного спaдaння пpи збiльшeннi вeличини
оптимiзовaного пapaмeтpa.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Екологістика або «зелена» логістика відноситься до набору стійких
політик та заходів, спрямованих на зменшення впливу на навколишнє
середовище, спричиненого діяльністю цієї сфери бізнесу. Ця концепція
логістики впливає на конфігурацію процесів, конструкцій і систем або
обладнання при транспортуванні, розподілі та зберіганні товарів.
Традиційний підхід до логістики часто залишає екологічну стійкість на
узбіччі під час прийняття рішень. З іншого боку, мета «зеленої» логістики –
знайти баланс між екологією та економікою [1].
Теоретичні та прикладні засади дослідження «екологістики» знайшли своє
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відображення в працях таких науковців, як Д. Роджерс, З. Тіббен-Лембке, Дж.
Родрігу, Б. Слек, К. Комптойс, Лі Янбо, Ліу Соньян, А. Кизима, Д. Кабертай,
Ю.В. Чортюк та ін.
«Зелена» логістика прагне:
1. Виміряти вуглецевий слід логістичних операцій, щоб встановити
вихідну точку для розгляду заходів стійкості та контролю їх результатів.
2. Зменшити забруднення повітря, ґрунту, води та шуму, аналізуючи
вплив кожної логістичної зони, особливо пов’язаної з транспортом.
3. Використовувати запаси раціонально, повторно використовуючи
контейнери та переробляючи упаковку.
4. Розповсюджувати стійкість у ланцюжку поставок, екологічна логістика
також визначається дизайном продуктів та їх упаковкою. Обидва мають бути
розроблені так, щоб мінімізувати їхній вплив на навколишнє середовище.
Сьогодні галузь логістики не відома своїм високим ступенем стійкості.
Підприємства стикаються зі значними перешкодами в реалізації екологічної
політики у сфері логістики. Це пов’язано з кількома причинами:
1. Залежність від викопного палива, особливо на транспорті. Ефективні,
економічно життєздатні рішення ще не знайдені, щоб відлучити галузь від
паливної залежності від вантажного транспорту.
2. Вплив «Останньої милі» на міський трафік. Зокрема, поставки через
електронну комерцію значно збільшили обсяги доставки транспортних засобів
у великих містах, і багато з них працюють без повного навантаження, коли
стикаються зі змішаними замовленнями.
3. Відсутність інфраструктури. Місцеві органи влади регулюють ліміти
викидів. Проте потрібна міжгалузева угода, щоб запровадити заходи для
будівництва нових об’єктів, які б відповідали потребам тих, хто займається
логістикою.
4. Підприємства, які потребують інвестування. Незалежно від того, чи
здійснюються логістичні операції власними силами чи аутсорсингом, низькі
ставки та прибутки не завжди дозволяють думати про інвестиції в
інфраструктуру, автоматизацію процесів або більш ефективне обладнання для
обробки.
5. Невидимість логістики для споживачів. Як правило, логістика не є
стійкою, оскільки клієнт також не є стійким. Існує додаткова проблема: для
клієнта логістика непомітна і все більше. Важко застосувати політику «зеленої»
логістики, коли клієнт вимагає, наприклад, цілодобової доставки, яка не
дозволяє консолідувати ваші вантажі або максимально використовувати
транспортні потоки. Крім того, логістичні витрати часто не вказуються в
рахунку-фактурі або є незначними. Це зменшує їхню актуальність і, отже,
зменшує причини для бізнесу інвестувати в свою екологічну стійкість.
Існують вагомі причини, чому «зелена» логістика набуває популярності.
Політика «зеленої» логістики є стратегічною перевагою перед конкурентами.
Вони не тільки переоцінюють ваш бренд і виділяють його, а й готують вашу
компанію до майбутнього, яке неминуче має бути стійким [2].
Заходи з енергозбереження є ефективною стратегією подолання зростання
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витрат на постачання. Вони гарантують, що компанія готова дотримуватись
екологічних норм.
Компанії постійно перебувають під тиском розвитку екологічно чистих та
відповідальних операцій, і прихильність до навколишнього середовища є
важливою змінною в конкурентних сценаріях. Організації стикаються з
внутрішніми або зовнішніми факторами «зеленої» логістики на
корпоративному рівні. Огляд літератури свідчить деякі цікаві знахідки. Перш за
все, менеджери повинні враховувати, що включаючи проблеми навколишнього
середовища, корпоративна стратегія залежить від різних факторів, які можуть
змінюватися з часом [3]. Екологічна логістична практика різниться між
компаніями та залежить від сектора діяльності, географічного положення та
рівень екологічних вимог замовника. Висновки впливу на «зелену» логістику
змінюються залежно тиску споживачів на екологічну поведінку компанії, і це
може бути пов’язано з різною позицією компанії, що стоять у ланцюжку
поставок. Організаційні фактори дуже важливі для більшості галузей, але
технологічні фактори повинні враховуватися в подальшому менеджерами з
логістики. Тиск через законодавство є не єдиний спосіб сприяння екологічній
поведінці фірми, скоріше, існують інші засоби, такі як підвищення екологічна
свідомість менеджерів, але це довгострокова мета на корпоративному рівні [4].
Особливістю впровадження «зеленої» логістики на даному етапі є її
активне впровадження в межах транснаціональних корпорацій, для яких
ключовим стимулом є бажання сформувати соціально відповідальний імідж
компанії. Натомість упровадження новітніх логістичних концепцій у країнах,
що розвиваються, гальмується недостатнім розвитком логістичної
інфраструктури та обмеженим фінансовим ресурсом, нерозвиненістю
маркетингово-логістичного потенціалу компаній [5]. Тому предметом
подальших досліджень є розроблення ефективних методів та інструментів
впровадження «зеленої» логістики на вітчизняних підприємствах.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК
ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Усі підприємства в умовах постійно зростаючої конкуренції у різних
галузях вимушені постійно підвищувати якість своєї продукції, шукати шляхи
для зниження собівартості продукції, пропонувати споживачам все більш
диференційовану продукцію, щоб забезпечити існуючий попит. Саме тому
оптимізація логістичних витрат на підприємстві є актуальною проблемою для
всіх, хто намагається збільшити прибуток своєї компанії.
Логістичні витрати являють собою грошове вираження витрат на трудові,
матеріальні, фінансові, інформаційні ресурси, які повʼязані із забезпеченням
нормального функціонування виробництва товарів та системи переміщення
товарів.
На кожному конкретному підприємстві управління витратами – це
індивідуальний аналіз та процес формування оптимального їх рівня за певними
видами, місцями виникнення, причинами тощо. Основним показником
оптимізації витрат виступає їх мінімізація, що призводить до збільшення
прибутку. Лише низький рівень витрат дає змогу об’єкту господарювання
отримати певні переваги над конкурентами, вільно проводити свою цінову
політику та, як наслідок, мати важелі впливу на ринку. Тому зниження витрат є
важливим завданням, але не основною метою, оскільки їх зменшення може
призвести до зниження якості виготовленої продукції та сервісного
обслуговування покупців, або відмови від реалізації та виробництва тих видів
товарів, які користуються попитом, але вимагають більших витрат.
Механізм логістичних витрат як об’єкт системи управління господарства
включає виконання певних функцій:
– облік – фіксація та спостереження, ідентифікація та реєстрація фактів
витрачання ресурсів у процесі господарської діяльності;
– організація – визначення місць формування логістичних витрат і центрів
відповідальності посадових осіб з метою відслідковування причин перевитрат
або економії;
- аналіз – здійснюється для визначення ступеня раціональності витрат та
оцінки впливу відповідних факторів на їх величину;
– планування – формулювання необхідного рівня витрат для забезпечення
ефективної роботи господарства, а також розрахунок прибутку, який буде
отримано за певного рівня та структури витрат;
– керівництво – проявляється у прийнятті рішень у сфері витрат з метою
обґрунтування доцільності виробництва окремих видів продукції, виборі
техніки та технології, формуванні товарного асортименту підприємства, адже
від прийнятого рішення залежить розмір необхідних для виконання цього
рішення [1].
На кожному українському підприємстві при формуванні загальних
33

логістичних витрат як ключового показника стратегії для отримання прибутку
виникає ряд труднощів, а саме:
– відсутність технічної можливості відображення усіх логістичних витрат в
діючої системи бухгалтерського обліку й статистичної звітності підприємства;
– наявність «сірої» бухгалтерії, закритість фінансової інформації для
партнерів у зовнішній та внутрішній логістичній системі;
– наростаючий характер частки логістичних витрат в сукупних витратах
підприємства;
– ускладнений поділ відповідальності посадових осіб за виникнення і
формування логістичних витрат;
– трудомісткість заходів, пов'язаних з визначенням загального обсягу
витрат;
- потреба виконання великої кількості облікових і розрахункових операцій,
що потребує значних затрат кваліфікованої робочої сили;
– відсутність урахування обсягу збитків від логістичних ризиків у зв’язку з
недостатнім рівнем кваліфікації працівників логістичних підрозділів [2].
Після проведення комплексного аналізу та враховуючи наведені
особливості підходів щодо сучасних напрямів оптимізації витрат господарства
у теперішніх умовах виділяють наступні напрямки для оптимізації:
1) налагодження системи управління витратами на підприємстві за рахунок
підвищення кваліфікації усього управлінського персоналу, покращення його
діяльності та організація детального обліку витрат;
2) оптимізація витрат на оплату праці працівників шляхом підвищення
продуктивності праці за рахунок автоматизації процесів виробництва й
реалізації, вдосконалення організації праці та покращення використання
робочого часу;
3) впровадження в діяльність підприємства сучасних та ефективних
економічних методів управління виробництвом, вдосконалення системи
ціноутворення на підприємстві та фінансового механізму підприємства;
4) побудова ефективної системи мотивації кваліфікованого персоналу
підприємства через рапровадження «соціальних пакетів»;
5) постійне підвищення рівня кваліфікації працівників, що призведе до
оптимізація чисельності працівників на підприємстві;
6) впорядкування й організація процесу закупівлі виробничих запасів, що
призведе до оптимізація собівартості продукції;
7) удосконалення роботи відділів постачання та збуту з урахуванням
витрат логістики, як ключового питання при прийнятті рішень;
8) вивчення причин браку на підприємстві для своєчасного усунення та
запобігання цього процесу у майбутньому;
9) застосування сучасних технологій, які полягають в тому, що витрати
оцінюються з позиції клієнта: чи погодиться він їх оплачувати [3].
Таким чином, оптимізація логістичних витрат на сьогоднійшній день є
одним з найважливіших шляхів до підвищення прибутковості та
конкурентоспроможності кожного українського підприємства. Для успішного
функціонуваня організації керівники компанії вимушені приділяти значну увагу
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системам логістичних витрат та постійно шукати нові шляхи для їх оптимізації.
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Аналіз – це метод дослідження уявно чи реально розчленовуючи його на
складові елементи.
Обізнаність (популярність) – це високий ступінь запитаності чогось або
когось у певній галузі.
Бренд – це комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про
відповідний товар, послугу, компанію або особистість.
Бренд – це обличчя фірми на ринку, невід’ємна складова успішної
маркетингової кампанії. Від правильного позиціонування товару залежить
розробка бренду. Починаючи роботу над брендом, спочатку розробляють
сутність та ідентичність. Ідентичність бренду являє собою той ідеальний зміст,
яким, з точки зору виробників, має сприйматися зміст бренду споживачами.
Однак сприйняття бренду споживачами завжди відрізняється від розробленого
уявлення. Тому завдання брендингу полягає в тому, щоб, правильно
вимірюючи споживче сприйняття марки і вміло керуючи маркетинговими
комунікаціями, намагатися досягти максимального збігу запланованого та
сприйманого образів бренду.
Перша складова за якою характеризуємо бренд – це атрибути. Тобто, що
представляє собою бренд. Колір, дизайн, розмір. Дизайн даного бренду
виконаний в одному стилістичному направленні з головним логотипом
компанії. Використовується багата палітра кольорів, яка гармонійно поєднана із
самим зображенням. І особливістю виступає те, що під кожен смак підібраний
свій колір. Наступна оболонка – переваги. Це ті унікальні властивості, які
пропонує бренд для задоволення специфічної потреби. В даному випадку
потреба не дуже специфічна, адже цукерки – це товар повсякденного вжитку.
Проте, вони задовольняють потребу в насолоді. Також це зручний подарунок на
будь-яке свято. Тому серед переваг потрібно виділити: універсальність;
вишуканість – адже сама назва говорить про це та упаковка робить образ
цукерок повноцінним; економічність – ціна даного продукту досить
конкурентна, якщо порівнювати з іншими товарами; смакові якості – сировина
дуже якісна та сама рецептура на високому рівні, тому це позитивно впливає на
смакові якості цукерок. Цінність бренду формується поєднанням унікальних
властивостей товару і особистих висновків покупця, тобто, які емоції відчуває
споживач при використанні бренду. Купуючи цукерки «Королівський шарм»,
споживач відчуває насолоду. По-перше ергономічну, адже в руках тримає
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розкішну, зручну упаковку. По-друге насолоду смаку, тому що цукерки дійсно
смачні. По-третє належність себе до певного соціального класу. Адже, беручи
до рук цукерки розумієш, які вони вишукані. Індивідуальність. Тобто потрібно
мати уявлення про те, яким би був бренд, якби він був людиною. Королівський
шарм – назва говорить сама за себе. Перша асоціація, яка виникає, – вишукана,
граціозна особа. Жінка, яка належить до королівської знаті. Тобто ці цукерки
несуть в собі образ вищого суспільства. Головні зусилля компанії «АВК»
зосереджуються на розвитку своєї брендової продукції, а виробництво робить
ставку на високоякісні, складні у виготовленні вироби, такі як шоколадні
цукерки, екструзійні та борошнисті вироби. Асортимент продукції компанії
«АВК» нараховує понад 145 найменувань кондитерських виробів [1].
«АВК» розвиває мережу фірмових магазинів. Компанія запустила новий
канал продажу власної продукції – Інтернет-магазин. Завдяки цьому солодощі
«АВК» тепер можна придбати по всій Україні, не виходячи з дому.
Суть бренду. Головна ідея, яку пропонують споживачу: «АВК» − якість
гарантовано! Чесне ім'я і бренд − наші найдорожчі нематеріальні активи! Знак
«АВК» на упаковці став символом гарантії якості! Сьогодні «АВК» – це
великий колектив професіоналів кондитерської справи, які щодня працюють
над створенням інноваційних продуктів [1]. Компанія «АВК» має широке
визнання у споживачів. Вони заслуговували це визнання багато років. У
корпорації гарна репутація, на протязі всього свого існування вона отримувала
винагороди за свою продукцію. Продукція «АВК» користується популярністю
за рахунок якісних та смачних кондитерських виробів. Прикладом визнання
продукції компанії є її прибуток, який вона щорічно збільшує.
Слід наголосити на тому, що компанія приділяє велику увагу своїй
конкурентоспроможності на ринку, задовольняє потреби клієнтів. Рівень
конкуренції серед фірм, що діють на ринку, залежить від темпу зростання
галузі. В умовах повільного зростання компаніям потрібно переборювати
жорсткішу конкуренцію, щоб завоювати будь-яку частку ринку. Високі
постійні витрати також справляють конкурентний тиск на фірми, примушуючи
їх завантажувати незадіяні виробничі потужності.
Сьогоднішній кондитерський бізнес − дуже складний і з погляду
технологій, і з погляду управлінських рішень, тому компанія прагне бути більш
зрозумілою для своїх партнерів, інвесторів, споживачів. «АВК» хоче бути
прогнозованою компанією, щоб непрості процеси в галузі, рішення компанії
сприймалися з розумінням, щоб за цими змінами партнери бачили перспективи,
як бачать їх усередині «АВК».
Реклама є досить важливою в ефективній діяльності компанії. Завдяки
вдалій рекламі компанія просуває свої новинки та уже давно відомі продукти.
Планування успішної рекламної стратегії має велике значення для ефективної й
успішної діяльності компанії, в тому числі й для ПрАТ «АВК». На
сьогоднішній день кондитерська компанія «АВК» намагається випускати
продукцію, що знайде канали збуту і принесе прибуток. Для цього ПрАТ
«АВК» вивчає суспільні та індивідуальні потреби, запити ринку як умову і
передумову виробництва. Реклама допомагає компанії просунути свій новий
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продукт на ринок, впевнивши споживачів, що він має високу якість,
неперевершений смак і вигідну ціну. Кондитерська компанія «АВК» завжди
намагається створити гарну рекламу для своїх виробів. Вона використовує всі
засоби масової інформації, такі як: телебачення, журнали, радіо. Маркетологи
компанії намагаються вигадати різноманітні новинки
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КІБЕРЗАГРОЗИ У 2022 РОЦІ: ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ
Державна політика України у сфері національної безпеки й оборони
спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної,
економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки тощо. У межах
національного сегменту кіберпростору держави, в т. ч. з метою захисту прав,
свобод і законних інтересів людини та громадянина у сфері кібербезпеки,
національна кібербезпекова політика як фундамент забезпечення інформаційної
безпеки держави виступає результатом досягнення інших соціальноекономічних цілей суспільства і держави у найбільш важливих сферах
життєдіяльності.
Питання забезпечення кібербезпеки стоїть на порядку денному для
багатьох країн світу. Нині кіберпростір розглядається як важливий безпековий
імператив, оскільки від його реалізації залежить економічна, військова,
соціальна та інші сфери діяльності держави. Розуміння нових викликів, які
постали у сучасну інформаційну добу та необхідність їх нейтралізації, призвели
до виникнення поняття «кібербезпека». Вважається, що вперше це поняття
з‘явилося у середині 1990-х років, коли уряд США став досліджувати цю тему
[1]. Однак нині ще досі не існує єдиного універсального визначення терміну
кібербезпека, що ускладнює процес дослідження питань. Загалом джерелами
загроз у кіберпросторі України можуть бути як окремі злочинці або їх групи,
підготовлені у сфері IT, так й іноземні державні органи, політичні структури та
неформальні об‘єднання. З огляду на важливість даного питання Україні
необхідно удосконалювати механізми забезпечення кібербезпеки, зокрема
термінологічну, технічну, професійну базу та законодавство.
Захист інформації сьогодні – це насамперед захист цінностей. Сучасне
суспільство живе в інформаційному середовищі, де створення, використання та
поширення інформації виступає важливою економічною, політичною та
культурною діяльністю. Відносини, що виникають у кіберпросторі, дедалі
частіше стають об’єктом незаконного посягання. Загрози у кіберпросторі
численні й досить різноманітні, як і сам кіберпростір. Вони закладені у самій
природі мережі: їх взаємопов’язаність, масштабність, швидкість і складність
сприйняття того, що відбувається – все це характеризує випадки кібератак.
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Транскордонний характер кіберпростору, його залежність від складних
інформаційних технологій, активне використання майданчиків і сервісів
кіберпростору усіма верствами населення визначають нові можливості, але і
розвивають нові загрози, зокрема для:
а) нанесення шкоди правам, інтересам і життєдіяльності особистості,
організації, державних органів;
б) проведення кібератак проти інформаційних ресурсів із боку
кіберзлочинців і кібертерористів;
в) використання кіберзброї у рамках спеціальних операцій і кібервоєн, у
т.ч. таких, що супроводжують традиційні бойові дії.
Беручи до уваги той факт, що кібербезпека наразі розглядається як
складова частина інформаційної безпеки, зауважу, що «загрози інформаційній
безпеці» – наявні та потенційно можливі явища і чинники, які створюють
небезпеку життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і
держави в інформаційній сфері [2], відповідно, «загрози кібербезпеці, або
кіберзагрози» – наявні та потенційно можливі явища і чинники, які створюють
небезпеку життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і
держави в кібернетичній сфері
«Кіберзагроза» – протиправні, карані дії суб’єктів інформаційних
правовідносин, які створюють небезпеку життєво важливим інтересам людини,
суспільства та держави в цілому, реалізація яких залежить від належного
функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційнотелекомунікаційних систем, а також відносинам щодо створення, збирання,
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації
[3]. Базуючись на даному визначенні, зауважимо, що зміст, тобто сутність
кіберзагроз, становлять їх суб’єкти, а саме суб’єкти інформаційних
правовідносин, а об’єктом є безпосередньо інформація.
Усі види кіберзагроз виникали і поширювалися з розвитком Інтернету та
його проникненням у суспільне, політичне та економічне життя нашого
суспільства.
Злочини
з
використанням
сучасних
інформаційнотелекомунікаційних технологій стають дедалі звичнішою практикою в житті
українських громадян. Причому новітні технології застосовуються не лише для
скоєння традиційних видів злочинів, але й для скоєння нових видів злочинів,
характерних, передусім, для розвинутого інформаційного суспільства.
Найбільша увага злочинців зосереджена на спробах порушення роботи або
несанкціонованого використання можливостей інформаційних систем
державного, кредитно-банківського, комунального, оборонного, виробничого
секторів. Усе ще актуальними залишаються проблеми боротьби з дитячою
порнографією та порушеннями авторських та суміжних прав [4].
Тому насамперед не потрібно забувати про прості правила користування
Інтернетом як основним кіберпростором людства, задля того аби убезпечити
себе та близьких від кіберзагроз та можливих кібератак. Нагадаємо деякі
рекомендації про так звані основні правила «кібергігієни» :
1. створюй надійні, складні паролі та не встановлюй однаковий пароль для
декількох ресурсів;
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2. не переходь за сумнівними гіперпосиланнями. Найчастіше інфіковані
листи надходять поштою;
3. не використовуй фінансовий номер телефону для авторизації у
соціальних мережах;
4. заборони віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або
перейди на контрактне обслуговування;
5. не пересилай у месенджерах конфіденційну інформацію та фото
документів;
6. завантажуй програми та додатки лише з офіційних джерел;
7. надавай перевагу інтернету від мобільного оператора перед
загальнодоступною мережею WI-FI;
8. використовуй антивірусне програмне забезпечення;
9. пам’ятайте, що найкращий метод захисту твоїх інтернет-акаунтів –
двофакторна аутентифікація. Вмикай її всюди, де є така можливість [4].
Отже, кібербезпека у широкому розумінні є станом захищеності
інформаційного середовища, що гарантує дотримання прав і законних інтересів
особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері. Де наразі для
протидiї сучасним загрозам у кiберпросторi системи захисту ми повиннi мати
змогу швидко адаптуватися до змiн та не забувати про базові правила захисту у
цій сфері.
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РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Дане дослідження присвячене вивченню підходів до оцінювання
ефективності рекламної діяльності в Інтернет як новітнього середовища бізнескомунікацій. Результати дослідження показали, що світовий ринок Інтернетреклами розвивається дуже динамічно, а найбільше зростання показує
пошукова реклама. Відзначено, що найбільш популярним інструментом
перегляду Інтернет-реклами споживачами є смартфони. Доведено, що при
проведенні оцінювання ефективності Інтернет-реклами слід застосовувати
комплексний підхід, який дасть змогу оцінювати як комунікативні, так і
економічні показники.
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Вивченню проблематики здійснення рекламної діяльності компаній в
Інтернет та оцінювання її ефективності присвячено значну кількість досліджень
вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: Б. Айзенберга, Дж. Айзенберга,
Ю. Аронсона, І. Бойчук, В. Голика, Є. Домашевої, Д. Дрососа, Р. Зеффа, О.
Зозульова, А. Зубкової, Л. Капінус, В. Ковшик, М. Макарової, Є. Міхальова, О.
Музики, Д. Нікуліна, І. Савєльєвої, О. Сологуб, Е. Торсон, С. Федотова, М.
Хеєса, Д. Шумана, А. Юрасова та інших.
Одним із самих важливих маркетингових інструментів комунікації
компанії із споживачами є реклама, яка утворює значну частину
комунікаційного контенту сучасних медіа. Інтернет-реклама почала активно
розвиватись одночасно із загальним розвитком мережі Інтернет як бізнессередовища на початку ХХІ століття. Розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій сприяв поширенню такого виду комунікацій, як Інтернет-реклама
яка перетворилася на потужний інструмент маркетингу. Водночас, зростання
конкуренції на ринку зумовило потребу у застосуванні новітніх інструментів
Інтернет-реклами, варіантів її розташування, форматів та контенту, а також
обґрунтуванню підходів до оцінювання її ефективності.
Взагалі, оцінювання ефективності представляє собою метод визначення
результативності діяльності підприємства та його підрозділів на основі системи
показників для розрахунку ступеню виконання поставлених завдань.
Функціонування сучасного підприємства в конкурентних умовах ринку
передбачає забезпечення ефективності його діяльності, в тому числі рекламної.
Необхідність оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства
зумовлюється вимогами формування нових цілей, дотримання принципів та
засад, які мають бути орієнтовані на своєчасне задоволення потреб споживачів
та вимог ринку.
Варто відзначити, що у порівнянні з іншими рекламними каналами і
засобами, оцінювання ефективності Інтернет-реклами є найбільш прозорим,
однак, проблематика визначення співвідношення вкладених в Інтернет-рекламу
коштів і зростання обсягів збуту або інших показників діяльності компаній,
залишається актуальним.
Критерієм економічної ефективності реклами в Інтернет, як маркетингових
інвестицій, виступає повна рентабельність в умовах сегментованого ринкового
середовища. Показниками ефективності інвестування в рекламу підприємства
зазвичай виступають: зростання пізнаваності і частки свого бренду на ринку,
залучення нових споживачів і послідовне нарощування обсягів продажів.
Сьогодні Інтернет став невід’ємною частиною життя людей. Водночас, він
перестав бути тільки середовищем для отримання інформації, розваг і
спілкування та перетворився на потужний бізнес-майданчик. Це
супроводжується постійним зростанням кількості Інтернет-користувачів,
збільшенням часу проведеного ними в Інтернет, урізноманітненням наданих
послуг та комунікацій. Кожне з підприємств в сучасному світі незалежно від
його профілю має бути присутньою в мережі Інтернет та інтенсивно
збільшувати обсяги онлайн-діяльності, що потребує нових підходів та значних
змін маркетингової діяльності.
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Світовий ринок Інтернет-реклами розвивається дуже динамічно, проте,
нерівномірно за різними видами Інтернет-реклами, а модернізація Інтернеттехнологій визначає необхідність пошуку маркетологами найбільш ефективних
каналів та засобів рекламної діяльності в Інтернет.
Результати дослідження проблематики оцінювання ефективності
рекламної діяльності в Інтернет засвідчили, що при проведенні оцінювання
ефективності Інтернет-реклами слід використовувати комплексний підхід, який
дасть змогу оцінювати як комунікативні, так і економічні показники.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Управління асортиментом – це процес обґрунтування управлінських
рішень щодо випуску та реалізації продукції, на основі чого відбувається
досягнення основних цілей діяльності підприємства. У сучасному світі
асортиментна політика посідає важливе місце в сучасних умовах розвитку
економіки, оскільки споживачі висувають підвищені вимоги до якості,
асортименту товару та його зовнішнього оформлення. Нині практика показує,
що потрібні глибокі наукові дослідження з питань організації асортиментної
політики підприємства, перш за все, її формування в нових умовах
господарювання. Сутність полягає у визначенні номенклатури товарів що
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виготовляються і реалізуються. До них можна віднести продукцію з
урахуванням власних можливостей, можливостей постачальників і партнерів,
потреб ринку, ступеня ризику, сезонності попиту, кон'юнктури та динаміки цін.
Певні наукові розробки з питань формування асортиментної політики на
виробничих підприємствах і роздрібної торгівлі досліджували такі вітчизняні і
зарубіжні вчені, зокрема І. Ансоффом, А.В. Войчаком, Є.П. Голубковим, О.П.
Градовим, О.В. Дубовик, Е.М. Забарною, Ф. Котлером, Л.О. Лігоненко, І.А.
Маркіною, А.А Мазаракі, О.І. Марченко, М.А. Окландером та ін.
Метою даного дослідження є висвітлення сутності та особливостей
сучасної асортиментної політики підприємства в умовах висококонкурентного
ринку, визначення її цілей, розроблення рекомендацій щодо управлінських
рішень у сфері асортиментної політики підприємства.
Асортиментна політика займає найважливіше місце в товарній політиці
підприємства. Вірно складений асортимент товарів та послуг дозволяє залучити
платоспроможного покупця і досягти головної мети підприємницької
діяльності – отримання максимально можливого прибутку. Асортимент та його
різноманітність – мало не найважливіший елемент товарної політики будьякого підприємства. Його величина і задоволення потреб споживачів тісно
пов'язані, саме тому працювати над формуванням асортименту потрібно кожній
компанії, незалежно від її розмірів і запропонованих товарів та послуг.
Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі одержує
той, хто найбільш компетентний в своїй справі, володіє методами її реалізації і
може максимально ефективно нею керувати. На жаль, керівництво багатьох
підприємств України здебільшого недооцінює значення ефективної
асортиментної політики, тому одним із напрямів економічного зростання
країни має бути саме привернення уваги комерсантів до визначеної проблеми.
Щоб все ж таки завоювати увагу, підприємство повинно перевірити ряд
факторів, а саме: стан попиту та очікування споживачів, технологічні
можливості підприємства, наявність аналогів товарів на ринку збуту і тому
подібне. Також не варто забувати, що управління асортиментом лежить на
перетині техніко-економічного (виробничого та маркетингового ринкового
аналізу). В свою чергу, сукупність техніко-економічних та маркетингових
методів аналізу відповідно визначають внутрішні та зовнішні фактори
формування асортименту промислового підприємства.
Не можливо не виокремити оцінку ефективності розробленої
асортиментної політики, яка є одним з найважливіших інструментів управління
на підприємстві та є підґрунтям для прийняття управлінських рішень. Саме
вона дозволяє виявити недоліки в системі та своєчасно прийняти заходи щодо
врегулювання вже сформованої асортиментної політики. Вона потребує
використання як стратегічних підходів, що дозволить формувати
перспективний асортимент продукції через впровадження у виробництво нових
видів, так і оперативного втручання, тобто своєчасної зміни структури
виробництва у відповідності з поточною динамікою попит.
Асортиментна політика є сферою діяльності керівника і фахівців
підприємства, що представляє собою сукупність принципів, стратегій, що
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приводять до формування оптимального асортименту товарів з погляду
підвищення ефективності діяльності підприємства й задоволення потреб
покупців. Відсутність асортиментної політики призводить до нестійкої
структури асортименту через вплив випадкових чи поточних факторів, втрату
контролю над конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів.
Отже питання управління асортиментом потребують синтезу великого обсягу
інформації щодо діяльності підприємства, щодо обсягів та структури
виробництва, ціни та умов реалізації, регіонів та мережі збуту, тощо.
Відповідно, постає необхідність вивчення теоретичних основ управління,
моделей планування, методів оцінки асортиментної політики, що стане
основою обґрунтування напрямів її удосконалення.
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
В епоху глобалізації економіки, розквіту інтернет-торгівлі на ринку B to C
в умовах світової пандемії та диференціації бізнес-портфелів міжнародних
виробничих корпорацій на ринку B to B, велике значення набуває такий
інструмент політики просування, як фірмовий стиль. Це, передусім,
пояснюється гострою необхідністю у розширенні ринків збуту шляхом
формування лояльності кінцевих споживачів до конкретного виробника
товарів, послуг, що досягається через його упізнаваність, формування акценту
на його ідентифікації на конкурентному ринку.
Здійснивши критичний аналіз наукової літератури з маркетингу, ми
дійшли висновку, що фірмовим стилем можна назвати сукупність
образотворчих, інформаційних, візуальних засобів, за допомогою яких компанія
підкреслює свою індивідуальність. Являючи собою окремий інструмент
маркетингу, фірмовий стиль підкорюється своїм законам, недотримання яких
призводить до втрати фінансів та вимушеного ребрендінгу компанії.
Беззаперечними перевагами фірмового стилю є:
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1) ідентифікація товарів підприємства серед безлічі наявних на ринку
альтернатив;
2) формування лояльності до компанії через вже існуючий у споживача
досвід співпраці з нею, що значно спрощує та здешевлює процес виведення на
ринок нового товару;
3) інструмент підпорядкування всіх комунікативних засобів до місії
компанії;
4) інструмент тімбілдінгу, утримання працівників, нав’язування почуття
причетності до спільної справи, так званий «фірмовий патріотизм»;
5) узгодження іміджу компанії з тими особливостями, що вона для себе
обрала як конкурентні переваги.
Варто відзначити, що фірмовий стиль значно відрізняється від звичайного
бренд-маркетингу, оскільки може мати відношення і до посередників і до
різноманітних засобів комунікацій підприємства з ними.
Основними принципами побудови вдалого фірмового стилю мають бути
його
яскравість,
індивідуальність,
зрозумілість,
запам’ятовуваність,
технологічність, інформативність. Всі елементи фірмового стилю мають бути
добре опрацьованими, максимально унікальними та гнучкими, такими, що
здатні адаптуватися до інтеграції в будь-яку комунікацію, особливо у випадку
«парасольного бренду».
Проаналізувавши роботи вчених-маркетологів, ми отримали змогу
виділити такі елементи фірмового стилю як: 1) товарний знак, 2) логотип, 3)
фірмовий блок, 4) фірмовий слоган, 5) кольорова гама, 6) поєднання шрифтів,
7) постійний комунікант (обличчя компанії), 8) фірмовий одяг, 9) фірмовий
етикет, 10) фірмовий дрес-код, 11) внутрішньо-корпоративні стандарти та інші
візуальні елементи, прийнятні для бренду компанії. Всі розроблені елементи
фірмового стилю складають основу системи оформлення та постають збіркою
стандартів фірмового стилю. Саме на основі цих стандартів в подальшому
розроблятимуться всі концепції і матеріали: фірмовий бланк; дизайн буклетів,
етикеток, упаковки; візуальний ряд відеоматеріалів; оформлення офісів та
торгових представництв; оформлення корпоративного транспорту тощо.
Товарний знак являє собою словесний або графічний знак, емблему чи
символ з поєднанням шрифтового написання марки або без такого. При цьому
розрізняють такі логотипи: словесні; образотворчі; об’ємні; звукові.
Очевидно, що найбільш поширеними засобами просування товарів зі
звуковими логотипами є радіо- та телереклама; комбіновані.
Варто зазначити, що за законодавством України товарний знак має бути
обов’язково зареєстрований у порядку, визначеному законом.
Логотип – оригінальний малюнок, скорочена назва компанії тощо.
Третім, найбільш поширеним та, на нашу думку, найбільш вдалим
елементом фірмового стилю є фірмовий блок, який представляє, як правило,
поєднання товарного знаку та логотипу у групі з фірмовим слоганом.
Кольорова гама – певний відтінок кольору або поєднання кольорів, що
використовується для забарвлення упаковки, логотипу. Як правило, саме вона
використовується для оформлення приміщень офісів компанії, корпоративного
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одягу співробітників тощо. У разі вдалого позиціонування, відповідна
кольорова гама асоціюється з конкретною компанією навіть без нанесення
логотипів чи інших елементів фірмового стилю. Так, наприклад, помаранчеві
парасольки допомагають нам вирізнити працівників ArcelorMittal в будь-якій
країні світу, яскраво-жовті пакети для їжі – вказують на бургери від
Макдональдс, світло-блакитні невеликі паперові пакети несуть радісні емоції
жінкам, вказуючи на приховану у них прикрасу від Cartier. Тут слід відзначити,
що вдалий фірмовий стиль, як правило, містить не більше двох чи трьох
кольорів, що пояснюється тим, що: 1) велика кількість кольорів може дратувати
та асоціюватись з кольоровим хаосом; 2) на різних носіях кольори можуть
сприйматись споживачем по-різному; 3) зростають витрати на виготовлення
рекламної продукції.
Поєднання шрифтів, особливості написання всупереч загальноприйнятим
правилам – також є яскравим елементом фірмового стилю.
Постійний комунікант – він же «обличчя компанії» є, на нашу думку,
найбільш неоднозначним елементом фірмового стилю. Це пояснюється тим, що
на відміну від корпоративного героя, обличчям компанії виступає реальна
конкретна людина, як правило, селебріті. З одного боку – зображення
конкретно існуючої сьогодні людини може бути гарантом якості та чесності
підприємства, а з іншого – мати обернений ефект у разі спровокування
скандалів навколо зазначеної людини. Яскравим прикладом зворотнього ефекту
було розірвання контракту між Регіною Тодоренко та компанією Pampers,
оскільки на думку останньої жінка, що висловлюється «за» домашнє
насильство не може представляти бренд підгузок для малят.
Фірмовий одяг як, правило, використовується компаніями, що надають
послуги. Особливо часто застосовують такий елемент фірмового стилю
комунальні підприємства. З одного боку – споживач точно знає робітник якої
компанії надає йому ті послуги, а з іншого – за результатами наданої послуги у
споживача формується асоціативний ряд між якісними характеристиками
послуги та конкретною компанією.
Фірмовий етикет як елемент просування представлений бездоганними
манерами та вихованістю найманого персоналу. Яскравим прикладом
фірмового етикету як елементу фірмового стилю є спілкування з клієнтами в
компанії Starbucks. Не дивлячись на вищу за середню ціну на ринку за чашку
кави, компанія не має проблем із розширенням ринків збуту та лояльністю
поміж клієнтів завдяки своєму дбайливому ставленню до останніх. Продаючи
Вам каву, робітник завжди поцікавиться вашими справами, запитає чим може
допомогти та побажає гарного дня. Це не лише фірмовий етикет, це головна
конкурентна перевага Starbucks.
Підсумовуючи вищесказане, ми можемо стверджувати, що фірмовий
стиль на сьогодні є не просто інструментом політики просування, він
дозволяє витримувати та вести успішну конкурентну боротьбу, гарантує
дотримання фірмою високих соціальних норм, якісних характеристик не
лише виробництва, але й в інших сферах діяльності компанії. Він
безпосередньо виконує ідентифікуючу, диференціюючу та позиціонуючу
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функції маркетингової політики.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ
КОНКУРЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Чи не основним рушієм розвитку підприємств є конкуренція, сила, яка
змушує підприємців та виробників удосконалювати свої товари та послуги
задля того, щоб зберігати прихильність клієнтів, та, як результат, не втрачати
прибуток. Бути конкурентоспроможним дуже важливо для сучасного
підприємства, а це можливо за умови обізнаності у роботі його конкурентів.
Саме за допомогою маркетингового дослідження можна зібрати всю необхідну
інформацію та використати її для отримання переваг над конкурентами на
ринку збуту товарів. Для цього використовують різні методики, які значно
пришвидшують цей процес і роблять його більш точним, нижче коротко
розглянемо одну з них [1, 2].
Суть бенчмаркінгу полягає в аналізі лідерів сегменту ринку в якій працює
наше підприємство, пошук і застосування найкращих їхніх рис. Іншими
словами, це метод навчання у більш успішних підприємств, який також дає
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змогу детально оцінити їх конкурентоспроможність.
Цей метод поділяють на чотири види:
− внутрішній (дослідження роботи внутрішніх підрозділів підприємства);
− конкурентний (порівняння свого підприємства з конкурентним за
певними факторами);
− загальний (порівняння підприємства з непрямими конкурентами);
− функціональний (порівняння факторів між собою) [2, 3].
Також є різні рівні бенчмаркінг-аналізу:
− стратегічний (аналіз цілі і основної стратегії);
− процес (аналіз процесів і процедур які дають розуміння ефективності
підприємства);
− продукт (аналіз продукту або послуги);
− методи управління (аналіз ключових функцій і способів управління
підприємством) [4, 5].
Метод бенчмаркінгу розробили в 1979 році в Інституті стратегічного
планування у Кембриджі, тоді виокремили 7 етапів проведення такого
дослідження:
Вибір об’єкта дослідження. Це може бути підприємство, продукт чи навіть
певна стратегія менеджменту.
Вибір досліджуваних факторів. Після обрання об’єкта дослідження
потрібно визначитися з найбільш важливими факторами, аналіз яких зможе
дати нам повноцінну картину роботи підприємства.
Вибір лідерів ринку, або конкурентного підприємства. Конкурентним
вважається те підприємство, яке постачає ті ж товари чи послуги у одному
регіоні з нашим.
Збір інформації про нього та аналіз. Найважливіший етап дослідження.
Важливо отримати достовірну і якомога повнішу інформацію про конкурентне
підприємство.
Оцінка власного підприємства. На цьому етапі відбувається аналіз та
об’єктивна оцінка факторів які ми обрали на другому етапі дослідження.
Розроблення плану дій. Після проведення аналізу стане зрозуміло які
заходи потрібно використати задля отримання переваг над конкурентним
підприємством, на основі отриманих результатів складається конкретна
стратегія.
Застосування плану і моніторинг результатів. Кінцевий етап, на якому
втілюється в життя попередньостворений план, який повинен покращити
роботу нашого підприємства і в наслідку привести його до територіального
розширення, збільшення доходів і кращої конкурентоспроможності.
В останні роки такий метод дослідження як бенчмаркінг стає дуже
поширеним у використанні як серед невеликих підприємств, так і серед
компаній світового масштабу. Це не дивно, бо при правильному застосуванні
цього методу підприємство може детально проаналізувати і максимально точно
оцінити стан конкурентного середовища, а також скласти правильний
аналітичний звіт, який допоможе створити діючу стратегію. Але як і у будь-якої
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іншої наукової методики, у бенчмаркінга є свої недоліки. Дослідники
виокремлюють найважливіші з них:
− недостатня кількість спеціалістів, які можуть правильно провести
дослідження;
− важкодоступність потрібної інформації;
− високі матеріальні затрати.
Але практика показує, що навіть не зважаючи на ці недоліки методика
бенчмаркінгу є дуже корисною, і навіть необхідною підприємствам всіх
розмірів і галузей.
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МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В БІЗНЕСІ
На сьогодні навколишнє середовище значно погіршилося через поступове
зростання населення. Знищення екологічних систем пов’язане зі способом
життя та поведінкою людства, а саме з надмірним споживанням та
нераціональним використанням ресурсів. До найважливіших глобальних
екологічних проблем відносять зміни клімату, втрату біорізноманіття,
забруднення атмосфери, утилізацію відходів. Оцінюючи стан навколишнього
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середовища, слід розглянути підходи до господарювання. Природа потребує
створення нових концепцій, які повинні базуватися на повазі до довкілля,
раціональному використанні ресурсів та переробці відходів виробництва та
споживання. Однією з таких є екологічний маркетинг або також відомий як
зелений маркетинг.
Екологічний маркетинг базується на продажу товарів або послуг шляхом
демонстрації їх «зелених» переваг. Він охоплює всі аспекти бізнесу, від
виробництва і упакування – до реклами і PR (Public Relations). Зазвичай, це
практикують компанії, що прихильні сталому розвитку та корпоративній
соціальній відповідальності. Щорічно все більше підприємств впроваджують
стійкі методи ведення бізнесу. Виготовляючи свою продукцію, яка є більш
привабливою для споживачів, вони скорочують витрати на упакування,
перевезення, споживання енергії, води та інших природній ресурсів. Крім того,
доведено практикою, що демонстрація високого рівня соціальної
відповідальності підвищує лояльність до бренду серед споживачів. Коли
продукція рекламується за допомогою сленгів: «Виготовлено екологічно
безпечним способом», «Виготовлено з перероблених матеріалів», «Без
застосування надмірної упаковки», «Не містить токсичних матеріалів» та
інших, то це заохочує покупців придбати той чи інших товар. Зазвичай,
компанії використовую три аспекти маркетингу екологічності:
– предмети, які використовують для виготовлення продуктів;
– актуальні продукти;
– упаковка, у якій продається продукція.
Також зустрічаються корпорації, які беруть участь в програмах,
спрямованих на збільшення обсягів вторинної переробки в масштабах компанії,
скорочення відходів і підтримку громадських ініціатив.
Наприклад, компанія LUSH – один із найбільш успішних «зелених»
косметичних світових брендів. Вона посідає 55 місце в світі за обсягами
продажу продукції. Досягти цього LUSH змогла завдяки тому, що намагається
робити продукцію максимально екологічною, використовуючи натуральну
сировину і мінімізуючи використання хімічних речовин (продукти виробляють
з лікувальних трав, фруктів, квітів, ефірних олій). Окрім того, упаковка
продукції є мінімальною, що забезпечує зменшення кількості відходів [1].
Звідси, автор робить висновок, що екологічний маркетинг надто потужна
маркетингова стратегія.
Доречно буде сказати, що екологічний маркетинг набирає значних обсягів
в соціальних мережах. Для маркетологів мережа Інтернет є каналом для
спілкування зі споживачами, яким важливо зберегти природу, використовуючи
екологічно чисті товари. Бренди користуються можливістю представити
«зелені» товари на різноманітних сайтах, спільнотах, де створюють цікавий і
доступний контент, який стосується проблем світового масштабу. Гарний
приклад, відбувся у процесі кампанії «Чорна п’ятниця» в Патагонії.
Підприємство, яке займається пошиттям верхнього одягу запевнив покупців,
що весь прибуток від реалізації під час «шалених знижок» перерахує на
екологічний добробут. Соціальні мережі підтримали цю ідею – запровадили
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хештег #loveourplanet. Продаж компанії досяг 10 мільйонів в порівнянні з їх
оцінкою в 2 мільйони доларів. Крім того, 70 % купівель в Інтернеті було
здійснено вперше, доводячи те, що соціальні мережі є правильною
маркетинговою стратегією для екологічного маркетингу.
Шкода, що на українському ринку, на відміну від ринків Західної Європи
та США, практично відсутні товари, які можна віднести до категорії
«екологічно чисті». Екологічний спосіб споживання в Україні тільки набирає
обертів, і перед вітчизняними виробниками відкриваються великі можливості
для впровадження еко-інновацій та застосування еко-технологій [2]. Українські
споживачі стають більш проінформованими та обізнаними, а відтак їхні запити
щодо характеристик продукції змінюються і потребуюсь більшого. Споживачі
уважно вивчають склад продуктів, маркування, характеристики товарів. Екотовари для вітчизняного покупця стали не привілеєм і способом протесту, а
повсякденністю,продиктованою корисністю товару для нашого здоров’я,
стилем і способом життя – все це стало частиною світового екологічного
тренду і вимагає відповідного ставлення до ведення бізнесу [3].
Отже, екологічний маркетинг заохочує до покращення обізнаності клієнтів
та надання їм можливості брати участь у природоохоронних заходах, допомагає
раціоналізувати використання обмежених ресурсів. Еко-маркетинг сприяє
виробництву та розповсюдженню екологічно чистих товарів, що максимально
задовольняє потреби споживачів найбільш правильним для природи способом.
Усі дії, заходи, акції, заохочення сприяють зменшенню виснаження природних
ресурсів.
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ЗВ’ЯЗOК I ВЗAЄМOДIЯ ЛOГIСТИЧНOГO МЕНЕДЖМЕНТУ
З МAPКЕТИНГOМ
Стpiмке poзшиpення сфеpи лoгiстичних пoслуг є oдним з oснoвних
нaпpямкiв poзвитку сучaснoї екoнoмiки. Щoб вижити у сучaсних pинкoвих
умoвaх тa сфopмувaти кoнкуpентнi пеpевaги вiтчизняним пiдпpиємствaм,
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неoбхiднo не лише oптимiзувaти викopистaння pесуpсiв, a й зaпpoвaдити
лoгiстичний пiдхiд у систему упpaвлiння. Oдним iз бaзoвих елементiв
пoкpaщення пoкaзникiв дiяльнoстi тa пiдвищення pентaбельнoстi пiдпpиємств
мoже виступaти ефективний лoгiстичний менеджмент. Мapкетинг, який є
дiєвим pегулятopoм pинкoвих пpoцесiв, фopмує умoви для виявлення пoтpеб
спoживaчiв i визнaчення спoсoбiв їх зaдoвoлення, пpoпoнує мехaнiзми
взaємoвигiднoгo oбмiну мiж piзними суб’єктaми pинку [1-2].
Питaння poзвитку сучaснoї лoгiстики, лoгiстичних opгaнiзaцiї в цiлoму
мaють непoгaне oпpaцювaння у вiтчизнянiй тa зapубiжнiй лiтеpaтуpi.
Пpoблемaм викopистaння лoгiстики як iнстpументу pинкoвoї екoнoмiки
пpисвяченi poбoти Д. Дж.Бaуеpсoксa, Д. Вopдлoу, Д. Вудa, Дж. Джoнсoнa, Д.
Дж. Клoсa, П. Меpфi-мoл., М. Лiндеpсa, Х. Фipoнa, Д. Стoкa, Д. Лaмбеpтa, Б.
Aнiкiнa, A. Гaджинськoгo, Л. Мipoтiнa, Ю. Неpушa, В. Сеpгеєвa. Вaгoмий
внесoк у poзвитoк теopiї лoгiстики в Укpaїнi зpoбили Л.Бaлaбaнoвa, М.
Гpигopaк, Є. Кpикaвський, М. Oклaндеp, Ю. Пoнoмapьoвa, Л. Фpoлoвa, O.
Сумець, Н. Чухpaй, П. Гaйдуцький, Б. Губський, М. Мaлiк, П. Сaблук, A.
Дaниленкo, O. Вapченкo, М. Кaхoвськa, Н. Стpук, Ю. Пoнoмapьoв тa iн.
Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є висвітлення oснoвних aспeктiв зв’язку i
взaємoдiї лoгiстичнoгo менеджменту з мapкетингoм.
Лoгiстикa як нaукa тiснo пеpплiтaється з iншими дисциплiнaми, зoкpемa з
менеджментoм, a тaкoж з мapкетингoм. Кoнцепцiї лoгiстики i мapкетингу
бaзуються нa спiльнoстi, пеpш зa все, oпеpaцiй плaнувaння.
Як вiдoмo, мapкетинг – це плaнувaння, яке opiєнтoвaне нa пoпит, нa
пoтpеби спoживaчa тoвapу чи пoслуги, a лoгiстикa – плaнувaння мaтеpiaльнoгo
пoпиту пo нaявнoстi, дoступнoстi i чaсу pеaлiзaцiї тoвapу. Лoгiстику у фipмaх
чaстo спpиймaють як дpугу чaстину мapкетингу. Iнтеpеси мiж ними нaстiльки
сильнi i тiснo пеpеплетенi, щo iнкoли вaжкo бувaє їх poздiлити [3].
Мapкетинг визнaчaє «щo тpебa poбити», a лoгiстикa oзбpoює
iнстpументapiєм i мехaнiзмaми pеaлiзaцiї мapкетингoвих дoслiджень.
Пpипустимo службa мapкетингу oбґpунтувaлa неoбхiднiсть випуску нoвих
видiв пpoдукцiї. Тoдi зaвдaнням служби лoгiстики буде зaбезпечити
виpoбництвo сиpoвинoю, упpaвлiння зaпaсaми, тpaнспopтувaння i iн. все це
poбиться у poзpiзi нoвoгo виду пpoдукцiї. Тaким чинoм, лoгiстику мoжнa
poзглядaти як iнстpумент pеaлiзaцiї стpaтегiї мapкетингу.
Взaємoдiя мapкетингу тa лoгiстики в paмкaх кoнкpетних opгaнiзaцiй чaстo
poзглядaється з тoчки зopу, згiднo якoї лoгiстикa спpиймaється як дpугa
пoлoвинa мapкетингу. Це стaє мoжливим зaвдяки тoму, щo зв’язки мiж цими
нaпpямки дiяльнoстi пiдпpиємствa чaстo нaстiльки сильнo пеpеплетенi, щo iнoдi
бувaє вaжкo poздiлити сфеpи iнтеpесiв цих ключoвих функцiй будь бiзнесу, в
тoму числi i мaлoгo [4].
Маркетинг i логiстика – самостiйнi i взаємопов’язанi галузi наукових знань
i практичної дiяльностi. Основним об’єктом розгляду в маркетингу є споживач i
його потреби. Логiка маркетингу – необхiдно вивчити ринкову ситуацiю i
сформувати комплекс взаємопов’язаних рекомендацiї щодо продукту, цiни,
збуту i просування продукту на ринок. У логiстицi основним об’єктом вивчення
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є потоки – матерiальнi, iнформацiйнi, фiнансовi та iн. Логiка логiстики полягає
у тому, що необхiдно так органiзувати матерiальнi та iншi потоки, щоб
необхiдний споживачевi товар потрiбної якостi та кiлькостi був доставлений в
призначений час з мiнiмальними витратами.
Мoжнa видiлити нaступнi гaлузi взaємoдiї мapкетингу i лoгiстики. Пoпеpше, це цiнa, зa якoю взaємoдiя вiдбувaється нa пpедмет poзpoбки пoлiтики
цiнoутвopення, з уpaхувaнням лoгiстичних витpaт.
Пo-дpуге, ствopення системи poзпoдiлу пoтpaпляє в oблaстi poзглянутoгo
взaємoдiї. Мapкетинг визнaчaє учaсникiв пpoцесу купiвлi тa пpoдaжу, a
лoгiстикa – учaсникiв пpoсувaння тoвapiв нa pинку збуту.
Пo-тpетє – це фopмувaння теpмiнaльнo-склaдськoї системи. Для дaнoгo
пpoцесу неoбхiднo визнaчити oбсяги пpoдaжiв i pинкiв збуту, a тaкoж стpaтегiї
склaдувaння зaпaсiв, числa склaдiв в меpежi, мiсцезнaхoдженням i системoю їх
пoстaчaння, чим зaймaються мapкетинг i лoгiстикa, вiдпoвiднo.
Пo-четвеpте, мapкетинг, здiйснюючи мaксимaльне зaдoвoлення пpи
oбслугoвувaннi клiєнтiв, взaємoдiє з лoгiстикoю тaкoж в oблaстi пoлiтики
oбслугoвувaння клiєнтiв, де лoгiстикa зaбезпечує гнучкий piвень
oбслугoвувaння клiєнтiв, встaнoвлення стaндapтiв oбслугoвувaння з
уpaхувaнням лoгiстичних витpaт [5].
Тaким чинoм, зв’язoк тa взaємoдiя лoгiстичнoгo менеджменту з
мapкетингoм, виpoбничим тa фiнaнсoвим менеджментoм. Мapкетинг i лoгiстикa
взaємoдiють в oснoвнoму в системi збуту. Взaємoзв’язки нaстiльки сильнi, щo
iнoдi бувaє вaжкo poздiлити сфеpи їхньoї дiї, i лoгiстику чaстo спpиймaють як
iншу пoлoвину мapкетингу. Пpямий взaємoзв’язoк iснує пo тaким склaдoвий
мapкетингoвий кoмплексу, як пpoдукт, мiсце i цiнa (витpaти). Мapкетинг
визнaчaє стpaтегiчнi цiлi, a лoгiстикa пo фaктopi «цiнa» впливaє нa їхнє
дoсягнення. Лoгiстичнi oпеpaцiї пo paцioнaльнoму вибopi виду тpaнспopту,
пеpевiзникa, oптимaльнoї мapшpутизaцiї мoжуть знaчнo скopoтити витpaти в
системi дистpиб’юцiї i poзшиpити мoжливoстi мapкетингoвoї цiнoвoї пoлiтики.
Витpaти в дистpиб’юцiї нa склaдувaння, вaнтaжoпеpеpoбку i, oсoбливo,
тpaнспopтнi витpaти пo poзмipaх пopiвняннi iз сoбiвapтiстю виpoбництвa i
впливaють нa цiни тoвapiв. Лoгiстикa дoпoмaгaє pеaлiзувaти мapкетингoвi
схеми цiнoутвopення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Конкуренція на сучасному етапі має досить великий потенціал, саме вона
управляє сучасним ринком і дає поштовх підприємствам до розвитку та
покращення свого товару чи послуг. Перед тим, як випустити свій товар на
ринок продажу, необхідно визначити, чи буде він конкурентоспроможним,
адже в умовах нинішнього ринку майже на всі товари є по декілька, а то і
більше, виробників, тобто – конкурентів. Задля цього необхідно вивчати
економічну систему конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність підприємства – це можливість підприємства в
порівнянні з конкурентами, бути кращим та мати змогу зіставити конкуренцію,
авторитет та тривалий час залишатися прибутковим на ринку збуту. Це
визначається за певними показниками. Основними оціночними показниками
для порівняння конкурентоспроможності підприємств вважаються:
1. Потенційні можливості обладнання.
2. Технології.
3. Рівень персоналу.
4. Стан комунікації.
5. Рівень маркетингової політики.
6. Система управління.
7. Рівень інновацій та експортно-імпортні можливості [2].
Перед тим, як випустити свій товар, необхідно дослідити свої можливості
на ринку, тобто свою конкурентоспроможність. Для хорошого рівня
конкурентоспроможності, підприємству необхідно подбати про такі пункти:
підготовку заходів для підвищення конкурентоспроможності; вибір партнерів
для випуску спільної продукції; залучення необхідних інвестицій у
виробництво; розробка програми виходу підприємства на нові ринки збуту
товару тощо.
Все це дає можливість для визначення, так званого, потенціалу
конкурентоспроможності підприємства (ПКП). Тобто, зробивши усі ці
дослідження та пройшовши етапи оцінки, в кінці відображається результат,
ступінь переваг підприємства над конкурентами. Особливостями ПКП є те, що
це відносне поняття, адже він має різний рівень стосовно різних конкурентів.
Взагалі, рівень потенціалу, в більшості випадках, залежить від рівня
конкурентоспроможності продукції цього виробництва та від загальної
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конкурентоспроможності галузі та країни [1].
Все, що зазначено вище, спрямоване на оцінку та показники, проте, що
робити для забезпечення конкурентних переваг? Існують певні методи. Одними
із них є маркетингові методи, суть яких полягає у формуванні та задоволенні
попиту споживачів на товари і послуги підприємства. Наступними йдуть
фінансово-інвестиційні методи, тобто впровадження інвестицій для оновлення
обладнання тощо. Матеріально-технічні методи являють собою модернізацію
торгових площ та об’єктів і впливають на запровадження сучасних технічних
засобів для управління торгово-технологічним процесом. Окрім цих існують ще
адміністративні методи, інформаційні, логістичні та соціально-психологічні [1].
Таким чином, підприємству для успішного випуску та збуту продукції
необхідно оцінювати свій потенціал конкурентоспроможності, визначити свої
переваги над конкурентами. Якщо підприємство є не досить сильним для
конкуренції, то, користуючись наведеними методами, за певний проміжок часу
зможе стати на цільовому ринку найсильнішим конкурентом.
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ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ СВІЖИХ ПЛОДІВ
Висока біологічна цінність, приємний смак, збудливий апетит аромат
роблять свіжі плоди обов'язковою складовою частиною щоденного раціону
людини. Необхідні біологічно активні речовини містяться в плодах у
легкозасвоюваній формі, а вживання в сирому вигляді робить можливим
практично повністю використовувати вітаміни, мікроелементи, ферментні
речовини, що містяться в них.
Вивчення властивостей свіжих плодів має велику значущість. Людина
повинна знати, який товар вона споживає і яке значення має цей продукт для
його організму.
Свіжі плоди нормалізують обмінні процеси в організмі людини, сприяють
більш повному переварюванню м'ясних, рибних та інших продуктів. Вміщені в
них солі, органічні кислоти, ароматичні та смакові речовини посилюють
виділення травних соків, клітковина покращує перистальтику кишечника.
Низька калорійність плодів дозволяє споживати їх у великих кількостях. У
відповідності з науково обґрунтованими нормами кожній людині необхідно
вживати 106 кг плодів і ягід на рік [1].
В основу класифікації плодів покладена їхня будова і природнокліматичні зони вирощування. Вивчаючи класифікацію свіжих плодів, треба
зазначити, що плоди зазвичай поділяються на групи: насіннячкові, кісточкові,
ягоди, субтропічні і тропічні, горіхоплідні.
Насіннячкові плоди, в свою чергу, складаються із соковитої м'якоті і
насіннєвого гнізда, в ньому дрібне насіння розмішується в насіннєвих камерах.
До насіннячкових плодів відносять яблука, груші, айву, горобину, глід та ін.
Вони складаються зі шкірочки, соковитої м'якоті, насіннєвої камери і ядра
(насіння).
Кісточкові плоди збирають в споживчій стадії зрілості, оскільки вони не
дозрівають після знімання їх з дерева. До цих плодів відносяться вишня,
черешня, слива, персик, абрикос. Вони складаються зі шкірочки, м'якоті і
кісточки, в якій міститься насіння.
Ягоди поділяють на справжні, які утворюються за рахунок зав'язі,
складаються зі шкірочки, м'якоті, в якій розміщено насіння (є безнасіннєві
ягоди), до них належать (виноград, смородина, порічки, аґрус, журавлина,
чорниця, брусниця); на несправжні – складаються з розрослого плодоложа, на
якому містяться сухі плодики-сім'яники (суниці і полуниці) та складні, які
складаються з окремих плодиків, що зрослися між собою (малина, ожина).
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Субтропічні плоди об’єднані за місцем вирощування. До них відносять
цитрусові плоди (мандарини, апельсини, лимони, грейпфрути), хурму, гранати,
фейхоа, інжир. Дані плоди мають приємний смак, аромат, володіють
дієтичними властивостями. Їстівною частиною плодів є м'якоть, в лимонах та
апельсинах в їжу використовують і шкірку. Плоди містять цукор і кислоти. У
плодах є аскорбінова кислота, вітаміни В і Р, каротин, ефірні масла,
фарбувальні речовини, глюкозиди [1].
Тропічні плоди мають різну будову і об’єднані в групу за природнокліматичною зоною вирощування. До них відносять ананаси, банани, манго,
фініки, папая, авокадо, гуава, лічі, мангустан, сапотіла, карамбола та ін.
Серед плодів горіхоплідні є особливою групою, яка значно відрізняється за
будовою, хімічним складом і харчовою цінністю. В свою чергу, за будовою
горіхоплідні плоди поділяються на справжні та несправжні.
До справжніх горіхів відносять ліщину і фундук, які мають плід-ядро із
сухим здерев’янілим оплоднем (шкаралупою), який під час росту знаходиться у
листовій зеленій обгортці, а при достиганні випадає. Ядро горіха вкрите тонкою
оболонкою і складається з двох сім’ядолей.
Несправжні (кістянкові) горіхи покриті не сухим, як справжні горіхи, а
м’ясистим оплоднем, що при достиганні розтріскується і відпадає. Ядро цих
горіхів покрите шкаралупою. До таких горіхів відносять волоські горіхи,
мигдаль, фісташки, кедрові горіхи, каштани їстівні.
Ядра горіхоплідних є цінними продуктами харчування. У них 90-96 %
сухих речовин, з яких основними є жири і білки. Енергетична цінність 100 г
ядер горіхів досягає 700 ккал [2].
Якість свіжих плодів встановлюють на основі органолептичної оцінки
вихідного зразка та результатів лабораторного аналізу середньої проби, що
відбирається від кожної однорідної партії [3].
Розглянемо більш детально органолептичні показники. Плоди повинні
мати форму, типову для даного природного сорту. Нетиповість форми є
ознакою, що знижує сортність плодів.
Забарвлення, смак і запах свіжих плодів повинні бути властивими даному
природному сорту без сторонніх запаху і присмаку.
Недостатнє забарвлення може свідчити про недозрілі стани плоду, що, в
свою чергу, означає недостатню кількість поживних речовин. У перезрілих
плодів спостерігається потемніння забарвлення і погіршення споживних
властивостей.
Поверхня свіжих плодів має бути сухою і чистою, самі плоди повинні бути
цілими,
з
відсутністю
механічних
пошкоджень
і
пошкоджень
сільськогосподарськими шкідниками, мікроорганізмами і фізіологічними
захворюваннями [3].
Глибину механічних пошкоджень вимірюють лінійкою в центрі
ушкодження. Свіжі плоди, що відповідають за розмірами встановленим і
допускаються стандартами нормам, розподіляють на плоди без наявності будьяких пошкоджень і хвороб та плоди з ушкодженнями та хворобами за кожним
видом окремо.
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Свіжі плоди зважують окремо по кожному виду пошкодження або хвороби
і обчислюють їх процентний вміст в аналізованій пробі.
При оцінці смаку визначають запах і встановлюють його типовість для
даного виду плодів, а також наявність сторонніх присмаків і запахів.
При оцінці консистенції м'якість та м'ясистість визначають натисканням на
м'якоть плодів, відокремлення кісточки – розривом м'якоті.
Смак, запах і консистенцію визначають при кімнатній температурі. Перед
кожною новою пробою рот прополіскують водою [3].
Підсумовуючи вище викладене, можна виділити наступне, свіжі плоди
відіграють важливу роль у життєдіяльності людини, їх біологічна цінність
визначається вмістом у них біологічно активних (незамінних речовин),
фізіологічна цінність зумовлена наявністю в них органічних кислот, глікозидів,
цукрів, які впливають на органи смаку, нервову систему. Із свіжими плодами в
організм людини надходять пластичні й енергетичні речовини, а також
сполуки, які мають захисні і лікувально-профілактичні властивості завдяки
вмісту вітамінів С, А, Р, групи В, РР, Е, К та ін., пектину, клітковини, лігніну,
мінеральних елементів, амінокислот.
Органолептичну цінність свіжих плодів зумовлюють їх зовнішній вигляд
(чистота, розвиненість, форма, забарвлення, сухість, відсутність ушкоджень),
запах, смак, міцність (твердість) шкірочки і м'якоті, розмір та маса.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТИТРОВАНОЇ І АКТИВНОЇ КИСЛОТНОСТІ В
ПАСТЕРИЗОВАНОМУ МОЛОЦІ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ
Першорядним завданням для молочної індустрії є виробництво якісних і
безпечних для здоров’я продуктів харчування, при цьому вони повинні мати
найбільшу біологічну цінність і високі поживні властивості [1].
Одним із показників якості пастеризованого молока є кислотність. У
молоці визначають титровану і активну кислотності. Їх визначають за
допомогою потенціометричного титрування. Він заснований на визначенні
точки еквівалентності за різкою зміною електрорушійної сили в
електрохімічному ланцюгу, що містить індикаторний електрод. Активна
кислотність – це концентрація вільних іонів гідрогену. Титрована кислотність –
це кількість вільних кислот, їх кислих солей, та інших речовин, які містяться в
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досліджуваному продукті [1, 2, 3].
Величина показника титрованої кислотності викликає небажані зміни
властивостей молока, наприклад, зниження стійкості білків при нагріванні. У
молоці та молочних продуктах титрована кислотність виражається в умовних
одиницях – градусах Тернера (°Т). Градуси Тернера являють собою кількість
мілілітрів 0,1 М розчину лугу, яка необхідна для нейтралізації кислот в 100 мл
молока. Титрована кислотність для нормального молока 15,99…20,99. При 2830 °Т молоко скисає, при 65-70 °Т – згортається [1, 4, 5].
В більшості країн світу контроль кислотності молока ведуть за показником
рН, тобто активної кислотності. У свіжому молоці рН знаходиться у межах 6,66,8 , тобто молоко має слабо-кислу реакцію. При показниках рН менших 6,4
(некондиційне молоко) титрована кислотність перевищує 21 °Т. При скисанні
молока його рН поступово зменшується. Значення вище 6,8 свідчить про
фальсифікацію продукту (додавання речовин, що перешкоджають скисанню)
або захворювання корови на мастит [1, 2].
Для дослідження титрованої кислотності використовували вид
потенціометричного титрування – це метод кислотно-основного титрування.
Кислотно-основне титрування засноване на використанні реакцій нейтралізації,
для визначення сильних і слабких кислот та їх солей .
Цим методом досліджувалось титрування кислотності із зразків
пастеризованого молока 2,5 % жирності торгових марок «Рудь»,
«Слов’яночка», «Щодня», «Премія» українських виробників. Визначалась
активна кислотність молока за допомогою приладу рН-метру Ezodo 6011.
Даний прилад дозволяє вимірювати величину рН у широкому діапазоні і є
доступним для споживача. Одержані значення рН за допомогою довідникових
таблиць були переведені в умовні одиниці титрованої кислотності – градуси
Тернера. У методі кислотно-основного титрування використовували в якості
робочого розчину 0,1 М розчин лугу в присутності індикатора фенолфталеїну.
Момент закінчення упродовж однієї хвилини. Кислотність молока у зразках
коливалась від 17,5 до 18,5 °Т. Результати дослідження наведені у табл. 1.
Таблиця 1 – Результати дослідження кислотності молока
Назва ТМ
Молоко ТМ «Премія»
Молоко ТМ «Щодня»
Молоко ТМ
«Слов’яночка»
Молоко ТМ «Рудь»

Експрес-метод
рН
°Т
6,74
6,70
6,68

16,2
17,0
17,3

6,72

16,5

Титрометричний метод
Об’єм 0,1 М
°Т
NaOH, см³
17,5
17,5
18,0
18,0
18,5
18,5
17,5

Норматив
ДСТУ 26612010
< 21°Т

17,5

Порівняння встановлених показників кислотності досліджуваних зразків
молока з нормативним згідно ДСТУ 2661-2010 [6] (кислотність молока не
перевищує 21 °Т) дозволило зробити висновок, що всі досліджувані зразки
мають кислотність в межах норми і є безпечними для споживання. Дослідження
показали, що значення титрованої кислотності, встановлене експрес-методом і
методом кислотно-основного титрування, відрізняються на одиницю. Тому,
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експрес-метод можна використовувати для приблизного визначення
кислотності молока [1, 3].
За допомогою кислотності можна визначити якість молока і чи придатне
воно для споживання. Також її визначають для встановлення сорту при
реалізації та при пастеризації, переробці на молочні продукти. В молочній
промисловості потрібно звертати увагу на кислотність, адже молоко зі
зниженою кислотність недоцільно використовувати для виготовлення сиру,
тому що воно поволі згущується сичужним ферментом, а згусток, що
утворюється, погано обробляється [7].
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СПОЖИВНІ ПЕРЕВАГИ ЗЕФІРУ
Кондитерськими товарами називають харчові вироби, що містять значну
частку цукру, мають приємний смак і аромат, привабливий зовнішній вигляд,
високу енергетичну цінність і легко засвоюються організмом людини.
Пастила, яблучний формовий мармелад, варення, праники, київське сухе
варення, різні типи карамелі, які почали виготовляти у нас, отримали
поширення і у інших країнах світу.
Енергетична цінність більшості кондитерських виробів зумовлена
вуглеводним складом, особливо сахарозою, глюкозою і фруктозою, які швидко
засвоюються клітинами організму. Враховуючи значну енергетичну цінність
кондитерських виробів, споживання їх дорослою людиною не повинно
перевищувати 15-17 кг на рік. Більшість кондитерських виробів
характеризуються обмеженою біологічною цінністю. В їх складі мало білків,
відсутні деякі незамінні амінокислоти, в багатьох мало поліненасичених
жирних кислот, фосфоліпідів, вітамінів, мінеральних речовин, поліфенольних
сполук.
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Характерною особливістю кондитерських виробів є значний та
різноманітний асортимент, що обумовлюється застосуванням різноманітної
сировини і різних способів її обробки. Відповідно до зазначених особливостей
кондитерські вироби діляться на цукристі і борошняні. Однією із груп
цукристих виробів є фруктово-ягідні кондитерські вироби. До фруктовоягідних відносять вироби, які випускають кондитерські фабрики (мармелад,
пастильні вироби) і плодоконсервні підприємства (варення, джем, повидло,
галярет, желе плодово-ягідне, цукати). Завдяки включенню в рецептурний
склад плодів і ягід біологічна цінність цих кондитерських виробів значно вища,
ніж інших.
Одним із найбільш поширених видів фруктово-ягідних пастильних
кондитерських виробів є зефір – традиційно національний продукт,
виготовлений на основі піноутворюючих мас. Піноутворюючі кондитерські
маси одержують диспергаційним методом – інтенсивним перемішуванням
рецептурної суміші при атмосферному тиску або диспергаційноконденсаційним методом при надлишковому тиску.
В останні роки виробництво зефіру переміщується на новий, більш якісний
рівень. Крім традиційного шоколадного глазурування застосовують інші види
глазурі, різноманітні фруктово-ягідні начинки тощо [1]. А тому досить
важливим та актуальним є вивчення питань, пов’язаних із споживними
перевагами зефіру у порівнянні із іншими кондитерськими виробами.
Хімічний склад, а значить і харчова цінність зефіру, у значній мірі
залежить від його рецептури. Застосування значної кількості цукру обумовлює
підвищений вміст вуглеводів, застосування фруктово-ягідних компонентів
впливає на біологічну цінність зефіру, наявність в його складі мінеральних
речовин, вітамінів та органічних кислот. У більшості видів зефіру вміст цукрів
знаходиться в межах 63-75 %, кількість білків 1-2 %, вони є збалансованими за
амінокислотним складом. Це в основному молочні та яєчні білки. Вміст жиру в
звичайному зефірі набагато менший (0,1 %), ніж у зефірі глазурованому
шоколадом (12,3 %). Це пояснюється наявністю в глазурі значного вмісту
какао-олії. За вмістом крохмалю, органічних кислот та золи звичайний і
глазурований зефір майже не відрізняються. Енергетична цінність виявляється
при споживанні зефіру і виражається енергією, що вивільняється в процесі
біологічного окиснення і використання в організмі. Енергія забезпечує
фізіологічні функції, що протікають в організмі. Зефір має помірну енергетичну
цінність. Найбільша енергетична цінність зефірі, глазурованому шоколадом,
396 ккал/100 г пов’язана із більшим вмістом жиру в порівнянні із зефіром
звичайним – 326 ккал/100 г [2]. Серед мінеральних речовин у зефірі
переважають, мг/100 г: калій – 50-125, фосфор – 10-55 (у перерахунку на Р2О5),
магній – 6-40, кальцій – 25-27. Біологічна роль окремих макро- і мікроелементів
зводиться до виконання в організмі різноманітних життєвоважливих функцій
(утворення кісткової тканини і гормонів, побудова мембран, участь в
енергетичному обміні, регуляція обмінних процесів, функціонування ферментів
і ін.). Зефір звичайний є менш вітамінноцінним в порівнянні із зефіром,
глазурованим шоколадом. Так, вітаміни Е та В1 в звичайному зефірі відсутні
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взагалі, а в глазурованому їх кількість відповідно 0,2 і 0,02 мг%, вміст вітамінів
В2 і РР теж на користь зефіру глазурованого шоколадом – 0,04 і 1,1 мг% [3].
Збереження вищезазначених вітамінів у зефірі залежить від процесів
технологічної обробки сировинних сумішей. У кондитерські вироби всі
незамінні компоненти їжі вносяться із сировиною. Завдання виробників
кондитерських виробів – максимально можливо зберегти ці речовини при
технологічній обробці, спрямованої на формування смаку, аромату, кольори і
структури виробів [4].
Отже, зефір відрізняється легкістю та пухкістю структури, містить біля 7075 % цукрів, харчові кислоти (біля 1 %), білкові речовини (1-1,5 %). За рахунок
дрібнопористої структури зефір відрізняється легким засвоєнням. Різноманітні
смакоароматичні добавки дають змогу отримати вироби різного кольору, смаку
та аромату.
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ЗМІНИ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ХЛІБА
Якість хліба, що надходить у торгівлю, значною мірою залежить від
тривалості та умов його зберігання. Ваговий хліб випускається з
хлібопекарських підприємств не раніше ніж через 3 год. після випікання,
штучний і дрібно-штучний може відпускатися гарячим. На хлібозаводах і в
торговельних підприємствах хліб зберігають обмежений час. Загальний термін
зберігання хліба не повинен перевищувати для дрібно-штучних і здобних
виробів – 16 год., для вагового і штучного з сортового борошна – 24 і з
житнього обдирного та оббивного – 36 год. Термін зберігання хліба
розраховується з моменту виходу його з печі. Цей показник фіксується в
накладній. Хліб зберігають в спеціально відведеному для нього приміщенні, яке
повинно бути чистим і сухим, побіленим, світлим, з постійною температурою
20-25 °С (не нижче ніж 6 °С) і відносною вологістю повітря не більше 75 %. У
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приміщенні, де зберігають хліб, забороняється зберігання інших товарів.
Під час зберігання в хлібі відбуваються зміни, що впливають на його вагу і
якість. Це, передусім, втрата частини вологи, що залежить головним чином від
температури повітря і тривалості зберігання хліба. Найбільше усихання
спостерігається в перші години зберігання, особливо при підвищеній
температурі в сховищах. При інших однакових умовах більше (на одиницю
ваги) випаровують вологу дрібно-штучні вироби з великою сумарною
поверхнею, а також вироби, що мають велику початкову вологість. Впливає на
втрату вологи і відносна вологість повітря, однак це не означає, що хліб можна
зберігати в вологих приміщеннях, де він швидко пліснявіє та псується. Сама по
собі невелика втрата вологи не впливає помітно на якість хліба, але вона
пов’язана зі зменшенням його ваги і зміною консистенції скоринки.
Основним процесом, що відбувається при зберіганні хліба, є черствіння. У
процесі зберігання при температурі 0-6 °С вже через 3-5 год., а при 6-25 °С
через 10-12 год. в хлібі з’являються помітні ознаки черствіння, які виражаються
в зміні властивостей м’якушки (вона стає більш жорсткою, крихкою) і
скоринки (з крихкої, сухої вона стає більш м'якою, еластичною, а потім –
жорсткою, але не крихкою), а також у зміні запаху й смаку. Втрачається смак та
запах свіжого хліба і виникає специфічний запах й присмак черствого.
Швидкість черствіння хліба різних видів й сортів неоднакова. Дуже
швидко цей процес відбувається в хлібі, що містить домішки ячмінного і
кукурудзяного борошна. Пшеничний хліб черствіє повільніше, але все ж
відносно швидко; здобний і поліпшений зберігається довше, ніж простий;
житній і житньо-пшеничний хліб черствіють значно повільніше, ніж
пшеничний. Швидкість черствіння залежить від різних фізико-хімічних
властивостей крохмалю і білкових речовин, властивих для борошна, з якого
виготовлений хліб [2].
Суть процесу черствіння, хоча й вивчається більше 100 років, ще не
повністю з’ясована. Встановлено, що черствіння хліба не викликається втратою
вологи, оскільки хліб, вміщений у вологу атмосферу, де не відбувається
усихання, все ж черствіє. Черствий хліб, нагрітий до 60 °С і більше
(оптимально до 90-95 °С), знову набуває властивостей свіжого, хоча при цьому
втрачається частина вологи. Тому вважають, що черствіння хліба зумовлене
складними фізико-колоїдними процесами, зокрема, зміною стану крохмалю.
У свіжому хлібі зерна крохмалю, що входять в денатуровану білкову масу,
знаходяться в набряклому, аморфному, частково клейстеризованому стані. Між
крохмалем і білковою масою не можна виявити межу, вільні простори або
навіть найдрібніші тріщини.
Роль білків в процесі черствіння не з’ясована, однак важко припустити,
щоб зміна фізичних властивостей м’якушки не була пов’язана зі зміною
властивостей білків хліба. Опосередковано це підтверджується тим, що
черствіння зазнають багато харчових продуктів, які не містять крохмалю, але
містять білок.
Крім наведених зовнішніх ознак, черствий хліб відрізняється зниженою
пружністю, крихкістю, меншим вмістом водорозчинних речовин, низькою
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здатністю до набрякання.
Для об’єктивного визначення свіжості хліба, а точніше, ступеня
збереження ним початкових властивостей (при черствінні хліб не зазнає
псування в прямому значенні цього слова) застосовують різні методи:
визначення здатності м’якушки до стискання та її крихкості; визначення
здатності подрібненої м’якушки до набрякання у воді; визначення кількості
водорозчинних речовин у м’якушці. Застосовують і більш складні методи
визначення ступеня черствіння із застосуванням фаринографа, пенетрометра,
мікроскопії і рентгеноспектрографії.
Видиме черствіння хліба сповільнюється при введенні в його рецептуру
патоки, декстринів, поверхнево активних речовин, емульгованих жирів і деяких
інших сполук, а також при зберіганні його в замороженому вигляді при
температурі -20…-30 °С [1]. Заморожені вироби при такій температурі
зберігають від 10 днів до 5...6 місяців. Проте, слід відмітити, що процес
заморожування досить нестабільний. В результаті дії низьких температур
відбувається часткова зміна структури білків, їх денатурація. Це, в свою чергу,
призводить до зниження водопоглинальної здатності білків та збільшення
кількості вільної води. Кінцевим негативним результатом цього явища є
погіршення
структурно-механічних
властивостей
виробів
після
розморожування. Для покращення структурно-механічних властивостей і
забезпечення максимальної формостійкості виробів доцільно використовувати
спеціальні добавки та інгредієнти [4].
У торгівлі черствіння можна дещо сповільнити зберіганням хліба при
постійній (досить високій) температурі та оптимальній вологості повітря.
За кордоном значного поширення набуває збереження свіжості хлібних
виробів шляхом їх заморожування при температурі від -18 до -30 °С. Для
заморожування і зберігання в холодильних камерах повинні використовуватися
лише свіжі вироби, що зберігалися після випічки не більше 8 год. Після
закінчення зберігання перед реалізацією проводять їх розморожування.
Розморожування проводиться протягом 2-3 годин шляхом поступового
нагрівання до температури 50 °С у повітряному середовищі з відносною
вологістю 50-60 %. Розморожені хлібні вироби після 30 днів зберігання за
якісними показниками практично не поступаються свіжоспеченим [3].
Загалом різні методи сповільнення черствіння пов’язані з введення в хліб
речовин, що змінюють структурні властивості м’якушки і сповільнюють його
черствіння із застосуванням деяких технологічних прийомів хлібопечення,
таких як посилена механічна обробка тіста при його замішуванні, заварювання
частини борошна, більш тривале дозрівання тіста і випікання хліба тощо.
Вважають, що черствіння можна сповільнити, упаковуючи хліб у повітро- і
вологонепроникну плівку. Насправді черствіння протікає і в цьому випадку, але
вільна волога, що утворилася, не випаровується, а зволожує скоринку і
підскоринковий шар, спричиняючи його відмокання та розм’якшення. Такий
хліб є м’яким, але крихкуватим, має смак і всі інші ознаки черствого хліба.
Якщо хліб не був стерильний, то в упаковці він порівняно швидко пліснявіє.
Упаковка запобігає висиханню хліба, створює видиму м’якість, але не робить
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його свіжим.
Отже, хліб є швидкопсувним продуктом перш за все у зв’язку із його
черствінням. Даний процес можна сповільнити коректуванням рецептурного
складу та технології виготовлення, а також оптимізацією режимів зберігання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА СИРІВ
Серед продуктів харчування сир займає одне з перших місць за харчовою
та енергетичною цінністю. Харчова цінність сиру визначається високим
вмістом у ньому білка, молочного жиру, а також мінеральних солей і вітамінів в
добре збалансованих співвідношеннях і легко перетравлюваній формі.
В основі виробництва сиру використовується ферментативномікробіологічний процес, перебіг якого залежить від фізико-хімічних
властивостей молока, складу мікроорганізмів закваски, їх здатність розвиватися
в молоці, в згустку і сирної маси і умов технологічного процесу.
М'які сири характеризуються широким смаковим діапазоном – від
приємного молочнокислого до вираженого сирного із злегка аміачним або
грибним присмаком («Дорогобузький», «Білий десертний») або гострий
(«Рокфор»). Всі м'які сири виробляють тільки із пастеризованого молока із
застосуванням чистих культур бактерійних заквасок, мікрофлори сирного слизу
і цвілі.
М’які сири займають особливе місце в групі натуральних сирів. Їх
виробництво відоме з давніх часів в регіонах з гарячим кліматом, де інші види
сирів погано зберігаються [1]. Головною особливістю цієї групи сирів є
визрівання і зберігання в концентрованому розчині кухонної солі (16...22 %),
що визначає і характеризує ознаки розсільних сирів.
М'які сири – невеликі за розміром, проте трудомісткість щоденних
операцій щодо обробки великої кількості цих сирів викликала необхідність
автоматизації виробництва раніше, ніж виготовлення великих і твердих видів
сиру. Виготовлення м'якого сиру займає менше часу, ніж твердого, що і
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призвело до розвитку безперервних процесів виготовлення згустків. При цьому
ванни, які призначені тільки для коагуляції, мають невелику ємність (50-200 л).
Технологічний процес виробництва м'яких сирів направлений на
отримання сирів ніжної, м'якої консистенції і специфічного смаку. Особливістю
технології м'яких сирів є: використання зрілого молока кислотністю 25 °Т;
більш тривале зсідання молока, ніж при виробництві твердих сирів; отримання
крупного сирного зерна (іноді згусток не дроблять); відсутність другого
підігріву і примусового пресування. Дозрівання м’яких сирів триває протягом
короткого періоду – від 1-2 до 45 днів. У м'яких сирів немає корки, головки
сиру не маркуються. Сири містять підвищену кількість вологи (50-65 %) і солі
(2,5-5 %) [2].
М'які сири залежно від способу отримання згустку розподіляють на
сичужні, сичужно-кислотні і кислотні.
Для виробництва м’якого сиру потрібно використовувати молоко коров'яче
згідно ДСТУ 3662:2018 [3], яке встановлює вимоги до молока для виробництва
м’якого сиру. За органолептичними показниками сиропридатне молоко має
бути білим з жовтуватим відтінком, мати чистий, властивий натуральному,
свіжому молоку смак, без сторонніх присмаків, нормальну консистенцію без
пластівців і грудочок. На основі теоретичного матеріалу визначені операції
виробництва м’якого сиру: приймання і оцінка якості молока; очищення
молока; нормалізація; пастеризація при t 73 °C; підготовка молока до зсідання
(підігрівання молока насиченою парою при t 36-38 °C); внесення ферменту (8
мл на 100 кг молока); зсідання молока; обробка згустку, постановка сирного
зерна; видалення сироватка; самопресування; чеддеризація; дроблення; варіння
(плавлення) при t 100 °C; формування сиру; охолодження; пакування;
зберігання та транспортування.
За загальними органолептичними ознаками і технологією виробництва
м'які сири підрозділяють на видові підгрупи:
1. Сири, що дозрівають за участю молочнокислих бактерій і мікрофлори
сирного слизу. Слиз розвивається на поверхні головок сиру. Сири
характеризуються гострим, пікантним, злегка аміачним смаком і запахом
(«Дорогобузькій», «Калінінській», «Дорожній» і ін.) [4].
2. Сири, що дозрівають за участю молочнокислих бактерій, мікрофлори
сирного слизу і білої плісняви. Сири мають гострий, злегка аміачний смак із
грибним присмаком, тісто ніжне, мазке. До сирів цього типу належать
«Закусочний зрілий», «Смоленський», «Любительський зрілий», «Білий
десертний», «Російський камамбер» і ін.
3. Сири, що дозрівають за участю молочнокислих бактерій і блакитної
плісняви. Блакитна пліснява розвивається у тісті сиру. Сири характеризуються
гострим перцевим смаком і запахом («Рокфор», «Вірменський Рокфор» і ін.),
мають дієтичне і лікувальне значення. Смак «Рокфору» гострий, солоний,
аромат – специфічний, перцево-пікантний; консистенція ніжна, трохи крихка.
4. Сири свіжі, що виробляються за участю молочнокислих бактерій без
дозрівання. Для них характерні чисті кисломолочні смак і запах із присмаком
наповнювачів, консистенція ніжна, малюнок відсутній («Любительський
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свіжий», «Адигейський», «Домашній», «Вершковий» і ін.).
Таким чином, виготовлення високоякісного м'якого сиру потребує
врахування таких важливих факторів, як якість сировини, особливості
технології, дотримання режимів дозрівання, пакування, умов зберігання
кінцевої продукції.
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ВПЛИВ ЦУКРУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Цукор є джерелом енергії, яка потрібна для життєдіяльності людини,
цінним смаковим продуктом, консервантом. Він легко і швидко засвоюється
клітинами організму, потрібний для нормального функціонування печінки,
мозку, живлення м'язів, особливо серцевого. Споживання цукру повинно бути в
розумних межах і становити 10-30 % загальної кількості калорій. Для людей,
зайнятих важкою фізичною працею, спортом, добове споживання цукру може
досягати 100-120 г [1].
Звичний цукровий порошок на хімічному рівні являє собою поєднання
двох молекул – фруктози і глюкози, що утворюють сахарозу. Коричневий цукор
відрізняється тільки додаванням патоки, що дає такий відтінок і легкий
своєрідний присмак.
Коли сахароза потрапляє в травний тракт, вона відразу ж впливає на
прилеглі тканини і органи. Потрапляючи в кровоносну систему, цукор
розноситься по всьому організму, отримує доступ до клітин і стає джерелом
енергії. Для цього найбільш важлива глюкоза: майже 80 % витрат нашої енергії
відбувається завдяки їй.
Дієтологи часто умовно поділяють поняття хорошого і шкідливого цукру.
Хороший – це фруктоза, що міститься у фруктах, і лактоза, яку ми отримуємо з
молока і, в меншій кількості, з молочних продуктів. При вживанні відповідних
продуктів людина отримує необроблений і максимально корисний цукор, а
також величезну кількість корисних речовин. А ось рафіновані види, тобто
цукор з магазину в чистому вигляді, а також той, що міститься в соках,
газуваннях, солодощах, оброблених продуктах, вважаються шкідливим цукром
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і приносять чимало проблем зі здоров'ям [2].
Розглянемо більш детально, яку користь отримує організм людини при
споживанні цукру.
Фруктозі властиво розщеплюватися в клітинах на більш прості вуглеводи,
які, в свою чергу, утворюють молекули жирів. Це теж запаси енергії, але більш
складно доступні: для їх активації в організмі повинен відбутися цілий
ланцюжок хімічних процесів.
Глюкоза необхідна для правильного функціонування печінки: вона
допомагає нейтралізувати токсини (тому при сильних інтоксикаціях можуть
прописувати ін'єкції глюкози). Також саме ця складова цукрового порошку
задіяна у виробленні серотоніну – гормону, який відповідає за гарний настрій і
стабільний емоційний стан.
В останні кілька років усвідомлене споживання стало настільки
поширеним, що здавалося б, тільки ледачий не знає про шкідливий вплив цукру
на організм людини. Тим не менш, у 86 % випадків знання не тягнуть за собою
дій і змін: шкода цукру здається чимось віддаленим, незначним. Адже ніхто не
вмирав від зайвої ложки в чаю або додаткового тістечка за вечерею. Таким
чином, ми день за днем дозволяємо собі надмірне споживання цукру, піддаючи
серйозній небезпеці наше здоров'я. Чим же шкідливий цукор?
Вживання цукру стає причиною появи зайвої ваги. Коли ми стимулюємо
організм солодким, воно спершу відкладається в печінці у формі глікогену – це
запасне джерело енергії. Синтезувати в глікоген весь обсяг цукру, що
вживається за день середньостатистичною людиною неможливо, тому він
починає трансформуватися в жири. Найбільш помітний цей процес на животі,
стегнах і щоках. Прискорити процес можна, якщо вживати не просто цукор, а в
поєднанні з жирами (наприклад, тортики і булочки) – тоді отримана порція
цукру і жиру максимально швидко перетвориться в зайві сантиметри. Крім
того, швидкі вуглеводи різко підвищують рівень цукру в крові, провокуючи
сильний викид інсуліну, який перетворює отримані калорії в жир [2].
Цукор – це сильний наркотик, що впливає на всі системи організму
подібно морфію або кокаїну. Різкий стрибок глюкози в мозку викликає потребу
в додатковій дозі, причому цей заклик до їжі мозок не відрізняє від реального
голоду. Активізуються бета-ендорфіновий рецептор і вироблення дофаміну.
Також цукор сприяє появі почуття комфорту, захищеності, розслабленню: ця
реакція з'являється з дитинства, через звикання до натурального цукру ще з
молока матері.
Ще один цікавий факт: постійно провокуючи викид ендорфінів
солодощами, ми доводимо організм до того, що він перестає їх виробляти
самостійно. А, значить, перепади настрою, дратівливість, агресивність
з'являться відразу ж, як тільки організму не вистачатиме цукру для вироблення
ендорфінів. Також він вимиває вітаміни групи В, порушує баланс фосфору і
кальцію в організмі людини, в наслідок чого виникають проблеми з серцем,
нирками та іншими життєво-важливими органами. Згідно з останніми
дослідженнями, стійкість імунітету також безпосередньо залежить від рівня
цукру в крові.
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Отже, можна зробити висновки, що цукор руйнує здоров'я людини, але
тільки при надмірному споживанні. До того ж, через надмірне споживання
цукру в організмі людини виникає нестача вітаміну В1, що в подальшому
ускладнює нормальне засвоювання спожитої їжі і призводить до
недоотримування корисних речовин організмом. Цукор є причиною більшості
запальних процесів, що виникають у людському організмі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Виноградне вино серед усіх алкогольних напоїв займає особливе місце, що
пояснюється його непростим хімічним складом. Складовими вина є мінеральні
кислоти, такі, як винна, яблучна, саліцилова, що сприяють засвоєнню харчових
протеїнів м'яса і риби. Деякі речовини переходять у вино безпосередньо з
винограду, наприклад, незброджений цукор, органічні кислоти, мінеральні,
дубильні, барвні, азотисті, ароматичні речовини тощо. Разом з тим багато
хімічних сполук утворюються у процесі спиртового бродіння та обміну речовин
у дріжджовій клітині, до яких належить етиловий спирт, гліцерин, молочна
кислота, янтарна кислота. Під час витримки у напої народжуються такі
речовини, як альдегіди, складні ефіри, ацеталі. Саме цей унікальний хімічний
склад вина і зумовлює його бактерицидні, жарознижуючі, тонізуючі та інші
властивості. Ось чому фальсифіковане вино є не просто неякісним продуктом,
що не відповідає стандартам, а й може зашкодити здоров'ю [1].
Актуальним залишається необхідність контролю якості білих ординарних
столових вин, здійсненому на основі дослідження технології виробництва з
метою виявлення шляхів запобігання фальсифікації такої групи товарів. На
сьогоднішній день проводиться робота по розширенню асортименту і
поліпшенню якості столових і марочних вин, підвищення рівня механізації,
створення заводів-автоматів, розробляються і впроваджуються схеми
комплексної переробки винограду.
Для білих столових вин використовуються сорти винограду з досить
великим вмістом соку, які добре зберігають кислотність в період технічної
зрілості та володіють характерним ароматом і смаком соку, які передаються
вину.
Більшість білих столових вин має світлий жовтувато-зелений (солом'яно
жовтий) колір, ніжний смак з приємною кислотністю, повною відсутністю
грубості і терпкості. Для них характерний тонкий букет з добре вираженими
тонами сортового аромату. Ці особливості білих вин обумовлені їх складом і
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станом окислювально-відновних систем. У білих столових винах легко
виявляються найменші недоліки, так як вони не маскуються ні екстрактивними
речовинами, ні спиртом, ні сильним ароматом, властивим іншим типам вин.
Тому на якості білих вин особливо помітно відбиваються такі фактори як
екологічні умови, особливості сорту, ступінь зрілості та режим обробки
винограду, умови зберігання і прийоми обробки виноматеріалів.
При виробництві білих столових вин необхідно дотримуватись наступних
правил:
– цукристість винограду на приготування повинна бути в межах 17-20 %;
– проводити старанне освітлення сусла перед бродінням;
– найкраще бродіння проводити з регулюванням температури на
безперервно діючих установках;
– переробку винограду здійснювати на валкових дробаркахгребеневідділювачах;
– швидко відділяти виноматеріали від дріжджів;
– протягом всього процесу виробництва, сусло і вино оберігати від дії
кисню повітря;
– при кожній технологічній операції для покращення відновлювальної
здатності вина в мезгу, сусло і виноматеріал вводити сірчистий ангідрид;
– забезпечувати успішне проходження яблучно-молочного бродіння для
досягнення гармонійної кислотності та стабільності;
– для попередження збагачення вина важкими металами здійснювати
заходи; проводити якомога раніше видалення заліза [2].
Якість вин визначається за органолептичними, фізико-хімічними та
показниками безпеки. За своєю природою білі столові вина повинні бути
самими ніжними, тонкими і легкими із всіх виноградних вин. Для приготування
білих столових вин виноград.
Збирають виноград при оптимальній технічній зрілості без перезрівання та
надлишкового накопичення цукрів. Інакше можна отримати столові вина більш
міцні, важкі з недостатньою кислотністю. Дуже важливо, щоб білі столові вина
не мали тонів окиснення і тонів мадеризації, що знижує їх якісні показники.
Фізико-хімічні показники якості вин визначаються відповідно до встановлення
об'ємної частки етилового спирту і масової концентрації цукрів та титрованої
кислотності для різних групах вин.
Досліджуючи якість виноробної продукції, необхідно пригадати такі
явища, як вади та недоліки вин. У практиці виноробства найбільш поширені і
завдають відчутної шкоди фізико-хімічні помутніння: колоїдні помутніння –
білкові, полісахаридні, поліфенольні, ліпідні; кристалічні – випадання кристалів
органічних солей калію і кальцію, в основному винної кислоти та ін.
Недоліки вина можуть бути пов’язані суттєвим відхиленням його від
нормального складу, що відображається на негармонійності його смаку
внаслідок надмірного або недостатнього вмісту тієї чи іншої речовини. Це
відхилення від норми вина за складом і якістю виникає найчастіше через
використання некондиційної сировини або через порушення технології. В
результаті використання некондиційної сировини підвищується кислотність
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вина, знижується екстрактивність, зменшується спиртозність та інше [3].
Прикладами недоліків технологічного походження є нетиповий колір вина,
зайвий терпкий смак, випадання винного каменю, помутніння, сторонній
присмак.
Таким чином, на сьогоднішній день виробники повинні випускати вина
тільки відповідно до вимог національних стандартів або технічних умов, а
також відповідно до показників якості та НАССР. Тому що, маючи на ринку
товар, який ми споживаємо, хочеться бути впевненими, що він якісний і
безпечний. Забезпечення населення якісними продуктами харчування є одним з
головних напрямів розвитку будь-якої держави.
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СИСТЕМА АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК І КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Одним з головних завдань держави у галузі забезпечення населення
продовольством є гарантування його якості та безпечності. Звичайно, для будьякого підприємства першочерговою задачею є випуск конкурентоспроможної
високоякісної та безпечної продукції. Проте, вибіркові та навіть і тотальні
випробування кінцевого продукту або напівфабрикатів не можуть гарантувати
безпечність продукції, проте суттєво ускладнюють технологічний процес і
збільшують вартість виробництва [1].
Система аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. HACCP –
Hazard Analysis Critical Control Point) – є науково обґрунтованою системою, що
дозволяє створити на підприємстві умови для виробництва безпечної продукції
шляхом визначення (ідентифікації) і контролю небезпечних чинників. Система
НАССР є системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела
свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. Система аналізу
небезпек і критичних точок контролю забезпечує контроль на всіх етапах
виробництва харчових продуктів, будь-якій точці процесу виробництва,
зберігання та реалізації продукції, де можуть виникнути небезпечні ситуації.
При цьому особлива увага спрямована на критичні точки, в яких всі види
ризиків, пов'язані з використанням харчових продуктів, можуть бути
попереджені, усунені або знижені до припустимих рівнів внаслідок
цілеспрямованих заходів. Для запровадження системи НАССР виробники
зобов'язані не лише досліджувати свій власний продукт та засоби виробництва,
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але й використовувати цю систему та її вимоги до постачальників сировини,
допоміжних матеріалів, а також системи оптової та роздрібної торгівлі.
Система НАССР не є системою відсутності ризиків. Вона розрахована на
зменшення ризиків щляхом їх контролю. Основними методами системи є аналіз
ризиків та небезпек, визначення потенційних дефектів продукції по
відношенню до виробничих факторів (критичні контрольні точки),
профілактичний (превентивний) контроль, звітність та відповідальність. Аналіз
ефективності впровадження HACCP в українській харчовій промисловості
допоміг би керівникам правильно оцінити переваги та стимулювати
впровадження системи [2].
Концепція НАССР була розроблена в 60-х роках минулого століття. Перед
розробниками стояло завдання створити систему, що виключає можливість
утворення токсинів у харчовій продукції, і, як наслідок, дозволяє запобігти
харчовим отруєнням. Результатом вирішення цієї проблеми була розробка
концепції НАССР, представлена у 1971 р. на І Американській національній
конференції з питань безпечності харчових продуктів. Після цього Управління
США з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами (United
States Food and Drug Administration) стало вимагати застосування системи
НАССР під час виробництва рибних продуктів, а Департамент сільського
господарства США – при переробці м'яса та птиці. Національна академія наук
США в 1985 р., після проведення оцінки ефективності регулювання харчової
промисловості США, рекомендувала всім регулятивним установам прийняти
підхід НАССР і обов'язкове застосування системи для виробників харчових
продуктів. Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародна продовольча
та сільськогосподарська організація (FAO) також схвалили використання
системи НАССР. З цього часу система НАССР поширилася практично на всі
країни світу як засіб надійного захисту споживача. Обов'язкове запровадження
НАССР вимагає законодавство США, Канади, Японії, Нової Зеландії, інших
країн [3].
На сучасному етапі необхідність впровадження НАССР зумовлена
потребами міжнародного та вітчизняного ринку харчових продуктів, вимогами
законодавства та споживачів. Застосування системи дозволить оптимізувати
технологічні та допоміжні процеси, випускати стабільно безпечний, якісний
продукт.
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СТАНДАРТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ
Глобалізаційні та інтеграційні процеси вимагають від українських
товаровиробників дотримання певного рівня якості продукції, що буде
забезпечувати конкурентоспроможність
вітчизняних підприємств на
міжнародному ринку. Стандартизація є саме тим інструментом, що дозволяє
підприємству дотримуватися загальноприйнятих правил та вимог при
виробництві певної продукції. Для того, щоб українські підприємства впевнено
почували себе на світовому та, зокрема, європейському ринках, їм необхідно
активно включатися в процеси міжнародної та європейської регіональної
стандартизації. Наразі це питання набуває особливого значення, оскільки
Україна проголосила про європейський вектор свого розвитку та зобов’язалась
гармонізувати національні стандарти у відповідності з європейськими
вимогами.
Безсумнівно, стандарти відіграють значну, а іноді навіть вирішальну, роль
у міжнародній торгівлі. Поряд із міжнародною стандартизацією активно
розвивається й стандартизація на регіональному рівні. Регіональна
стандартизація є доступною для відповідних органів лише одного
географічного, політичного чи економічного регіону. Тобто, регіональна
організація зі стандартизації – орган зі стандартизації, визнаний на
регіональному рівні і членство в якому є доступним для відповідного
національного органу кожної країни у межах визначеного географічного,
політичного чи економічного регіону. До регіональних відносяться організації,
що представляють в глобальному процесі стандартизації інтереси значних
регіонів або континентів [1, 2].
Найбільш розвинена система регіональних організацій, що займаються
питаннями стандартизації, в Європі. Наразі 158 найвідомішими та
найвпливовішими
європейськими
регіональними
організаціями
зі
стандартизації є наступні:
− CEN – European Committee for Standardization;
− CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization;
− ETSI – European Telecommunications Standards Institute;
− Європейська Комісія;
− ЕFTA – European Free Trade Association.
Метою утворення та функціонування зазначених організацій є передусім
сприяння розвитку процесу стандартизації в певному регіоні. Зокрема,
співпраця європейських організацій у сфері стандартизації з міжнародними
організаціями полягає у проведенні технічної політики в міжнародній
стандартизації з врахуванням європейських інтересів, забезпеченні нормативної
бази для створення та подальшого ефективного функціонування
загальноєвропейського ринку. Основною метою загальноєвропейської системи
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стандартизації є передусім максимальне усунення технічних бар'єрів у торгівлі
шляхом створення механізму саморегулювання єдиного європейського ринку
на основі забезпечення конкурентоспроможності європейської промисловості
на внутрішньому і зовнішньому ринках [3].
Запроваджуючи управлінській досвід світової спільноти та наполегливо
працюючи над виробленням стандартів державного управління та належного
врядування, ЄС у певний момент часу був змушений відповісти й на виклики
європейського врядування, тобто шукати і виробляти норми, правила,
процедури, які б сприяли ефективній співпраці всіх учасників процесу
європейського врядування. Наприклад, серія Білих книг під загальною назвою
«Європейське врядування», підготовлених у розпал інституційних реформ на
початку ХХІ ст., розкриває бачення Європейської комісії щодо того, яким має
бути європейське врядування та його складові, як подолати дефіцит демократії
в ЄС, збільшити прихильність громадян до Європейського Союзу через більшу
відкритість, прозорість, залучення громадськості до прийняття рішень, більш
ефективне регулювання та краще законотворення [4]:
− Біла книга з європейського урядування: краще регулювання;
− Біла книга з європейського урядування: консультації та участь
громадянського суспільства;
− Біла книга з європейського урядування: алгоритм для прийняття рішень
регуляторними органами;
− Біла книга з європейського урядування: оцінювання і прозорість;
− Біла книга з європейського урядування: краще законотворення.
Таким чином, у каталозі стандартів, якими керується Європейський Союз,
можна виділити дві категорії стандартів: загальносвітові стандарти державного
управління та належного врядування, якими у різних частинах світу керуються
держави, політики, посадові особи та державні службовці, та суто
«європейські» стандарти, тобто стандарти європейського врядування, яких
необхідно дотримуватися всім учасникам складного, багаторівневого,
поліцентричного процесу прийняття рішень, вироблення та координації
політики в ЄС.
Також варто відзначити, що на відміну від регулювання внутрішнього
ринку або стандартів безпеки на робочому місці, які приймаються у формі
директив або постанов Ради ЄС (та Європейського парламенту) та мають
зобов'язувальний характер, стандарти європейського врядування переважно
мають форму «м'яких» стандартів, тобто Білих книг та комунікацій
Європейської комісії, рекомендацій конференцій міністрів, відповідальних за
питання державного управління; рекомендацій програми СІГМА тощо. Однак
їх не можна проігнорувати: наприклад, у процесі останнього розширення кожна
з країн-кандидатів, щоб здобути членство в ЄС, мала виконати Копенгагенські
та Мадридський критерії та показати позитивні результати під час оцінювання
за програмою СІГМА [3, 4].
До того ж, процеси глобалізації фактично примушують компанії віддавати
все більшу перевагу загально прийнятим технічним специфікаціям. Одними з
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основних завдань європейської стандартизації є передусім сприяння вільному
переміщенню товарів і послуг та забезпечення сталого розвитку європейської
економіки та ефективного захисту довкілля. Таким чином, створення
ефективного механізму для залучення в процес стандартизації економічних і
соціальних європейських партнерів є одним з нагальних питань, що має
безпосереднє відношення до України, для якої ЄС є стратегічним партнером.
Можна зробити висновок, що стандартизація є незамінним та практично
єдиним засобом забезпечення взаємозамінності, сумісності, типізації,
уніфікації, надійності техніки й інформаційних мереж, норм безпеки і
екологічних вимог, єдності властивостей та характеристик, якості продукції
тощо. Дослідження показало, що в умовах сьогодення на практиці застосовують
різні методи підтвердження відповідності продукції заданим вимогам.
Стандартизація серед цих способів займає особливе місце, адже вона стала
складовою будь-якої інфраструктури, що ефективно функціонує.
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Умовами експорту продукції на ринок ЄС є відповідність продукції
вимогам харчового законодавства ЄС. Для цього потрібно гармонізувати
українське та європейське харчове законодавства, забезпечити відповідність
діяльності українських контрольних органів з безпечності харчових продуктів
європейським вимогам щодо діяльності таких органів а також відповідність
операторів ринку вимогам законодавства [1].
Системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують
практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які
можуть супроводжувати харчову продукцію. Запровадження систем управління
безпечністю харчових продуктів вимагає законодавство Європейського Союзу,
США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу.
НАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований
підхід до контролю ідентифікованих небезпечних факторів у порівнянні з
традиційними методами, такими як інспектування та контроль якості.
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Використання системи НАССР дозволяє перейти від випробування кінцевого
продукту до розробки превентивних методів [2].
Прийняті комісією Codex Alimentarius нормативи, основні принципи і
рекомендації з безпечності харчової продукції визнані у угоді СОТ «Про
санітарні та фітосанітарні заходи» як основа для гармонізації санітарних
заходів, при цьому НАССР створює надійне організаційне підґрунтя
забезпечення безпечності продовольства та кормів. Отже НАССР буде
відігравати все зростаючу роль у практичних заходах з безпечності харчових
продуктів не лише як система, обрана окремими країнами, але й на
загальносвітовому рівні, вносячи свій вклад у розширення міжнародної
торгівлі. НАССР – це потужна система, що може застосовуватися до великого
спектру простих і складних операцій. Для впровадження системи НАССР
виробники повинні досліджувати не тільки їх власний продукт і методи його
виготовлення. Постає завдання застосовувати такі ж вимоги і до постачальників
сировини і допоміжних матеріалів, системи дистрибуції та роздрібної торгівлі.
Правильне запровадження системи НАССР надає виробнику багато
переваг економічного та управлінського характеру:
– застосування НАССР є підтвердженням виконання виробником
законодавчих і нормативних вимог;
– НАССР засвідчує високий рівень свідомості та відповідальності
виробника перед споживачем;
– НАССР дозволяє підприємствами забезпечити стабільно високий рівень
безпечності харчових продуктів і завдяки довірі споживачів в умовах
зростаючої конкуренції зберегти та розширити свою частку на внутрішньому
ринку України;
– запровадження НАССР дозволяє здійснити розширення експортних
ринків, адже в багатьох країнах світу НАССР є обов'язковою законодавчо
встановленою вимогою;
– застосування НАССР переносить акценти з випробування кінцевого
продукту на використання превентивних методів забезпечення безпечності під
час виробництва та реалізації продукції, сприяючи більш раціональному
використанню ресурсів;
– правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити
приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу;
– зменшення втрат, пов'язаних із негативними наслідками повернень
продукції, харчових отруєнь та інших проблем безпечності харчових продуктів.
НАССР може інтегруватися в загальну систему управління, достатньо
органічно поєднуючись з іншими управлінськими концепціями – управління
якістю (стандарти ISO серії 9000), управління довкіллям (стандарти ISO серії
14000) тощо. У більшості випадків ефективність системи НАССР залежить від
групи експертів, які займаються розробкою системи так званої групи НАССР. У
групу, відповідальну за розробку системи НАССР, повинні входити спеціалісти
різних галузей, таких як мікробіологія, хімія, технологія виробництва,
забезпечення якості. При розробці системи НАССР команда експертів
використовує ряд принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз
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небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва харчових
продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням
продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні
чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті
аналізу небезпечних чинників визначаються критичні точки контролю (КТК).
Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури
моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від
процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система
працює.
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КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
За забезпечення безпечності харчових продуктів відповідають спільно
держава і оператори ринку харчових продуктів. Оскільки нездатність виконати
це зобов'язання може призвести до хвороб або смерті споживачів, у всьому світі
державні органи контролю та оператори ринку харчових продуктів приймають
всі необхідні заходи і залучають ресурси, щоб гарантувати безпечність
продуктів, які вводяться в обіг [1].
Для того, щоб забезпечити безпечність харчової продукції, держави
створюють відповідні системи контролю за дотриманням вимог до безпечності
операторами ринку. Ці системи мають п‘ять загальних елементів:
1) законодавство і нормативні правила щодо харчової продукції, що разом
представляють собою нормативно-правову базу;
2) системи управління контролем харчової продукції, які визначають роль і
відповідальність держави і операторів ринку;
3) компетентні органи, які здійснюють моніторинг та контроль за
дотриманням законодавства щодо безпечності харчових продуктів;
4) лабораторії, що займаються моніторингом за результатами виконання
випробувань на відповідність вимогам;
5) інформування, навчання та професійна підготовка представників
промисловості, державних органів та споживачів.
В Європейському Союзі застосовується підхід, який заснований на оцінці,
контролі і мінімізації ризиків. В рамках ризик-орієнтованого підходу
компетентний орган і оператори ринку харчових продуктів спільно несуть
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відповідальність за виявлення факторів, які мають суттєвий вплив на
безпечність харчової продукції, і пов'язаних з ними ризиків за принципом «від
лану до столу».
Оператори ринку харчової продукці відповідають за розроблення і
впровадження заходів, які сприяють запобіганню, мінімізації або усуненню
таких небезпечних факторів (НАССР), а компетентний орган відповідає за
моніторинг і перевірку ефективності заходів управління ризиками [2].
Відповідно до прийнятого в ЄС підходу, заснованого на аналізі ризиків,
такі органолептичні характеристики якості продукту, як розмір, колір, запах і
смак, як правило, не є частиною системи контролю харчових продуктів.
Рішення про те, яким показникам якості має відповідати продукт, приймає
ринок та споживачі [3].
Слід зазначити, що в країнах ЄС розробляються вимоги щодо деяких
показників якості продукції, які, як правило, містяться в технічних регламентах
та стандартах на продукцію. Але зазначені показники дозволяють виокремити
такі класичні продукти, як масло, сметана, шоколад тощо та регламентують
мінімальні вимоги, які слід дотримуватись операторам ринку для визначення
класифікації продукції.
В 2017 році було прийнято Закон України «Про державний контроль, що
здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові
продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин», який передбачає
комплексне реформування системи державного контролю відповідно до
законодавства ЄС. Зокрема, цей закон впроваджує норми Регламенту ЄС №
854/2004, Регламенту ЄС №669/2009, Регламенту ЄС № 882/2004, Директиви №
97/78/ЄС, Рішення Комісії № 2006/778. Більшість положень Закону вступило в
силу в квітні 2018 року.
Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України № 41
та № 42 від 06.02.2017 затверджені єдині форми актів, складених за
результатами державного аудиту та для державних інспекторів під час
здійснення перевірок щодо впровадження діючих процедур НАССР і
дотримання гігієнічних вимог.
Питання проведення планових перевірок органами державного нагляду
врегульовані постановами Кабінету Міністрів України № 350 та № 361 від
24.05.2017. Спрощена процедура отримання дозволу на позапланову перевірку.
Перелік органів державного нагляду, які мають право здійснювати перевірки,
визначений постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 18.12.2017.
Ефективна система управління безпекою харчових продуктів має бути
поєднанням прямого державного нагляду, який базується на вимогах про
безпеку харчових продуктів, встановлених законодавством, та приватними
системами контролю за безпекою харчових продуктів.
Сертифікація виробничих процесів акредитованими організаціями може
допомогти виробникам знизити рівень ризиків та переконати владу і
споживачів в безпеці та якості їхньої продукції.
Довіра споживачів суттєво залежить від якості органу сертифікації. У
багатьох західних країнах приватні організації встановили власні додаткові
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вимоги до якості та розробили схеми сертифікації для конкретних груп товарів.
Ці неофіційні вимоги можуть покращити якісні аспекти продуктів, але також
можуть становити перешкоду для доступу підприємств до ринків.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОКА
Сьогодні існує серйозна проблема контролю молока-сировини за вмістом
різних сторонніх домішок і визначення показників безпеки, а також визначення
кількості важких металів, пестицидів, афлатоксинів, нітратів, нітритів тощо.
Дослідження параметрів молока як важливого харчового продукту є складним
завданням через його багатокомпонентний індивідуальний склад. У молоці
нормуються, відповідно до чотирьох ґатунків, крім мікробіологічних, такі
показники, як кислотність, густина, масова частка сухих речовин (білок, жир),
температура.
Часто використовують способи фізико-хімічного методу дослідження
молока, такі як: оптичні, електрохімічні, електрофоретичні, хроматографічні та
інші.
Рефрактометричний спосіб визначення білка полягає у вимірюванні
показників заломлення молока і безбілкової молочної сироватки, отриманої з
того самого зразка молока. Різниця між ними є прямо пропорційна до масової
частки білка в молоці. Спосіб достатньо простий, на визначення масової частки
білка затрачається не більше 30 хв. Вагомими недоліками цього способу є те,
що відхилення за значеннями масової частки білка може досягати до 0,4 %
масової частки порівняно з арбітражним методом визначення, а також те, що
фальсифікація товарного молока різними добавками (сода, сухе молоко тощо)
впливає на результати вимірювання, що вказує на неможливість використання
цього методу для дослідження товарного молока [1].
Спектрофотометричний спосіб визначення білка простіший та дає змогу
визначити вміст масової частки білка в доволі низькому діапазоні до 0,5 %.
Перевагою методу інфрачервоної спектрофотометрії є використання
специфічних спектральних властивостей компонентів, що входять до складу
продуктів. Значним недоліком є висока вартість спектрофотометричного
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аналізування, яка коливається від 4 тис. грн. до 37 тис. грн. [1, 2]
Для дослідження якості молока також широко використовують
хроматографічні способи. Ці способи основані на розділенні речовин
адсорбційним способом та за допомогою високого тиску, з подальшою їх
ідентифікацією. Важливими особливостями хроматографічних способів аналізу
є високі селективність та чутливість. Багато методик виконання вимірювань є
універсальними, застосовними для широкого спектра досліджень, що дає змогу
займати провідне місце серед існуючих методів аналізу складних
багатокомпонентних сумішей.
Масову частку молочного жиру у молоці можна визначати за способами,
які основані на оптичних методах аналізу. За ультразвуковим способом також
визначають густину, вміст білка, СЗМЗ та лактози. Ультразвуковий спосіб
ґрунтується на принципі вимірювання параметрів ультразвукових коливань при
проходженні їх через пробу молока за двох заданих значень температури і
подальшої обробки цих параметрів за заданим алгоритмом. З погляду
спектральних властивостей молоко має здатність як поглинати, так і розсіювати
випромінення інфрачервоного діапазону в області l = 3-10 мкм.
Турбидіметричний спосіб визначення масової частки жиру у молоці полягає у
вимірюванні ступеня послаблення променистого потоку світлорозсіювання
шаром кульок жиру молока [2].
За допомогою реологічних способів дослідження якості молока аналізують
деформацію досліджуваного молока та його поведінку під дією зовнішніх
факторів. Реологічні властивості молока використовують для оцінювання його
консистенції як одного з основних показників його якості. Серед існуючих
реологічних способів аналізу коров’ячого молока найчастіше використовують
органолептичний (сенсорний) спосіб, оснований на визначенні специфічного
смаку, запаху, текстури, кольору.
Незважаючи на те, що це найбільш простий і дешевий спосіб, його
результати залежать від кваліфікації експерта, ретельного проведення
контролю, умов контролю, які гарантують точність, відтворюваність
результатів, а за відсутності спеціальних експертів найчастіше мають
суб’єктивний характер.
Отож, на основі вищесказаного можна сформулювати основні вимоги до
вдосконалення та розроблення нових підходів для визначення параметрів якості
молока – вони повинні бути достатньо точними та достовірними, тобто процес
ідентифікації параметрів молока має бути оперативним, швидким, простим та
забезпечувати можливість автоматизації та комп’ютеризації процесу
визначення. Підвищення якості молока – один з основних резервів виробництва
різних високоякісних молочних продуктів. Виходячи з результатів досліджень,
можна сказати, що при визначенні вмісту жиру і білка на переробних
підприємствах застосовуються далеко не всі методи, а особливо фізичні. Ринок
молока Європейського Союзу встановлює суворі критерії санітарно-гігієнічної
оцінки і кінцевої продукції, адже більша частина країн світу використовують
перспективні технології лабораторних досліджень.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
На сучасному етапі розвитку сучасного суспільства важливу роль грає
якість та безпечність харчових продуктів, які споживає населення планети. Для
забезпечення цих значущих показників необхідно створити дієву систему
державного контролю. Найбільш вдало подібну систему впроваджено у таких
країнах та об’єднаннях країн, як Європейський Союз, Сполучені Штати
Америки та Японія. У країнах-сусідах України також відбуваються вдалі
спроби створення системи координації та контролю якості та безпечності
харчової продукції. Крім того, у більшості країн вже сьогодні створено систему
стандартизації продовольства та технічного регулювання його якості, яка дуже
динамічно розвивається.
Дослідження закордонного досвіду щодо розробки дієвих систем
управління якістю здійснювали такі провідні вчені, як: С.М. Безродна, Р.І.
Буряк, М.М. Кане, Б.В. Іванов, А.Г. Схиртладзе, І.І. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.А.
Янковский, Ю.В. Макогон, Н.В. Фомичева, М.І. Шаповал та ін. [1, 2].
Розвиток систем якості та їх роль у промисловості та економіці особливо
наочно проявився в Японії. Під час Другої світової війни японська продукція
була відома дуже низькою якістю і ціною. Однак на той час ринок потребував
дешевої продукції. Капітуляція підірвала економічну систему Японії. Більшість
промислових підприємств було зруйновано. Згодом на світовому ринку зріс
попит на продукцію високої якості. У 1946 р. був створений «Союз учених та
інженерів», у якому була сформована група фахівців для проведення
досліджень в області управління якістю.
Можна виділити такі особливості японського підходу до управління
якістю:
1) багаторічне, послідовне і цілеспрямоване вирішення проблем якості на
основі всього передового і сучасного;
2) послідовна і наполеглива робота з налагодження системи вивчення
запитів споживачів;
3) прагнення до загальної участі;
4) розуміння того, що навіть відмінно працююча система управління
якістю згодом втрачатиме ефективність;
5) організація робіт із забезпечення високої якості безпосередньо
майстрами і бригадирами;
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6) необхідність загострення особливої уваги на мобілізації фізичного й
інтелектуального потенціалу робітників (гуртки якості);
7) широко розвинута і постійно діюча система пропаганди значення
високої якості продукції для забезпечення стійких темпів економічного росту;
8) державний вплив на кардинальних напрямах поліпшення якості
продукції.
Серед розвинутих країн найбільш зразковим у сфері формування системи
продовольчої безпеки та безпечності харчової продукції, а також системи
стандартизації харчових продуктів та технічного регулювання їх якості
звичайно є Європейський Союз.
Наглядом за дотриманням вимог і норм, метою яких є гарантія безпечності
харчових продуктів в Європейському Союзі, займаються три державні
структури: Міністерство сільського господарства, Міністерство соціальних
справ і Міністерство економіки та комунікацій [3]. Основні засади регулювання
системи дотримання якості та безпечності харчових продуктів містяться в
Законі «Про харчові продукти», Постанові Європейського парламенту і Ради
ЄС № 178/2002 ЄС, в яких встановлюються загальні принципи і вимоги
правових норм.
30 квітня 2004 р. був прийнятий «Пакет продовольчої гігієни», який і
представляю собою законодавство ЄС з гігієни харчових продуктів. Дане
законодавство відповідає новому принципу «від ферми до столу» і передає
підприємствам кормової й харчової промисловості повну відповідальність за
безпечність виготовлених ними продуктів [4].
Достатньо велика увага приділяється проблемам управління якістю на
підприємстві в США. Велика кількість фахівців США вважали низьку якість
головною перешкодою зростання продуктивності праці.
Фахівці США покладають великі надії на вдосконалення управління
якістю, яке повинно означати, на їх думку, радикальну перебудову свідомості
керівництва компаній, перегляд корпоративної культури і мобілізацію ресурсів
організації на пошук шляхів підвищення якості продукції. На думку
американського фахівця з проблем якості А. Фейгенбаума «якість – це спосіб
життя» [5]. Новим тенденціям в США найбільше опираються керівники
середньої ланки. Для багатьох з них управлінська політика, орієнтована на
забезпечення якості, представляється загрозою їх авторитету і посадовому
положенню. Виробничі робітники, як правило, готові узяти на себе
відповідальність за якість роботи.
В США, практично на всіх переробних підприємствах і підприємствах
громадського харчування, у великих роздрібних мережах та на оптових складах
впроваджена міжнародна система Аналізу небезпечних чинників і критичні
контрольні точки – HACCP (англ., Hazard Analysis and Critical Control Points),
яка визначає і постійно контролює безпечність продукції. Наявність на
підприємстві системи управління безпечністю харчової продукції є
мінімальною вимогою для експорту продукції в ЄС і на інші великі ринки.
HACCP є обов’язковим для виробників м’яса і м’яса птиці, морепродуктів,
сокової продукції [3].
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Отже, у згаданих вище державах створено досить повну, комплексну та
багаторівневу процедура регулювання та контролю якості та безпечності
харчової продукції. За останні десятиліття створено систему стандартизації
продовольства та технічного регулювання його якості, яка дуже динамічно
розвивається. Крім того, існують структури й органи, призначені контролювати
якість харчової продукції, визначати потенційні загрози цій якості та миттєво
реагувати, у разі виникнення останніх. У розглянутих країнах, як правило
створено єдиний центр державного контролю за якістю та безпечністю
харчових продуктів, як наприклад EFSA у Європейському Союзі, Служба
контролю якості харчових продуктів У США.
В усіх державах імплементовано систему санітарного контролю, що
базується на системі HACCP, а у більшості впроваджено принцип політики у
сфері безпечності харчових продуктів «від ферми до споживача» та система
швидкого сповіщення щодо загроз харчових продуктів і кормів для тварин.
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Кава – смаковий продукт, що готується з насіння вічнозеленого кавового
дерева, специфічна цінність якого обумовлена наявністю в ньому алкалоїду
кофеїну та ароматичних речовин.
У світовій торгівлі за обсягом операцій купівлі-продажу природних
продуктів кава поступається тільки нафті, займаючи друге місце. Щорічно на
світовому ринку продається кави на суму понад 2 млрд. долари. За площею
плантацій каву випереджають тільки такі культури, як чай і какао.
США і країни Західної Європи закуповують у рік понад 3,5 млрд. т кави.
Особливо багато кави споживають американці. Вони закуповують близько 50 %
виробленої у світі кави. За твердженням фахівців, обсяг споживання кави у світі
практично стабільний і зростає не більше ніж на 2-3 % у рік. Одна з причин
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цього полягає в появі й широкому рекламуванні конкурента – нових
безалкогольних напоїв. Друга – у публікації додаткових відомостей про
негативний вплив кави на організм людини [1].
Фізіологічний вплив кави на організм людини обумовлений її хімічним
складом.
Основною речовиною кави, що обумовлює її дію на фізіологічні процеси в
організмі, безперечно є кофеїн. Він має істотний вплив на обмін речовин в
організмі, збільшує рівень циркулюючих жирних кислот і це сприяє їхньому
окислюванню й утилізації. Протягом багатьох років кофеїн використовувався
бігунами на довгі дистанції, щоб підсилити метаболізм жирів.
Кофеїн має здатність впливати на залози зовнішньої секреції, здебільшого
цей вплив стимулюючий. Саме тому він збуджує апетит, адже під його дією
починає активно синтезуватися залозами шлунку кислий шлунковий сік. Так
що вживання кофеїну без їжі може призвести до гастриту і навіть виразкової
хвороби [2].
Встановлено, що магній та деякі органічні кислоти кави позитивно
впливають на вуглеводний обмін. Саме тому кофеїн, що міститься в каві,
викликає активізацію обміну вуглеводів, сприяє їх розпаду з виділенням
енергії, а значить сприяє активізації роботи всіх систем організму в цілому,
зокрема значний стимулюючий вплив кофеїн має на роботу м’язової системи,
активізацію процесів у головному мозку, так як ці органи для своєї діяльності
потребують значну частину вуглеводів і енергії як продукту розпаду
вуглеводів.
Враховуючи цю здатність кофеїну, можна сказати, що кава знижує ризик
захворювань, пов'язаних з порушенням вуглеводного обміну.
В наслідок активації всіх процесів організму відмічається ряд змін у
фізіологічному стані людини. Так, наприклад, під дією кави відбувається
прискорення серцебиття, прискорюється кровообіг (це однозначно є
позитивним моментом), артеріальний тиск під дією кави у випадку гіпотонії
нормалізується, або ж дещо підвищується при його нормальних вихідних
показниках. Саме тому вживання кави, особливо в великих дозах, може
шкідливий вплив на функціонування нездорового організму, зокрема при
гіпертонічних, серцевих захворюваннях [3].
Внаслідок того, що кофеїн викликає прискорення кровотоку, виникає його
вплив на практично всі органи. В цілому, при більшій швидкості кровотоку
активізується робота будь-якого органу. Так, в наслідок дії кофеїну
посилюється діяльність нирок і всієї сечовидільної системи, що обумовлює
діуретичний ефект кави, стимулюється дихальна система, що веде до
збільшення кількості дихальних рухів, до кращого насичення крові киснем,
активізується діяльність травної системи, що проявляється в посиленому
виділенні травних соків, прискоренні перистальтики. Тому кава має деяку
послаблюючу дію.
Проте при вживанні кави у великих дозах можлива поява деяких із
наступних симптомів: занепокоєння, нервозність, дратівливість, безсоння,
почервоніння обличчя, підвищений діурез, розлад травлення, м’язеві
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посмикування, тахікардія (прискорене серцебиття) чи серцева аритмія,
нескладний потік думок і мови, періоди не стомлюваності, психомоторні
порушення.
Іноді виникають випадки передозування кави. В принципі, передозування
кофеїну може бути вкрай неприємним, але звичайно не викликає незворотних
змін.
Токсична доза дуже індивідуальна і насамперед залежить від придбаної
толерантності (тобто висока для людей, що вживають багато кави або кофеїну).
Підтверджена летальна доза складає 10 г. У маленьких дітей прийом
усередину 35 мг/кг може викликати інтоксикацію середнього ступеню, тому що
діти метаболізують кофеїн дуже повільно.
Симптоми, що виникають при передозуванні кави залежать від тривалості
дії високої дози кави:
Гостре отруєння кофеїном дає ранні симптоми анорексії (відсутність
апетиту), тремору (тремтіння, у т. ч. пальців рук) і занепокоєння. Потім виникає
нудота, тахікардія, гіпертонія і сплутаність свідомості. Сильна інтоксикація
може викликати делірій (біла гарячка), судоми, надшлуночкову і шлуночкову
тахіаритмії, гіпокаліємію і гіперглікемію [4].
Ґрунтуючись на дії кофеїну, препарати на його основі знайшли широке
застосування в медицині. Кофеїн у комбінації з анальгетиком типу аспірину
широко використовується в терапії звичайного типу головного болю. У
комбінації з алкалоїдами інколи кофеїн використовується в терапії мігрені.
Кофеїн підсилює дію алкалоїдів при лікуванні мігрені. Саме тому і кава має
деякий лікувальний ефект при головних болях, мігренях, а також при
гіпотонічних станах.
В той же час, людям, що страждають на хвороби серцевої системи,
гіпертонію, психічні захворювання, безсоння, епілепсію та інші судомні
хвороби, каву не рекомендується приймати. Для них є інша альтернатива –
кавові напої, що не містять кофеїну, або містять його мінімальну кількість.
Отже, кава має виражену фізіологічну цінність, вона збуджує нервову
систему, підвищує працездатність організму, поліпшує обмін речовин, роботу
серця, органів дихання тощо, тобто здійснює загально стимулюючий вплив на
організм. Проте вживання кави, особливо в великих дозах, може мати
шкідливий вплив на функціонування нездорового організму, зокрема при
гіпертонічних, серцевих захворюваннях.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Якість продукції є одним з важливих інструментів завоювання й
утримання позицій на ринку, перемоги у конкурентній боротьбі, тому сучасні
підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високого рівня якості
продукції [1].
Оцінювання якості продукції – сукупність операцій, яка складається із
вибирання номенклатури показників якості, визначення значень цих показників
та порівняння їх з базовими, еталонними [2].
Одним із методів визначення величини абсолютних показників якості
продукції є органолептичний, який базується на використанні органів чуттів
людини.
Сучасні методи органолептичних досліджень використовують науково
обґрунтовані прийоми, що базуються на застосуванні перевірених статистичних
методик. Для успішного проведення досліджень необхідне повне розуміння
завдань, для вирішення яких використовуються випробування, та чітке
планування умов випробувань. Органолептична оцінка смаку і аромату в даний
час широко застосовується і грає величезну роль в забезпеченні якості
продукції.
В останні два десятиліття більшість виробників харчових продуктів
організували відповідні лабораторії і взяли органолептичні методи як частину
своїх систем забезпечення якості.
Особливо пильної уваги вимагають такі аспекти органолептичного аналізу:
– умови проведення;
– дані, необхідні для досягнення статистичної значимості;
– методика випробувань.
Умови, в яких виконується органолептична оцінка, можуть істотно
впливати на її результати. Мінімальні вимоги до приміщення визначаються
двома
умовами:
площею,
що
дозволяє
експертам
максимально
сконцентруватися з мінімальним відволіканням уваги, і умовами, необхідними
для підготовки та пред'явлення зразків. Найбільш важливий фактор - це
необхідність повної концентрації всіх членів дегустаційної комісії.
Органолептичні випробування повинні проводитися в окремому приміщенні
або в приміщенні з секціями або кабінами для індивідуальної роботи, де
дегустатор може працювати ізольовано [3]. Методики випробувань не повинні
змушувати дегустатора поспішати з винесенням оцінки.
Температура і вологість у приміщенні для дегустації повинні регулюватися
в досить вузьких межах. Встановлено, що найбільш придатні для оцінки
шоколаду і кондитерських виробів температура 17-20 °С і відносна вологість
55-65 %.
Рекомендується не дегустувати більше трьох наборів зразків за один раз.
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Ці набори повинні пред'являтися з чітко вказаним випадковим тризначним
кодом, ніяк не пов'язаним з ключем для ідентифікації зразків.
Для всіх органолептичних випробувань важливо, щоб оцінки записувалися
саме тоді, коли вони робляться. Переважно записувати їх на попередньо
віддрукованих опитувальних листах.
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СИСТЕМА НАССP У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ
ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ
В усьому світі зростають вимоги до якості та безпечності товарів, а
особливо, харчових продуктів. Дієвою системою, яка дозволяє контролювати
безпечність продукції на всіх етапах виробництва є система HACCP. Це
система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, котрі є
визначальними для безпечності харчових продуктів.
В Україні більшість підприємств впроваджує цю систему. Це зумовлено не
тільки успішними кроками України в напрямку вступу до СОТ і узгодженням
вітчизняного законодавства з європейським, але, насамперед вимогами ринку,
тобто безпосередніх споживачів продукції. Успішно конкурувати на
українському та міжнародному ринку можуть тільки ті підприємства
м’ясопереробної промисловості які активно впроваджують системи управління
безпечністю та якістю [1].
В основу системи покладено сім основоположних принципів:
– проведення аналізу небезпечних чинників;
– визначення критичних точок контролю (КТК);
– встановлення критичної межі (меж);
– встановлення процедур моніторингу КТК;
– встановлення коригувальних дій, що мають вживатися коли моніторинг
вказує на вихід конкретної КТК з-під контролю;
– встановлення процедур перевірки для упевненості, що система НАССР
працює ефективно;
– встановлення документування всіх процедур та записів, що мають
відношення до цих принципів та їх застосування.
Щоб провести аналіз небезпечних чинників для розробки плану НАССР,
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виробнику харчової продукції необхідно мати робочі знання про потенційні
джерела небезпеки. Метою плану НАССР є контроль всіх небезпечних
факторів, які з достатньою імовірністю можуть загрожувати безпеці харчових
продуктів. Такі небезпечні чинники можна розділити на три групи: біологічні,
хімічні та фізичні. В ДСТУ ISO 22000:2007 небезпечний чинник харчового
продукту (food safety hazard) визначається як біологічний, хімічний або
фізичний агент у харчовому продукті або стан харчового продукту, що
потенційно може спричинити негативний вплив на здоров'я. Також
зазначається, що термін «небезпечний чинник» не слід плутати з терміном
«ризик», який у контексті безпечності харчових продуктів означає функцію
ймовірності виникнення негативного впливу на здоров'я (наприклад,
захворювання) та істотності наслідків такого впливу (наприклад, смерть,
госпіталізація, відсутність на робочому місці тощо) в разі ураження цим
небезпечним чинником [2].
Ризик визначено в ISO/IEC Guide 51 як комбінацію ймовірності
виникнення шкоди та істотності наслідків цієї шкоди. Згідно стандарту до
небезпечних чинників харчових продуктів відносять алергени. Харчовим
продуктам можуть загрожувати небезпечні чинники біологічного походження.
Їх джерелом може бути сировина, або вони можуть виникати на певних етапах
технологічної обробки, що застосовується для виробництва кінцевого продукту.
Біологічні чинники поділяються на такі групи: мікроорганізми, бактерії, віруси,
паразити, гриби, дріжджі. Забруднення хімічного характеру може трапитися на
будь-якому етапі процесу виробництва та обробки. Хімічні речовини можуть
бути необхідними та спеціально додаватися до деяких продуктів, наприклад,
пестициди застосовуються у вирощуванні фруктів та овочів. Хімічні речовини
не становлять небезпеки, якщо вони використовуються правильно або
перебувають під контролем. Потенційний ризик для споживачів зростає, коли
вміст хімічних речовин не контролюється або коли рекомендовані норми
перевищуються. Присутність хімічної речовини не завжди становить небезпеку.
Токсичний ефект деяких хімічних речовин виявляється тільки у випадку
контакту з ними протягом тривалого часу. Щодо таких речовин, нормами
встановлюються певні обмеження. Хімічні небезпечні чинники можна
розділити на три категорії: хімічні речовини, що виникають природнім шляхом;
спеціально додані хімічні речовини; не спеціально або випадково додані хімічні
речовини. До небезпечних чинників фізичного походження відносяться будьякі потенційно шкідливі сторонні предмети, яких зазвичай у харчових
продуктах немає.
Практичний досвід та вивчення літератури з безпечності харчових
продуктів свідчить, що успіх розроблення, запровадження, моніторингу та
перевірки системи НАССР залежить від комплексу управлінських,
організаційних та технічних факторів. Слід зазначити, що впровадження
системи керування безпечністю харчових продуктів на підприємстві – процес
тривалий, який стосується всіх служб і всього персоналу. Він не обмежується
розробкою документації й створенням зовнішньої подоби порядку. Для
впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів необхідне
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навчання фахівців робочої групи й осіб, відповідальних за здійснення
оперативного контролю, коригування технологічної документації, іноді –
заміни обладнання та перепланування приміщень. Використання системи
НАССР дозволяє перейти від випробувань кінцевого продукту до розробки
запобіжних методів забезпечення безпечності харчової продукції.
На жаль, на практиці більшість засобів виробництва не відповідають
існуючим нормам. Підприємства вважають більш економічно виправданим
сплатити штраф, ніж інвестувати в належний контроль і управління якістю.
Найголовніша вигода для оліє жирової промисловості, пов’язана з
упровадженням HACCP, – доступ до нових роздрібних мереж і супермаркетів.
Багато залежить від реформи системи управління безпечністю харчових
продуктів на національному рівні.
Вибіркові та навіть і тотальні випробування кінцевого продукту або
напівфабрикатів не можуть гарантувати безпечність продукції, проте суттєво
ускладнюють технологічний процес і збільшують вартість виробництва.
В контексті НАССР особливе значення має технічна компетентність,
необхідна для розроблення системи. Знання з методології НАССР, яких можна
набути під час навчання, повинні бути обов'язково підкріплені відповідними
знаннями у сфері мікробіології та харчової хімії.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Представники 159 країн світу, включаючи Україну, прийняли «Всесвітню
декларацію і програму дій у галузі харчування», взявши на себе обов’язки
усунути хронічну нестачу в раціоні харчування основних вітамінів,
мікроелементів та інших необхідних сполук. У багатьох країнах світ цільові
мікронутрієнти вже довгий час додаються як фортифіканти у продукти
харчування під час їх промислового виробництва, створюються цільові
програми для окремих груп населення, які потребують спеціального харчування
[1].
Але не слід забувати, що й інші харчові продукти можуть бути об’єктами
для збагачення, наприклад ковбасні вироби, кулінарна продукція, тощо. Слід
враховувати, також, традиції харчування окремих народів, особливості
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агрокліматичних умов територій їх проживання. Так, наприклад, в Україні
традиційно високе вживання борошняних виробів, тваринних жирів, у Японії –
у харчуванні переважають риба і морепродукти, в окремих областях у питній
воді має місце нестача йоду і т. ін.
Залежно від походження продукти спеціального призначення
запропоновано поділяти на натуральні або природні і такі, що одержані
внаслідок спеціальної технологічної обробки [2].
Як відомо, в натуральних продуктах харчування (апіпродукти, фрукти,
овочі, молоко, м'ясо, лікарські рослини) природою закладено властивість
приносити користь здоров’ю людини.
Натуральні продукти містять певні речовини, які рекомендуються для
вживання при тих чи інших захворюваннях. Так, при серцево-судинних
захворюваннях потрібно більше калію у раціоні і рекомендується збільшити
вживання продуктів багатих калієм, наприклад кураги. А при слабкості
кісткової тканини у дітей рекомендується вживати більше молока, сиру як
джерела кальцію [3].
Іноді потреба у спеціальних речових надто висока. Наприклад, добову
потребу заліза при малокрів’ї не завжди можна забезпечити щоденним
споживанням великої кількості яблук, чи страв із печінки. Людина потребує
різноманітних продуктів, краще, якщо вони не повторюються протягом тижня. І
тоді продукти щоденного споживання, такі як хлібобулочні, кондитерські,
молочні продукти, жири та напої мусять бути збагачені на залізо. Крім того,
слід враховувати, що не завжди є «у своєму арсеналі запасу продуктів»
необхідні свіжі фрукти, овочі, мед чи водорості (наприклад, у відрядженні, чи
на роботі).
Усе це є причинами для створення продуктів спеціального призначення
шляхом застосування різних способів технологічної обробки. Підгрупу
продуктів, створених за спеціальними технологіями, запропоновано розділити
на одержані шляхом концентрування функціональних інгредієнтів, вилучення
«проблемних» інгредієнтів, збагачення на функціональні інгредієнти.
Продукти, одержані шляхом концентрування функціональних інгредієнтів
найчастіше служать для збагачення основних традиційних продуктів, але
можуть вживатися і самостійно. Низка дієт вимагає вилучення «проблемних»
інгредієнтів із харчових продуктів. Це дієти для діабетиків, для хворих на
ожиріння і серцево-судинну недостатність, гіпопротеїнові, гіпонатрієві,
безбілкова, безглютенові дієти та ін. [3].
За походженням збагачувача спеціальні продукти класифікують на ті, що
збагачені на натуральні речовини рослинного (продукти переробки злакових,
плодів та овочів, водоростей та ін.) та тваринного походження
(молокопродукти, препарати з боїнської крові, кісток та ін.) і на синтетичні
(вітамінні комплекси, що отримані шляхом хімічного синтезу, солі). При цьому
натуральні збагачувачі мають перевагу над синтетичними, оскільки їх складові
знаходяться у легкозасвоюваній формі.
Слід зазначити, що віднесення спеціального продукту до тієї чи іншої
групи є досить умовним і один і той же продукт за різними ознаками може
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входити до різних груп.
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ІННОВАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВЧИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ
Віолетта Ахтирська, Дмитро Куницький, 3 курс, група МР-32д
Науковий керівник: Віталій Шарко,
доктор економічних наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТЕХНОЛОГІЯ САМООБСЛУГОВУВАННЯ «SELF-CHECKOUT»:
ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Сьогодні, весь світ рухається на зустріч максимальній економії свого часу
за допомогою нових технологій. Так, автоматизація торгівлі в Україні
знаходиться на стадії активного розвитку, в тому числі зростає інтерес
роздрібної торгівлі до систем самообслуговування: дефіцит касирів, бажання
збільшити пропускну спроможність магазинів та необхідність скорочення
операційних витрат штовхає до впровадження перспективних рішень.
Технологія касового самообслуговування (Self-Checkout) – це
закономірний, еволюційний шлях розвитку касових систем. Особливою
популярністю та масовим використанням SCO (Self-Checkout) почала
користуватися у США, де виправдала себе як технологічно, так і економічно.
Після багатьох років спостереження торгові мережі Європи також почали
впроваджувати
системи
Self-Checkout.
Зараз
системи
касового
самообслуговування активно завойовують ринки, що розвиваються. Це також
стосується і України [1].
Покупці з кожним роком стають все більш вимогливими. На купівельну
поведінку споживача вплинули карантинні обмеження, зараз при здійсненні
купівлі вони надають перевагу онлайн-магазинам, безготівковій формі
розрахунку та саме касам самообслуговування, якщо вони представлені у
магазині. Тому використання систем самообслуговування є закономірним
кроком розвитку в роздрібній торгівлі в Україні [2].
Проте, які ж переваги отримує ритейл завдяки впровадженню технологій
самообслуговування? Використання цієї технології (Self-Checkout) дозволяє
ритейлеру:
– знизити витрати на персонал (самообслуговування дозволяє
заощаджувати значні кошти на заробітній платі персоналу, тим самим
знижуючи ціни на товари);
– скоротити час у чергах (купівля здійснюється швидко, інтерфейс каси
максимально простий: сканер зчитує штрих-код, покупець бачить дані на
екрані. Покупці це особливо цінують. За різними оцінками, задоволення від
перебування в магазині знижується до мінімуму приблизно на сьомій хвилині
проведення часу в черзі, а, простоявши десять хвилин на касі, більшість
покупців залишають магазин без покупки);
– рішення для самообслуговування дозволяють співробітникам магазину
тісніше взаємодіяти з клієнтами або вирішувати інші важливі завдання;
– невеликим магазинам використання систем самообслуговування
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дозволяє звільнити простір та розміщувати більшу кількість товарів (замість
одного традиційного касового вузла встановити дві, або навіть три каси
самообслуговування, зекономивши місце);
– створити атмосферу «дружніх» відносин з боку магазину, при цьому
покупець отримує можливість управляти своїм бюджетом при купівлі та
зберегти конфіденційність, а також отримувати актуальну інформацію про
продукцію в магазині та вибирати найбільш зручний для нього спосіб оплати;
– магазин з можливістю самообслуговування приваблює додаткову
аудиторію – це інтроверти та люди, які люблять все робити самі;
– знижує кількість помилок (у персоналу більше немає доступу до готівки,
він не може помилитися у розрахунках, обманути магазин чи покупця);
– можливість здійснювати чіткий розподіл вхідних та вихідних потоків
покупців у магазині.
Слід відмітити, що страх перед новим та висока вартість введення
технологій самообслуговування гальмують процеси впровадження інновацій в
магазинах України. Така система самообслуговування в українських магазинах
окупається роками. Українські мережі супермаркетів на сьогодні впроваджують
переважно рішення внутрішнього виробництва: на стіл або стійку
встановлюється монітор, до системи підключається фіскальний реєстратор і
банківський термінал. Прийом готівки на таких рішеннях не можливий, що не
дозволяє скористатися такою касою щонайменше 50 % покупців [3].
Найбільш перспективними для впровадження SCO є такі напрями та
формати роздрібної торгівлі, як: гіпермаркети; супермаркети; магазини, що
реалізують товари повсякденного попиту. Самообслуговування найбільш
доцільно застосовувати при високій інтенсивності потоків покупців.
Недоцільно застосовувати цей метод для дорогої групи товарів, а також
великогабаритних та товарів, що потребують зважування, відмірювання та
нарізання [4].
У рамках ідеології побудови рішень Self-Checkout консультанту потрібно
знаходитись поряд з касами самообслуговування, щоб допомогти покупцям які
раніше не користувалися ними. Проте, слід зазначити, що згодом завдяки
отриманню покупцями необхідних навичок та практичного досвіду
використання кас самообслуговування необхідність у підтримці консультантів
помітно знижується.
Отже, технології самообслуговування активно використовуються у
діяльності багатьох зарубіжних та вітчизняних магазинів. Причиною
поширення впровадження SCO є ряд переваг даної технології, які покривають
великі витрати на їх купівлю та встановлення. В магазинах України все більше
зустрічається можливість самообслуговування, більшість покупців вважають,
що технологія самообслуговування допомагає удосконалювати організацію
торгівлі у магазинах.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА МЯСА В УКРАЇНІ
М'ясо та м’ясопродукти традиційно займають вагоме місце у харчуванні
населення України. Проте, на сьогоднішній день м’ясна галузь потребує
особливої уваги з боку держави. У працях вітчизняних вчених розглянуто
інституціональні основи формування ринку м’яса та м’ясної продукції [1],
сформульовано методичні підходи до оцінки ринку м’яса [2], розроблено
модель перспективного розвитку ринку м’яса [3].
Український ринок м’яса та м’ясопродуктів тісно пов’язаний з розвитком
сировинного забезпечення галузі. Загальна кількість сільськогосподарських
тварин протягом досліджуваного періоду помітно скоротилась (табл. 1).
Таблиця 1 – Кількість сільськогосподарських тварин у 1915-2019 роках (на
кінець року; тис. голів) [4]
Роки
2015
2016
% змін до попереднього року
2017
% змін до попереднього року
2018
% змін до попереднього року
2019
% змін до попереднього року
% змін 2015-2019 роки

Велика рогата
худоба
3750
3682
-1,8
3531
-4,1
3333
-5,6
3092
-7,2
-17,6

Свині
7079
6669
-5,8
6110
- 13,7
6025
-1,4
5727
-4,9
-19,1

Вівці
та кози
1325
1315
-0,8
1309
-0,5
1269
-3,6
1205
-5,1
-9,1

Коні
306
292
-4,6
265
-9,2
244
-7,9
224
-8,2
-26,8

Птиця,
млн. голів
20,0
201,7
-1,1
204,8
1,5
211,7
3,4
220,0
3,9
7,8

Так, поголів’я великої рогатої худоби зменшилось з 3750 тис. голів до
3092, тобто на 17,6 %; поголів’я свиней – з 7079 тис. голів до 5727 або на 19,1
%; дещо зросло лише поголів’я птиці – з 204,0 млн. голів у 2015 році до 220,0
млн. голів у 2019, або на 7,8 %. Якщо розглянути кількість
сільськогосподарських тварин за категоріями господарств, то видно, що ця
кількість зменшується з року в рік протягом досліджуваного періоду за
винятком поголів’я птиці (табл. 2).
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Таблиця 2 – Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями
господарств (на кінець року; тис. голів) [4]
2015

2016

% до
попере
днього
року

2017

% до
попере
днього
року

2018

% до
попере
днього
року

2019

% до
попере
днього
року

%
2015/
2019

Господарства усіх категорій
Велика
рогата
худоба
Свині
Вівці
та
кози
Птиця, млн.
голів

3750

3682

98,2

3531

95,9

3333

94,4

3092

92,8

82,4

7079

6669

94,2

6110

91,6

6025

98,6

5727

95,1

80,9

1325

1315

99,2

1309

99,5

1269

96,9

1205

94,9

90,9

204,0

201,7

98,9

204,8

101,5

211,7

103,4

220,5

104,1

108,1

Підприємства
Велика
рогата
худоба
Свині
Вівці
та
кози
Птиця, млн.
голів

1270

1214

95,6

1167

96,1

1138

97,5

1050

92,3

82,6

3704

3566

96,3

3304

92,6

3395

102,7

3300

97,2

89,1

187

187

-

187

-

182

97,3

169

92,8

90,4

112,0

109,8

98,0

112,5

102,5

118,8

105,6

127,8

107,6

114,1

Господарства населення
Велика
рогата
худоба
Свині
Вівці
та
кози
Птиця, млн.
голів

2480

2468

99,5

2364

95,8

2195

92,8

2042

93,0

82,3

3375

3103

91,9

2806

90,4

2630

93,7

2427

92,3

71,9

1138

1128

99,1

1122

99,5

1087

96,9

1036

95,3

91,0

92,0

91,9

99,9

92,3

92,4

92,9

100,6

92,7

99,8

100,8

Виробництво м’яса в цілому господарствами усіх категорій має позитивну
динаміку, але це зростання зумовлене збільшенням виробництва м’яса птиці,
яке компенсує падіння виробництва м’яса інших видів. Велика частка у
виробництві м’яса підприємствами України теж належить м’ясу птиці.
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МИТНА СПРАВА УКРАЇНИ В СУЧАСНОЇ УМОВАХ
Митна справа є однією із найважливіших складових соціального та
зовнішньоекономічного розвитку держави. Вона виступає ефективним
інструментом, за допомогою якого влада має можливість впливати на
економічні та частково політичні процеси у суспільстві. Розглянувши історію
розвитку митної справи, з’являється можливість виявлення проблем та ризиків
діючої митної системи. Усі основні митні процеси на території України
регулюються Митним кодексом України. Запропонована Митним законом
дефініція містить не те, щоб властивості, а невичерпний перелік окремих
напрямків чи складових елементів митної діяльності держави під керівництвом
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику.
Загалом, слід зазначити, що державна митна політика – це система
принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та
забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі,
захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до
світової економіки, вона є складовою частиною державної економічної
політики [1].
Основну роль у проведенні митних операцій відіграють експорт та імпорт.
У 2020 р. імпорт товарів через митний кордон України порівняно з 2019 р. зріс
на 6,3 %, а експорт знизився на 4,7 %. Зростання обсягу імпорту свідчить про
потребу підвищення ефективності митного контролю для України [2].
Важливою основою розвитку митної справи та політики є принципи їх
здійснення, які відображають систему фундаментальних, важливих положень та
цінностей, що відображають взаємодію між суб’єктами, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність. Відповідно до законодавства державна митна
справа здійснюється на основі принципів: 1) виключної юрисдикції України на
її митній території; 2) виключних повноважень митних органів України щодо
здійснення державної митної справи; 3) законності та презумпції невинуватості;
4) єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний
кордон України; 5) спрощення законної торгівлі; 6) визнання рівності та
правомірності інтересів усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми
власності; 7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб; 8)
заохочення доброчесності; 9) гласності та прозорості; 10) відповідальності всіх
учасників відносин, що регулюються МКУ [1].
Митна справа є одним з ключових компонентів євроінтеграційних процесів
України, однак повноваження і структура «митної складової» апарату ДМСУ та
митниць не відповідають зобов'язанням України в рамках угод про асоціацію
між Україною та ЄС і про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Зараз
надходження митних платежів до бюджету розглядається державою як
ключовий показник ефективності митниці. Існування так званих очікуваних
96

надходжень до держбюджету призвело до застосування митниками квазілегальних інструментів у майже будь-якому випадку шостого (резервного)
методу визначення митної вартості не за ціною контракту. Це створює простір
для корупції, оскільки щоразу фінальна сума платежів є предметом
домовленостей між декларантом та митним органом. Здійснення митної справи
за імперативом наповнення бюджету без виконання функцій митної безпеки
посилює корупційний тиск на суб'єкти ЗЕД, збільшує обсяг «сірих» схем
постачання, штучного зростання цін на товари легального імпорту. Наслідок –
скорочення обсягів легального імпорту і зовнішньої торгівлі в цілому, а надалі
– скорочення обсягів іноземних інвестицій і падіння ВВП. Натомість світова
спільнота розглядає митну справу передусім як забезпечення безпеки ланцюга
постачання товарів і сприяння зовнішній торгівлі [3].
До певних проблем на українській митниці можна також віднести
недостатню глибину і частоту контролю, у тому числі після випуску товарів та
деякі аспекти, які вказують на постійний конфлікт інтересів митних органів та
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Вирішення даних проблем
забезпечить більш ефективну роботу митної системи [4].
Таким чином ефективне функціонування митної служби будь-якої держави
напряму залежить від її участі в міжнародному митному співробітництві.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом має
ключове значення для регулювання митних відносин та митного
співробітництва. В реаліях сучасності ЄС є рушійною силою інтеграційного
об’єднання, яке сприяло встановленню тісних торговельних та митних відносин
з державами європейського регіону та забезпечило необхідність перегляду
правил митної політики України. На даний час це основна вимога для
забезпечення інтеграції у європейський та світовий торговельний простір.
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В сучасних умовах, коли значна частка ВВП України формується за
рахунок експорту, однією з важливих передумов ефективного функціонування
національної економіки, запорукою її динамічного розвитку та відповідно
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стратегічним завданням є масштабне зростання присутності України на
міжнародних ринках.
Економічні дослідження показують, що нетарифні заходи, до яких
належать квоти, на сьогодні є більшим обмеженням для торгівлі, ніж мита. Різні
нетарифні заходи мають різний вплив на міжнародну торгівлю та торговельних
партнерів. Зазвичай вони збільшують витрати виробників на дотримання вимог
та стандартів інших країн, та, відповідно, підвищують ціну продукції,
обмежують міжнародну торгівлю. Разом з тим, багато нетарифних заходів
спрямовані на захист громадського здоров’я чи навколишнього середовища
(санітарні та фітосанітарні, технічне регулювання) і можуть сприяти
міжнародній торгівлі завдяки підвищенню безпечності та якості товарів,
поінформованості споживачів тощо, що навпаки збільшує попит на цю
продукцію [5].
Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі діє з 01 січня 2016 р. та
передбачає взаємну лібералізацію тарифного захисту та гармонізацію
законодавства, стандартів, а також наближення регуляторних практик між
Україною та ЄС, що сприятиме зменшенню обмежувального впливу
нетарифних заходів на торгівлю [1].
У результаті гармонізації стандартів, вимог та регуляторних практик між
Україною та ЄС створюються можливості для зниження витрат українських
експортерів на дотримання вимог ЄС та здійснення поставок до країн Союзу.
Крім того, завдяки гармонізації нетарифних заходів (вимог до товарів,
стандартів)
українські
товари
можуть
підвищити
свою
конкурентоспроможність на ринку ЄС, внутрішньому ринку та ринках третіх
країн. Виробництво товарів за визнаними у світі стандартами та вимогами
також сприятиме ефекту економії на масштабах виробництва. З огляду на це
доцільно усувати передусім нетарифні заходи щодо важливих для українського
експорту товарів, аби зменшити бар’єри щодо експорту цих товарів до ЄС та
разом з тим сприяти збільшенню їх конкурентоспроможності та попиту на них
на ринку ЄС та світових ринках.
Експортна квота є важливим показником, за допомогою якого
характеризується експортна орієнтованість економіки країни. У статистичній
літературі за нормальний для економіки рівень експортної квоти береться
показник у 10-35 %. За загальним поняттям, експортна квота – це граничний
обсяг певного виду товару, який з території України дозволено експортувати
протягом певного строку [2]. Аналіз розвитку цього показника в часі є вкрай
важливим для вивчення зовнішньої торгівлі України товарами та послугами,
оскільки експортна квота показує рівень залежності економіки України від
експорту.
Динаміка експортної квоти в Україні за 2013-2020 рр. наведена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динаміка експортної квоти в Україні за 2013-2020 рр., % [4]
Наведені дані свідчать про те, що експортна квота по товарах упродовж
досліджуваного періоду, крім 2013 р. та 2019-2020 рр., завжди перевищувала
критичне значення у 35 %. Лише у ці роки економіка України була незалежною
від експорту товарів. Найвищий показник експортної квоти, а, отже, і
найбільша експортна залежність економіки країни спостерігалася у 2015 р.
(41,8 %). Таким чином, можна стверджувати, що добробут населення країни та
забезпечення економічної стабільності безпосередньо залежать від ефективного
функціонування експортоорієнтованих галузей виробництва та підприємств
торгівлі.
Українські експортери активно використовують можливості безмитного
експорту в рамках тарифних квот. У 2020 р. українські експортери використали
31 з 40 тарифних квот в рамках угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. У 2018 та
2019 роках Україна використала 32 тарифні квоти, у 2017 році – 29, у 2016 році
– 26. Повністю використовувалися тарифні квоти на мед, кукурудзу, оброблені
томати та ячмінну крупу, борошно. Варто зазначити, що ЄС готовий розпочати
перегляд торговельної лібералізації для товарів у 2021 році, що стане важливим
кроком у подальшому розширенні взаємного доступу до ринків [3].
Таким чином, подальша гармонізація законодавства і стандартів між
Україною та ЄС буде надалі зменшувати розбіжності регуляторних практик та
обмежувальний вплив нетарифних заходів між Україною та ЄС, що сприятиме
спрощенню та здешевленню виходу української промислової продукції на
ринки ЄС. Гармонізація у сфері санітарних та фітосанітраних заходів
сприятиме спрощенню процедури доступу на ринки ЄС для українських
виробників аграрної і харчової продукції, забезпечуючи при цьому охорону
життя і здоров’я людей, тварин та рослин. Підвищення рівня експортного
потенціалу України й на його основі збільшення обсягів і раціоналізація
структури вивозу та надання послуг можливі лише за умов розвитку і
вдосконалення економіки в цілому, що може сприяти підвищенню як
економічного, так і експортного потенціалу України.
99

Список використаних джерел:
1. Аловердин Л.М., Романенко О.В. Сучасні реалії та перспективи
розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу. Ефективна
економіка. 2019. № 4. С. 1-10.
2. Балежентіс А., Яценко О. Асиметрії торговельної інтеграції України та
ЄС. Міжнародна економічна політика. 2018. № 1. С. 32-62.
3. Гурочкіна В.В., Менчинська О.М. Оцінка ступеня локалізації
виробництва та імпортозалежності підприємств промисловості. Економіка:
реалії часу. 2018. № 5 (39). С. 21-29.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://
www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 29.11.2021 року)
5. Шепель Т.В. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі
України. Бізнесінформ. 2021. № 1. С.49-58.
Альона Загороднюк, 4 курс, група ТКЛ-41д
Науковий керівник: Надія Андрусенко,
кандидат економічних наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ
В
умовах
ринкової
економіки
найважливішою
складовою
агропромислового комплексу є зернова галузь. Родючі землі України та
відповідні природно-кліматичні умови дозволяють отримувати високоякісне
продовольче зерно, що водночас розширює експортні можливості країни. Зерно
і вироблені з нього продукти є основою продовольчої безпеки держави, однак
вітчизняним товаровиробникам необхідно постійно вкладати кошти у
підвищення ефективності галузі, задля покращення конкурентоспроможності
продукції [1].
Метою дослідження є визначення місця зернової галузі України в умовах
глобалізації економіки, аналіз її стану та перспективи подальшого розвитку.
Проблеми формування та функціонування зерна, його кон’юнктури
висвітлювали у своїх працях такі вчені, як: В.І. Бойко, В.І. Власова, В. І.
Губенка, В.Г. Андрійчук, О.Д. Гудзинський, М.Ю. Єрмаков, Л.М. Худолій, О.
Шпичак та інші. Питання конкурентоспроможності сільськогосподарської
продукції в цілому й зернових зокрема досліджувалися в роботах вітчизняних
вчених: В.Я. Месель-Веселяка, М.Я. Дем’яненка Н.Є. Голомші. Однак
незважаючи на вагомі здобутки дослідників у напрямку розвитку ринку зерна й
надалі залишається актуальною необхідність подальшого аналізу та
моніторингу у контексті змін державного регулювання зернового ринку
України [2].
Ринок зерна – це система товарно-грошових відносин, які виникають між
суб’єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна,
на засадах вільної конкуренції, а також державного контролю за його якістю та
зберіганням, суб’єктами якого є виробники, підприємства по зберіганню зерна,
установи державного регулювання ринку зерна та суб’єкти заставних закупок.
Держава, прийнявши Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» у
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2002 році, взяла на себе зобов’язання сприяти стабільному розвитку і
функціонуванню ринку зерна. Інфраструктура зернового ринку в Україні майже
сформована – створено мережу бірж, оптові продовольчі ринки, однак рівень
їхнього функціонування далекий від бажаного і потребує перегляду цілого ряду
організаційно-економічних питань [3].
Існуючий низький рівень розвитку вітчизняного ринку зерна
характеризується такими негативними чинниками, як:
– низька рентабельність виробництва зернових, що позначається на
погіршенні соціально-економічних умов у сільській місцевості;
– збільшення в Україні частки імпортної продукції у сукупному
споживанні;
– недостатність державного цільового фінансування наукових розробок в
аграрному секторі, що зумовлює незадовільну якість насіннєвого матеріалу,
обмежує продуктивність виробництва зернових культур;
– практична відсутність державної підтримки родючості ґрунтів, яка
спричинює збільшення частки ґрунтів, які є непридатними для ведення
сільського господарства (до 20 % орних земель);
– невелика частка підприємств, сертифікованих згідно міжнародних
стандартів [4].
Таким чином, для вирішення ряду поставлених питань та проблем
розвитку ринку зерна України, підвищення конкурентоспроможності
зернопродуктового комплексу аграрного сектору необхідно:
– налагодити сучасну інфраструктуру ринку зерна в Україні;
– сформувати експортний потенціал вітчизняних виробників зернових
культур;
– стимулювати ринковий попиту та пропозицію на зерно;
– створити більш ефективну систему податкового та митно-тарифного
регулювання;
– створити систему моніторингу та прогнозування ринку, пошук
перспективних ринків збуту та просування зерна на зовнішні ринки;
– забезпечити прозорість ринку та формування необхідної законодавчої та
нормативно-правової бази.
Отже, держава повинна відігравати роль своєрідного каталізатора
міжнародної
конкурентоспроможності,
яка
за
допомогою
зовнішньоекономічної політики може впливати на неї, але цей вплив може бути
як позитивним, так і негативним. Саме тому у процесі формування державної
політики по відношенню до ринку зерна України повинен бути дотриманий
певний баланс, що забезпечує єдність державних інтересів й інтересів
конкретних виробників зерна.
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РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ В УКРАЇНІ
Торгівля є неодмінним атрибутом будь-якого історичного етапу в розвитку
людського суспільства. Вона видозмінюється, змінює форму, грошовий
еквівалент, втім завжди є затребуваною та необхідною. На початку ХХІ ст.
торгівля «завоювала» інтернет-майданчики як зручні та ефективні віртуальні
місця для просування товарів. Останні роки обсяги інтернет-торгівлі у всьому
світі неухильно зростають. У 2020-2021 рр., в умовах пандемії COVID-19,
онлайн комерція переживала новий етап розвитку, який у поточному році
отримав новий виток у різних галузях економіки. Приплив нових покупців,
оптимізація бізнес-процесів онлайн та офлайн магазинів, нові формати
представлення продукції стали каталізатором зростання обсягів інтернетторгівлі. Однак цей сегмент ще не досяг свого піку і продовжує безперервне
зростання.
Застосування інформаційних технологій призвело до часткового
переміщення торговельної діяльності в Інтернет-простір та виникнення нового
напрямку електронної торгівлі. Електронна торгівля стала сьогодні
найперспективнішим напрямком торговельного бізнесу в Україні. Вона активно
сприяє залученню в країну сучасних технологій та позитивно впливає на
розвиток інших галузей та економіки в цілому [1].
Інтернет-торгівля як сучасна форма здійснення комерційної діяльності
відрізняється від звичних форм ведення бізнесу характером комерційних
функцій. Ці функції (такі як: продаж, маркетинг, інформаційне та фінансове
супроводження) перенесені у віртуальну форму, в Інтернет-середовище.
Використання Інтернету як каналу реалізації товарів є однією із конкурентних
переваг підприємств [3].
Бурхливим темпам розвитку електронної торгівлі в Україні також
сприяють ключові переваги Інтернет-магазину перед іншими засобами
реалізації товарів та надання послуг. Зокрема: низькі витрати на рекламу,
ефективне представлення споживачеві будь-яких товарів; цілодобове
функціонування; підвищення рівня сервісу; автоматизовані та інтегровані
фінансові звіти; висока швидкість оновлення даних про наявний товар.
Особливістю Інтернет-торгівлі є можливість індивідуалізації роботи з
покупцем, що дозволяє забезпечити його персональне обслуговування і
відкриває широкі перспективи для детального вивчення споживчих переваг,
мікросегментації ринку, розробки нових підходів до ефективного просування
реалізованих товарів і послуг. Покупців приваблюють низькі ціни, широкий
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асортимент товарів [4].
Дослідники певні в тому, що інтернет як торговий майданчик надає в сотні
разів більше можливостей, ніж всі інші засоби масової інформації. Це
зумовлено наступним особливостями користування торговельними інтернетресурсами: свобода пошуку та отримання інформації потенційними покупцями
дозволяє шукати те, що вони бажають придбати, а не те, що їм нав'язують;
можливість порівнювати сотні пропозицій як в рамках одного магазину, так і
між кількома, перебуваючи в будь-якому місці; необмеженність часу в процесі
прийняття рішень про придбання товару; охоплення необмеженого кола осіб
робить рекламу в Інтернеті ефективнішою і незрівнянно дешевшою у
порівнянні з іншими масовими засобами інформації. Для продавця особливого
значення набуває інформація про відвідувачів інтернет-ресурсу. А саме: ті, що
шукають зараз; ті, що шукали раніше; особисті інтереси і хобі; географічне
розташування; сімейне та фінансове становище тощо. Завдяки цим даним
можна виділити цільовий сегмент, якому слід адресувати свою рекламу, що
сприяє зниженню вартості і підвищенню ефективності рекламних кампаній [4].
Особливого значення компанії приділяють маркетингу, зокрема стратегіям
персоналізації інтернет-продажу. Персоналізація цього виду продажу – це ключ
до задоволення споживача. Клієнти та компанії, які здійснюють покупки в
інтернеті, хочуть отримати допомогу у пошуку потрібних продуктів та цінують
індивідуальний підхід. У сучасному світі персоналізація здійснюється на основі
комплексного аналізу особистої інформації клієнта, його демографічних
характеристик, поведінки в інтернеті, історії купівель та багатьох інших даних,
що стосуються онлайн-шопінгу. Ключовим аспектом тут є присутність компанії
в соціальних мережах.
На сьогоднішній день соціальні мережі організацій замінили пошук
компаній та продуктів за каталогами виставок. Персоналізація корисна в
торгівлі та між компаніями. Вона сприяє створенню довгострокових відносин
між партнерами шляхом аналізу та застосування даних про постачальників,
дилерів, інших партнерів. Попри думку, що інтернет-торгівля – це часто продаж
кінцевому споживачеві (B2C-сектор), основна частина електронної комерції
припадає на B2B-сектор. Таким чином, B2B-сегмент, який є домінуючим у
глобальній інтернет-торгівлі, все частіше впроваджує інструменти з B2Cсегменту з акцентом на поведінкові дані ділових партнерів, сучасні технології
та соціальні мережі.
Головними бар’єрами для здійснення купівель в Інтернеті є недовіра до
якості товару, очікувані труднощі в процесі придбання та повернення, а також
тривалість доставки, побоювання щодо обману і проблема вибору надійного
магазину [2].
Важливою тенденцією розвитку інтернет-торгівлі в Україні є розвиток
служби доставки в найрізноманітніших формах. Основним фактором, що
забезпечує фірмі конкурентну перевагу, є її здатність забезпечувати швидку та
якісну доставку товарів покупцям. За даними, представленими у новітніх
публікаціях, інвестиції в кур’єрську діяльність за три квартали 2020 року
збільшилися в 8 разів – 353,7 млн. грн. проти 44,7 млн. за аналогічний період
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минулого року. Ця сфера стала єдиною, в якій інвестиції під час пандемії
збільшилися [2-4]. Великою перевагою для інтернет-магазину вважається
створення своєї служби, що, як правило, істотно підвищує оперативність
доставки. Зокрема, показовим прикладом став супермаркет «Розетка» в цьому
плані з безкоштовною доставкою власних товарів. Кур’єри можуть будь-якої
миті доставити замовлення в зоні діяльності їхньої фірми. Основна складність
полягає в тому, що необхідно витратити суттєвий час та кошти на
налагодження процесу кур’єрської доставки. Варто говорити про те, що власну
доставку можуть запропонувати лише великі гравці інтернет-торгівлі, що є
перешкодою для розширення масштабів інтернет-торгівлі в цілому.
В останні часи набуває розповсюдження дропшиппінг – абсолютно
неконтрольована сфера підприємництва з боку держави в умовах сучасної
глобальної економіки. Дропшиппінг – пряма поставка, в процесі якої
посередник (дропшиппер) продає товари постачальника від свого імені,
оформляючи замовлення на поставку після отримання оплати від покупців [3].
Таким чином, розвиток торгівлі через мережу Інтернет демонструє
прискорене зростання, особливо відображаючись в окремих її галузях (адресна
доставка тощо). В цих умовах зростає роль стратегій (зокрема орієнтації на
персонального клієнта), що дозволяють не тільки розширити клієнтське коло
чисельно (на основі відгуків), але й якісно, тобто знайти постійних покупців,
що бажають купувати у перевірених продавців.
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АСОРТИМЕНТ СКЛЯНИХ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ
Однією з основних матеріальних потреб людини є потреба в їжі. Саме
скляний посуд опосередковано призначений для задоволення цієї потреби,
оскільки він використовується для прийняття і короткочасного зберігання їжі,
або для її приготування та тривалого (або нетривалого) зберігання. Крім
утилітарного призначення, скляний посуд має на людину і емоційний вплив,
задовольняючи його естетичні потреби. Скляні художньо-декоративні вироби
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відіграють, як правило, чисто естетичну роль (наприклад, різноманітні скляні
прикраси).
Скляні побутові товари – це товари складного асортименту, які об'єднують
велику кількість різноманітних товарів, що відрізняються певними ознаками.
Скляні побутові товари класифікують за такими ознаками: призначення,
функціональне використання, хімічний склад, колір скла, спосіб формування,
вид і складність декорування, форма, розмір, комплектність та вид виробу.
Класифікують скло за походженням, хімічним складом, основними
властивостям і призначенням. Для виготовлення побутового посуду й
декоративних виробів використовують оксидне скло, у якому основними
склоутворювачами є оксиди кремнію, бору, алюмінію та ін.
Види скла, у яких основним склоутворювачем є оксид кремнію – SiО2,
називають силікатними; скла, де основними склоутворювачами служать оксиди
бору й кремнію, – боросилікатними, а скло з основним склоутворювачем у
вигляді оксидів алюмінію, бору й кремнію – алюмоборосилікатними. Ці оксиди
утворюють основу структури скла й визначають його найважливіші
властивості.
Асортимент скляних товарів досить динамічний і змінюється у зв'язку з
постійним розвитком науки, станом технології виробництва, характером
споживчого попиту, зміною стильових напрямків. Асортимент виробів
побутового призначення класифікують за призначенням й умовами
експлуатації, складом і забарвленням скла, методом формування й характером
термічної обробки, видами (найменуваннями), розмірами, фасонами виробів,
методами і складністю декорування, комплектністю.
Скляний побутовий посуд включає в себе вироби зі скла, які
використовуються в побуті та сфері масового харчування для приготування та
зберігання їжі і напоїв та сервірування столу. Побутовий посуд підрозділяють
на столовий, кухонний і господарський. Столовий посуд за функціональним
призначенням включає вироби для подачі їжі і напоїв на стіл, для приймання
їжі і напоїв, для нетривалого зберігання їжі та іншого призначення. За способом
вироблення столовий посуд розрізняють видувний, пресовидувний,
відцентрового формування, гутний тощо. Видувний посуд має понад 50
найменувань, сотні артикулів та фасонів. Він характеризується як досить
складною формою з великою кількістю приставних деталей та елементів, так і
простою формою, а також виробами з невеликою товщиною стінок, та
товстостінними. Пресований посуд це такі вироби: склянки, чарки, салатники,
дошки для сиру, маслянки, цукорниці, підноси, оселедниці, сухарниці, тарілки,
виделки, ложки, лимоновижималки, вази, рюмки для яєць, серветниці, хрінниці,
солонки, соусники, попільниці, чайниці та ін. [1].
Пресовидувний посуд має найбільш обмежений видовий асортимент – це
графини, вази, маслянки, судки столові, штофи, кухлі для пива та ін.
Господарський посуд включає в свій асортимент вироби, які використовуються
як тара для зберігання різних харчових продуктів – соління, варення, квасу,
води та ін. Це банки для варення, банки для соління та молока, пляшки для
квасу, бочечки тощо. Кухонний посуд – це вироби, які використовують для
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приготування їжі на газових та електричних печах. Асортимент їх включає такі
види виробів: каструлі з кришкою і двома ручками, сковороди, жаровні овальні
з двома ручками і плоскою кришкою, посуд для запікання без ручок і з двома
ручками, круглої, овальної та прямокутної форми тощо [2]. Художньодекоративні вироби – це предмети прикладного мистецтва та декоративноутилітарні вироби, які призначені для задоволення естетичних потреб
споживача. Кришталеві вироби. Посуд та художньо-декоративні вироби, які
вироблені з кришталевого скла, свинцевого та високосвинцевого кришталю
ручним (видуванням та гутним методом), а також механізованим способом
(видуванням, пресовидуванням і пресуванням), належать до кришталевих
виробів. В асортимент кришталевих виробів входять вази (для напоїв, фруктів,
печива, цукерок, торта), блюда, графини, кувшини, фужери, чарки, бокали,
стопки, салатники, склянки, попільниці та ін. Комплектні вироби з кришталю –
це набори для вина, води, туалетні набори, весільні тощо [3].
З розвитком ринкових відносин в Україні створюються умови для повного
задоволення потреб населення товарами високої якості різноманітного
асортименту при мінімальних витратах підприємств на їх виробництво. Це
безпосередньо стосується формування споживчого ринку скляних побутових
товарів, який забезпечується як вітчизняними, так і зарубіжними виробниками.
Виробництво скляних товарів в Україні, порівняно з закордонними
виробниками, є надто енергомістким. Введення нових сучасних технологій,
нового устаткування на склозаводах дозволить зменшити кількість відходів та
дасть можливість різко зекономити паливо і енергоресурси, а отже знизити
собівартість продукції.
Можна зробити висновок, що для задоволення потреб побутові скляні
вироби повинні мати комплекс функціональних, ергономічних, естетичних
властивостей, бути надійними в експлуатації, нешкідливими для людини.
Основу цих споживних властивостей становлять властивості скла, які
обумовлені його природою, складом та будовою.
Список використаних джерел:
1. Класифікація асортименту та оцінка якості скляних побутових товарів.
Формування споживних властивостей скляних побутових товарів. URL:
https://studfile.net/preview/7349802/page:4/
2. Класифікація та асортимент скляних товарів. URL: https://ua-referat.com
3. Класифікація і характеристика асортименту скляних побутових виробів.
URL: https://sdamzavas.net/3-71064.html
Владислав Зозуля, 3 курс, група ТКЛ-31д
Науковий керівник: Алла Тернова,
кандидат технічних наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ ТА ПРОТЕКЦІОНІЗМ
Протягом останніх семи десятиліть переваги вільної торгівлі були визнані
зростаючим числом приватних осіб, підприємств та країн у всьому світі.
Створення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі у 1947 р., Світової організації
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торгівлі в 1995 р. та проведення переговорів про десятки пільгових
торговельних угод полегшило потік товарів і послуг між приватними особами
та фірмами, дало поштовх для розвитку економіки кожної країни окремо та
зробило величезний внесок у розвиток зростання світової економіки.
Однак сьогодні багато людей ставлять під сумнів переваги вільної торгівлі
та закликають до протекціоністської торгової політики.
У такому середовищі необхідність захищати свободу вільної торгівлі є
актуальним та важливим завданням.
Рейтинг вільної торгівлі в Індексі економічної свободи сильно корелює із
загальними показниками процвітання та людського розвитку.
Країни з більшим рівнем свободи торгівлі мають вищий – і часто набагато
вищий – дохід на душу населення. Люди в цих країнах мають достатньо їжі,
безпеку, здорове довкілля, політичну стабільність та вищий рівень соціального
прогресу.
Країни з високим рівнем вільної торгівлі мають більша політичну
стабільність і менше насильства та тероризму [1].
Важливим також є те, що країни з високим рівнем вільної торгівлі мають
здоровіші природні середовища та менш забруднені екосистеми.
Незважаючи на ці очевидні переваги, уряди багатьох країн вводять
широкий спектр нормативних актів та обмеження торгівлі, що спотворюють
або обмежують можливості для бізнесу та споживачів. Політика встановлення
високих тарифів та квот, які обмежують імпорт. Така політика довільно
збільшує витрати, зменшує ефективність і може загальмувати дослідження та
інвестиції, необхідні для зростання та розвитку.
На жаль, протекціоністський тиск збільшується. Хоча США, що історично
на користь торгівлі запровадили тарифи на понад 14 % загального імпорту за
останні кілька років і зменшили вільну торгівлю і, спричиняючи його середню
тарифну ставку, збільшення на 73 % [2]. Такі країни, як Франція зараз
встановлюють нетарифні торгові бар'єри на підприємства електронної комерції.
А країни, що розвиваються, такі як Індія, продовжують підтримувати високий
рівень тарифів на сільськогосподарський імпорт у спробі захисту вітчизняної
промисловості та фермерів.
Однак останнім часом докладаються зусилля для захисту ефективної
глобальної торгової системи, що склалася за останні кілька десятиліть.
Наприкінці 2018 року Всебічна та прогресивна угода про транстихоокеанське
партнерство, також відома як TPP11 або TPP-11, є торговою угодою між
Австралією, Брунеєм, Канадою, Чилі, Японією, Малайзією, Мексикою, Новою
Зеландією, Перу, Сінгапуром та В’єтнамом набрала чинності [3].
Всього через кілька місяців Європейський Союз і Японія уклали Угоду про
економічне партнерство. А влітку 2019 року Європейський Союз підписав
торгову угоду з штатом Mercosur Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваю.
Не менш помітними є африканські країни також просували порядок
денний щодо вільної торгівлі. З 55 держав Африканського Союзу 54 країни
підписали Африкансько-континентальну угода про вільну торгівлю, і 27 країн
ратифікували Конвенцію.
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Крім того, офіційно оформлено низку інших двосторонніх торгових угод
які поширюють вигоди для торгівлі за межі вимоги нації, що найбільше
сприяють у світі Організація торгівлі.
Дискусії про торгівлю, ймовірно, триватимуть у наступні роки. Свобода
торгівлі є фундамент економічного прогресу, і розширення світових ринків є
потужним двигуном для зростання і ключовим чинником світової боротьби з
бідністю. Уряди, які обмежують свободу торгівлі, щоб ізолювати своїх
виробників від міжнародної конкуренції, остаточно програють. Мета
економічної свободи торгівлі визначає політику, яка дозволить будь-якій країні
піднятися у вищі ряди свободи та процвітання.
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
В даний час в період індустріалізації і глобалізації світового тютюнового
бізнесу традиційним і масовим видом тютюнової продукції для більшості країн
є сигарети, а інші види перейшли в розряд нетрадиційних.
Споживання тютюну в Україні історично розвивалося так само, як і в
країнах Східної Європи та Скандинавії – спочатку споживали нюхальний
тютюн, потім – люльковий, курильний тютюн, махорку, цигарки, сигарети
орієнтальского типу. Тютюнова продукція у вигляді сигар ніколи не була для
України широко затребуваною, що пов'язано з менталітетом, способом життя
населення, що вживає тютюнові вироби, історичними обставинами, що
сформували ставлення до сигар як буржуазних надмірностей.
Український тютюновий ринок є одним з найбільш конкурентних та
динамічних серед національних ринків тютюнової продукції. На ньому
представлено близько 100 бренд-сімей і понад 350 найменувань сигарет, що
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свідчить про широкий вибір пропозицій і високий рівень конкуренції.
Динамічність ринку визначається наявністю великої різноманітності
сигаретних форматів, частина з яких активно ростуть. Все більшу популярність
набирають сучасні формати сигарет – Super Slims, King Size Super Slims, а
також Slims і зовсім нові формати Queen Size та Ultra Sloms.
Споживні властивості тютюнових виробів визначаються їх хімічним
складом, органолептичними показниками, використанням.
Сировиною для отримання тютюнових виробів служить тютюнова
рослина, споживні властивості якої залежать від ботанічного сорту, умов
вирощування та інших факторів.
Тютюн – однорічна рослина сімейства пасльонових. З кількох сотень видів
тютюну промислове значення мають два основних види Nikotiana tabacum (до
якого відносяться всі типи жовтого тютюну) і Nikotiana rustica (махорка).
Жовті східні тютюни використовуються для виробництва цигарок, сигарет,
курильних люлькових тютюнів всіх виробничих сортів.
Хімічний склад тютюну дуже складний і сильно коливається залежно від
ботанічного сорту рослини, району зростання, часу збору, методів первинної
обробки і т. д. Найважливіші речовини, що входять до складу ферментованого
жовтого тютюну (у відсотках на суху речовину), наведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Хімічний склад жовтого тютюну [6]
Речовина
Вуглеводи
Білки
Редукуючі речовини
Поліфеноли

Вміст, %
1,6-22,7
6,4-12,9
3,5-24,5
1,2-7,5

Речовина
Органічні кислоти
Ефірні масла
Смоли
Зольні елементи

Вміст, %
12,0-15,0
До 1,5
До 10,0
12,0-16,0

Специфічним речовиною тютюну є алкалоїд – нікотин.
Вміст нікотину у сигаретних тютюнів коливається від 0,2 до 4,6 %, у
махорки – до 7,0 %. При споживанні тютюну нікотин з диму всмоктується
слизовими оболонками, надходить у кров і, збуджуючи нервову систему, діє на
організм як наркотик. Смертельна доза нікотину для людини – 0,08 г [6].
Вуглеводи тютюну представлені в основному розчинним цукрами, які
надають диму кислу реакцію і не знижують якості готових тютюнових виробів.
Аміак і білки обумовлюють лужність тютюнового диму і є однією з
причин гіркого смаку і неприємного запаху тютюну.
З органічних кислот тютюну (оцтова, мурашина, яблучна, лимонна та ін.)
особливо слід відзначити леткі кислоти, які дещо покращують ароматичність
тютюнових виробів. Основні запашні властивості тютюну залежать від вмісту в
ньому ефірних масел і смол.
Мінеральний склад тютюнових виробів обумовлює їх горючість. Солі
калію, наприклад, сприяють тлінню цигарки, сигарети до чергової затяжки
курця, хлориди надають зворотну дію.
До теперішнього часу тютюнові вироби містять близько 4000 хімічних
сполук, а тютюновий дим – близько 5000 хімічних сполук, з яких приблизно 60
викликають рак. Людина, що викурює пачку сигарет в день, отримує за рік дозу
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опромінення в 500 рентген, при нормі 18 [2].
Основною для тютюнових виробів речовиною, через яку їх вживають, є
нікотин.
Нікотин є природним компонентом тютюнових рослин. Це наркотик і
сильна отрута. Він легко проникає в кров, накопичується в найбільш життєво
важливих органах, приводячи до порушення їх функцій. У великих кількостях
він дуже токсичний. Нікотин є природним захистом тютюнової рослини від
поїдання комахами. Він має в три рази більшу токсичністю, ніж миш'як. Коли
нікотин потрапляє в мозок, він впливає на різноманітні процеси нервової
системи людини. Отруєння нікотином характеризується: головним болем,
запамороченням, нудотою, блювотою, у важких випадках – втрата свідомості і
судоми. Хронічне отруєння – нікотинізм, характеризується ослабленням
пам'яті, зниженням працездатності. Смертельна доза складає всього 60 мг
нікотину, а для дітей – ще менше. У невикуреній сигареті міститься близько 10
мг нікотину, але через дим курець отримує з однієї сигарети порядку 0,533 мг
нікотину [4].
Смола – це все те, що міститься в тютюновому димі, за винятком газів,
нікотину і води. Кожна частинка складається з багатьох органічних і
неорганічних речовин, серед яких присутня безліч летких і напівлетких сполук.
Дим потрапляє до рота у вигляді концентрованого аерозолю. При охолодженні
він конденсується й утворює смолу, що осідає в дихальних шляхах. Речовини,
що містяться в смолі викликають рак та інші захворювання легенів, такі як
параліч очисного процесу в легенях і пошкодження альвеолярних мішечків.
Вони також знижують ефективність імунної системи.
Канцерогени тютюнового диму мають різну хімічну природу. Вони
складаються з 44 окремих речовини, 12 груп або сумішей хімічних речовин і 13
умов, що сприяють впливу. Дев'ять з цих 44 речовин присутні в основному
потоці тютюнового диму. Це бензол, кадмій, миш'як, нікель, хром, 2нафтиламін, вініл хлорид, 4-3 амінобіфеніл, берилій. Крім власне канцерогенів,
тютюновий дим також містить так звані ко-канцерогени, тобто речовини, які
сприяють реалізації дії канцерогенів. До них відноситься, наприклад, катехол
[2].
Все різноманіття споживних властивостей тютюнових виробів можна чітко
розділити на три великі групи: курильні, технологічні та токсичні. У свою чергу
кожна група включає в себе цілий ряд різноманітних ознак, що мають
самостійний статус показників якості [3].
Курильні властивості займають особливе місце, оскільки на відміну від
інших, оцінюються органолептично. Тютюнові вироби являють собою
унікальний продукт, який споживається у формі диму. Курильні властивості
тютюнового диму відображають хімічний склад тютюну і залежать від багатьох
факторів, що впливають на умови тління: форма курильного виробу, тип та
ефективність фільтру, вентиляція, перфорація та ін.
Курильні властивості можна поділити на три великі підгрупи: «аромат»,
«смак » та «міцність» тютюнового диму [1].
Крім того, формування курильних властивостей тісно пов'язане з
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характером тління і конструктивними особливостями тютюнового виробу, у
зв'язку з чим показники «горючість» і «зусилля при затягуванні» також
відносять до цієї групи властивостей.
Одним з найважливіших показників якості курильних виробів є
стабільність, що характеризує сталість курильних властивостей, фізикотехнологічних показників виробів, допоміжних матеріалів і упаковки.
Стабільність якості – властивість технологічного процесу зберігати показники
якості виробленої продукції в заданих межах протягом часу. Стабільність
якості курильних виробів залежить від повноти і ритмічності забезпечення
виробництва сировиною і допоміжними матеріалами заданого асортименту,
технології виробництва, конструктивного рішення вживаного устаткування і
ступеня його зносу, а також політики якості, прийнятої на підприємстві [5].
Технологічні процеси виготовлення курильних виробів здійснюються на
обладнанні, ефективно працюючому лише при використанні тютюнової
сировини, матеріалів і напівфабрикатів необхідної якості. Технологічні
властивості тютюнової сировини визначають: масу тютюну на одиницю
продукції, кількість відходів і втрат, утворення браку у виробництві. Бурхливий
розвиток тютюнової промисловості визначило значну залежність якості від
застосовуваних технологій і великої кількості товарних показників (зовнішній
вигляд упаковки і самих виробів), фізичних і хімічних властивостей, показників
дегустаційної оцінки.
Дуже важливою властивістю курильних виробів є токсичність. Специфічне
споживання курильних виробів у вигляді диму обумовлює характер речовин,
що утворюються в результаті тління тютюну. Тютюновий дим складається з
представників різних класів хімічних сполук.
Вплив тютюнового диму на організм людини визначається в основному
двома факторами: органолептичними властивостями, пов'язаними з ароматом,
смаком та іншими показниками курильних достоїнств тютюнового диму, і
токсичними властивостями, що несприятливо впливають на здоров'я курця.
Цілком можливо, що одні й ті ж речовини, цінні з точки зору формування
аромату і смаку, можуть володіти токсичними властивостями. Оскільки просте
прийняття все нових юридичних норм і законодавчих актів не є єдино вірним
способом спонукання людей до відмови від куріння, об'єднання відповідних
зусиль тютюнової промисловості та охорони здоров'я мають продовжуватися в
напрямі зниження небезпеки для здоров'я і мінімізації вмісту шкідливих
речовин у тютюновому димі.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
У Звіті про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України у 2019 році однією з цілей було визначено отримання
Українським експортером кращих умов для роботи за рахунок зменшення
бар’єрів для експорту українських товарів та послуг. З огляду на прогрес,
досягнутий Україною у забезпеченні адекватного та ефективного захисту прав
інтелектуальної власності, 25 жовтня 2019 р. уряд США відновив дію
торговельних преференцій для переважної більшості українських товарів, які
були вилучені з під дії Генералізованої системи преференцій США у 2018 році.
Генералізована система преференцій США дозволяє Україні та іншим 120
країнам і територіям експортувати до США товари за понад 3500 тарифними
лініями Гармонізованого тарифу США без сплати ввізного мита.
Українською стороною здійснюються заходи для повного виконання вимог
в частині захисту прав інтелектуальної власності з метою відновлення дії
торговельних преференцій у повному обсязі. Збільшено на 50 тис. т обсяги
щорічної квоти на безмитне ввезення українськими виробниками/експортерами
до держав-членів ЄС м’яса птиці та переробленого м’яса птиці. Узгоджено
вимоги щодо відкриття експорту шроту ріпакового та меду до Китаю, а також
яєць до Японії, як необхідний крок для забезпечення нарощування обсягів
торгівлі продукцією агропромислового комплексу. Створено умови для
застосування у двосторонній торгівлі з Грузією положень Регіональної
конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження,
що збільшує можливості преференційного експорту для вітчизняних
виробників та сприятиме залученню до регіональних ланцюгів створення
доданої вартості.
Передбачено спрощення митного оформлення та обміну статистичною
інформацією між Україною та країнами світу внаслідок усунення розбіжностей
у класифікації товарів України та її торговельних партнерів через виконання
міжнародних зобов’язань України за Міжнародною конвенцією про
Гармонізовану систему опису та кодування товарів щодо приведення товарної
номенклатури Митного тарифу України у відповідність з ГС-2017 [1].
Загалом показники зовнішньої торгівлі товарами з кожним роком
зростають.
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У 2017 році порівняно з 2016 обсяг експорту зріс на 19,0 %, у 2018 цей
показник збільшився іще на 9,4 % та у 2019 – на 5,7 %. Показники імпорту
продукції також зросли: у 2017 році порівняно з 2016 – на 24,6 %, у 2018 – на
15,3 %, у 2019 – на 13,3 %. Таким чином, негативне сальдо склало -6342,5 млн.
дол. США у 2017 році, -9852,6 у 2018 році та – -10745,6 у 2019 році [2].
Протягом досліджуваного періоду дещо відбувся перерозподіл між
основними країнами-партнерами в експорті та імпорті товарів.
Подальші заплановані дії:
- започаткування консультаційного процесу між Україною та ЄС щодо
оновлення Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі з метою прискорення торговельної лібералізації;
- формування взаємовигідних торговельно-економічних умов з Великою
Британією в рамках укладення нової двосторонньої угоди;
- проведення переговорів про вільну торгівлю з Туреччиною та Сербією.
Перегляд чинних угод з Європейською асоціацією вільної торгівлі, Канадою та
Македонією;
- оновлення митного тарифу та законодавства про торговий захист;
- підтримання рішень СОТ щодо продовження терміну дії мораторію на
застосування мит до електронних передач даних, та участь у багатосторонніх
переговорах СОТ, зокрема про зменшення мит;
- прийняття крос-секторальної експортної стратегії з транспортування та
спрощення процедур торгівлі на період до 2024 року, яка спрямована на
створення умов для зменшення матеріальних та часових витрат експортерів при
переміщенні товарів на кордоні, мінімізації ризиків і складнощів суб’єктів
господарювання при веденні зовнішньоекономічної діяльності, підвищення
конкурентоспроможності українського експорту, а також сприяння інтеграції
України до ЄС;
- зниження митних бар’єрів на ключові товари на ринках США, Індії,
Китаю, Перської затоки, Північної Африки, тощо;
- відстоювання інтересів вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках в
рамках процедур торговельного захисту та забезпечення захисту прав та
інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ та
міжнародних договорів України;
- забезпечення захисту інтересів національних товаровиробників, в тому
числі виробників/експортерів, на внутрішньому ринку України від проявів
недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту;
- використання механізму Спільних міжурядових комісій з питань
співробітництва, а також міжвідомчих органів галузевої співпраці для
активізації торговельно-економічних відносин з країнами-партнерами, у тому
числі з країнами Азії, Африки та Латинської Америки з метою розширення
ринків збуту українських товарів та послуг.
Втілення в життя запланованих дій щодо міжнародної торгівлі дасть змогу
Україні закріпитися на Європейському та інших ринках світу, поглибить наші
відносини з провідними країнами та підніме вітчизняну економіку.
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АНАЛІЗ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ
Ринок кондитерських виробів України за насиченістю та асортиментом
наближається до європейських країн. Кондитерські вироби включають близько
дві тисячі найменувань, з яких понад 90 % ринку солодощів належить
вітчизняній продукції. Кондитерські вироби поділяють на три групи. Цукристі –
ця група включає в себе карамельні цукерки, ірис, зефір, пастилу, східні
солодощі, желейні цукерки тощо. Шоколадні – батончики, плитки шоколаду,
шоколадні цукерки тощо. Борошняні – торти, тістечка, пряники, вафлі, бісквіти,
печиво тощо [1].
Згідно зі статистикою, 6 кг шоколаду в рік з'їдає житель Західної або
Центральної Європи. Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні
демонструє, що українці споживають шоколад та інші солодощі в кілька разів
менше – близько 1,3-1,4 кг.
В Україні кондитерські вироби не є предметами першої необхідності.
Солодощі частіше з'являються на столах перед приходом гостей. Пік купівель –
це День Святого Валентина, 8 Березня, новорічні свята. Шоколадну продукцію
купують, коли потрібно швидко перекусити і заповнити енергію. Шоколад та
інші солодощі вибирають і для підвищення настрою. Тому виробники в рекламі
роблять акцент на емоційному прийнятті рішення про покупку [2].
Як свідчить аналіз ринку кондитерських виробів в Україні, не вся
продукція однаково вигідна для виробників. У натуральному вираженні більш
як половина (55,3 %) солодощів, що випускаються, – це борошняні вироби,
шоколадні продукти разом займають 23,6 % в загальному обсязі. Якщо ж
розглянути структуру цього ринку в грошовому вираженні, то 26,6 % його
обсягу було забезпечено за рахунок продажу шоколадних плиток, виручка від
печива і бісквітів склала 19,5 %, ще 17,3 % додали шоколадні цукерки, а на
четвертому місці з часткою 15 % виявився шоколад у коробках і пакетах.
Отже, аналіз ринку кондитерських виробів України показує, що не всі
солодощі подобаються нашим співвітчизникам однаково. У вітчизняних
споживачів є свої улюбленці, про які розповім нижче. Розвиток ринку
відбувався набагато динамічніше порівняно з попередніми роками. За
результатами аналізу, кондитерський ринок України додав у грошовому обсязі
відразу 25,1% порівняно з минулим роком і досяг показника 20,5 млрд. грн. (без
урахування тіньового ринку). Вийшов такий непоганий солодкий фінансовий
тортик, і дістався він переважно вітчизняним виробникам, оскільки частка
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імпорту, хоч і трохи зросла, але не перевищила шести відсотків [1].
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РОЗДРІБНА ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА В УКРАЇНІ
Вітчизняні підприємства роздрібної мережі набувають все більшого
значення. Завдяки таким інноваціям споживачі мають можливість отримувати
товар чи послугу в зручному для них місці і з мінімальною втратою часу та сил.
Через високу конкуренцію та постійне нововведення, потрібно моніторити
ринок та стежити за новими тенденціями аби не втратити постійних
споживачів. Незважаючи на зростання інтересу у споживачів до інноваційних
форм позамагазинної торгівлі, таких як електронні магазини та продаж за
каталогами, 90 % споживчих товарів реалізуються у роздрібній мережі [2].
На користь магазинної торгівлі виступають наступні переваги:
– можливість наглядного представлення товару, яке дозволяє покупцю
детально розглянути товар, атестувати його рівень серед товарів конкурентів та
на місці продажу оцінити його цінність;
– використання інструментів мерчандайзингу: музикальний супровід,
запахи, освітлення, спеціально відтворена атмосфера магазину, яка дає змогу
зробити купівлю із задоволенням та заохочує відвідувати магазин не один раз;
– отримання додаткової інформації про споживчі характеристики,
застосування, склад, використання товару як за допомогою продавців, так і
наданих рекламних та довідкових матеріалів;
– отримання додаткових привілеїв: послуг, сервісу, знижок, супутніх
товарів;
– засвідчення належності до того чи іншого соціального споживацького
класу [1].
Останніми роками в Україні стрімко розвиваються роздрібні мережі, які
складаються з десятків або навіть сотень роздрібних торговельних підприємств,
що належать єдиному власнику, який може бути як вітчизняним так і
закордонним суб’єктом господарювання.
Завдяки збільшенню кількості роздрібних мереж, загальної стратегії
маркетингу торговельного підприємства, правилам їх розташування, впливу
економічної ситуації регіону та споживацької поведінки відбувається
переорієнтація споживачів на формат невеликих магазинів, які охоплюють різні
сегменти ринку. Для того щоб якомога більшу кількість споживачів залучити у
власну роздрібну мережу, все більше власників використовують магазини
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різних форматів [4]. На нашу думку, при обиранні формату магазину повинно
бути визначено: кількість та повноту асортиментних ліній; ціновий діапазон
пропонованого асортименту; перелік сервісних послуг; план руху потоку
споживачів у торговельному залі; торгівельне обладнання, його кількість,
розміри в залежності від асортименту магазину; атмосферу магазину (колір,
освітлення, музикальний супровід, зручність під’їздів до магазину).
Роздрібні мережі в Україні переживають складні часи існування через:
тяжку геополітичну ситуацію в країні, знецінення національної валюти,
зменшення доходів громадян та інші чинники, які негативно впливають на
купівельну спроможність і вимушують покупців переходити на малоцінні
товари [3].
Не дивлячись на нестабільну політичну та економічну ситуацію, високу
тіньову складову бізнесу в країні, роздрібна торгівля залишається однією з
небагатьох галузей, яка розвивається і не тільки збільшує власні прибутки, а й є
помітною підтримкою всієї економіки країни [5].
Для посилення своїх позицій, утримання наявних та залучення нових
клієнтів, збільшення власного прибутку та підвищення економіки держави
кожне роздрібне підприємство повинно використовувати якомога більший
комплекс заходів, а саме: систему мерчандайзингу – оптимізацію асортименту,
ефективне планування торговельного залу, засоби комунікативного та
візуального мерчандайзингу; покращання методів лояльності – для клієнтів, для
посередників, для співробітників; удосконалення заходів матеріальної та
моральної мотивації для співробітників; враховувати вимоги до форматів
магазинів роздрібної мережі.
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НЕТАРИФНІ МЕТОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ У
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У світі глобалізації майже всі країни є відкритими до міжнародної
співпраці і здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Україна не є
винятком. Всі держави світу різними засобами регулюють свою
зовнішньоекономічну діяльність з метою стимулювання або обмеження
експорту чи імпорту.
Система державного регулювання зовнішньоторговельної сфери
національної економіки за наявного у світі рівня інтернаціоналізації
виробництва і поглибленості міжнародного поділу праці є складним
механізмом.
Інструментами зовнішньоторговельної політики є методи тарифного і
нетарифного регулювання міжнародної торгівлі. Однак, обмеженість заходів
тарифного регулювання, що зумовлено зменшенням ефективності застосування
мита, робить більш актуальним питання щодо застосування заходів
нетарифного регулювання, які держава може використовувати безпосередньо
на відміну від митного тарифу, який регулюється СОТ.
Для належного здійснення регуляторних функцій важливим є добросовісне
та професійне функціонування державних інституцій, які повинні
забезпечувати ефективне та прозоре переміщення товарів та послуг через
митний кордон, сприяти розвиту транспортної і комунікаційної
інфраструктури, їх демонополізації, забезпечувати сприятливий інвестиційний
клімат, адже останній прямо пов’язаний з активізацією диверсифікаційних
зрушень у зовнішньоторговельній сфері [1].
На відміну від тарифного регулювання, нетарифні методи не регулються
жорстко умовами членства СОТ та є більш гнучкими, що дозволяє державі
стати на захист вітчизняного виробника.
Під нетарифними методами регулювання торгівлі маються на увазі всі
наступні заходи, які впливають на торгівлю: квоти, державний контроль,
сертифікація, технічне регулювання, ліцензування тощо.
Квотування – це кількісне обмеження розміру експорту або імпорту за
допомогою квот, тобто встановлення у вартісному чи фізичному вираженні
об’єму експорту або імпорту на визначений час.
Як показує практика, під квоти потрапляє переважно висококонкурентна
та стратегічно важлива для держави імпортера продукція. Так, для
європейських товарів, що імпортуються в Україну, передбачені лише три
тарифні квоти та дві додаткові (свинина, м'ясо птиці та напівфабрикати з м'яса
птиці, цукор), а для українських – 36 квот (та чотири додаткові). Зокрема, під
такий режим підпадають українські зернові, м'ясо птиці, виноградний і
яблучний соки, мед, оброблені томати тощо [2].
Ліцензування – це обмеження у вигляді одержання права чи дозволу
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(ліцензії) від уповноважених державних органів на ввіз (вивіз) певного об'єму
товарів. Кабінет Міністрів України щорічно встановлює перелік товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. До деяких товарів з цього
переліку (срібло, золото та відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів,
плакованих дорогоцінними металами) встановлено нульову експортну квоту:
їхній експорт фактично заборонено.
Для певної групи товарів, що перетинають митну територію України
відповідно до переліку, визначеного Держспоживстандартом, застосовується
обов’язкова сертифікація. Сертифікація товарів, що ввозяться в Україну, як і
решта нетарифних заходів, з одного боку, є складовою дозвільної системи
державних органів, а з іншої – одним із засобів технічного регулювання
зовнішньоекономічних операцій.
Ще одним методом нетарифного регулювання є технічні бар’єри. Це так
звані перешкоди для імпорту іноземних товарів, що виникають через
невідповідність національним стандартам чи санітарним нормам, таким чином
виконуючи протекціоністську функцію.
Система нетарифного регулювання ЗЕД в Україні знаходиться у стадії
розвитку. Її формування здійснюється під впливом численних чинників, які
мають подвійний характер. Типові завдання урядового регулювання економіки
в нинішній період вимагають досить великого використання ефективних
діючих важелів у зовнішньоторговельних взаємовідносинах, якими вважаються
способи нетарифного регулювання. Нетарифне регулювання в Україні
характеризується відсутністю єдиного законодавчого акту. Крім того, одиничні
події нетарифного регулювання знаходяться в нормативно-правових діях різної
юридичної сили, що не завжди дає можливість учасникам ЗЕД правильно
використати певні норми.
Використання нетарифних методів – це ефективний засіб регулювання
зовнішньоекономічної діяльності через встановлення певних вимог до суб’єктів
господарської діяльності. Засобами нетарифного регулювання держава впливає
на забезпечення митних інтересів у різних сферах.
Отже, заходи нетарифного регулювання у національній системі
державного регулювання економіки є дієвими та важливими механізмами, що
виконують широкий спектр завдань від протекціоністсько-контролюючих до
стимулюючих, при цьому забезпечуючи широке коло митних інтересів держави
на зовнішній та внутрішній арені.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Сфера послуг є важливим сектором економіки розвинутих індустріальних
країн та займає все більш стійкі позиції у світовому господарстві. Для багатьох
країн характерними є тенденції збільшення обсягів виробництва послуг,
зростання доходів від сервісної діяльності, зростання зайнятості в цій сфері,
загострення конкуренції, збільшення експорту та імпорту послуг. Зміни, які
відбуваються в сервісному секторі у світовому масштабі, настільки суттєві, що
сучасну економіку визначають як «сервісну» або «економіку послуг».
Сучасний стан і розвиток ринку послуг в Україні характеризують такі
особливості:
1) динамічний розвиток за наявності великих резервів щодо розширення
його видової структури, нарощування обсягів реалізації послуг;
2) ефективне функціонування в його структурі малих господарських
утворень;
3) досягнення підприємствами колективної форми власності найкращих
показників діяльності за обсягами, видовою структурою;
4) залежність розвитку малого підприємництва на ринку послуг від
нагальної уваги, фінансової підтримки держави. Однак проблеми економічного
розвитку, наповнення державного і місцевих бюджетів унеможливлюють
оптимальну його фінансову підтримку.
Ринок послуг порівняно з іншими ринками товарів має певні особливості
та характеризується: високою швидкістю обороту капіталу внаслідок більш
короткого виробничого циклу; територіальною сегментацією і локальністю;
високою диференційованістю продукту в одній і тій же галузі;
індивідуальністю і нестандартністю наданих послуг і технологій у багатьох
галузях сфери послуг; високою невизначеністю результату під час надання
послуг, наявністю асиметрії маркетингової інформації; високою чуттєвістю до
ринкової кон’юнктури.
Слід зауважити, що сфера обслуговування має низку особливостей, які
обмежують ринкове саморегулювання у виробництві товарів. По-перше, у її
складі є ринки, попит на яких настільки великий і ціна рівноваги визначена так
високо, що стає недоступною для більшості членів суспільства (наприклад,
ринок житла в Україні). По-друге, ціновий механізм регулювання для деяких
видів послуг не спрацьовує. Специфіка механізму функціонування ринку
послуг і розвитку сфери обслуговування в Україні у перехідний період
зумовлює особливості їхнього державного регулювання, яке передбачає
регулювання підприємницької діяльності суб’єктів ринку, що надають платні
послуги населенню, і державну підтримку розвитку некомерційного сектора
сфери обслуговування. Рівень розвитку сфери послуг визначає добробут
населення, тому в багатьох країнах їй приділяється постійна увага, особливо з
боку уряду. Крім цього, деякі галузі соціального комплексу відносяться до
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найприбутковіших у господарстві, попри довгостроковий період окупності. Це
туризм, санаторно-курортне господарство, освіта. Зазначимо, що загальне
послаблення підприємницької активності внаслідок погіршення умов
господарювання негативно відобразиться на сегменті ринку, що є найбільш
динамічним та приносить суттєву частку прибутків у країнах, де він найбільш
розвинений, – на ділових послугах. Попит на послуги з боку підприємств
значною мірою залежить від динаміки діяльності малого бізнесу. Необхідними
умовами, що закладають базу для нормального функціонування та розвитку
ринку нефінансових послуг, мають стати відповідне нормативно-правове
забезпечення розвитку ринку послуг та забезпечення методологічної бази для
проведення співставлення показників розвитку сфери послуг.
Роль сфери послуг проявляється в тому, що вона: є важливим сектором
національного і світового господарства; відіграє важливу роль у розвитку
людського капіталу; впливає на функціонування і розвиток матеріального
виробництва; сприяє збільшенню вільного часу; створює можливості для
повнішого задоволення і розвитку потреб людей і суспільства; є
найважливішим елементом формування сучасної якості життя; забезпечує
якість економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності країни.
Основними тенденціями розвитку ринку послуг є: зниження обсягів
надання окремих видів послуг за рахунок скорочення фінансування неринкових
послуг, зокрема соціальних та наукових; зміна структури попиту населення на
платні послуги за рахунок збільшення частки житлово-комунальних і
скорочення санаторно-курортних та оздоровчих; швидке заміщення неринкових
послуг ринковими в освіті та медицині; збільшення розриву між
платоспроможним попитом і пропозицією
Отже, для подальшого розвитку сфери послуг необхідним є вирішення
комплексу взаємоузгоджених завдань: формування сприятливих умов для
підприємницької діяльності у секторі послуг; створення економічного та
правового середовища; вдосконалення дії механізму місцевого самоврядування;
залучення громади до активної участі у визначенні пріоритетних напрямів
зростання ринку послуг; створення реальних можливостей кожному
підприємству доступу до виробничих, матеріально-технічних та фінансових
ресурсів; подальший розвиток комерційної системи інформаційного
забезпечення підприємницької діяльності; застосування механізму партнерства
для стимулювання розвитку перспективних видів діяльності у сфері послуг;
здійснення заходів у галузі інвестиційної політики та сприяння інноваційному
інвестуванню підприємств; підтримка в перспективі на відповідній науковій
основі розвитку мережевих структур безпосередньо сервісного характеру.
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господарювання в розвинених країнах показала, що сфера побутових послуг є
надзвичайно важливою і з точки зору формування освітнього, культурного
рівня трудового потенціалу, і з точки зору задоволення потреб членів
суспільства, і з точки зору впливу на виробничу сферу в плані підвищення рівня
задоволення суспільних потреб. Добре влаштований побут сприяє підвищенню
культурного рівня людей, стимулюванню прогресу виробництва та
задоволенню потреб у побутових послугах. Ринкові перетворення внесли
відразу багато змін, але потреба у надані побутових послуг не зникла.
Дослідженням у галузі послуг займається багато вчених: Апопій В.В.,
Олексин І.І., Шутовска Н.О., Футало Т.В., Виноградова М.В, Паніна З.І.,
Соловьев В.Н., Федцов В.Г. та багато інших, але проблеми розвитку саме сфери
побутового обслуговування практично не висвітлюються в сучасній
економічній літературі.
Основним товаром у сфері побутового обслуговування виступає побутова
послуга. Згідно з Галузевим класифікатором послуги і продукція у сфері
побутового обслуговування – це побутові послуги, які пов'язані з веденням
домашнього господарства, виконанням різноманітних ремонтних робіт,
забезпеченням санітарно-гігієнічних та інших потреб населення, а також з
виготовленням за індивідуальними замовленнями особистих речей та предметів
господарського призначення. Отже, побутові послуги – це діяльність, товар
матеріальної або нематеріальної форми, що задовольняє конкретну,
індивідуальну побутову потребу людини.
Підприємства побутового обслуговування зобов'язані забезпечити:
– надання послуг відповідно до «Правил побутового обслуговування
населення», інших нормативно-правових актів та умов угоди зі споживачем;
– формування цін на побутові послуги відповідно до законодавства
залежно від їх складності та якості;
– дотримання термінів виконання замовлення та належний рівень культури
обслуговування;
– виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлення виробів і
відремонтованих ними речей;
– надання споживачу повної, доступної та достовірної інформації про
послуги, попередження його про незалежні від виконавця обставини, що
можуть погіршувати споживні властивості побутової послуги;
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– збереження прийнятих від споживача для надання побутової послуги
речей і матеріалів, а також використання їх за призначенням. У разі їх
невикористання слід повернути їх покупцеві, а також, за бажанням замовника,
повернути всі замінені за плату деталі та комплектуючі виробів;
–
відшкодування
збитків,
заподіяних
споживачу
(замовнику)
невиконанням або неналежним виконанням умов угоди, а також у разі втрати,
псування чи пошкодження зі своєї вини речей та матеріалів, прийнятих від
замовника для надання побутової послуги, у розмірах, передбачених угодою;
– виплату замовникові у разі порушення умов угоди неустойки (пені),
якщо це зазначено в умовах угоди (виплата неустойки не звільняє підприємство
побутового обслуговування від виконання замовлення).
В залежності від того, які потреби задовольняють, побутові послуги
можна, як і всі існуючі види послуг, поділити на виробничі (матеріальні) і
невиробничі (нематеріальні) [3].
Матеріальні побутові послуги направлені на задоволення попиту
споживачів на виготовлення нових або ремонту товарно-матеріальних
цінностей замовника (предметів довготривалого використання) у відповідності
з вимогами останнього. До таких послуг можна віднести побутові послуги з
виготовлення та ремонту одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, послуги з
хімічного чищення виробів, послуги з прання білизни тощо.
До нематеріальних послуг відносять послуги перукарень, салонів краси та
косметології, послуги лазень тощо.
Ринкові послуги представляють собою потреби, які задовольняються в
системі побутового обслуговування, і потреби, які задовольняють приватні
особи. Неринкові потреби задовольняються в процесі самообслуговування і не
виходять за межі особистого споживання.
У зв'язку з цим потреби у побутових послугах класифікують за каналами
задоволення:
– потреби, які задовольняються в організованій системі обслуговування;
– потреби, які задовольняються приватними особами;
– потреби, які задовольняються шляхом самообслуговування.
Потреби, які задовольняються в організованій системі обслуговування,
мають «товарний підхід», тобто проявляються в товарній формі і, отже,
надходять в споживання через обмін. З даного твердження випливає, що
споживання таких послуг відбувається лише в одній формі – формі
організованої системи обслуговування, тобто на базі ательє, майстерень, сітки
комплексних приймальних пунктів і т. д. Послуги, які надаються приватними
особами, як правило, задовольняють «рідкі та епізодичні» потреби у побутових
послугах.
Таким чином, проаналізувавши сутність та класифікацію потреб населення
у побутових послугах та побудувавши схему класифікації потреб у побутових
послугах, можна стверджувати наступне:
– побутові послуги – це сукупність видів діяльності, які спрямовані на
виконання робіт побутового характеру щодо задоволення матеріальнопобутових та особистих потреб, які, в свою чергу, задовольняються або
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ринковою пропозицією, або шляхом самообслуговування;
– потреби у побутових послугах – це категорія, яка відображає відчуття
матеріально-побутової та особистої нестачі відносин з приводу діяльності щодо
виконання робіт побутового характеру, результати яких не мають матеріальноречової форми, які споживаються шляхом ринкової пропозиції та
самообслуговуванням і спрямовані на задоволення матеріальних та духовних
благ населення;
– для оцінки рівня задоволення потреб населення у побутових послугах
здійснюється їх поділ на групи, де враховується функціональне призначення
побутових послуг: потреби у ремонтних послугах, потреби у побутових
зручностях, потреби в індивідуальних послугах;
– для успішного вивчення рівня задоволення потреб населення у
побутових послугах необхідна їх класифікація залежно від можливостей
задоволення: абсолютні потреби, дійсні потреби, потреби, які набирають
платоспроможної форми, потреби, які не набирають платоспроможної форми,
задоволені та незадоволені потреби;
– від незадоволених потреб слід відрізняти незадоволені платоспроможні
потреби;
– потреби, які набирають платоспроможної форми, і потреби, які її не
набирають, можуть задовольнятися шляхом самообслуговування, яке відіграє
досить важливу роль в організації споживання побутових послуг.
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ПРOБЛЕМИ OПТOВOЇ ТOРГIВЛI В УКРAЇНI
Oптoва тoргiвля є частинoю внутрiшньoї тoргiвлi, яка oхoплює прoдаж
тoварiв як великими, так i малими партiями з метoю їх перепрoдажу абo
вирoбничoгo спoживання. Вoна здiйснюється за цiнами, якi нижчi вiд
рoздрiбних цiн, але вoни пoвиннi забезпечувати нoрмальнo працюючoму
прoмислoвoму та тoргoвельнoму пiдприємству вiдшкoдування витрат, внесення
платежiв дo бюджету, ствoрення фoндiв екoнoмiчнoгo стимулювання та
фoрмування прибутку. Даний вид тoргiвлi стимулює збут тoварiв, фoрмує їх
асoртимент i забезпечує транспoртування. Найбiльш впливoвими oптoвими
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тoргoвельними структурами є великi тoргoвельнi пiдприємства, тoргoвi дoми,
дистриб'ютoрськi фiрми тoщo.
Чимaлo фaхiвцiв у свoїх прaцях звертaли увaгу нa прoблеми oптoвoї
тoргiвлi в Укрaїнi. Серед них, зoкремa, вaртo вiдзнaчити тaких вчених як М.
Бaлaбaн, I. Блaнк, Є. Гoлiкoв, Л. Лiгoненкo, A. Мaзaрaкi, В. Тейлoр тa iншi.
Oптoвa тoргiвля – це вид екoнoмiчнoї дiяльнoстi у сферi тoвaрнoгo oбiгу,
щo oхoплює купiвлю-прoдaж тoвaрiв пaртiями для пoдaльшoгo їх прoдaжу
кiнцевoму спoживaчевi через рoздрiбну тoргoву лaнку aбo для безпoсередньoгo
вирoбничoгo спoживaння iншими oптoвими пoкупцями тa нaдaння їм пoслуг.
На 2020 р. в Українi булo зареєстрoванo 213 713 пiдприємств, серед яких
приблизнo 70 % займається oптoвoю тoргiвлею. 91,4 % oптoвoгo тoварooбoрoту
складають результати дiяльнoстi пiдприємств з oбсягoм тoргiвлi вiд 1,1 дo 500,1
млн. грн. i бiльше. Oптoва тoргiвля впливає на регioнальнi та галузевi ринки, а
такoж є oдним iз чинникiв структурних змiн в екoнoмiцi України [2].
У 2020 р. oптoвий тoварooбoрoт України склав 2322176,9 млн. грн., щo у
4,7 рази бiльше прoти 2005 р. (492506,2 млн. грн.), пoрiвнянo з 2010 р.
зрoстання станoвилo 2,3 рази (993695,8 млн. грн.). Oптoвий тoварooбoрoт
складається з обороту прoдoвoльчих i непрoдoвoльчих тoварiв. У 2005 р.
вiдсoтoк прoдoвoльчих i непрoдoвoльчих тoварiв складав 16,1 i 83,9 вiдпoвiднo;
у 2010 р. – 19,5 i 80,5 вiдпoвiднo; у 2019 р. – 16,9 i 83,1 % вiдпoвiднo. У перioд
2005-2019 рр. вiднoшення прoдoвoльчих i непрoдoвoльчих тoварiв булo на
oднoму рiвнi. Бiльшiсть oптoвих вирoбникiв намагаються займатися
непрoдoвoльчими тoварами, oскiльки вoни принoсять бiльше прибутку, нiж
прoдoвoльчi [2].
Сучaсний стaн рoзвитку oптoвoї тoргiвлi пoтребує вирiшення тaкoї
прoблеми, як фoрмувaння елементiв ринкoвoї iнфрaструктури. У спрaвжнiх
умoвaх гoспoдaрювaння кaтaстрoфiчнo не вистaчaє склaдських i тoргoвих плoщ.
Це пoв'язaнo з тим, щo стaрi плoщi скoнцентрoвaнi в рукaх небaгaтьoх
кoлишнiх великих держaвних oргaнiзaцiй, a вoни, в свoю чергу, диктують
недoступнi для тoргoвцiв висoкi цiни зa oренду цих примiщень. Oптoвa лaнкa в
тoргiвлi спoживчими тoвaрaми мaє у влaснoстi лише 12 % зaгaльнoї склaдськoї
плoщi. Рiвень зaбезпеченoстi склaдськoю плoщею тoвaрних склaдiв в Укрaїнi
нижче пoрiвнянo з рoзвинутими крaїнaми, нaприклaд з СШA – у 21 рaз [2].
Пoряд з нерiвнoмiрним регioнaльним рoзпoдiлoм oптoвих пiдприємств, 45
% яких скoнцентрoвaнo у чoтирьoх регioнaх (м. Київ, Дoнецькa,
Днiпрoпетрoвськa, Хaркiвськa oблaстi), прoдoвжуються негaтивнi тенденцiї
скoрoчення кiлькoстi тaких пiдприємств у Зaпoрiзький, Черкaськiй, Пoлтaвськiй
тa ряді iнших oблaстей Укрaїни. Слaбким зaлишaється рiвень держaвнoгo
регулювaння oптoвoї тoргoвельнoї дiяльнoстi, дo тoгo ж не пiдкрiплений
сучaсними нaукoвими метoдaми, системним принципaми тa iнструментaми
держaвнoї стрaтегiї тa пoлiтики упрaвлiння рoзвиткoм внутрiшньoгo тoвaрнoгo
ринку.
На сучасному етапі, вітчизняний споживчий ринок характеризується
різноманіттям, складністю і динамічністю технологій виробництва,
багаторазовим збільшенням кількості суб’єктів господарювання, він насичений
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величезною кількістю різноманітних товарів, асортимент яких постійно і
швидко оновлюється, розширюється, поповнюється і поглиблюється.
Відбувається зрoстaння темпу oптoвoгo прoдaжу зaкoрдoнних тoвaрiв тa
недoстaтнi темпи прoдaжу тoвaрiв вiтчизнянoгo вирoбництвa, пoряд зi
збiльшенням oбсягу oптoвoгo тoвaрooбiгу вiтчизняних вирoбникiв з кoжним
рoкoм. Це, в свoю чергу, свiдчить прo неoбхiднiсть удoскoнaлення iнструментiв
oбмеження iмпoрту зaкoрдoнних тoвaрiв, рoзширення бaнкiвськoгo
кредитувaння вiтчизняних пiдприємств тa стимулювaння рoзвитку oптoвoї
тoргiвлi вiтчизняними тoвaрaми взaгaлi [3].
Незвaжaючи нa динaмiчнiсть рoзвитку сфери oптoвoї тoргiвлi в Укрaїнi, їй
притaмaннi тaкoж тaкi прoблеми:
‒ зрoстaння зaбoргoвaнoстi iз зaрoбiтнoї плaти нaселенню;
‒ oбмеження спoживчoгo кредитувaння нa придбaння тoвaрiв тривaлoгo
кoристувaння;
‒ oбмеження кoнкуренцiї нa oптoвих ринкaх;
‒ недoскoнaлiсть пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa, нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи,
якi ствoрюють передумoви дo збiльшення кiлькoстi екoнoмiчних злoчинiв тa
прaвoпoрушень, зaниження oпoдaткoвувaнoї бaзи oптoвих пiдприємств тa iн.
Для вирiшення цих прoблем пoтрiбне oбoв’язкoве втручання державних
oрганiв, якi б забезпечували рoзвитoк кoнкурентнoгo середoвища, та пoдoлання
мoнoпoлiзму на ринку oптoвoї тoргoвельнoї дiяльнoстi, а такoж стимулювання
рoбoти oптoвoї ланки з упрoвадження активних фoрм прoсування тoварiв
українських вирoбникiв.
Крім того, обов’язковими умовами для вирішення проблем, що стримують
розвиток оптової торгівлі, мають стати паритетне інвестування об’єктів оптової
торгівлі державою і приватним бізнесом, створення ефективної логістичної
системи, впровадження сучасних складських технологій. Інтенсивне
застосування
принципів
логістики
дозволить
налагодити
систему
товаропостачання, пакування, зберігання, транспортування та продажу товарів.
Це сприятиме перетворенню оптової торгівлі в ефективну систему постачання
та сервісного обслуговування клієнтів [1].
Тaким чинoм, нa сучaснoму етaпi рoзвитку пiдприємствa oптoвoї тoргiвлi
в Укрaїни стикнулися з низкoю прoблем, якi пoтребують негaйнoгo вирiшення.
Oснoвними прoблемaми oптoвoї тoргiвлi в Укрaїнi є: недoскoнaле нoрмaтивнoпрaвoве регулювaння, oбмеженiсть склaдських примiщень тa склaдськoї
oбрoбки тoвaрiв, недoстaтнiй рiвень iнфoрмaцiйнoгo зaбезпечення клiєнтiв
ринку тa oбмеженiсть в фiнaнсoвих ресурсaх oптoвих пiдприємств.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
З огляду на екологічну ситуацію в Україні та світі, збільшення частоти
захворювань, зростає актуальність розробки функціональних продуктів
харчування як стратегічного напрямку розвитку харчової промисловості.
Функціональні продукти одержують за інноваційними технологіями і
розглядають як складний комплекс, що відповідає фізіологічним потребам
організму людини та має яскраво виражені лікувальні, профілактичні або
оздоровчі властивості [1]. Серед усіх функціональних продуктів особливою
популярністю користуються кисломолочні продукти з додаванням компонентів,
які мають виражений оздоровчий або лікувальний ефект: пробіотики,
пребіотики, синбіотики.
Позитивна дія пробіотичних бактерій на макроорганізм обумовлена їхніми
біологічними властивостями, а саме: ферментативною та антагоністичною
активністю, здатністю до адгезії на епітеліальних клітинах кишечника,
здатністю нормалізувати вміст холестерину [2]. Наявність саме цих
властивостей є обов’язковою умовою та критерієм відбору пробіотичних
мікроорганізмів.
Найпопулярніші пребіотики, зареєстровані в Україні, представлені у табл. 1.
Таблиця 1 – Пробіотики, зареєстровані в Україні
Покоління
1
І покоління
Монокомпонентні препарати
(містять один штам бактерій
(біфідобактерій,
лактобактерій та ін.)
ІІ покоління
Полікомпонентні (антагоністи, що
самостійно елімінуються з
організму. Складаються зі спорових
бацил та дріжджеподібних грибів)
ІІІ покоління
Комбіновані (симбіотики)
(містять кілька штамів бактерій.
Бактерії, що входять до його складу
можуть відноситись до одного або
різних видів та посилюють дію один
одного)
IV покоління
Рекомбінантні (синбіотики –
комбінація пробіотичного і
пребіотичного компоненту)

Вид
2
Лактобактерин (суха речовина), Україна
Біфідумбактерин (суха речовина)
Біо-Гая (краплі)
Колібактерин (суха речовина), Україна
А-Бактерин (суха речовина), Україна
Біфіформ-бебі (каплі), Данія
Лінекс (капсули), Словенія
Біфіформ (капсули), Данія
Біфікол (флакони), Україна
Лактовіт форте (капсули), Великобританія
Лацидофіл (капсули), Україна
Біфіформ дитячий (порошок)
Лактив-ратіофарм (капсули, порошок,
флакони), Італія
Біфіформ комплекс (таблетки), Данія
Субалін (суха речовина), Україна
Хілак, хілак-форте (каплі), Німеччина
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1
V покоління
Самоелімінуючі – (рекомбінантні або
генно-інженерні пробіотики створені
на основі генно-інженерних штамів
мікроорганізмів, їх структурних
компонентів та метаболітів, мають
задані характеристики)

2
Бактисубтіл (капсули), Югославія
Ентерожерміна (питні ампули), Франція
Біоспорин (суха речовина), Росія
Ентерол (суха речовина), Франція

При виробництві ферментованих родуктів із залученням пробіотичних
бактерій слід враховувати фактори, що впливають на здатність бактерій до
виживання і збереження активності у продукті до надходження до шлунковокишкового тракту. Основними серед них є:
1) фізіологічний стан пробіотичного організму (в якій фазі росту,
логарифмічній чи стаціонарній, знаходиться культура);
2) фізичні параметри зберігання продукту (наприклад, температура);
3) хімічний склад продукту, до якого вносять пробіотик (наприклад, склад
кислот, вміст доступних вуглеводів, джерел азоту, склад мінеральних
компонентів, рН та вміст кисню);
4) можлива взаємодія пробіотиків з іншими заквашувальними
мікроорганізмами (наприклад, антагонізм чи синергізм).
З огляду на надзвичайну актуальність виникає необхідність пошуку
власних перспективних штамів-пробіотиків (еубактерій) та створення за їх
участі заквашувальних препаратів для функціональних молочних продуктів.
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РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Туристичною послугою може вважатися тільки комплекс послуг із
задоволення різноманітних потреб туриста: у відпочинку, харчуванні,
переміщенні та інших, які сприяють забезпеченню мети подорожі. Туристичні
послуги за значенням в процесі подорожування поділяються на основні, без
яких неможливе подорожування (послуги розміщення, харчування,
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транспортного та екскурсійного забезпечення тощо), додаткові, що сприяють
комфортності
подорожування
(побутові,
торгівельні,
комунікативні,
інформаційні, банківсько-фінансові, медичні, спортивно- оздоровчі, культурні
тощо) та супутні, які підвищують ефективність та сприяють повній реалізації
мети подорожі (виробництво та реалізація сувенірів і туристичного
спорядження, облаштування пляжів, оглядових майданчиків, реставрація
пам'яток тощо) [1].
Кожна з основних послуг може виступати туристичним продуктом, що
вирізняється стабільністю пропозиції, але тільки їх поєднання є туристичною
послугою. Туристичні послуги або послуги, призначені для споживання
подорожуючою частиною населення, в процесі споживання доповнюються
туристичними товарами спеціального та загального призначення. До товарів
спеціального призначення належать сувеніри, поліграфічна продукція
інформаційно-довідникового характеру (картосхеми та плани, буклети,
листівки, довідники, т. ін.), туристське спорядження та товари для відпочинку
тощо.
Характерною ознакою туристичного ринку є переважання реалізації
туристичних послуг над товарами (в приблизному співвідношенні 75-80 % до
25-15 %). За економічними заходами реалізація турпродукту подібна до
реалізації товарів, але характер експортно-імпортних зв'язків, пов'язаних із
рухом турпродукту, кардинально відрізняють ринок туристичних послуг від
товарного ринку.
Реалізація турпродукту пов'язана з обов'язковим переміщенням споживача
до місця споживання. Виїзд туристів за кордон (зарубіжний туризм) і
споживання ними туристичного продукту іншої країни є пасивним туризмом і
розглядається як імпорт, оскільки веде до падіння попиту на внутрішньому
ринку. Навпаки, в'їзд туристів з інших країн (іноземний туризм) і споживання
ними національного туристичного продукту є джерелом зростання
національного прибутку, оскільки збільшує попит на внутрішньому ринку
країни як на туристичні послуги, так і на послуги та товари, опосередковано
пов'язані з туризмом (мультиплікаційний ефект).
Тому іноземний туризм розглядається як експорт послуг. Існує на ринку
туристичних послуг і реекспорт турпродукту, який полягає в реалізації
іноземним туристам на національному ринку турпослуг та товарів, споживання
яких відбудеться в третій країні. Створюють турпродукт та реалізують його
споживачам спеціалізовані підприємства, що виступають суб'єктами ринкової
діяльності. Тобто, ринок туристичних послуг можна розглядати і як сферу
функціонування спеціалізованих підприємств, що задовольняють специфічні
потреби туриста.
Специфіка туристичної послуги обумовлює комплексоутворюючий
характер туристичної діяльності та забезпечує мультиплікаційний ефект, який
дозволяє визначити зв'язки та міру інтегрованості туризму в національну та
світогосподарську системи.
Структуроутворюючими одиницями ринку є споживач та виробник
туристичної послуги, різноманітні зв'язки та відношення між якими формують,
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ринкові структури попиту та пропозиції. Внутрішня організація системи
утримується динамічною рівновагою між попитом та пропозицією,
збалансованою за структурними параметрами в часі та просторі. Просторовочасові структури попиту/пропозиції є функціональними територіальними
утвореннями,
які
характеризуються
взаєморозміщенням,
наявністю
просторових зв'язків, виражених перш за все переміщенням туристів, і
розвитком, фіксованим динамікою туристичного процесу. Туристичний процес
розглядається як узагальнююча характеристика, яка відтворює взаємодію
ринків споживача та виробника турпродукту і просторово-часову відповідність
попиту/пропозиції в параметрах обсягу та структури споживання. Поняття
«туристичний процес» дозволяє визначитись з часовим вектором ринкової
системи та встановити об'єктивні параметри територіальної диференціації
споживання.
Туризм проявляється як форма суспільного споживання специфічних благ,
послуг та товарів, що об'єктивно розвинулась внаслідок соціологізації
відтворювальної функції, утворивши галузь діяльності зі створення цього
специфічного продукту та організації його споживання, яка за кінцевим
призначенням та характером діяльності належить до споживчих галузей
господарства. Організація споживання основана на стійких зв'язках між
споживачами та виробниками і між виробниками в процесі створення
турпродукту та зафіксована в ринкових структурах.
Таким чином, туризму притаманний «подовжений» цикл обслуговування,
який стосується як часу обслуговування, так і просторових зв'язків між
центрами концентрації попиту та центрами безпосереднього обслуговування.
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЛЯНИХ ТКАНИН
З лляних тканин виготовляють одяг, білизну, декоративні, технічні, тарні
вироби, тощо. Лляна тканина володіє великим запасом міцності, малорозтяжна,
вбирає і віддає вологу, легко і добре переться, що має важливе гігієнічне
значення. Більшість лляних тканин виготовляють з однониткової пряжі по
основі і утоку майже завжди однакової товщини і рівної густини в двох
системах ниток. В залежності від характеру обробки лляні тканини бувають
суровими,
кислуватими,
напівбілими,
білими,
гладкофарбованими,
строкатотканими, набивними. Виробляють їх здебільшого за допомогою
полотняного переплетення. Використовують також дрібно узорчатими та
жакардовими переплетеннями.
За складом волокна розрізняють чисто лляні і напівлляні тканини (при
виготовленні напівлляних в основу або в піткання включають бавовняну
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пряжу). Залежно від обробки лляні тканини поділяють на сурові, сурові варені,
строкатоткані, набивні зі спеціальним просоченням або без нього [1].
В групи білизняних тканин включають тканини і полотна, з яких
виготовляють постільну, натільну та столову білизну.
Тканини для постільної та натуральної білизни виробляють головним
чином методом переплетення з тонкої лляної пряжі. Вони бувають лляними і
полотняними (на бавовняно-паперовій основі), вузькими (72-110 см) та
широкими (140-180 см); за обробкою вони можуть бути: білими, напівбілими,
кислованими та кольоровими (з кольоровою поздовжньою каймою). Для
натільної білизни використовують зазвичай тонкі лляні тканини. Асортимент
лляних тканин для білизни розширюється за рахунок використання віскозних,
полінозних, сиблонових, поліефірних волокон.
Тканини для столової білизни випускають переважно жакардовим
переплетенням (камчатні), використовують їх для скатертин та серветок.
Костюмно-сукняні тканини призначені для пошиття суконь, сорочок,
костюмів, штанів та інших виробів.
До сукняних і сорочкових тканини відносяться білі, напівбілі, набивні та
строкатоткані. Виробляють їх різноманітними переплетеннями, лляними і
напівлляними. Льоновіскозні тканини піддають малозминальній обробці.
Поверхнева щільність полотна цих тканин становить від 120 до 250 г/м2.
Костюмні тканини важчі сукняних та сорочкових, їх поверхнева щільність
240-380
г/м2.
Вони
бувають
суровими,
напівбілими,
білими,
гладкофарбованими. Великим попитом користуються льонолавсанові костюмні
тканини, до складу яких, як правило, входить від 33,5 до 62 % лавсанового
волокна.
До меблево-декоративних відносяться тканини портьєрні, меблеві,
матрацні, терасні.
Портьєрні тканини бувають лляними та напівлляними. До напівлляних
тканин входять віскозні волокна.
Орнамент на портьєрних тканинах одержують завдяки жакардовим та
дрібновізерунчатим переплетенням.
Меблеві тканини виготовляють в основному напівлляні із крученої
бавовняної пряжі додаванням більш товстого лляного полотна в утоці;
використовують також змішані льонокапронові та льонолавсанові полотна.
В асортимент штучних лляних виробів входять скатертини, настільні
комплекти, рушники, простирадла, покривала.
Споживні властивості тканин можна поділити на функціональні,
ергономічні, естетичні і надійності. До функціональних властивостей відносять
ширину, товщину, масу тканини тощо [2].
Ширина визначає можливість раціонального використання тканини, вибір
фасону, виробу і т. д.
Товщина впливає на споживні властивості тканини і виробу. В залежності
від призначення тканин вона коливається від 0,1 до 5 мм.
На тканини встановлюють два сорти: 1-й і 2-й. Сорт тканини визначають
за показниками якості і дефектами зовнішнього вигляду та встановлюють за
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найгіршим показником.
Дослідивши асортимент лляних тканин, можна виділити чудові
функціональні, ергономічні і естетичні властивості. Глибокий асортимент та
вищезазначені особливості лляних тканин роблять їх конкурентними на ринку
та дозволяє виробляти з них прекрасні швейні вироби.
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ І ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ
У Міжнародному інституті науки про життя сформульоване робоче
визначення функціональних продуктів: харчові продукти відносять до
функціональних, якщо вони, крім адекватного харчового ефекту, демонструють
благодатну дію на одну або декілька заданих функцій організму таким чином,
щоб стан здоров’я поліпшився або знизився ризик захворювання.
Частка функціональних продуктів поки що не перевищує 3...5 % усіх
відомих харчових продуктів. У розвинених країнах функціональні продукти
досить широко розповсюджені і їх виробництво інтенсивно розвивається.
Прогнозується, що в найближчі десятиріччя частка функціональних продуктів
досягне 30 % всього обсягу продовольчого ринку. В багатьох країнах Європи
випуск таких продуктів досягає 20 % від загального обсягу. Лідерами на
європейському ринку функціональних продуктів є Німеччина (36,3 %),
Великобританія (21,9 %) і Франція (15,0 %).
Проблема неповноцінного харчування має міжнародний характер.
Представники урядів 159 держав, у тому числі України, підписали Всесвітню
декларацію та План дій зі здорового харчування, спрямовані на усунення
захворювань, зумовлених недостатністю мікронутрієнтів, зниження смертності
та подовження тривалості життя за рахунок факторів, пов’язаних з
харчуванням. За цей період в Україні зроблено порівняно небагато і проблема
незбалансованості харчування населення залишається невирішеною.
Наукова стратегія і практика створення продуктів здорового харчування з
використанням макро- і мікронутрієнтів включає:
– медико-біологічні аспекти – передбачають вибір носія й добавки, що
корегують хімічний склад продукту, рівень і безпеку збагачення;
– технологічні аспекти – розглядають питання якості продукції,
збереженості мікронутрієнтів і їх сумісність з іншою сировиною, а також
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взаємодію з окремими компонентами харчової системи;
– клінічна ефективність, яка повинна підтвердити на основі методів
доказової медицини біологічну доступність збагачувального компоненту, а
також надійність корекції дефіциту й поліпшення стану здоров’я з
використанням спеціалізованих, функціональних продуктів харчування.
Головні
наукові
принципи
створення
здорового
харчування
(спеціалізовані, функціональні, збагачені):
– у створенні харчових продуктів здорового харчування слід
використовувати ті мікронутрієнти, дефіцит яких реально має місце, достатньо
широко розповсюджений і безпечний для здоров’я, наприклад, вітамін С, групи
В, мінеральні речовини – йод, залізо, кальцій;
– мікронутрієнти й біологічно активні речовини слід додавати у продукти
масового споживання, доступні для всіх груп дитячого та дорослого населення і
регулярно використовуються в повсякденному житті (борошно, хлібобулочні
вироби, молочні продукти, сіль, цукор, напої, продукти дитячого харчування);
– регламентований, гарантований виробником вміст мікронутрієнтів у
збагаченому ними продукті харчування повинен бути достатнім для
задоволення за рахунок даного продукту 20-50 % середньої добової потреби у
цих мікронутрієнтах з урахуванням звичайного рівня споживання збагаченого
(спеціалізованого, функціонального) продукту;
– технологія створення продуктів здорового харчування внаслідок
додаткового включення мікронутрієнтів повинна забезпечити максимальну їх
збереженість з урахуванням можливості хімічної взаємодії з компонентами
іншої сировини;
– введення мікронутрієнтів у харчові продукти не повинно погіршувати
споживні властивості продуктів: зменшувати вміст і засвоюваність інших
харчових речовин, суттєво змінювати смак, аромат, свіжість продуктів,
скорочувати термін їх придатності.
Основними аспектами створення функціональних інгредієнтів є: вибір
групи населення, для якої призначений збагачений харчовий продукт,
особливості роботи з окремими функціональними інгредієнтами питання
законодавства.
Вибір харчових мікронутрієнтів або природних джерел біологічно
активних речовин повинен базуватися на основних критеріях, розроблених
ВООЗ.
Існує кілька технологій введення мікронутрієнтів у харчові маси: сухе
змішування мікроінгредієнтів, розчинення мікроінгредієнтів у воді або іншому
рідкому носії, розчинення мікроінгредієнтів у жирах і оліях, нанесення
(набризкування) розчинів мікроінгредієнтів на поверхню продукту, адгезія
(налипання) мікроінгредієнтів на поверхню продукту, нанесення спеціального
покриття на поверхню. Вони можуть бути зведені до відповідних методів з
урахуванням особливостей складу, форми, властивостей та ін.
Збагачувати біологічно активними речовинами можна більшість продуктів,
особливо молоко, хліб, спреди, соки, безалкогольні напої, крупи, зернові
сніданки і продукти швидкого приготування.
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Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі м’ясом та
м’ясопродуктами з кожним роком збільшується [1]. Так, у 2016 році він складав
13833,4 млн. грн., що на 12,7 % більше від попереднього року. У 2017 та 2018
роках цей показник зріс відповідно до 18914,8 та 34047,3 млн. грн., а його
зростання склало 36,7 % у 2017 та рекордні 80 % у 2018 році. Загалом же
оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі за товарною групою
«М’ясо та продукти м’ясні» протягом досліджуваного періоду зріс з 12271,4 до
34047,3 млн. грн., або в цілому на 177,5 % [2].
Виробництво сировини та її переробка тісно взаємопов’язані. На
сьогоднішній день вкрай важливо узгодити інтереси виробників та
переробників для того, щоб ринок був прогнозованим, мав визначену стратегію
розвитку, орієнтовану як на збільшення обсягів споживання в середині країни,
так і на реалізацію експортного потенціалу м'ясної галузі. Висока ціна на м’ясо,
обумовлена високою собівартістю його виробництва, фактично відрізала
Україні шлях на зовнішні ринки. Так, наприклад, вітчизняна свинина там не
конкурентоспроможна через високу вартість. Вища ціна є тільки в Китаї. Наша
країна впродовж багатьох років була серед 10 найбільших світових імпортерів
свинини. Україна знову нарощує обсяги імпорту м’яса свиней, оскільки на
внутрішньому ринку штучно створено дефіцит свиней, що провокує постійне
підняття цін на них. З іншого боку, навіть за умови подорожчання на 48 %
напівтуш свиней у Європейському Союзі за минулий рік, вироблена там
свинина залишається дешевшою, ніж із свиней, вирощених в Україні [3].
Для успішного розвитку галузі необхідно вжити ряд заходів як на рівні
держави в цілому, так і на рівні кожного підприємства зокрема. Так, держава
має захищати та стимулювати вітчизняного виробника до збільшення
виробництва продукції; презентувати продукцію українського виробника на
міжнародних спеціалізованих виставках, семінарах для розширення ринків
збуту за межами держави; гармонізувати вітчизняні стандарти безпечності та
якості продукції відповідно до міжнародних стандартів; активу візувати
систему контролю за якістю та безпечністю м’ясопродуктів [4].
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На рівні підприємств м’ясопереробної галузі необхідно впроваджувати
стандарти серії ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS 18001, PAS
223; використовувати ресурсозберігаючі технології; оновлювати матеріальнотехнічну базу та здійснювати технічне переозброєння основного обладнання
для виробництва м’ясопродуктів, яке відповідає європейським вимогам якості
та безпечності; завантажувати виробничі потужності вітчизняною сировиною
[5]. Лише за таких умов буде можливість інтегрувати українську м'ясну галузь у
глобальний ринок, створити умови для того, щоби вона була
конкурентоздатною у світі, а вітчизняні виробники збільшували обсяги
виробництва.
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У значної частини населення світу встановлено один або два додатки для
обміну повідомленнями. В 2016 році за популярністю і часом щоденного
використання месенджери залишили позаду всі популярні соціальні мережі і
стали найбільш ефективним засобом взаємодії з цільовою аудиторією [1].
Чат-боти можуть виконувати безліч дій для підвищення якості покупок –
інтернет-магазини можуть надати своїм клієнтам добру підтримку, що веде до
підвищення рівня продажу. Очевидно, що простір цифрового зв’язку зі
споживачами швидко змінюється, і це особливо помітно в торгових площах.
Миттєві повідомлення не тільки змінюють спосіб спілкування операторів
роздрібної торгівлі зі своїми покупцями, але й спонукають зростання обсягів
продажів в онлайн-магазинах, змінюючи уявлення про процес покупки товарів.
Інноваційні роздрібні підприємства капіталізують технології миттєвих
повідомлень, які їх клієнти цінують найбільше – пряме, просте і миттєве
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спілкування – і використовують це для забезпечення більш якісного
обслуговування клієнтів. Створюючи платформу, яка дозволяє представникам
роздрібної торгівлі безпосередньо підключатися до своїх клієнтів, миттєві
повідомлення можуть допомогти завоювати довіру до брендів у звичайних
людей.
Месенджери – це різні додатки для миттєвого обміну повідомленнями між
користувачами. Спілкування через месенджери відрізняється від комунікацій за
електронною поштою тим, що в них швидкість передачі повідомлень значно
вище. Крім того, месенджери мають і інші переваги в порівнянні з іншими
каналами комунікації.
Розглянемо більш детально характеристики основних месенджерів, що
популярні в Україні з метою виділення переваг використання кожного з них у
маркетинговій діяльності операторів роздрібної торгівлі.
Viber – месенджер, в якому доступний чат. дзвінки іншим користувачам,
виклики на стаціонарні та мобільні номери. До переваг Viber можна також
віднести групові чати (не більше 20 учасників), паблікчати, в яких беруть
участь більше 128 мільйонів користувачів з усього світу [2].
Facebook Messenger дозволяє користувачам здійснювати дзвінки і
обмінюватися повідомленнями. Skype дозволяє через голосові виклики і
відеозв'язок. а також текстові повідомлення підтримувати зв'язок з
користувачами. Також даний месенджер дозволяє кільком людям
передивлятися один і той же документ, редагувати його за допомогою функції
демонстрування робочого стола [3].
Telegram – порівняно новий месенджер, який став популярним швидким
завдяки функціоналу і рівню безпеки. Telegram використовує в якості
ідентифікатора номер телефону, а його цільовою аудиторією є користувачі
мобільних пристроїв. Месенджер підійде тим, хто віддає перевагу безпеки: від
шифрування повідомлень до секретних чатів і повідомлень, що
самознищуються. Крім безпеки, Telegram відрізняється розвиненою ботінфраструктурою [4].
WhatsApp – додаток для дзвінків та обміну повідомленнями на
смартфонах. Надає можливість відправляти та отримувати фотографії, відео,
документе і голосові повідомлення, створювати групові чати. відправляти
історії чатів по e-mail, розсилати повідомлення кільком контактам одночасно.
Підприємства сфери торгівлі можуть забезпечити якісне клієнтське
обслуговування і безліч нових сервіси без додаткових співробітників і витрат.
Досить впровадити чат-ботів в популярні месенджери.
Месенджер – це більш приватна зона людини, її знайома територія, вона не
йде на інший сайт або додаток з незнайомим інтерфейсом і незрозумілим
дизайном. Клієнт має можливість задати ті питання, які його цікавлять,
отримати відповідь моментально. Відбувається повноцінне спілкування один на
один – те, чого зараз намагаються змогти і як усі маркетологи, щоб створити
довіру, яка піджене людину до покупки. Чат-боти, або віртуальні
співрозмовники, використовуються в діалогових системах для різних
практичних цілей, включаючи обслуговування клієнтів або збір інформації.
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Сьогодні використання універсальних чат-ботів ж дуже поширеним. В
основному вони виконують конкретні завдання: автоматизація рутинних дій;
пошук відповідей на запити клієнта; пошук, аналіз і структурування інформації
в масиві великих даних; вибір, замовлення і оплата товару або послуги; збір та
аналіз даних про клієнтів компанії і звичайних користувачів. Наприклад, для
фізичного магазину чат-бот грає роль інтернет-магазину в смартфоні клієнта з
вбудованим продавцем-консультантом. Він не тільки покаже ціни товарів,
оформить доставку і прийме оплату, зробить допродаж, оформить знижку, а
якщо потрібного товару немає в наявності, то запропонує інший.
Досконалий чат-бот робить всю роботу без людини , тобто у покупця не
виникне потреби з кимось говорити. Чат-боти виступають в ролі безцінного
маркетингового інструменту, так як люди вважають за краще приймати
інформацію про бренди під час покупок, і чат-робот виглядає як опис продукту
чи послуги. Чат-бот – це інтерактивний і цікавий спосіб скоротити час покупок
і можливість звільнити клієнта від пошуку менеджера з підтримки клієнтів. Це
дозволяє операторам роздрібної торгівлі підвищити рентабельність інвестицій,
зберігаючи при цьому витрати на низькому рівні.
Ще однією перевагою чат-ботів є повернення користувача в магазин – він
дає можливість ремаригтингу. У будь-який момент оператор торгівлі може
привернути цю людину якоюсь спеціальною пропозицією, інформаційної
розсипкою, яка спонукає до покупки [6].
Збереження клієнтів на офіційних сайтах операторів роздрібної торгівлі,
відповідаючи на їхні запитання, негайно знижує ймовірність того, що ці
користувачі залишать цей сайт та виберуть конкурента, щоб знайти відповідь
на свій запит, або вирішення своєї проблеми – таким чином, забезпечуючи
зростання обсягів продажу через цифрові канали.
Таким чином, використовуючи месенджери і чат-боти, представники
роздрібної торгівлі отримують можливість спілкуватися через соціальні канали
з потенційною аудиторією один на один, що дає такі переваги, як: користувачі
не сприймають це як спам, оскільки це особисте, адресоване саме йому
повідомлення – персоналізація кожного клієнта; в повідомленні можна
відправити текст, фото або відео, таким чином потенційний споживач отримає
максимально вичерпну інформацію, не переходячи на сторонні сайти –
створення унікального контенту для кожного окремого клієнта; месенджери
дозволяють отримувати інформацію про доставку та читання повідомлення –
точна статистика результатів розсипки і можливість вести аналітику за кожним
сегментом споживачів; значну роль для брендів представляють інтегровані в
месенджери чат-боти – автоматизація комунікаційної роботи зі споживачами і
онлайн присутність у глобальній мережі Інтернет в режимі 24/7.
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СТАН ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
М’ясна галузь України відіграє значну роль у забезпеченні продовольчої
безпеки країни [1]. Проте, м’ясна галузь зазнає динамічних змін [2]. Так,
виробництво м’яса господарствами населення протягом 2015-2019 років
зазнало скорочення за всіма видами. Відповідно зменшилась частка
виробництва м’яса господарствами населення до загального обсягу від 37,0 % у
2015 році до 31,9 % у 2019 році (табл. 1).
Таблиця 1 – Виробництво м’яса за категоріями господарств, тис. т
% змін
Вид м’яса
2015
2016
2017
2018
2019
2
3
4
5
Господарства усіх категорій
2323
2324
2318
2355

6

2015/2019
7

2492

7,3

384

376

363

359

370

-3,7

- свинина

760

748

736

703

708

-6,8

- м’ясо птиці

1144

1167

1185

1259

1382

20,8

Підприємства
1490
1483

1534

1698

16,0

1
м’ясо (у забійній масі)
у тому числі
- яловичина та телятина

м’ясо (у забійній масі),
у тому числі
- яловичина та телятина

1464
94

99

95

88

102

8,5

- свинина

400

397

373

360

385

-3,75

- м’ясо птиці

968

993

1014

1085

1210

25,0
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1

3
4
5
Господарства населення
859
834
835
821

6

7

794

-7,6

290

277

268

271

268

-7,6

- свинина

360

351

363

343

323

-10,3

- м’ясо птиці

176

174

171

174

172

-2,3

м’ясо (у забійній масі)
у тому числі
- яловичина та телятина

2

Аналізуючи виробництво м’яса на одну особу, можна сказати, що цей
показник дещо збільшився протягом досліджуваного періоду, а саме – з 54 кг
м’ясо (у забійній масі) до 59 кг.
Розглядаючи виробництво м’яса за регіонами, можна сказати, що
найбільшу частку цього виробництва (1524 тис. т у забійній масі), а саме 61,2 %
забезпечують шість областей, а саме: Вінницька (459), Волинська (115),
Дніпропетровська (254), Київська (217), Львівська (130) та Черкаська (349).
Рекордна кількість сільськогосподарських тварин на переробні
підприємства надійшла у 2019 році – 1891,5 тис. т. (табл. 2).
Таблиця 2 – Надходження продукції тваринництва на переробні
підприємства (тис. т )
2015
2016
2017
2018
сільськогосподарські тварини (у живій масі)
1689,9
1621,0
1717,6
1752,3

2019

надійшло – всього
1891,5
у тому числі куплено у
- підприємств
376,5
331,4
316,6
302,7
300,0
- господарств населення
18,7
22,3
25,2
24,8
21,3
із загального обсягу надходжень за видами сільськогосподарських тварин
- велика рогата худоба
123,8
141,2
129,2
124,4
120,6
- свині
325,3
342,9
329,4
308,5
317,3
- птиця
1203,3
1136,1
1257,4
1317,8
1451,7

Виробництво ковбасних виробів та м’ясопродуктів зосереджено в
основному у п’яти областях – Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській,
Полтавській та Харківській, які дають 72,8 % усього виробництва, або 172,2
тис. т з 236,6 в цілому по Україні.
На теперішній час відбувається вкрай негативний процес, який полягає в
тому, що в Україні реалізовується більше худоби і птиці, ніж вирощується,
внаслідок чого скорочується поголів’я, на ринок постійно надходить продукція
і попит задовольняється (в межах платоспроможності населення), проте
ресурси м’ясної продукції не відтворюються [3].
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
СУБТРОПІЧНИХ ПЛОДІВ
Одним із напрямів покращення харчування є його урізноманітнення за
рахунок застосування цінних у харчовому відношенні, проте з тих чи інших
причин малопоширених продуктів. Якраз такими продуктами і є субтропічні
плоди. Вони об’єднують в одну групу різноплідні плоди за ознакою район
вирощування. За морфологічними ознаками плоди цієї групи відносять до ягід:
несправжніх – інжир, багатонасінніх – гранати, фейхоа; справжніх – хурма;
несправжніх кістянок – унабі, маслини [1].
Субтропічні плоди відіграють важливу роль в харчуванні людини. Досить
високі харчові, дієтичні, лікувальні і смакові якості субтропічних визначаються
їх хімічним складом, і в першу чергу кількістю та співвідношенням цукрів та
кислот, вмістом вітамінів, мінеральних солей. Субтропічні плоди відзначаються
досить високим вмістом дубильних речовин, особливо гранати та хурма.
Плоди даної групи використовують у свіжому вигляді, маслини – в
соленому, маринованому, для отримання оливкової олії. В сушеному чи
підв’яленому вигляді використовують інжир, фініки, унабі, хурму. У сушеному
і в’яленому ці плоди добре зберігаються, вони витривалі при транспортуванню,
що дозволяє їм зберігати свої природні якості і властивості в найкращому стані
при дотриманні режиму зберігання [2].
Світове виробництво субтропічних різноплідних плодів сконцентроване у
тих країнах, що мають значні території із субтропічним кліматом. Проте кожен
вид окремо має свої регіони найбільш оптимальні для вирощування і
формування максимально прийнятних споживних властивостей [4].
Так, вирощування гранатів здійснюється на Кавказі, Середній Азії, в
Середземномор'ї, а також в Ірані, Пакистані, Бразилії, Перу і США
(Каліфорнія).
Виробництво інжиру здійснюється у всіх країнах обох півкуль між 20 і 45
широтами. Основний регіон виробництва плодів – Середземномор'я, на яке
приходиться близько 90 % світового збору. В окремих місцевостях Греції,
Туреччині й Італії середнє споживання висушених плодів інжиру на людину
доходить у рік до 80 кг. Найбільшими виробниками плодів є Італія, Португалія,
Іспанія, Греція і Марокко. Туреччина поставляє плоди дуже високої якості з
тонкою шкірочкою і соковитою м'якоттю, що має чудовий повний смак [3].
В даний час ареал вирощування папайї охоплює тропічні і субтропічні
області Центральної і Південної Америки, Африки, Австралії, а також
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Південно-Східної Азії. Світовий обсяг виробництва плодів наближається до 5
млн. т. Найбільші виробники папайї – Бразилія, Нігерія, Мексика, Індія,
Демократична Республіка Конго, Індонезія, Перу, Китай і Таїланд [5].
На українському ринку папайя присутня цілий рік, з максимумом
пропозиції в зимово-весняний період. Через невелику місткість ринку прямі
постачання недоцільні, тому плоди завозяться реекспортом з Голландії.
У наші дні хурма вирощується практично у всіх країнах субтропічного
поясу, і у світовому масштабі відноситься до числа найбільш важливих
плодових культур. Найбільшим виробником хурми є Японія, де цей фрукт
цінується вище за інші. Однак, незважаючи на великі обсяги виробництва,
цілком розрахований на внутрішній ринок. Великими виробниками плодів є
також США (Каліфорнія, Флорида), Італія, Ізраїль, Бразилія, Колумбія, Перу,
Чилі і Нова Зеландія [1].
Фейхоа вирощують у Грузії, Азербайджані, на півдні України, а також у
країнах, розташованих у субтропічному поясі Південної Америки, Європи,
Африки, Азії, а також в Ізраїлі, США (Флорида і Каліфорнія), Австралії
(Квінсланд) і в Новій Зеландії. Бразилія є найбільшим виробником плодів,
більшість з який споживається, однак, на внутрішньому ринку. У Новій
Зеландії, що також інтенсивно обробляє фейхоа, плоди його дуже улюблені і
користуються навіть більшою популярністю, чим ківі. Італія відноситься до
числа молодих виробників фейхоа. На український ринок плоди надходять в
основному з Грузії й Азербайджану з кінця жовтня по грудень [4].
В даний час фізаліс культивується практично у всіх країнах із
субтропічним і помірним теплим кліматом. Найбільшими виробниками плодів є
ПАР, Колумбія, Кенія, Мадагаскар і Нова Зеландія. Культура фізалісу в Україні
не одержала поки належного поширення. Рослини можна зустріти лише на
грядках садівників-аматорів і частіше не як десертний плід, а як овочеву
культуру, що йде на засолювання і маринування. На міжнародний ринок плоди
фізалісу надходять протягом цілого року з Колумбії, з вересня по січень з ПАР,
з червня по вересень з Кенії [5].
Фініки відносяться до одного з основних продуктів харчування на земній
кулі, їхнє світове виробництво досягає 5 млн. т. Оброблення фініків
зосереджено головним чином у Передній Азії і північній Африці. Найбільшими
виробниками є Іран, Єгипет, Ірак, Саудівська Аравія, Пакистан, Алжир і
Об'єднані Арабські Емірати.
Країна Марокко, що відносилася на початку століття до найбільших
виробників і експортером фініків, втратила свої позиції і змушена сама
імпортувати плоди. Ерозія ґрунту, що збільшується, розширення степових зон і
ураження рослин грибним паразитом привело до того, що країна втратила
більше 2/3 насаджень фінікової пальми. Свої надії на відродження в Марокко
пов'язують із впровадженням нових імунних сортів і рослин, виведених у
лабораторних умовах. У США фініки вирощують у Каліфорнії, Техасі й
Аризоні. В Ізраїлі сади з фініковими пальмами розташовуються між озером
Генісарет і Червоним морем. Незважаючи на скромні обсяги вирощування,
Ізраїль є головним постачальником свіжих фініків на європейський ринок [5].
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Найбільші постачальники фініків на світовий ринок - ОАЕ, Іран, Пакистан,
Ірак, Саудівська Аравія, Туніс і Алжир. Однак з цих країн надходять, в
основному, сушені фініки. Свіжі фініки поставляються на європейський ринок
протягом цілого року з Тунісу, а також зі США (жовтень-грудень). У менших
кількостях надходить продукція з Єгипту (вересень-листопад, Іраку (вересеньгрудень), Ірану (серпень-лютий), Марокко (жовтень-березень) і Алжиру
(жовтень-березень). Свіжі фініки, реалізовані на українському ринку, мають
також переважно ізраїльське і туніське походження. На український ринок вони
також попадають реекспортом з Голландії.
Отже, екзотичні плоди залежно від географічного положення вирощування
діляться на тропічні і субтропічні. До субтропічних плодів належить велика
група цитрусових плодів, а також гранати, інжир, хурма, фейхоа, папайї, фізаліс
тощо. Плоди субтропічних культур різняться між собою за біологічними
особливостями, хімічним складом, умовами зберігання, попитом у населення
України.
Світове виробництво субтропічних різноплідних плодів сконцентроване у
тих країнах, що мають значні території із субтропічним кліматом. Проте кожен
вид окремо має свої регіони найбільш оптимальні для вирощування і
формування максимально прийнятних споживних властивостей.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ М’ЯСНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
М’ясна галузь є провідною в економіці сільського господарства України.
М'ясо та м’ясопродукти всіх видів є традиційними у харчуванні населення
нашої країни. Проте, загальні обсяги виробництва м’яса великої рогатої худоби
та свинини з року в рік скорочуються. Це негативно позначається на розвитку
галузі, яка втрачає можливість розвиватися, створювати нові робочі місця,
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виходити на міжнародний ринок. Тому, дослідження стану розвитку м’ясної
галузі України допоможе окреслити перспективи для успішної реалізації
потенційних можливостей розширення виробництва.
Дослідженню стану розвитку та проблем м’ясної галузі України
присвячені праці вітчизняних вчених. Так, в роботі [1] розглянуто особливості
функціонування та тенденції розвитку ринку м’яса та м’ясної продукції в
Україні. В статті [2] викладено дослідження стану розвитку м’ясопереробної
галузі, виявлено негативні тенденції у розвитку тваринництва.
В загальній структурі виробництва продукції сільського господарства
продукція тваринництва протягом 2015-2019 років складала від 24,1 до 20,9 %
до загального обсягу [3]. Найбільший відсоток в цій структурі займало
вирощування сільськогосподарських тварин. Цей показник складав від 11,8 % у
2015 році до 10,9 % у 2019 році від усієї продукції тваринництва.
Індекс виробництва м’яса і м’ясних продуктів за період з 2015 по 2019
роки мав тенденцію до невеликого зростання (в середньому 2-4 % щороку).
Розглядаючи динаміку промислового виробництва м’яса можна сказати,
що найменшу частку в цьому виробництві займає яловичина і телятина.
Причому її виробництво продовжує падати (рис. 1).
Протягом досліджуваного періоду найвищий показник виробництва
яловичини і телятини відмічено у 2017 році – 76,9 тис. т, порівняно з ним на
початок 2019 року падіння дорівнювало 12,1 %. Також негативна динаміка
спостерігалась у виробництві свинини – з 247,8 тис. т у 2015 році до 229,4 у
2018 і 238,0 у 2019. Відносно стабільним є виробництво ковбасних виробів.
Так, з 2015 року позитивна динаміка прослідковувалась до 2018, зростання
виробництва відбулося на 7,4 % з послідуючим зменшенням у 2019 році.
Найбільші обсяги виробництва забезпечила курятина. Протягом 2015-2016 року
спостерігалось зростання виробництва на 6,6 %, а в наступні роки виробництво
дещо зменшилося.

Рисунок 1 – Промислове виробництво м’яса та ковбасних виробів, тис. т
Для успішного розвитку галузі необхідно вжити ряд заходів як на рівні
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держави в цілому, так і на рівні кожного підприємства зокрема. Держава має
захищати та стимулювати вітчизняного виробника; гармонізувати вітчизняні
стандарти безпечності та якості продукції відповідно до міжнародних
стандартів; активізувати систему контролю за якістю та безпечністю
м’ясопродуктів.
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МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
З огляду на екологічну ситуацію в Україні та світі, збільшення частоти
захворювань, зростає актуальність розробки функціональних продуктів
харчування як стратегічного напрямку розвитку харчової промисловості [1].
Функціональні продукти одержують за інноваційними технологіями і
розглядають як складний немедикаментозний комплекс, що відповідає
фізіологічним потребам організму людини та має яскраво виражені лікувальні,
профілактичні або оздоровчі властивості [2].
Молочні продукти є важливою складовою ринку продуктів
функціонального призначення, які в Україні і країнах Європи складають близько
65 % від його загальної ємкості [3]. Понад 80 % ринку молочних продуктів
функціонального призначення представлено продуктами з про- та/або
пребіотиками, 8 % – продуктами з БАР, близько 12 % складають інші продукти.
Перша група найбільш динамічно розвивається і постійно поповнюється новими
продуктами, оскільки на дисбактеріоз в Україні, за статистичними даними,
хворіє 65-75 % населення. Аналіз цієї групи продуктів свідчить про те, що у
більшості випадків їх пробіотичний вплив обумовлений регламентованою
кількістю лактобактерій, тоді як кількість життєздатних клітин біфідобактерій у
продуктах часто не відповідає вимогам нормативних документів, що знижує їх
функціональний вплив на організм людини. В сучасних умовах необхідність
розширення асортиментного ряду молочних продуктів функціонального
призначення диктується демографічною ситуацією в Україні (частка людей
похилого віку у загальній структурі населення складає 20,5 %, за прогнозами
Інституту геронтології АМН України до 2050 року вона зросте до 38,1 %),
збільшенням кількості людей із серцево-судинними захворюваннями та
цукровим діабетом (до 24,5 та 3,8 %, відповідно), поширенням вторинних
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імунодефіцитних станів, ускладнених дисбіотичними порушеннями шлунковокишкового тракту, у половини населення країни.
Такі категорії функціональних продуктів харчування на молочній основі як
геродієтичні, діабетичні без додавання замінників цукру, продукти з
підвищеними
імуномодулюючими,
антиоксидантними,
сорбційними
властивостями тощо на споживчому ринку України не представлені, або
представлені дуже слабо, що обумовлено відсутністю науково обґрунтованих та
клінічно підтверджених технологій їх виробництва. Розробка нового
асортименту науково обґрунтованих технологій молочних продуктів
функціонального призначення, збагачених комплексами пробіотичних культур
лакто- та/або біфідобактерій, біологічно активними речовинами,
пребіотиками є актуальним для України на сучасному етапі завданням і
потребує вирішення.
Ключовими завданнями функціонального харчування є забезпечення
стабільності та підтримка на належному рівні такого метаболічного об’єкту як
нормальна мікрофлора з метою зниження ризику виникнення та розвитку
хвороб. За останні два десятиріччя науково підтверджено особливу роль
молочних ферментованих продуктів в оздоровленні людей, представлено
аргументовані докази лікувальних властивостей кисломолочних продуктів,
засвідчено, що вони сприяють поліпшенню травлення лактози, конкурентному
витісненню патогенів з кишечника, підвищенню стійкості організму до
інфекцій, попередженню онкозахворювань, зниженню рівня холестерину в
організмі людини. Серед представників нормальної мікрофлори людини
особливе місце займають лакто- та біфідобактерії, саме їм належить провідна
роль у підтриманні та нормалізації мікробіоценозу кишечника, неспецифічній
резистентності організму, покращенні білкового та мінерального обміну. Це
визнані класичні пробіотики. Кількість справжніх пробіотиків у світі з
доведеним клінічним підтвердженням не така вже й значна (табл. 1).
Таблиця 1 – Найбільш відомі бактеріальні штами пробіотиків
Бактеріальні штами
Lactobacillis casei штам Shirota
Lactobacillis casei DN 114
Lactobacillus GG
Lactobacillus acidophilus (NCFB 1478)
Lactobacillus acidophilus LA1
Bifidobacterium bifidum

Виробник
Yakult, Японія
Danone, Франція
Boston, Америка
Rhodia, Франція
Nestle, Швейцарія
Campina, Нідерланди

Найбільш досліджені такі культури, як: Lactobacillus acidophilus (NCFB
1478), Lactobacillis casei штам Shirota, Lactobacillus acidophilus LA1,
Lactobacillus GG, Lactobacillis casei Danon. Вони використовуються не тільки як
фармацевтичні препарати, а й біологічно активні компоненти у молочних
функціональних продуктах. Такі функціональні продукти можуть бути як
рідкими – це молочний продукт Yakult (Японія) з використанням Lactobacillis
casei штам Shirota, Actimel (Франція) з використанням Lactobacillis casei Danon,
Vitamel (Нідерланди) з використанням Bifidobacterium bifidum, так і сухими
молочними продуктами – Bacilac (Бельгія) з використанням Lactobacillus
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acidophilus, Bififlor (Нідерланди) з використанням Bifidobacterium bifidum та
інші. З огляду на надзвичайну актуальність виникає необхідність пошуку
власних перспективних штамів-пробіотиків (еубактерій) та створення за їх
участі заквашувальних препаратів для функціональних молочних продуктів.
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Баланс зовнішньої торгівлі Вінницької області стабільно продовжує
залишатись позитивним.
Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання
області здійснювали з партнерами із 125 країн світу [1]. Частка в загальних
обсягах експорту країн представлена на рис 1.

Рисунок 1 – Частка в загальних обсягах експорту Вінницької області
Експортні поставки найбільше зросли до Австрії, Беніну, Грузії, Джибуті,
Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Індонезії, Китаю, Кувейту, Лівану, Лівії, Об’єднаних
Арабських Еміратів.
Серед партнерів Вінницької області чільне місце посідають країни ЄС,
розширення співпраці з якими є особливо актуальним за умов погіршення
зв’язків із Росією. В останні роки торговельно-економічні відносини між
Вінниччиною та країнами ЄС суттєво поглибилися [2].
Основні статті (та обсяги) експорту підприємств Вінниччини до країн ЄС
представлені на рис. 2.
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Рисунок 2 – Основні статті (та обсяги) експорту підприємств Вінниччини до
країн ЄС (млн. дол. США)
У Вінниці працюють понад 200 промислових підприємств, серед яких ПАТ
«Вінницький олійно-жировий комбінат» (промислова група ViOil), ПрАТ
«Вінницька кондитерська фабрика» (ROSHEN), ТОВ «Грін Кул» (холдинг
UBCGroup), ДП «Електричні системи» (що співпрацює з американською
корпорацією DelphiPLC), в тому числі підприємства з іноземним капіталом:
спільне українсько-іспанське підприємство ТОВ «Сперко Україна», ТОВ
«Аграна Фрут».
Аналізуючи товарну структуру експорту з країнами Євросоюзу, слід
зазначити, що особливим попитом користуються продукти рослинного
походження (164,6 млн. дол.), деревина і вироби з деревини (94,8 млн. дол.),
жири та олії тваринного або рослинного походження (73,9 млн. дол.), готові
харчові продукти (73,4 млн. дол.), машини, обладнання та механізми,
електротехнічне обладнання (58,1 млн. дол.), текстильні матеріали та
текстильні вироби (30,4 млн. дол.), живі тварини, продукти тваринного
походження (26,6 млн. дол.), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості (5,5 млн. дол.), мінеральні продукти (4,9 млн. дол.), різні
промислові товари (4,0 млн. дол.) і недорогоцінні метали та вироби з них (2,6
млн. дол.) [3].
Основними статтями імпортних надходжень області з країн ЄС є машини,
обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (83,3 млн. дол.), засоби
наземного транспорту, крім залізничного (52,1 млн. дол.), продукція хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості (44,3 млн. дол.), деревина і вироби з
деревини (25,7 млн. дол.), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (22,1
млн. дол.), текстильні матеріали та текстильні вироби (18,8 млн. дол.),
недорогоцінні метали та вироби з них (15,1 млн. дол.), готові харчові продукти
(11,9 млн. дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження (9,6 млн.
дол.), живі тварини, продукти тваринного походження (9,2 млн. дол.) та маса з
деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (6,4 млн. дол.).
Не зважаючи на політичні та економічні виклики, для Вінницької області
характерними залишаються тенденції зростання експорту товарів та послуг та
позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту.
Таким чином, світові ринки, зокрема ринки країн ЄС, є досить
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привабливими для вітчизняних підприємств не лише з точки зору обсягу
платоспроможного попиту, але й з точки зору стимулів вдосконалення
матеріально-технічної, виробничої бази, підвищення конкурентоздатності
товарів і послуг через дотримання високих європейських стандартів щодо
якості виробництва та реалізації української продукції.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
З КРАЇНАМИ ЄС
Впродовж останніх років підприємства Вінниччини суттєво розширювали
зовнішньоторговельні зв’язки із господарюючими суб’єктами з інших країн [1].
Зокрема, в 2010 році було налагоджено співпрацю із суб’єктами
господарювання із 100 країн світу, у 2011 році – із 108, у 2012 році – із 110, у
2013 році – із 113, у 2014 році – із 129, у 2015 році – 121, у 2016 році – із 135, у
2017 році – 142, у 2018 році – 138 країн, у 2019 році зовнішньоторговельні
операції з товарами здійснювалися з партнерами із 148 країн світу [2].
16 вересня 2019 року минуло п’ять років від часу ратифікації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. Завершився четвертий рік дії її економічної
частини про зону вільної торгівлі, яка набрала чинності з початку 2016-го.
На сьогодні можна констатувати чітке визначення стратегічного вектору
зовнішньої політики України – європейська інтеграція, яка стала офіційним
пріоритетом національної політики.
До складу Європейського Союзу входять найбільш розвинуті європейські
держави, які активно здійснюють торгівлю на світовому ринку і є
привабливими економічними партнерами підприємств Вінниччини.
За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області,
динаміка зовнішньої торгівлі вінницьких товарів з країнами ЄС у 2016-2019
роках є позитивною (табл. 1).
За останні роки в загальній структурі зовнішньої торгівлі з країнами ЄС
понад 90% займають товари, а решту – послуги (у 2019 році – 89,8 %) [3].
Обсяги експорту товарів у 2019 році становили 542,9 млн. дол. США, а
обсяги імпорту – 309,0 млн. дол. США. До країн ЄС було експортовано 37,3 %
від загального експорту товарів (у 2018 році – 34,9 %), з країн ЄС у 2019 році
імпортовано 48,9 % від загального обсягу імпорту товарів (у 2018 році – 48,0 %).
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Таблиця 1 – Динаміка зовнішньої торгівлі товарів Вінницької обл. з
країнами ЄС у 2016-2019 роках
Експортно2016
імпортні
млн. дол. у % до
операції
США
2015
Експорт
323,87
118,0
Імпорт
152,13
104,0

Роки
2017
млн. дол. у % до
США
2016
445,38
137,5
211,44
139,0

2018
млн. дол.
у % до
США
2017
499,1
112,1
270,5
127,9

2019
млн. дол.
у % до
США
2018
542,9
108,8
309,0
114,2

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання
області здійснювали з партнерами із 27 країн ЄС.
Провідне місце в зовнішній торгівлі товарами серед країн ЄС займають
такі країни, як Польща (136,0 млн. дол.), Румунія (71,1 млн. дол.), Нідерланди
(63,8 млн. дол.), Німеччина (61,8 млн. дол.), Іспанія (42,0 млн.д ол.), Італія (37,2
млн. дол.), Австрія (24,8 млн. дол.), Литва (23,5 млн. дол.), Бельґія (17,6 млн.
дол.), Велика Британія (12,4 млн. дол.), Франція (11,8 млн. дол.).
Зовнішньоторговельний оборот послуг країн Європейської Співдружності
становить 61,7 млн. дол. (39,4 % загальнообласних обсягів послуг), в тому числі
експорт – 36,0 млн. дол. та імпорт – 25,6 млн. дол.
Основними послугами, що надавались нерезидентам країн ЄС, стали
послуги з переробки матеріальних ресурсів (67,7 % від обсягу надаваних послуг
до країн ЄС), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні
послуги (23,4 %), транспортні послуги (3,3 %), послуги ремонту та технічного
обслуговування (2,3 %) і ділові послуги (2,1 %) [4].
Отримували від країн ЄС суб’єкти підприємницької діяльності області
послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (36,3 % від обсягу отриманих
послуг з країн ЄС), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням
інтелектуальної власності (20,7 %), ділові та транспортні (по 13,4 %), послуги у
сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (6,9 %), послуги з
ремонту та технічного обслуговування (4,3 %), послуги з будівництва (3,0 %) та
послуги пов’язані з подорожами (1,9 %).
Український експорт до ЄС, в тому числі і вінницький, поки що має велику
частку сировини й напівфабрикатів із низькою доданою вартістю. Однак це
проблема не нашої торгівлі з ЄС, а структури економіки й експорту України
загалом. До того ж зміна товарної структури торгівлі з ЄС і тенденції загалом
свідчать, що європейська інтеграція допомагає долати сировинність нашої
економіки. Крім того, саме місткий і платоспроможний ринок ЄС є найкращим
стимулом для розвитку українського малого й середнього бізнесу, який
концентрується на виготовленні готової продукції з вищою доданою вартістю.
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СУЧАСНИЙ СТАН РOЗДРIБНOЇ ТOРГIВЛI В УКРАЇНI
На сучаснoму eтапi рoзвитку eкoнoмiки тoргiвля є oднiєю з ключoвих
галузeй дeржави, щo займає лiдируючi пoзицiї сeрeд галузeй eкoнoмiки пo
надхoджeннях дo бюджeту. Тoргiвля викoнує сoцiальнo-eкoнoмiчну рoль нe
тiльки в її впливi на сeктoр вирoбництва (сприяючи рoзвитку вирoбництва
пoтрiбнoї на ринку прoдукцiї), а й на сeктoр спoживання (шляхoм задoвoлeння
пoтрeби i сприяючи пiдвищeнню рiвня життя насeлeння). Тoргiвля являється
oднiєю з найбiльш швидкo рoзвиваючих фoрм гoспoдарювання, oсoбливo цe
стoсується рoздрiбнoї тoргiвлi. Рoзглядаючи рoздрiбну тoргiвлю як кoмeрцiйну
дiяльнiсть абo дiяльнiсть в сфeрi oбмiну, слiд зазначити, щo вoна такoж є
важливим eлeмeнтoм систeми руху тoвару i займаючи прoмiжнe пoлoжeння мiж
сoцiальнoю i вирoбничoю сфeрoю, здiйснює збут тoварiв i прoдуктiв кiнцeвим
спoживачам.
В даний час свiтoва eкoнoмiка пeрeживає пeрioд надзвичайнoгo пiдйoму та
значнoгo збiльшeння тeмпiв зрoстання. У країнах Єврoпи i в пoнiї
спoстeрiгається тeндeнцiя дo швидкoгo зрoстання, в Китаї i США – дo
стабiлiзацiї, а в багатьoх країнах, щo рoзвиваються – дo вiднoвлeння i
пoжвавлeння рoсту. Для пiдприємств, якi працюють в рoздрiбнoму сeктoрi –
стiйкe eкoнoмiчнe зрoстання являється найбiльш сприятливим фактoрoм.
Сeктoр рoздрiбнoї тoргiвлi пoвинeн радикальнo змiнити власнi мeтoди та бути
гoтoвими дo вeликих пeрeтвoрeнь. Спoживачi, якi oзбрoїлися тeхнoлoгiями, щo
дoзвoляють завжди залишатися на зв’язку i забeзпeчують бiльш ширoкi
мoжливoстi, нiж будь-кoли ранiшe, фoрмують нoвi тeндeнцiї в купiвeльнoму
пoвoджeннi рoздрiбних пiдприємств [1].
Oстаннiм часoм рoздрiбна тoргiвля в Українi зазнає змiн пiд впливoм
кризoвих явищ. Фiнансoва та iнвeстицiйна нeстабiльнiсть у країнi, щo
oбумoвлeна пoлiтичними й eкoнoмiчними пeрeтвoрюваннями, призвoдить дo
знижeння пoпиту на тoвари, пoслуги та знижeння прибутку тoргiвeльних
пiдприємств, такoж має дoстатнiй вплив на збалансoванiсть пoпиту й
прoпoзицiї спoживчoгo ринку, дe мoжна спoстeрiгати дисбаланс, який
пoрoджується нeвiдпoвiднiстю суспiльних вирoбництв i нeстабiльним
рoзвиткoм пiдприємств тoргoвo-пoсeрeдницькoї дiяльнoстi [2].
Сучаснi, нeстабiльнi, складнi умoви гoспoдарювання пiдприємств
рoздрiбнoї тoргiвлi в Українi характeризуються:
– eпiдeмiєю СOVID-19 та карантинoм;
– нeстабiльнoю пoлiтичнoю ситуацiєю в країнi;
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– загoстрeнням iнфляцiї, значними кoливаннями курсу та нeвизначeнiстю у
валютнo-курсoвiй пoлiтицi дeржави;
– oбмeжeним спoживчим пoпитoм i низькoю купiвeльнoю спрoмoжнiстю
насeлeння внаслiдoк скoрoчeння дoхoдiв;
– складними умoвами крeдитування бiзнeсу та висoкими прoцeнтними
ставками за крeдитами;
– пoстiйним зрoстанням цiн на oснoвнi тoвари та пoслуги;
– змeншeнням oбсягiв вiтчизнянoгo вирoбництва та зрoстанням вартoстi
iмпoртнoї прoдукцiї в рeзультатi дeвальвацiї гривнi;
– нeдoскoналoю закoнoдавчoю базoю в систeмi oпoдаткування пiдприємств
i рoзвиткoм стихiйнoгo ринку;
– нeдoстатнiстю тoргoвeльних плoщ, дeфiцитoм тoргoвих пoлoк i висoкoю
oрeнднoю платoю на тoргoвeльнi плoщi;
– нeдoстатньo пoвним та якiсним oбслугoвуванням спoживачiв [3].
Для більш детального аналізу стану роздрібної торгівлі доцільно було б
розглянути сучасний стан в розрізі регіонів за 2020р. (рис. 1).

Рисунок 1 – Регіональні особливості обороту роздрібної торгівлі за 2020 р.
Здiйснeний аналiз динамiки рoздрiбнoгo тoварooбoрoту свiдчить прo
виражeну тeндeнцiю дo зрoстання прoтягoм 2010-2020 рр. у 2,4 рази. Oбсяг
рoздрiбнoгo тoварooбoрoту України, згiднo з даними Дeржавнoгo кoмiтeту
статистики [1], у 2020 р. станoвив 668 369 млн. грн., щo на 82 038,9 млн. грн.
бiльшe oбсягу минулoгo рoку. Iндeкс фiзичнoгo oбсягу рoздрiбнoгo
тoварooбoрoту пiдприємств (юридичних oсiб) дo пoпeрeдньoгo рoку у
пoрiвняних цiнах за 2020 р. станoвив 105 %, щo є пoзитивним. У 2017 р.
структура рoздрiбнoгo тoварooбoрoту практичнo вiдпoвiдає тeндeнцiям 2010 р.:
частка прoдoвoльчих тoварiв станoвить 40 %, а нeпрoдoвoльчих – 60 % вiд
загальнoгo oбсягу. Аналiзуючи структуру рoздрiбнoгo тoварooбoрoту за 2020 р.,
мoжна пoбачити збiльшeння питoмoї ваги прoдoвoльчих тoварiв дo 43,3 %
(найбiльшe значeння пoказника за вeсь аналiзoваний пeрioд) та змeншeння
питoмoї ваги нeпрoдoвoльчих тoварiв дo 56,7.% (наймeншe значeння пoказника
за вeсь аналiзoваний пeрioд) [4].
Прoаналiзувавши рeйтинг 200 найбiльших українських кoмпанiй
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(складeний за пeршe пiврiччя 2020 рoку) мoжeмo пoбачити в ньoму 30
рoздрiбних кoрпoративних тoргoвeльних мeрeж. Мeрeжi «АТБ-Маркeт» и Fozzy
Group займають лiдируючи пoзицiї – 4 та 5 мiсцe рeйтингу вiдпoвiднo. Галузь
рoздрiбних тoргoвeльних мeрeж в загальнoму oбсязi тoварooбoрoту займає
другe мiсцe. Кoрпoративнi рoздрiбнi тoргoвeльнi мeрeжi, щo займаються
прoдажeм прoдoвoльчих тoварiв, якi вхoдять дo рeйтингу 200 найбiльших
українських кoмпанiй прeдставлeннi сiмнадцятьма кoмпанiями [4].
Таким чинoм, аналiзуючи eкoнoмiчну та пoлiтичну ситуацiю в країнi
мoжна зазначити, щo гoлoвнoю причинoю змeншeння кiлькoстi вiдкритих
магазинiв рoздрiбними тoргoвeльними мeрeжами стали вiйськoвi дiї на Схoдi
України. Витрати на вiдкриття нoвих магазинiв для рoздрiбних тoргoвeльних
мeрeж зрoсли та мoжуть бути нeпeрeдбачуваними чeрeз нeстабiльнiсть
iнoзeмних валют.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Сучасні формати роздрібних торговельних підприємств представляють
можливість значно поліпшити якість торговельного обслуговування населення.
Роздрібна торговельна мережа, її види, форми і методи обслуговування
населення знаходяться в постійному русі та розвитку [1]. Роздрібна торгівля –
це тип торгівлі саме товарами, де кінцевим споживачем, є, виключно кінцевий
покупець, який виступає фізичною або юридичною особою. Метою купівлі
товару є задоволення своїх потреб або своєї сім’ї. До підприємств, що
займаються роздрібною торгівлею, належать: роздрібні торговельні мережі,
кооперативи, орендовані відділи та роздрібні франшизи.
Комерційною діяльністю, якою займаються підприємства, вбачає
управління та організацію усіма фінансовими операціями, завдання якої є
купівля – продаж товарів чи послуг, з метою отримання прибутку підприємства.
Тому, можна сказати що об’єктом комерційної діяльності виступають товари чи
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послуги, які реалізуються компанією.
Зараз послуга на буває все більшого розповсюдження, і займає досить
істотне місце на ринку, так як і товар. Якість послуг підприємств роздрібної
торгівлі, дають можливість споживачам гарантувати безпеку споживання та
якісне обслуговування. В наслідок чого, зростає економіка споживчого попиту
серед конкурентоспроможного середовища, що створює умови для її розвитку.
Щоб покращити сервіс компанії, потрібно впровадити низку послуг, які
вона буде надавати цільовим споживачам. Такі послуги поділяються на три
види:
1. Ті, що пов’язані із купівлею товарів;
2. Ті, що пов’язані з надаванням покупцям додаткових послуг, перед
купівлею товарів;
3. Ті, що пов’язані, безпосередньо, зі створенням сприятливого середовища
у точці продажу, де відбувається акт купівлі – продажу.
Також, варто зазначити, що послуги, які надає компанія, можуть бути для
споживачів як безкоштовні, в такому випадку усі витрати бере на себе
підприємство, та платні для споживачів, відповідно. Щодо третього виду
надання послуг, то саме такі послуги рекомендуються покупцям, де
створюються різноманітні додаткові послуги для їх зручності. Або ж
створюються окремо відведені місця, для того аби допомагати покупцям з
придбанням товару, то його подальшим використання – такий вид послуг
належить до обов’язкових на підприємстві роздрібної торгівлі [2].
Серед основних послуг за функціональним призначенням існують такі як:
транспортні, виробничі, консультативні, щодо комплектуючих купівель та
вантажно – розвантажувальні. Транспортні та вантажно – розвантажувальні
майже не відрізняються, їх метою є транспортування товарів. Наприклад,
доставка велико – габаритних товарів за адресом покупця. Виробничі послуги
характеризуються виробництвом, налагодженням, установки товарів. Послуги
комплектування купівель, характерні прийомом та виконанням замовлень,
безпосередньо, щодо комплектування товару. Наприклад, подарункове
упакування, замовлень на виготовлення букетів та інші. Консультативні
послуги, полягають у допомозі покупцю, консультації щодо технологій
використання певного виду товарів [3].
Як було сказано вище, для покращення сервісу підприємства роздрібної
торгівлі, потрібно впроваджувати передпродажне та після продажне
обслуговування. Тобто передпродажні послуги – це послуги, які надаються
покупцям, до або під часу акту купівлі – продажу товарів. Таке обслуговування
включає в себе: підготовку товару до продажу, надання йому привабливого
вигляду після доставки на місце продажу, розпакування товару, демонстрацію
його покупцям, консультації продавця, щодо правильного використання,
дегустації, якщо це продукт харчування, оформлення товару. Далі, в роль
вступає
після
продажне
обслуговування,
яке
робить
товар
конкурентоспроможним на ринку. Тут включаються усі види послуг, що
надаються після купівлі товару та її утилізації. Це доставка до зазначеного
адреса покупця, встановлення виробу, якщо потрібно, та продаж додаткового
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обслуговування, страхування, та надалі після гарантійне обслуговування по
укладеному контракту.
Отже, роздрібна торгівля – це тип торгівлі саме товарами, де кінцевим
споживачем, є, виключно кінцевий покупець, який виступає фізичною або
юридичною особою, з мето задоволення власних потреб, або потреб сім’ї.
Якість послуги впливає на покупця після чого стає зрозуміло, чи повернеться
він зробити ще одну купівлю у нас. Сервіс, це найкращий спосіб створення
довірливих умов між споживачем та підприємством. Результатом чого, в
майбутньому буде закріплення клієнтської бази, що забезпечить стабільний
продаж та хороший фінансовий стан підприємства.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ
БАВОВНЯНИХ ТКАНИН
Бавовняна промисловість є однією із провідних галузей, адже складає
близько 25 % в загальному обсязі виробництва вітчизняних тканин.
Здебільшого це тканини побутового та технічного призначення, з яких
виготовляють різноманітні швейні вироби: постільну, столову, настільну
білизну, халати, сарафани, сукні, спортивний та спеціальний одяг. Асортимент
бавовняних тканин досить широкий, що пояснюється їх міцністю,
зносостійкістю, високими гігієнічними властивостями та гарним зовнішнім
виглядом [1].
Метою даного дослідження є вивчення теоретичних аспектів загальної
характеристики асортименту бавовняних тканин.
Наукові та прикладні аспекти функціонування та розвитку бавовняної
промисловості досліджували такі науковці, як: Ю.В. Гончаров, А.П. Гречан,
В.В. Лойко, І.О. Максименко, О.Б. Наумов, І.І. Поліщук, І.О. Тарасенко, Т.М.
Янковець та ін. Однак, незважаючи на вагомі здобутки дослідників, слід
зазначити, що сучасні світогосподарські виклики актуалізують потребу
розвитку конкурентного потенціалу текстильної промисловості, формування
принципово нового економічного механізму її функціонування, запровадження
нових форм організації виробництва та удосконалення фінансових відносин,
інвестиційно-інноваційної діяльності тощо [2].
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Бавовна – матеріал натурального походження, що добувається з волокон
одноіменної квітки та проходить ретельну, специфічну обробку. Бавовняні
тканини класифікують за багатьма різними ознаками: за призначенням, за
сировинним складом, структурою (будовою), за видами переплетень і за
обробкою. Їх частка в об’ємі загального виробництва тканин сягає 18 %.
Тканини виробляють переплетеннями всіх класів; з кардної, гребінної та
апаратної пряжі, однониткової або скрученої, різної лінійної щільності;
чистобавовняної, змішаної або із поєднанням бавовняної пряжі з комплексними
хімічними нитками.
За ДСТУ 3047-95 виділяють такі типи бавовняних тканин за:
- сировинним складом на бавовняні (містять 100 % бавовни) і бавовні
змішані (містять не менше 50 % бавовняного волокна);
- призначенням: для одягу – (підгрупи: костюмні, платтяні і платтянокостюмні, сорочкові, плащові, пальтові, для спортивного одягу, докладні,
підкладкові); білизняні й столові – (підгрупи: рушникові, для натільної білизни,
для постільної білизни, для скатерок і серветок); ковдрові – (підгрупи: для
ковдр, для байкових ковдр), меблево-декоративні – (портьєрні, меблеві,
матрацні, для покривал, для килимів і доріжок); текстильно-галантерейні – (для
носових хусточок, для шарфів і хусток, для головних уборів, для краваток, для
парасольок);
- за видами переплетень розрізняють гладкофарбовані, вибілені, суворі,
пістрявотканні, набивні, меланжеві.
- за видами обробки (тиснення лощена, малом'ята, малоусадочна,
водотривка обробка і ін.) [3].
У торгівлі, крім стандартної класифікації застосовується такаож торгова
класифікація, згідно з якою бавовняні тканини поділяють на 16 груп і підгруп.
Основними видами бавовняних тканин є:
1. Ситець – бавовняний матеріал, який отримують на основі міткалю.
2. Сатин – має блискучу поверхню, міцність та м’якість.
3. Батист – напівпрозора, тонка бавовняна тканина, що виробляється з
крученої пряжі.
4. Оксамит – приємна і м’яка на дотик матерія, склад якої 100 %
натуральна бавовна.
5. Бязь – постільний варіант матерії.
6. Гіпюр – тканина злегка схожа на мереживо.
7. Фланель – має м’яку поверхню, тип переплетення – полотняний або
саржевий.
8. Байка – використовують при пошитті піжам, ковдр та сорочок.
9. Тюль – матеріал, який використовують для виготовлення фіранок.
10. Тафта – матеріал, отриманий з туго скручених волокон.
11. Трико – матеріал, який має високу щільність та міцність.
12. Серпанок – тонка матерія.
13. Коленкор – матеріал, який використовують у вигляді підкладки.
14. Вольта – легка тонка матерія.
15. Краше – легкий та м’який матеріал.
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16. Кретон – має високу міцність та щільність [4].
Отже, асортимент бавовняних тканин характеризується різноманітністю
ткацьких структур, видів обробки, типів переплетення та зовнішнього
оформлення і властивостей. Вибір бавовняних тканин постійно
удосконалюється за рахунок застосування яскравих і високоміцних барнвників,
впровадження нових видів обробки, використання з бавовною різних хімічних
волокон, проте і надалі потребує ретельного дослідження і вивчення загальної
характеристики бавовняних тканин.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ
В умoвaх ринкoвoї eкoнoмiки тa єврoiнтeгрaцiї в нaшiй крaїнi oдними iз
нaйбiльш рoзпoвсюджeних є прaвoвiднoсини щoдo спoживaння. Прaвa
спoживaчiв у рoзвинутoму суспiльствi рeглaмeнтуються як нa зaкoнoдaвчoму
рiвнi, тaк i спирaючись нa трaдицiї тa звичaї дiлoвoгo oбoрoту. Кoжнa
дeмoкрaтичнa дeржaвa ввaжaє зa свiй кoнституцiйний oбoв'язoк зaхищaти прaвa
спoживaчiв. Тoму, oбрaнa тeмa дoслiджeння є aктуaльнoю, aджe кoжнa людинa
являється спoживaчeм пeвних блaг.
Вивчeнням oснoвних прoблeм зaхисту прaв спoживaчiв в Укрaїнi,
зaймaлися i зaймaються укрaїнськi вчeнi: Н.A. Язвинськa, I.O. Кoрнiєнкo, I.В.
Iвaнeнкo, С.A. Звєрєвa тa iн.
З мeтoю задoвoлeння свoїх пoтрeб спoживач вступає у вiднoсини з
вирoбникoм, викoнавцeм абo прoдавцeм. Вирoбникoм, викoнавцeм абo
прoдавцeм мoжe бути пiдприємствo, устанoва, oрганiзацiя абo грoмадянинпiдприємeць, якi вирoбляють тoвари для рeалiзацiї, викoнують абo надають
пoслуги, рeалiзують тoвари за дoгoвoрoм купiвлi-прoдажу.
При придбаннi тoварiв чи задoвoлeннi будь-яких пoбутoвих пoтрeб кoжeн з
нас, навiть нe задумуючись над цим, стає учасникoм правoвiднoсин, якi
виникають мiж спoживачeм з oднoгo бoку та пiдприємствoм, устанoвoю,
oрганiзацiю абo грoмадянинoм-пiдприємцeм з iншoгo [1].
Визнaчaльним мoмeнтoм у ствoрeннi спoживчoгo зaкoнoдaвствa стaлo
прийняття 12 трaвня 1991 р. Зaкoн Укрaїни «Прo зaхист прaв спoживaчiв».
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Зaкoн визнaчив, щo спoживaчeм є грoмaдянин, який викoристoвує прoдукцiю
для влaсних пoтрeб. Юридичнi oсoби були вивeдeнi зi сфeри дiї Зaкoну. Тим
сaмим зaкoнoдaвeць пiдкрeслив нeoбхiднiсть встaнoвлeння пiдвищeних
гaрaнтiй зaхисту для спoживaчa-нeпрoфeсioнaлa [3].
Чiльнe мiсцe сeрeд зaзнaчeних нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв пoсiдaє
Кoнституцiя Укрaїни, щo є нeвiд’ємнoю чaстинoю чиннoгo зaкoнoдaвствa. У
Кoнституцiї Укрaїни, прийнятiй Вeрхoвнoю Рaдoю Укрaїни 28 чeрвня 1996
рoку, упeршe нa кoнституцiйнoму рiвнi згaдуються прaвa спoживaчiв. Вoнa
визнaчaє вaжливi для спoживaчiв бaзoвi прaвoвi зaсaди.
Зoкрeмa, згiднo iз стaттeю 42 Кoнституцiї Укрaїни дeржaвa зaхищaє прaвa
спoживaчiв, здiйснює кoнтрoль зa якiстю i бeзпeчнiстю прoдукцiї тa усiх видiв
пoслуг i рoбiт, сприяє дiяльнoстi грoмaдських oргaнiзaцiй спoживaчiв [2].
Для зaбeзпeчeння зaхисту прaв спoживaчiв вaжливe знaчeння мaє стaття 55
Кoнституцiї, якa визнaчaє, щo прaвa i свoбoди людини i грoмaдянинa
зaхищaються судoм i кoжнoму гaрaнтується прaвo нa oскaржeння в судi рiшeнь,
дiй чи бeздiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди, oргaнiв мiсцeвoгo
сaмoврядувaння, пoсaдoвих i службoвих oсiб. Згiднo з цiєю стaттeю кoжнa
oсoбa мaє прaвo звeртaтися зa зaхистoм свoїх прaв дo Упoвнoвaжeнoгo
Вeрхoвнoї Рaди з прaв людини, a пiсля викoристaння всiх нaцioнaльних зaсoбiв
прaвoвoгo зaхисту звeртaтися зa зaхистoм свoїх прaв i свoбoд дo вiдпoвiдних
мiжнaрoдних судoвих устaнoв чи вiдпoвiдних oргaнiв мiжнaрoдних oргaнiзaцiй,
члeнoм aбo учaсникoм яких є Укрaїнa. Чaстинa чeтвeртa цiєї стaттi нaдaє прaвo
кoжнoму будь-якими нe зaбoрoнeними зaкoнoм зaсoбaми зaхищaти свoї прaвa i
свoбoди вiд пoрушeнь i прoтипрaвних пoсягaнь. Прaвa спoживaчiв
зaбeзпeчуються iншими, зaкрiплeними Кoнституцiєю Укрaїни, пpaвaми.
Вaжливe знaчeння в удoскoнaлeннi мeхaнiзму зaхисту прaв спoживaчiв мaє
питaння рoзширeння сфeри дiї Зaкoну «Прo зaхист прaв спoживaчiв» тa
визнaчeння спeцiaльнo упoвнoвaжeнoгo цeнтрaльнoгo oргaну викoнaвчoї влaди
з питaнь спoживчoї пoлiтики. Цeй Зaкoн нaдaє мoжливiсть зaхисту прaв
спoживaчiв в aдмiнiстрaтивнoму пoрядку, aлe вiн нeчiткo рeглaмeнтує цeй
пoрядoк зaхисту, oскiльки нe встaнoвлюється пeрeлiк усiх дeржaвних oргaнiв,
дo яких спoживaч мoжe звeрнутися зa зaхистoм [3].
В числi aктуaльних питaнь щoдo удoскoнaлeння мeхaнiзму зaхисту прaв
спoживaчiв, мaє бути i пoширeння сфeри дiї Зaкoну Укрaїни «Прo зaхист прaв
спoживaчiв» нe лишe нa пiдприємствa тoргiвлi, пoслуг тa грoмaдськoгo
хaрчувaння, як цe пeрeдбaчeнo зaрaз, a i нa бaнкiвську, стрaхoву, мeдичну,
oсвiтню тa iншi сфeри.
Врaхoвуючи вищeнaвeдeнe, ввaжaємo, щo рoзв’язaння iснуючих прoблeм
удoскoнaлeння зaхисту прaв спoживaчiв пoтрeбує суттєвoї пeрeoрiєнтaцiї
нaцioнaльнoї пoлiтики зaхисту прaв спoживaчiв, дooпрaцювaння зaкoнoдaвствa
цiєї сфeри нa oснoвi узaгaльнeння нaкoпичeнoгo вiтчизнянoгo тa свiтoвoгo
дoсвiду.
Зaкoн Укрaїни «Прo зaхист прaв спoживaчiв» нeoбхiднo дoпoвнити
нoрмaми, присвячeними:
1) пoширeнню дiї зaкoну нa бaнкiвську, стрaхoву, мeдичну, oсвiтню тa iншi
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сфeри тa рoзширeнню пoвнoвaжeнь дeржaвних oргaнiв у спрaвaх зaхисту прaв
спoживaчiв питaннями кoнтрoлю зa цiнaми нa oснoвнi тoвaри i пoслуги,
тaрифaми нa eлeктрo- i тeплoeнeргiю, житлoвo-кoмунaльнi, мeдичнi,
трaнспoртнi, oсвiтнi пoслуги, пoслуги eлeктрoзв’язку, кaбeльнoгo тeлeбaчeння
тoщo;
2) пoсилeнню прaв мiсцeвих oргaнiв влaди тa грoмaдських oргaнiзaцiй
спoживaчiв i їх oб’єднaнь, тa їх дeржaвну пiдтримку;
3) пeрeдaчi кoнтрoльнo-iнспeкцiйних функцiй зa дoтримaнням
зaкoнoдaвствa прo зaхист прaв спoживaчiв нa мiсцях oргaнaм мiсцeвoгo
сaмoврядувaння – територіальним громадам та у мiстaх Рaдaм.
Таким чинoм, oснoвним дoкумeнтoм, який рeгулює вiднoсини мiж
спoживачами тoварiв (рoбiт, пoслуг) i вирoбниками, викoнавцями, прoдавцями
в умoвах рiзних фoрм власнoстi, а такoж встанoвлює права спoживачiв та
визначає мeханiзм рeалiзацiї дeржавнoгo захисту їх прав є Закoн України «Прo
захист прав спoживачiв». Вiдпoвiднo дo Закoну спoживачeм є грoмадянин, який
придбаває, замoвляє абo має намiр придбати чи замoвити тoвари (рoбoти,
пoслуги) для власних пoбутoвих пoтрeб.
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РОЗВИТОК ВЕНДИНГОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Традиційні торгові автомати були менш динамічними з точки зору
зберігання різноманітних продуктів. В основному вони обмежувалися
продуктами з високим терміном придатності, тобто вони зберігали продукти,
які мали тривалий термін придатності. У сучасний час торговельні автомати є
більш динамічними з точки зору асортименту продукції; вони зберігають свіжі
продукти на додаток до продуктів з високим терміном зберігання. Це робить
функцію регулювання температури необхідною в розумних торгових
автоматах.
Вивченню та дослідженню вендингового бізнесу присвячено роботи
багатьох учених, серед яких С.А. Горбаченко, В.А. Карпов, А.А. Мазаракі та ін.
Вендинг – це продаж товарів за допомогою автоматів. Найчастіше у них
продають: каву, чай, газовані напої та снеки 2.
Інтерактивний інтерфейс користувача є спільною для всіх продуктів,
віднесених до розділу «Розумний». Для того, щоб зробити це інтерактивними,
розумні торгові автомати оснащені сенсорним екраном та інтерфейсом жестів,
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що дозволяє їм купувати свій вибір. На додаток до цього, різні програми для
смартфонів можуть дозволити користувачам робити покупки за допомогою
розумних торговельних автоматів.
Традиційні торгові автомати мали серйозний недолік, коли мова йшла про
управління запасами в режимі реального часу. Сучасні розумні торгові
автомати дозволяють власнику відстежувати інвентар різноманітних продуктів,
що зберігаються в автоматі. Це допомагає зменшити втрати продажів через
відсутність належних запасів. Розумні торгові автомати можуть бути
інтегровані з мобільними торговими рішеннями, які дозволяють власнику
робити все необхідне.
Це одна з найважливіших функцій, які повинен мати розумний торговий
автомат у світі, який працює на основі даних. Розумні торгові автомати можуть
допомогти бізнесу здійснювати цільовий маркетинг, використовуючи історичні
дані про продажі, які можуть надати уявлення про покупку продуктів і моделі
споживання споживачів.
На українському ринку торгівельних автоматів, діють усього два
оператори-постачальники автоматів: київські компанії ТОВ «Національний
оператор торговельних автоматів» і ПП «Kavomaty» 3. Великі продавці
побутової техніки та торговельного обладнання також продають торгівельні
апарати, але в них, як правило, відсутні «автоматні» сервісні підрозділи.
Найпопулярнішими в Україні є такі вендингові-автомати:
1. Фреш-автомати.
Цей тип торговельних автоматів використовує систему дозування у формі
змії, яка спеціально розроблена для напоїв. Ширину товарної дороги можна
відрегулювати відповідно до висоти пляшок або банок.
Оскільки його сховище схоже на вертикальну доріжку у формі закусок, де
банки та пляшки накопичуються на доріжці, цей тип автомату має високу
ємність, що економить оператору багато зусиль і часу на поповнення. Крім
того, він має мінімальний рівень невдач і довший термін служби, ніж інші.
2. Снекові автомати.
Конструкція та принцип цієї машини дуже прості та дуже універсальні з
точки зору продуктів, які вона може продавати, напр. напої, закуски та
предмети першої необхідності.
Вартість такого типу машин не дуже висока, але через характер спіральної
системи дозування продукти іноді можуть застрягати, якщо товари розміщені
неправильно або просто випадково.
3. Кавові.
Найпоширеніші автомати в Україні. Кавові автомати є ідеальним
доповненням до будь-якого бізнесу, який хоче вибирати гарячі напої для своїх
співробітників. Широкий вибір, та комбінації, які можна обрати натиснувши
кілька цифир на автоматі.
4. Платіжні термінали.
За допомогою цих автоматів можна швидко поповнити мобільний рахунок,
розрахуватися за комунальні послуги та оплатити штраф. Для користування
даним типом атоматів потрібно мати з собою власну банківську карту, та
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просканувати або внести її до терміналу, також можна вносити готівку [4].
Також вендинговий бізнес має багато перваг. Торговельні автомати не
потребують персоналу, а це означає, що не потрібно платити додаткової
заробітної плати. Також не доведеться оплачувати будь-які інші витрати,
пов’язані з наймом персоналу.
Торгові автомати, незважаючи на те, що вони можуть працювати 24
години на добу, використовують лише невелику кількість електроенергії для
роботи. Загалом це означає менші накладні витрати для організації.
Після встановлення торговий автомат майже не потребує обслуговування.
Зокрема, якщо використовувати «керовану» модель торгівлі варто
переконатися, що ваші полиці регулярно поповнюються товарами.
Варіанти оплати стають все більш впорядкованими завдяки таким
рішенням, як безконтактні платежі та Apple Pay, що робить ще простішим
зробити покупку.
Якщо користуватися послугою керованої торгівлі, завдання наповнення та
догляду за автоматом стає простим, та не потребує багато зусиль.
Отже, з упевненістю можна сказати, що розвиток вендингу в Україні
вражає, з кожним днем ринок автоматів збільшується і успішно розвивається.
Уподобання споживачів теж змінюються, і люди вже без перестороги
ставляться до нового виду продажу товарів та послуг. В найближчому
майбутньому український ринок автоматів все більше буде нагадувати ринки
інших індустріально розвинених країн.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПРОЦЕСІВ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Поява Інтернету та зниження складності доступу в глобальну мережу
стали справжньою інформаційною революцією, яка змінила наше життя в
цілому, і економіку зокрема, створивши новий формат цифрової економіки.
Діджиталізація пов’язана, в першу чергу, із загостренням конкурентної
боротьби між основними гравцями ринку роздрібної торгівлі (ритейлерами).
Для того, щоб ритейлер мав успіх на ринку роздрібної торгівлі, його технології
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повинні бути конкурентоспроможними. При цьому інновації у роздрібній
торгівлі мають свою особливість, тому виникає необхідність у дослідженні
перспектив їх розвитку [1].
Варто зауважити, що кожне окреме підприємство обирає для себе
індивідуальний шлях інноваційного розвитку залежно від окреслених цілей,
обраної стратегії і внутрішніх можливостей. В той час, виникає необхідність
врахування тенденції і програми розвитку економіки держави та окремих сфер
економічної діяльності. Зважаючи на це, інноваційний розвиток торгівлі
доцільно поділити на напрями залежно від характеру інновацій і чинників
стимулювання їх розвитку. Так результатом базових інновацій передбачається
створення програм довгострокової фінансово-кредитної підтримки інноваційної
діяльності; розвиненість галузевої інституціональної науково-технічної
інфраструктури, мережі комунікацій; дієвість податкових преференцій
податкової активності; наявність фінансових ресурсів та матеріально-технічних
засобів, прогресивних технологій [2].
В Україні, наприклад, першими спробами впровадження нових
інноваційних форм ритейл-технологій, що базуються на сучасних
інформаційних
технологіях,
слід
відзначити
поодинокі
каси
самообслуговування в деяких столичних магазинах ритейл-мереж «АТБ» та
«Сільпо». Нажаль, вітчизняні ритейлери вважають, що в Україні відсутня
потреба у магазинах без кас і продавців. Тому каси самообслуговування
установлюються насамперед для моніторингу їх доцільності, тобто, наскільки
покупцям буде зручно користуватися ними, і де краще в майбутньому їх
відкривати [3].
Отже, діджиталізація ритейл технологій, крім традиційних закупівель
усіх груп товарів у Інтернет-магазинах та через відповідні мобільні додатки у
смартфоні, впроваджує сервіси безконтактних платежів «Googlepay» і
«ApplePay», магазини у віртуальній реальності та магазини без кас і продавців.
В свою чергу ритейрели інтенсивно впроваджують інноваційні технології,
засновані на ІТ. Найбільший потенціал діджиталізації роздрібної торгівлі у
Європі має американська компанія «Amazon», відповідно, в Україні –
«Rozetka.ua» та «Цитрус». Важливим проривом є впровадження цифрових
технологій, які є безповоротним етапом в розвитку сучасної торгівлі, адже стає
руйнівним фактором у ланцюзі зв’язку між продавцем та покупцем.
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