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СУЧАСНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО: ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА 

БЕЗПЕКИ 

 

УДК 681.621.1(045) 

Оксана Варгатюк 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КОПІЮВАЛЬНОЇ ТА 

МНОЖУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

В статті розглянуті сучасні види копіювальної та множувальної техніки, 

описані їх споживні властивості, визначені основні класифікаційні ознаки та 

наведена товарознавча характеристика.  

Ключові слова: копіювальна та множувальна техніка, сканер, принтер, 

споживні властивості. 

Для ефективної організації роботи офісів необхідно, щоб комплекс 

офісного обладнання був технічно сучасним та підкріпленим потужною 

сервісною підтримкою. Одним із важливих етапів оперативної підготовки 

необхідної конструкторської, технологічної, інформаційної та управлінської 

документації є копіювання документів. 

Вибір способів копіювання, а, отже, і копіювальних та множувальних 

апаратів є важливою складовою в організації діяльності офісів, підприємств, 

різних закладів. Тому тема даного дослідження є актуальною. 

Високі темпи розвитку комп’ютерних технологій, виробництво різних 

видів офісної техніки, в тому числі копіювальної та множувальної, 

супроводжується зростанням кількості відповідних наукових публікацій. 

Зокрема відомі роботи таких науковців, як Заєць Р., Михайлов В., Леонтьєв В, 

Пятибратов А., які присвячені історії виникнення копіювальної та 

множувальної техніки, характеристиці сканерів та принтерів. При цьому 

відсутні дослідження щодо класифікації вказаних товарів та їх товарознавчої 

характеристики. 
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Метою статті є систематизація класифікаційних ознак копіювальної та 

множувальної техніки для надання їх товарознавчої характеристики. 

Найбільш розповсюдженими методами копіювання і тиражування 

документів в минулому столітті були фотографії, мікрофільмування, 

світлокопіювання, термографічне копіювання. 

На сьогоднішній день широкого розповсюдження набуло електрографічне 

копіювання (ксерографія). Як правило, цей метод використовують малі офіси 

для одержання обмеженої кількості копій (до 25). Для розмноження документів 

великими тиражами використовують метод оперативної поліграфії. Наразі 

використовують цифрові розмножувальні апарати, які мають ряд переваг перед 

традиційними поліграфічними: висока економічність, продуктивність, якість 

зображення, економність. 

До основних технічних засобів копіювання та розмноження відносяться 

копіювальні апарати, сканери та принтери. 

Нами розглянуті основні споживні властивості копіювальної та 

множувальної техніки. 

До основних споживних властивостей копіювальної та множувальної 

техніки відносяться: 

– функціональність – споживна властивість, що обумовлює використання 

копіювальних та розмножувальних апаратів за призначенням. Вона є 

найважливішою при оцінці якості даної техніки, адже характеризує їх здатність 

копіювати та розмножувати документи; 

– надійність товару – споживна властивість копіювальної техніки зберігати 

в часі в установлених межах значення показників функціональних властивостей 

відповідно до заданих режимів і умов технічного обслуговування, ремонту. Цей 

показник в значній мірі залежить і від уміння правильно використовувати дану 

техніку; 

– довговічність – споживна властивість товарів виконувати потрібні 

функції до переходу в граничний стан при встановленні в системі технічного 

обслуговування. Необхідно зазначити, що на довговічність множувальної та 

копіювальної техніки впливає не тільки фізичне, а і моральне зношування; 
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– ремонтна здатність – здатність вказаних товарів відновлювати свої 

властивості шляхом профілактичного огляду і ремонту та технічного 

обслуговування. Тут суттєве значення має сервісне обслуговування. 

– ергономічні властивості товару – забезпечення зручності і комфорту 

споживання чи експлуатації копіювальних та змножувальних апаратів [1]. 

Специфічною характеристикою вказаних виробів є швидкість копіювання. 

Швидкість копіювання вимірюється кількістю копій формату А4 в хвилину. 

Продуктивність же копіювального апарату залежить не тільки від швидкості 

копіювання, але і від ступеня автоматизації різних функціональних систем 

копіра. Існує рекомендований обсяг копіювання, який являє собою кількість 

копій, оптимальних з точки зору правильної експлуатації апарату. Різні моделі 

апаратів навіть при однаковій швидкості копіювання можуть мати істотно 

різний рекомендований обсяг копіювання. При цьому чим він більший, тим 

більш надійна машина, тому що вона здатна справити більше число копій без 

істотних поломок. Формат оригіналу і копії – це розмір аркуша паперу, з якого і 

на який переноситься зображення. Основні формати – це А4 (210х297 мм) і              

А3 (297х429 мм) [1]. 

Для правильної товарознавчої характеристики копіювальної і 

множувальної техніки необхідна чітка схема класифікації товарів, для чого 

нами були обрані наступні класифікаційні ознаки: принцип роботи, швидкість 

копіювання, рекомендований обсяг копіювання, призначення (табл. 1). 

Таблиця 1 – Класифікація копіювальних апаратів 

Основні групи 
копіювальної 

техніки 

Формат 
оригіналу 
та копії 

Швидкість 
копіювання, 

хв.

Рекомендований 
обсяг копіювання 

(на місяць)

Призначення 

1 2 3 4 5 
Портативні 
копіювальні 
апарати (portable 
copiers) 

А4 5-6 копій До 500 Виготовлення 
мінімального числа копій 
(офіс, дім) 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 
Низькошвидкісні 
машини (low-
volume copiers) 

А4 (А3) 10-15 копій До 1500-2500 Обслуговування потреб 
невеликого офісу 

Офісні копіри 
середнього класу 
(middle-volume 
copiers) 

А3 15-30 До 10000 Обслуговування потреб 
офісу середніх розмірів з 
великим документообігом

Копіри для 
робочих груп 
(high-volume 
copiers) 

А2 40-80 > 15000 Обслуговування потреб 
великих офісів і бізнес-
центрів, великі обсяги 
копіювання 

 

Сканер – це пристрій, який вводить в комп’ютер інформацію з паперового 

документа. Для класифікації сканерів нами вибрані такі ознаки, як колір, 

конструкція (табл. 2). 

Таблиця 2 – Класифікація сканерів за окремими класифікаційними 

ознаками  

Класифікаційна ознака Характеристика за класифікаційною ознакою 
Колір Чорно-білі, кольорові 
Конструкція:  
ручні 
 
настільні 

Вручну пересуваються користувачем над зображенням 
 
Планшетні – скануюча голівка переміщується щодо оригіналу 
автоматично. 
Роликові – оригінал автоматично переміщується відносно 
скануючої голівки, автоматично подається документ. 
Проекційні – оптичним способом сканує документ і вводить 
отриману інформацію у вигляді файлу до пам’яті комп’ютера. 

 

В останній час все більшою популярністю користуються моделі сканерів, 

для підключення яких не потрібно знімати кришку системного блока і 

встановлювати плату – досить з’єднати з паралельним портом комп’ютера. Як 

правило, всі сканери з таким інтерфейсом мають прозорий порт для під’єднання 

принтера. 

Крім того, деякі планшетні сканери мають власну інтерфейсну плату, яка 

крім функцій передачі даних здійснює електричне живлення сканера від 

системного блока комп’ютера. Включення такого сканера зводиться до 

встановлення інтерфейсної плати, під’єднання шнура сканера до зовнішнього 
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роз’єму на платі, встановлення драйверів та програмного забезпечення. 

Живлення на сканер буде подаватись тільки при запуску програми сканування. 

До специфічних властивостей сканерів відноситься оптична роздільність. 

Оптична роздільна здатність – одна з основних характеристик сканера. 

Вимірюється в точках на дюйм, dpi. Для настільних сканерів характерні такі 

значення роздільної здатності: 300×300, 400×400, 300×600, 400×800, 600×600, 

600×1200 dpi. Чим більша величина роздільної здатності, тим більш детальну 

інформацію про зображення можна отримати. 

Основні параметри сканерів наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 – Основні параметри сканерів 

Параметри CanoScan 
LIDE 25 

CanoScan 
LIDE 90 

Perfection 
V10 

HR-
Slim2400TA 

Scanjet G2710

Джерело світла RGB 
світлодіоди 

RGB 
світлодіоди

Ф. Л. Ф. Л. Ф. Л. 

Тип 
перетворювача 

CIS CIS 

CCD-
матриця 

(6 лінійок 
мікролінза) 

CCD-
матриця 

  

CCD-матриця
  

Оптична 
роздільна 
здатність, dpi 

1200 2400 3200 2400 2400 

Механічна 
роздільна 
здатність, dpi 

2400 4800 9600 4800 4800 

Інтерпольована 
роздільна 
здатність, dpi 

19200 19200 12800 65535 – 

Глибина світла, 
біт 

48/24 48/48 48/48 48/24 48/24 

Джерело 
живлення 

через USB-
порт 

через USB-
порт 

зовнішній 
блок 

зовнішній 
блок 

зовнішній 
блок 

Слайд-адаптер 
(TPU) 

– – – 
зовнішній 
модуль 

вбудований в 
кришку 

Пристрій 
автоматичної 
подачі (ADF) 

– – – – – 

Інтерфейс USB 1.1 USB 2.0 USB 2.0 USB2.0 USB 2.0 
Габаритні 
розміри 
(Ш×Д×В), мм 

256×383×34 250×364×40 280×430×41 294×483×60 287×450×65 

Вага, кг 1,5 1,6 2,2 2,6 3,1 
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Найбільш популярні бренди серед сканерів – це, насамперед, Canon, Epson, 

Hewlett Packard, Xerox і відносно нова фірма – Plustek, що уже кілька років 

виробляє, але тільки недавно стала постачати на український ринок свою 

продукцію у вигляді кольорових планшетних сканерів формату А4. 

До копіювально-множувальної техніки відносять і принтери. Відомо, що 

принтер – пристрій виведення даних з ПК, перетворює інформаційні коди у 

відповідні їм графічні символи – літери, цифри, знаки тощо – та фіксує їх на 

папері [2]. 

Класифікація принтерів за технічними особливостями наведена в табл. 4. 

Таблиця 4 – Класифікація принтерів за технічними особливостями 

Класифікаційні ознаки Характеристика класифікаційних ознак 
1. Кольоровість: 

Чорно-білі Роздруковують документи в чорно-білому вигляді 
Кольорові  Роздруковують документи в кольоровому вигляді 

2. Принципи дії: 
Лазерні  Зображення формується з точок ударним способом 
Матричні  Використовується електрографічний спосіб формування 

зображення. Лазер служить для створення надтонкого 
світлового променю, що викреслює на поверхні 
попередньо зарядженого світлочутливого барабана контури 
точкового електронного зображення. 

Струменеві Це теж одні з найпопулярніших друкарських пристроїв. 
Для своєї роботи вони використовують чорнило. Залежно 
від моделі та виробника воно може бути в декількох 
чорнильних картриджах. Якщо струменеві пристрої 
використовуються рідко, часом виникає проблема із 
висушеним чорнилом, тому рекомендується друкувати 
щось принаймні раз на тиждень.  

Світлодіодні  Основна відмінність лазерної та світлодіодної технології – 
це конструкція принтера. Хоча лазерна машина має 
лазерно-дзеркальну систему, світлодіодні принтери 
використовують нескладний механізм світлових панелей. 
Завдяки тому, що світлодіоди довго працюють, принтер 
має дуже низький рівень відмов і ним можна користуватися 
протягом багатьох років. Він дозволяє друкувати значно 
більшу кількість сторінок, ніж принтер із технологією 
лазерного друку. Таким чином, можна заощадити на 
придбанні матеріалів і витратах на ремонт. 

 

Новим в технології копіювання є використання 3D-друку. Сьогодні для 

учасників ринку 3D-друку відкриваються небачені раніше перспективи. Ще 

декілька років тому тривимірним друком займалася лише обмежена кількість 
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технофілів, але останнім часом все більше компаній різних сфер застосовують 

передові технології у виробництві, що дозволяють істотно заощадити фінансові 

та людські ресурси, а також використовувати індивідуальний підхід до кожного 

споживача.  

Найпопулярніші сфери, де використовують 3D-друк, це: освіта, медицина, 

харчова промисловість, ювелірне мистецтво, архітектура, дизайн, 

космонавтика.  

Крім виробничого обладнання, все більше виробників популяризують 

недорогі домашні 3D-принтери для масового споживача. 

За даними прогнозу компанії IDC, обсяг ринку 3D-друку у світі до                

2022 року збільшиться в десять разів. Приріст в грошовому еквіваленті більше 

59 %, у кількісному – 29 %. А до 2050 року, за даними експертів DHL, кожна 

сім'я, що проживає в країні розвиненого світу, використовуватиме тривимірний 

друк в домашніх умовах. Це означає, що надрукувати велосипед, меблі, посуд і 

аксесуар не буде проблемою для непрофесійних користувачів [3]. 

На вітчизняному ринку тільки формується попит. 3D-принтери вже 

з'явилися в українських інтернет-магазинах, де також реалізують матеріали для 

друку, надають послуги сканування та ін. Проблемами вітчизняного ринку              

3D- принтерів є брак офіційних дилерів для більшості виробників 3D-

принтерів. На думку іноземних фахівців, український ринок істотно відстає в 

розвитку від європейського та американського через недолік інформації, а 

також нестачу кваліфікованих кадрів. Еволюція цього ринку відрізнятиметься 

від шляху, яким пройшли ринки Азії, Європи та Америки, а найважчим 

завданням, яке необхідно вирішити нашій системі освіти, є розробка нових 

підходів до вивчення технологій і реформат існуючої програми навчання. 

Незважаючи на те, що ринок 3D-друку в Україні поки перебуває на 

початковій стадії розвитку, немає сумнівів, що цей ринок буде динамічно 

розвиватись. Тому компанії, які застосовують 3D-друк вже сьогодні, в 

майбутньому опиняться на вершині підприємницького успіху. 

Таким чином, здійснене дослідження дозволило певним чином 
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структурувати товарознавчі характеристики копіювальної та множувальної 

техніки. Для більш детального вивчення переваг та недоліків вказаної техніки 

необхідно здійснювати аналіз споживачів та вивчати споживчі переваги. 
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В статті проаналізовано стан виробництва безалкогольних напоїв в Україні, 

показники експорту та імпорту, обсяги споживання. Розглянуто ринок 

безалкогольних напоїв за основними позиціями, такими як соки, мінеральні 

води, солодкі газовані напої. Показана динаміка ринку безалкогольних напоїв 

України за останні три роки та виявлено його основні тенденції. 

Ключові слова: безалкогольні напої, мінеральні води, соки, прохолодні напої. 

Безалкогольні напої завжди користуються широким попитом у споживачів. 

Ринок безалкогольних напоїв представлений різними видами продукції, такими 

як: мінеральні води (газовані / негазовані), прохолодні напої, соки. Також на 

ринку присутні напої, які є безалкогольними аналогами відомих алкогольних 

напоїв.  

Питання розвитку ринку безалкогольних напоїв України розглядались в 

працях багатьох вітчизняних вчених. Так, в роботі Тюха І.В., Савчук І.В. 

досліджено світові тенденції ринку безалкогольних напоїв [1]. В статті 

Дроздова В.А. розглянуто перспективи сокового ринку: причини та наслідки 
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[2]. Белінською Я.В., Райчевою А.О. досліджено шляхи підвищення 

конкурентоспроможності компанії «Кока Кола Беверіджис Україна лімітед» [3]. 

Проте ринок безалкогольних напоїв інтенсивно розвивається та змінюється. 

Тому його дослідження є актуальним. 

Метою роботи є аналіз ринку безалкогольних напоїв України та виявлення 

його основних тенденцій. 

Згідно з Державним класифікатором продукції та послуг Держкомстату 

України, до безалкогольних напоїв (напоїв із концентрацією спирту не більше 

0,5 %) відносяться:  

 мінеральні води (підсолоджені або ароматизовані);  

 прохолоджувальні напої (лимонад, оранжад та ін.), виготовлені з 

використанням питної води, підсолодженої або не підсолодженої, 

ароматизовані фруктовим соками або есенцією, до яких додані барвники;  

 напої безалкогольні спеціального призначення (дієтичні, діабетичні, 

тонізуючі, для спортсменів тощо);  

 квас;  

 напої, приготовлені на основі молока і какао, чаю та інші напої готові до 

вживання.  

Якщо проаналізувати динаміку обсягів реалізації безалкогольних напоїв в 

Україні, то можна прослідкувати постійну тенденцію до зростання. У 2019 році 

обсяг реалізованої продукції збільшився на 11 % порівняно з попереднім 

періодом. За підсумками 2018 року, виробництво безалкогольних напоїв в 

Україні також збільшилося, в порівнянні з 2017 роком, на 6,1 млн. або                

14,6 %  з 42,1 млн. до 48,2 млн. [4].  

Розглядаючи більш докладно структуру ринку безалкогольних напоїв 

України видно, що мінеральні води займають найбільшу частку ринку БАН  

40 %. Солодкі газовані напої з часткою 31 % також займають впевнені позиції, 

на відміну від таких напоїв, як квас (1 %), холодний чай (3 %) та енергетичні 

напої (4 %). Сегмент «Соки» наразі становить 21 % ринку, проте існують 

прогнози щодо динамічного зростання цього показника у зв’язку з 
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пропагандою здорового способу життя, що чинитиме істотний вплив на 

зменшення частки солодких газованих напоїв та збільшення частки соків. У той 

же час, хоча споживання газованої води стабільно збільшується, можна 

відзначити, що в останні кілька років темпи зростання її продажів помітно 

відстають від аналогічних показників в інших категоріях безалкогольних 

напоїв, зокрема соків або мінеральної та питної води. Іншими словами, 

незважаючи на збільшення обсягів продажів газованих напоїв, у структурі 

продажів безалкогольних напоїв в цілому їх частка поступово скорочується. 

Очевидно, значною мірою це обумовлено тенденцією збільшення числа 

споживачів, що орієнтуються на більш здорові напої, до яких газовану воду, що 

містить велику кількість цукру, а також різні синтетичні добавки та 

ароматизатори, безумовно, віднести складно.  

Загалом, ринок безалкогольних напоїв піддається впливу великої кількості 

факторів. Найсуттєвіші з них, за винятком політичної та фінансової кризи, це: 

– доходи населення, що свідчать про можливість чи неможливість 

купувати продукт не першої необхідності (солодка газована вода, соки, квас, 

енергетики);  

– ціна продажу, яка складається з великої кількості показників, кожен із 

яких зазнає зовнішнього впливу;  

– погодні умови та врожайність, що має непередбачений вплив на вартість 

сировини та взагалі на її наявність. Наприклад, вартість фруктів на 

міжнародному ринку, яка може підвищуватися або зменшуватися, суттєво 

впливає на собівартість соків українського виробництва, особливо екзотичних 

видів);  

– можливість здійснення експортно-імпортних операцій, адже останнім 

часом українська продукція втратила частину міжнародного ринку збуту, 

натомість покращила умови «входу» імпортних продуктів.  

Також необхідно відмітити, що головною відмітною рисою ринку є 

сезонність попиту: літній період завжди відрізняється зростанням споживання 

даного продукту.  

За даними статистики, протягом усього року компанії випускають менше 
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50% обсягу продукції, яка виробляється в піковий час (квітень-липень). В 

цілому, ринок відрізняється низьким рівнем попиту, який потребує штучного 

стимулювання (реклама).  

Варто також проаналізувати структуру експорту та імпорту на ринку 

безалкогольних напоїв України. Показники експорту та імпорту продукції 

ринку безалкогольних напоїв у грошовому вимірі наведено у табл. 1. 

Таблиця 1  Обсяги експорту та імпорту продукції ринку безалкогольних 

напоїв за 2017-2019 рр. 

Назва позиції  Експорт, тис. дол. США Імпорт, тис. дол. США 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Соки 443 586 1089 25286 25106 29534 
Мінеральна вода 2481 3388 3754 18855 23965 26619 
Солодкі газовані 
напої 

35017 42215 46579 9155 9922 22841 

 

Проаналізувавши дані табл. 1, можна зробити висновки, що імпорт соків та 

мінеральних вод значно більший, ніж експорт відповідної продукції. Позитивне 

сальдо торговельного балансу присутнє тільки у солодких газованих напоїв. 

Щодо структури імпорту, необхідно зазначити, що найбільше імпортується до 

України соків та мінеральної води, до того ж присутня позитивна динаміка 

збільшення імпорту у грошовому вимірі. Якщо проаналізувати структуру 

експорту, то можна побачити, що всі товари мають динаміку до зростання. 

Лідируючі позиції за експортом продукції серед безалкогольних напоїв 

займають солодкі газовані напої. 

Щодо конкуренції на ринку безалкогольних напоїв України, то тут є 

яскраво виражені лідери, які в сумі займають близько 70% всього ринку 

безалкогольних напоїв України [4]. 

Так, компанії Coca-Cola, PepsiCo та IDS Group не тільки займають більшу 

частину ринку безалкогольних напоїв України, але й з кожним роком 

збільшують цей показник [5]. Варто зазначити, що кожна з вищезазначених 

компаній займає лідируючі позиції в окремих сегментах ринку безалкогольних 

напоїв.  

В сегменті «Мінеральна вода» беззаперечним лідером є IDS Group. В 
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сегменті «Солодка газована вода» найбільшу частку ринку займає компанія 

«Кока-Кола Беверіджиз Україна»  45 % у 2018 році, а слідом за нею йде 

компанія PepsiCo, яка є основним конкурентом системи компаній Кока-Кола і 

на міжнародному рівні [6].  

І знову простежується тенденція до збільшення частки ринку у кожної з 

компаній. Щоб розглянути більш докладно конкуренцію на ринку 

безалкогольних напоїв, варто виділити головних гравців на ринку України по 

підкатегоріям (табл. 2). 

Таблиця 2  Найбільші виробники безалкогольних напоїв в Україні 

Категорія Компанія Торгова марка 
Мінеральна 
вода 

IDS Group  IDS Group TM «Borjomi», TM «Aqua 
Life», TM «Миргородська», ТМ 
«Моршинська»

ІП «Кока Кола Беверіджиз 
Україна Лімітед» 

ТМ «Bon Aqua»

ТОВ Корпорація Українські 
мінеральні води 

ТМ «Поляна Квасова», ТМ 
«Лужанська»

ПАТ Оболонь ТМ «Оболонська», ТМ «Кремінка»
Компанія Бон Буассон ТМ «Bon Boisson» 
Buvette Smart water ТМ «Buvette»

Солодкі 
газовані напої 

ІП «Кока Кола Беверіджиз 
Україна Лімітед» 

ТМ «Coca Cola», TM «Fanta», TM 
«Sprite», ТМ «Schweppes» 

ТОВ «Сандора» (PepsiCo) ТМ «Pepsi», ТМ «Mirinda», ТМ 
«7Up»

ПАТ Оболонь ТМ «Живчик»
ПрАТ «Ерлан» ТМ «Біола»

Соки ТОВ «Сандора» (PepsiCo) ТМ «Sandora», ТМ «Садочок» 
ТОВ «Вітмарк»  ТМ «Jaffa», ТМ «Наш сік» 
ІП «Кока Кола Беверіджиз 
Україна Лімітед» 

ТМ «Rich»

ПАТ «Ерлан»  ТМ «Біола»
 

Частка даних гравців в натуральному вираженні займає більше 85 %. В 

категорії «Вода» лідером є компанія IDS Group. IDS Borjomi Ukraine  

українська група компаній, частина міжнародної групи одного з найбільших 

гравців на ринку мінеральних вод СНД і Прибалтики, лідера в категорії 

природних бутильованих вод. Разом із «IDS Borjomi Georgia» (Грузія), «IDS 

Borjomi Europe» (Литва) входить до холдингу «IDS Borjomi International». 

Найбільшим виробником солодких газованих напоїв є компанія «КокаКола 

Беверіджиз Україна», яка займає близько 30% ринку солодких газованих 

напоїв.  
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В даному сегменті стоїть гостра конкурентна боротьба між компаніями 

«Кока-Кола Беверіджиз Україна» та ТОВ «Сандора» (компанія PepsiCo). 

Компанія PepsiСo  один з найбільших в Україні виробників продуктів 

харчування та напоїв. Компанія займає провідні позиції на ринку соків і сокової 

продукції [7]. Компанія є одним з найбільших в Україні переробників сирого 

молока, сезонних овочів та фруктів. Сьогодні PepsiСo в Україні належать 

чотири підприємства, розташованих у різних куточках країни: завод з 

переробки фруктів, овочів та виробництва соків (с. Миколаївське 

Миколаївської обл.); завод з виробництва соків, газованих напоїв та холодного 

чаю (с. Мішково-Погорілове Миколаївської області); Харківський молочний 

комбінат (м. Харків); Київський молочний завод (м. Вишневе Київської обл.). У 

сегменті солодких газованих напоїв хороші позиції займає також «Оболонь»  

провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних 

напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві 

та 6 підприємств у регіонах України. Продукція компанії експортується у                

33 країни світу.  

Не менш важливим гравцем на ринку є також «Ерлан»  український 

виробник соків та нектарів, солодких газованих напоїв, мінеральної води, 

холодного чаю та енергетиків. До групи компаній входять два виробничі 

майданчики: у Дніпрі та Києві, сукупна проектна потужність яких понад 1 

млрд. пляшок на рік. Продукція компанії представлена в Україні, а також у 

країнах Європейського Союзу, США, Ізраїлі, Лівії, Білорусі, Грузії, Казахстані, 

Молдові, Таджикистані.  

Провідні позиції на ринку займає також «Вітмарк». Компанія є впевненим 

гравцем на українському ринку соків та напоїв, а також на ринку дитячого 

харчування у сегменті фруктово-овочевих соків та пюре. За підсумками                

2018 року частка компанії на ринку дитячого харчування складає близько 35 %. 

У соковій категорії продукція всіх брендів компанії займає 30% українського 

ринку. Продукція компанії експортується у більш ніж 20 країн світу. Головний 

офіс компанії знаходиться в Одесі.  
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Ринок безалкогольних напоїв України представлений потужними 

компаніями – як національними виробниками, так і філіями іноземних 

компаній. Виробництво безалкогольних напоїв активно розвивається, проте 

потребує більшої орієнтації на напої для здорового харчування, які становлять 

все більший інтерес з боку споживача.  
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Приладдя для письма, креслення, малювання відносяться до шкільно-

письмових товарів, які, в свою чергу, – до канцелярських товарів. 

Група канцелярських товарів охоплює широкий асортимент різних виробів 

повсякденного попиту. Ними користуються практично всі верстви населення. 

Останніми роками асортимент цих товарів розширився, з’явилась велика 

кількість нових товарів різноманітного оформлення. 

Український ринок канцелярських товарів досить насичений товарами, 

проте українських виробників відносно мало. Насичення цього товарного ринку 

забезпечує переважно імпортна продукція з європейських країн, а також країн 

Азії, таких як Китай, Тайвань та Малайзія. На жаль, як зауважують самі 

підприємці, канцелярські товари мають низьку якість або є контрафактом. Вхід 

на ринок ускладнений високою конкуренцією серед імпортерів [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питанням 

дослідження класифікації товарів займалося доволі вузьке коло науковців і 

практиків – Басова Ю.О., Войтов С.Г., Гребельник О.П., Губа Л.М.,                

Злепко Н.П., Кожушко Г.М., Лукса М., Макаренко А.В., Сіренко С.О.,                

Тернова А.С., Флоринський О. При цьому класифікація приладдя для письма, 

креслення, малювання частково висвітлена лише в Інтернет-ресурсах. Тому 

тема даного дослідження актуальна. 
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Метою даної статі є вивчення існуючих і розробка нових класифікацій 

приладдя для письма, креслення, малювання, представленого на українському 

ринку. 

Шкільно-письмові товари включають широкий асортимент виробів, які за 

призначенням можна поділяти на приладдя для письма, креслення, малювання 

та шкільні товари (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація шкільно-письмових товарів [2] 

 

Сама поширена група шкільно-письмових товарів – це приладдя для 

письма. Вона включає ручки, пера, пишучі вузли та балончики для чорнила, 

олівці, комплекти та приладдя для писання, чорнило, туш. 

За особливостями конструкції олівці можна класифікувати на три групи:  

у дерев'яній оболонці, механічні і маркувальні. 

Олівці у дерев'яній оболонці складаються із оболонки і стрижня. 

Основними ознаками класифікації олівців є: матеріали, з яких виготовлено 

стрижні, ступінь твердості та колір стрижня, форма і діаметр олівця.  

Для виготовлення оболонки найчастіше використовують деревину кедру та 

липи. 
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В залежності від матеріалів виготовлення стрижнів олівці можуть бути 

чорнографітними, спеціальними або кольоровими. 

Чорнографітні стрижні отримують з графіту та глини. Твердість стрижня 

визначає співвідношення цих компонентів – чим менший вміст графіту, тим 

більша твердість. Механічні властивості стрижнів підвищуються в процесі 

обпалювання, ергономічні (писальні) – завдяки введенню жирових речовин. До 

складу спеціальних стрижнів та стрижнів для кольорових олівців входять 

барвники та спеціальні домішки. Для збереження кольору ці стрижні не 

обпалюють. 

Ступінь твердості стрижня олівців вітчизняного виробництва зумовлює їх 

поділ на 15 груп: 6М, 5М, 4М, ЗМ, 2М, М, ТМ, СТ, Т, 2Т, ЗТ, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т. 

Літера М означає м'якість стержня, літера Т – його твердість. Цифра означає 

ступінь м'якості або твердості стрижня, яким пишуть. Чим вища цифра, тим 

сильніші властивості олівців.  

В залежності від країни-виробника олівці закордонного виробництва 

можуть мати інші межі твердості. Фірма Rexel (Англія) виробляє графітні 

олівці твердістю від 9М до 9Т (англ. 9Н – 9В), фірма STAEDLER – олівці                

19 ступенів твердості (9Н, 8Н, 7Н, 6Н, 5Н, 4Н, ЗН, 2Н, Н, F, НВ, В, 2В, ЗВ, 4В, 

5В, 6В, ЕВ, ЕЕ) [3]. 

Покриття оболонок олівця  виготовляють такого ж кольору, як колір 

стрижня. 

За формою поперечного перетину розрізняють олівці круглі, овальні і 

багатогранні (3-х, 4-х, 6-ти і 8-гранні). Наприклад, олівці копіювальні 

виготовляють круглими, а олівці, що призначені для креслення – 

шестигранними. Канцелярські олівці можуть мати будь-яку з вказаних форм. 

Олівці у дерев'яній оболонці можуть мати діаметр стрижня від 1,8 до 3,7 

мм, довжину олівців – від 88 до 177 мм, діаметр олівців – від 4,9 до 8,2 мм. 

Залежно від призначення і виду стрижня олівці поділяють на такі групи: 

для малювання, креслення, шкільні, канцелярські, спеціальні [3]. 

Ручними інструментами для креслення і письма, в яких закріплений і може 

замінюватись грифель, є механічні олівці. 
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Такі олівці класифікуються на цангові та гвинтові за типом механізму. 

Механічні олівці можна класифікувати  за номінальним діаметром   

грифеля – 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 2,0; 2,2 мм. 

Моделі цангових олівців відрізняються між собою кольорами деталей з 

пластмас та видами декору металевих частин. 

Маркувальні (волокнисті олівці) наразі користуються підвищеним 

попитом, а їх асортимент постійно оновлюється. 

Ручки з фетровими наконечниками, які з'явилися в Японії у 60-ті роки 

(Tokyo Stationery Company), отримали назву «фломастер» («flowmaster» від 

англійського flow – стікати). 

Фломастери класифікуються в залежності від ширини смуги, яку вони 

залишають – S, F, М, В, ЕВ (від супертонкої до широкої). В залежності від 

кількості кольорів в упакуванні може бути 6, 10,12, 24, 30 одиниць. 

Маркер містить пластмасовий корпус із вставленим в нього гігроскопічним 

стрижнем певного кольору з пластмасовим утримувачем. Маркери можна 

поділити за формою кінчика (круглий, конічний), шириною смуги (1-12 мм). 

Маркери бувають для марковання паперу, шкіри, деревини, тканин, металу, 

скла, плівки. 

За призначенням вони класифікуються на групи: звичайні (для 

повсякденного використання вдома та в офісі), спеціальні (для використання в 

різних професійних сферах) та демонстраційні. Спеціальні маркери 

використовують для написання на рентгенівських плівках, для татуювання, 

компакт-дисках, шорстких, практично гладких жирних поверхнях, в радіології, 

дерматології,  хірургії, для марковання автомобілів, комп'ютерів, проставляння 

невидимих надписів. В демонстраційних  маркерах для  їх стирання без слідів 

на спеціальних дошках користуються чорнилом на водяній основі.  

Пера виробляють в основному із сталі. За призначенням вони 

класифікуються на пера для учнівських та автоматичних ручок, для 

креслярських робіт, картографічні, літографічні, плакатні, для спеціальних 

шрифтів, нотні. Крім того, вони різняться графічними властивостями писання, 

конфігурацією, характером зовнішньої обробки, кольором, розмірами. 
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Графічні властивості пер зумовлюються формою їх кінчика. В залежності 

від цього пера поділяють на: для учнівських ручок з гострими вузенькими 

кінчиками (звичайні); із загнутими кінчиками та з широкими кінчиками. Пера 

для автоматичних ручок поділяються за конструкцією на типи – конусоподібні, 

циліндричні, спеціальні. 

Для виготовлення пер для авторучок з відкритим пером використовують 

нержавіючу сталь, нікель, золото тощо. Пишучий кінчик пера зміцнюють 

напаюванням кульки із твердих металів або їх сплавів. 

Плакатні пера використовують для писання великим шрифтом плакатів та 

інших написів. Вони мають форму лопаточки, на кінці якої зроблено вирізи. 

Пера можуть бути  восьми номерів в залежності від ширини робочої частини             

(в мм) – з № 1 по № 8 (від 1 до 20 мм) з глибиною прорізу від 1 до 1,5 мм. 

Для виконання креслярських робіт тушшю використовують пера для 

спеціальних шрифтів і конструкторських робіт. Від ширини пишучого кінчика 

пера бувають семи номерів – з № 1 по 7. Кожному номеру відповідає ширина 

пишучого кінчика: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3 мм. 

Для заповнення спеціальною пастою чи чорнилом використовуються 

пишучі вузли до автоматичних кулькових ручок. Вузол складається з латунного 

кінчика із завалькованої в нього кульки із нержавіючої сталі, карбіду 

вольфраму, інших твердих сплавів і з'єднаної з нею пластмасової (найчастіше з 

поліетилену чи поліпропілену) або металевої трубки, яка є резервуаром. 

Довжина пишучого вузла коливається в межах від 67 до 135 мм, діаметр трубки 

– від 2,4 до 6 мм, діаметр кульки – 1 мм. 

Балони для чорнила до автоматичних перових ручок виготовляють із 

прозорої пластичної маси і заповнюють спеціальними чорнилами для авторучок 

і вставляють в корпус автоматичної перової ручки. Спеціальним пристроєм 

здійснюється прокол балона і чорнило потрапляє на кінчик пера ручки [4]. 

В сучасному асортименті ручок – автоматичні ручки, які бувають: перові, 

кулькові та набори автоматичних ручок в залежності від особливостей 

нанесення чорнила або пасти на папір. 
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За конструкцією пишучого вузла перові ручки класифікують на ручки з 

відкритим, напіввідкритим і закритим пером. Для набирання чорнила в 

резервуар використовуються набірні механізми. За способом набирання 

чорнила авторучки класифікують на три типи: АР-1 з вакуумно-піпетковим 

набірним вузлом; АР-3 із змінними балонами для чорнила, .АР-2 з поршневим 

набірним вузлом.  

Найбільшого поширення набули кулькові ручки [4]. 

Кулькова ручка – ручка, в якій міститься трубочка (стрижень), заповнена 

спеціальним віскозним чорнилом, яке ще називають пастою, в стрижень 

вставлена пишуча голівка з маленькою кулькою на кінці. Кулька виготовлена з 

металу і має діаметр від 0,7 до 1,2 мм, при терті об поверхню, по якій пишуть, 

обертається, з боку стрижня обволікається чорнилом, і при проведенні по 

поверхні залишає лінію. 

За конструкцією кулькові ручки можна класифікувати на прості та 

автоматичні, які мають кнопковий механізм подачі стрижня. 

Вони бувають однокольоровими з нерухомим (РК-1) та рухомим (РК-2) 

пишучим вузлом і багатокольорові з рухомим пишучим вузлом (РК-3).  

Розрізняють класичні кулькові ручки і їх різновиди – капілярні (лінери), 

ролери, гелеві. 

Перспективним напрямком щодо конструкції пишучих ручок є досягнення 

компромісу між в'язкістю чорнила, тобто швидкістю його витікання, і 

рівномірністю його подачі. 

Механізм подачі чорнила капілярної ручки має властивість капіляра (тобто 

кожна крапля, що виходить, «тягне» за собою іншу), тому така ручка рухається 

на папері хоча і швидко, але є більш жорсткою. Такі ручки швидко висихають, 

якщо вчасно не закрити ковпачок. 

За принципом дії ролери нагадують  кулькові ручки, однак канали, через 

які подається чорнило, більш тонкі. В них використовується таке ж чорнило, як 

і в перових ручках. Завдяки тонким каналам лінія виходить тонкою – в 

середньому 0,5-0,3 мм. За швидкістю написання ролери знаходяться між 

кульковими і капілярними. 
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Гелеві ручки наповнені рідким чорнилом, тому у них найкраще поєднання 

швидкості і м'якості. Однак вони недовговічні і мають меншу довжину 

безперервної лінії – якщо у кулькових і капілярних ручок вона становить в 

середньому 1500-3000 м, то у гелевих цей показник, як правило, у два рази 

менший. 

Кулькові ручки рідко бувають одноразовими, найчастіше вони мають 

змінні пишучі вузли [3].  

Чорнило є водним розчином органічного фарбника і склеювальних 

речовин. Чорнило для писання автоматичними  ручками з пером є розчином 

органічного фарбника з додаванням спирту, загусника і антисептика (фенолу, 

гліцерину, декстрину). Чорнило для авторучок висихає на папері швидше за 

рахунок вмісту спирту і не викликає корозії пера. Випускають чорнило 

чорного, червоного, синього і зеленого кольорів, в барвистих флаконах . 

Чорнило для заправки оформлювальних олівців, виготовлені на водній 

основі, випускають в пластмасових флаконах. Як правило, у продаж надходять 

набори по 6 флаконів (червоного, синього, жовтого, зеленого, коричневого і 

чорного кольорів), упакованих в картонну коробку. 

Сухе чорнило в пігулках масою 2,5-3 г або в порошках масою 2 г 

призначені для розчинення в 100 см3 води. Випускають таке чорнило чорного, 

фіолетового і зеленого кольорів. 

Туш виготовляють 2 видів: звичайна і морозостійка. 

Звичайна туш – це розчин казеїну в нашатирному спирті і бури з 

додаванням антисептика, щоб туш не запліснявіла. Для закріплення плівки, 

утвореної на папері кольоровою тушшю, в неї додають невелику кількість 

етилового спирту. Фарбувальною речовиною чорної туші є сажа, а кольорової – 

відповідний фарбник. У морозостійку туш додають цукор і етиловий спирт. 

Креслярськими інструментами є пристосування для виконання 

креслярських робіт тушшю або олівцем для розміток, нанесення прямих або 

кривих ліній, кругів тощо. 

Приладдя для креслення охоплює наступні вироби: 
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а) креслярські дошки, виготовлені з м'яких порід деревини або із 

спеціальних пластмас розмірами 500х700, 700х1000, 1000х1300 мм та ін.; 

б) лінійки і косинці, призначені для проведення коротких ліній та 

побудови кутів; 

в) рейсшини – довгі лінійки з короткою планкою, що прикріплюється під 

прямим кутом до одного кінця лінійки; 

г) лекала – фігурні пластини з криволінійними окресленнями для 

креслення кривих ліній; 

д) транспортири – півкола, поділені на 180°, нижня частина якого з'єднана 

з лінійкою, на якій центр позначено рискою. Транспортир призначений для 

побудови та вимірювання кутів; 

е) готовальня – набір креслярських інструментів, розміщених у 

спеціальному футлярі зі спеціальними гніздами. 

є) креслярський прилад – пристрій, що складається зі стола з дошкою, на 

якому закріплено механічний пристрій для проведення паралельних ліній. За 

конструкцією останній може бути пантографної системи, стрічковим або 

координатної системи [4]. 

Приладдя для малювання включає пастель, крейди, пастельні олівці, 

пензлі, фарби. 

Пастелі виготовляються у величезному діапазоні кольорів, і в кожного 

кольору є кілька відтінків. Деякі виробники нумерують ці відтінки цифрами від 

0 (найсвітліший) до 8 (самий темний). Пастелі можна купити у формі олівців 

або стрижнів. Олівці твердіші і їх легше заточувати. І ті й інші продаються 

комплектами або розсипом. 

Тверда пастель, що іменується також пастель карре, і художні крейди – це 

сухі довгасті стрижні, спресовані зі стертого в порошок пігменту, у який додана 

камедь як сполучний компонент, а для твердості глина. У перетині пастель 

зазвичай буває квадратною, вона проводить гарну, виразну лінію, однак 

стирається погано. Кінчик у пастелі тупий і широкий. Як правило, колірна гама 

землистих відтінків найбільш стійка. Грифелі пастельних олівців схожі за своїм 

складом на пастель і добре поєднується з нею, якщо потрібне більш тонке 

пророблення малюнка. 
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М'яка пастель – це пігменти з невеликою добавкою камедей 

(гуммиарабика), меча або темного кольору фарби для більш світлого або 

темного кольору. Вона легко обсипається, перетворюючись у пил, і стирається 

пластичним ластиком. Пастель доводиться закріплювати фіксативом за 

допомогою пульверизатора, однак краса бархатистої пастелі створюється 

світлом, що відбивається від часток пилу, і тому надлишок фіксативу робить 

малюнок бляклим. Якщо змішати занадто багато відтінків м'якої пастелі, 

малюнок буде здаватися брудним.  

Масляна пастель і воскові крейди досить щільні, щоб на нанесеній ними 

поверхні можна було видряпати малюнок. Якщо працювати на натягнутому 

папері, приклеєному гуміарабіком або утримуваному п'яльцами, то їх можна 

розбавити або навіть повністю видалити за допомогою скипидару або уайт-

спириту.  

Деревне вугілля – це старий засіб для малювання. Воно  виготовляється з 

вербових або маслинових гілок, які спалюються при малій кількості кисню. 

Серед сучасних варіантів продається спресоване деревне вугілля й вугільні 

олівці. Всі вони в більшій або меншій мірах стираються пластичним ластиком, 

а щоб не змазувалися, їх потрібно закріплювати фіксативом. 

Соус – товстий грифель, що використовується як для тонкого або товстого 

штриха, так і як відмивання. 

Вугільні стрижні продаються розсипом або пачками. Вони бувають різного 

розміру, від тонких до дуже великих (так звані «сценічні»), а за твердістю 

діляться на три категорії – тверді, середні й м'які. Всі вони створюють швидкий 

і такий, що легко віддаляється,  пиловий покрив різних відтінків, від темно-

сірого до коричнюватого й повністю чорного. 

Пресоване деревне вугілля продається у вигляді пастелі. Висока 

концентрація сажі дозволяє наносити щільні, злегка маслянисті штрихи, що 

володіють великою виразністю й насиченістю, однак стирати їх майже 

неможливо. Бувають також вугільні стрижні сірих тонів, де сажа розведена 

крейдою. 
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Вугільні олівці з вугільним грифелем і більш гладкі, тверді вугільні олівці 

продаються або великими пачками, подібно вугільним стрижням, або діляться 

за ступенем твердості, як графіт. Їхня перевага полягає в тому, що своєю 

багатою тональністю вони підсилюють виразність олівцевого малюнка. 

Олівець конте (особливо твердий олівець, винайдений французьким 

вченим Никола-Жаком Конте) більше жирний, ніж вугільний стрижень, і гірше 

стирається. Він не такий ламкий, як вугілля, і буває чорним, білим, кольору 

сепії й теракоти. 

Сангіна – м'який олівець без оправи, червоно-коричневого кольору. 

Графітний олівець буває різної м'якості. Його можна використовувати для 

миттєвої замальовки або, загостривши, для промальовування деталей. 

Пензлі додають колір на великі або малі поверхні. Однак вони можуть 

також проводити живі й динамічні лінії, як ніжні, так і яскраві. Пружні пензлі 

набагато виразніші, ніж «мертві», тому для збереження якості пензлів 

обов'язково потрібно промивати їх після закінчення денного сеансу роботи й 

зберігати у вертикальному положенні. Пензлі бувають різних розмірів і форми. 

Круглі гострі пензлі з довгим волосом проводять широкі або тонкі мазки. 

Круглими гострими пензлями з коротким волосом простіше користуватися, 

ними найкраще прописувати дрібні деталі. Плоскі пензлі з коротким або довгим 

волосом найбільше підходять для покриття великих площин. 

Найкращі пензлі із колонка. Коштують вони дорого, але відрізняються 

великою міцністю й довговічністю й дають прекрасні результати. Більш дешеві 

білячі або синтетичні пензлі теж дозволяють створювати малюнки гарної 

якості. 

Багато фарб і чорнило виготовляються на водній основі, і їх можна 

розбавляти, домагаючись необхідної інтенсивності кольору. Так, акварельні 

фарби можуть бути яскравими або приглушеними; вони створюють м'який 

ефект, особливо якщо наносяться на м'який і товстий папір 

Рідкими фарбами працюють на папері важких сортів. Крім того, потрібна 

палітра, на якій можна змішувати фарби, а також поверхня, на яку ставити 

баночки із чорнилом, фарбою й водою й кілька пензлів. 
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З фарбами на водній основі добре поєднуються воскові крейди й пастельні 

олівці: вони не змішуються один з одним і тому ними можна домагатися 

особливих ефектів. Виразність малюнка збільшується при поєднанні рідких і 

сухих фарб. 

Олійні фарби повільно сохнуть, вони дорогі, для їхнього ефективного 

використання потрібні певні навички. Фарби на водній основі або чорнило 

дешевші і більше підходять для художників-аматорів. 

Акварельні фарби – це тонко розтерті пігменти, які проникають у папір, 

надаючи йому стійке фарбування. Гарні фарби коштують недешево, але вони 

стійкі й відрізняються яскравістю й блиском. Для великих робіт потрібні 

тюбики або концентрована рідина. Для маленьких малюнків досить мати 

невелику коробку із плитками твердої фарби, однак розводити їх досить важко.  

Акварельні фарби прекрасно поєднуються з водорозчинними кольоровими 

олівцями, які, на відміну від графітних олівців, не проступають крізь шар 

акварелі, а розчиняються в ньому. Їх можна стирати, поки вони ще сухі, до 

перекриття їх вологою фарбою. Іноді корисно застосовувати масляну пастель і 

воскові крейди; тоді акварель скачується з жирових і воскових плям, 

офарблюючи лише непокриті ділянки паперу. 

Гуаш – непрозора матова фарба на водній основі. Краща гуаш продається в 

тюбиках, плакатна гуаш у баночках, і найгірша в плитках. Великою перевагою 

є покривна здатність гуаші, вона дає художникові додаткову можливість 

сховати невдале місце, якщо шар, що покриває, наноситься акуратно, не 

зачіпаючи під ним фарб. 

Акрилова фарба також робиться на водній основі; вона часто 

застосовується для накладення фарб густим шаром або великими, рельєфними 

мазками, як в олійному живописі. Висихає швидко. Для кольорового малюнка 

слід використовувати рідку фарбу в баночках; вона має гарну покривну 

здатність, легко змішується й розбавляється водою. 
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НА ЯКІСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ 

Визначено відмінні особливості холодного та гарячого димового копчення, їх 

переваги та недоліки. Показано механізм впливу диму на процеси дозрівання 

риби під час копчення. Описано зміни споживних властивостей окремих 

тканин риби під час та після контакту з димом. Проаналізовано особливості 

застосування «рідкого диму». 

Ключові слова: рибна продукція, копчена риба, холодне копчення, гаряче 

копчення, «рідкий дим», дозрівання риби, бактерицидний вплив. 

Рибне господарство займає важливе місце в економіці України. Це 

багатогалузевий комплекс із різними підприємствами як за родом діяльності, 

так і за формами власності. 

Наявність двох морів, великої кількості озер, річок та інших типів водойм 

забезпечує сприятливі умови для мешкання значного різноманіття видів риб, з 

яких більшість є промисловими, зокрема такі цінні, як осетрові, лососеві, 

коропові, оселедцеві. Риба завжди складала важливу частку харчування 

народів, особливо тих, що населяли узбережжя морських і прісноводних 

акваторій. Освоєння Світового океану і збільшення видобутку продуктів моря, 
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а також розширення транспортних комунікацій поставило рибну продукцію в 

один ряд з іншими продуктами харчування всього людства [1]. За даними ФАО, 

у даний час виловлюють по 18-22 кг риби в рік на душу населення, що є 

недостатнім. За біологічною цінністю білок риб не поступається білку м'яса 

теплокровних тварин, але вони легше переварюються і засвоюються організмом 

людини. Вміст вуглеводів у м'ясі риб дуже низький, а біологічна цінність білка 

перевищує навіть цінність коров'ячого молока і білка теплокровних, тому 

виробництво рибної продукції є додатковим джерелом одержання тваринного 

білка, особливо в країнах зі слаборозвиненим сільським господарством [2]. 

Рибна галузь має реальні природні, ресурсні, ринкові, економічні і 

соціальні передумови для відродження і стійкого розвитку. 

Найважливішим напрямком науково-технічного забезпечення галузі є 

створення і впровадження ефективних технологій і техніки по переробці, 

упакуванню і збереженню рибної продукції. 

Безпосередній продукт вилову у загальному раціоні споживання риби 

займає незначне місце, тому що цінна риба виловлюється тільки на значній 

віддалі від берега і доставка її до споживача в живому вигляді є 

нераціональним. Тому для риби досить поширеним є обробка з метою 

продовження строків зберігання та розширення асортименту. Найбільш 

поширеним способом первинної обробки риби є заморожування – обробка, яка 

значно продовжує строки зберігання і практично мало змінює споживні 

властивості первинного продукту. Тому як живу, так і морожену рибу піддають 

вторинній обробці: солінню, сушінню, в’яленню та копченню. Саме останньому 

виду обробки і присвячується дана стаття.  

Копченням називають спосіб консервування, при якому тканини риби 

просочуються продуктами теплового розкладання деревини (дим, коптильна 

рідина). Леткі ароматичні речовини (органічні кислоти, спирти, карбонільні 

сполуки та феноли) виділяються у великих кількостях при повільному 

неповному згорянні деревини. Суміш фенолів, деревного спирту, оцту і 

смолистих речовин додає рибі специфічні смак та запах копченості, золотаво-
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коричневе забарвлення й здійснює антисептичну дію, що підвищує стійкість 

риби при зберіганні. Смак копченим продуктам додають в основному феноли. 

Копчена риба є делікатесним і поживним продуктом, що споживається в їжу 

без попередньої кулінарної обробки й користується постійним попитом 

споживача. При копченні риба частково збезводнюється, зменшується її маса, 

змінюються структурно-механічні властивості тканин [3]. 

Отже, копчення не просто продовжує строк зберігання риби, воно в 

значній мірі змінює споживні властивості продукту, його смакоароматичні 

якості, консистенцію, координує напрям використання. 

Копчена риба користується традиційним попитом у споживачів України, 

вона входить в меню святкових столів, є холодною закускою, застосовується 

при виготовленні різних рибних кулінарних страв. 

Проте, в останній час збільшилась кількість реалізації неякісних копчених 

рибних продуктів. Все частіше зустрічаються випадки фальсифікацій: 

використання неякісної сировини, застосування недозволених коптильних 

препаратів та барвників. Санітарно-епідеміологічними службами на місцях 

фіксуються випадки важких отруєнь від споживання копченої риби, що несе у 

собі небезпеку для життя та здоров’я споживача. 

Усе вищенаведене дає змогу зробити беззаперечний висновок, що копчена 

риба є цінним продуктом харчування, попит на який, особливо в останні роки, 

постійно зростає, проте збільшення місткості ринку потребує більш ретельного 

вивчення питань сировини, виробництва, асортименту, якості та зберігання 

продукції. Тому тема статті є актуальною і важливою. 

Системним дослідженням питань технології виготовлення, асортименту та 

якості копченої риби були присвячені роботи Нікітіна Б.П., Сафронова Т.М., 

Козлова А.П., Сирохмана І.В., Сидоренко О.В., Бикова В.П. 

Мета статті: на основі літературних джерел проаналізувати сучасні 

проблеми виробництва та споживання рибних товарів в Україні, оглянути 

технологічні особливості виробництва копченої риби та їх вплив на якість.  

У коптильному виробництві паливо (деревину) використовують у вигляді 
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стружок, друзок і дров. Найбільш придатні для копчення риби листяні тверді 

породи дерев: дуб, ліщина, клен, вільха, бук, береза без кори, ясен, тополя, 

осика. Хвойні породи дерев використовувати не рекомендується через 

підвищений вміст смолистих речовин, що надають продукту гіркуватий смак і 

викликають потемніння його кольору. Дрова з дерев хвойних порід 

використовують тільки після витримки їх протягом декількох місяців для 

вивітрювання ароматичних речовин [3]. 

Для копчення рекомендується застосовувати напівсуху деревину, що 

містить 25-35 % вологи. Дим, отриманий при спалюванні більш вологих дров, 

містить менше фенолів, але більше сажі і канцерогенних речовин й додає 

продукту поганий (брудний) вигляд. Тому перед копченням дрова варто 

витримувати в сухому приміщенні. При цьому також вивітрюється частина 

летких речовин, що додають рибі неприємні смак та запах. 

Коптильний дим являє собою суміш продуктів розкладання деревини при 

неповному згорянні, що складається з водяної пари, газу і дрібних твердих 

часток. У процесі спалювання дров утворюється близько 70 різних хімічних 

речовин. При копченні дуже важливе значення мають формальдегід, вищі 

альдегіди, кетони, мурашина й оцтова кислоти, смоли, спирти, феноли, що 

додають рибі привабливий колір і специфічні смак та запах. Інтенсивність 

процесу проникнення коптильних компонентів диму в товщу риби залежить від 

температури, концентрації (щільності), швидкості руху й хімічного складу 

диму, а також відносної вологості повітря в коптильній камері. 

Гарний для копчення дим утвориться при горінні деревини з витратою 

повітря 10-40 м3/год. на 100 кг дров. У середньому в 1 м3 коптильного диму 

міститься 2,5 г найбільш важливих для копчення речовин. Хімічний склад і 

технологічні особливості диму залежать від температури спалювання. Багато 

фахівців вважають, що найкращі технологічні особливості має дим, отриманий 

при низькій температурі спалювання деревини. При температурі 

димоутворення 300 °С виділяється значно більше фенолів, формальдегіду і 

фурфуролу, від яких залежить присмак копченості, ніж при температурі 400 °С. 
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Спалювати дрова при температурі вище 400 °С не рекомендується, тому 

що в цих умовах починають утворюватися високомолекулярні поліциклічні 

сполуки, що мають пекучий та гіркий присмак, а також речовини, шкідливі для 

організму людини (піридин, терпени, бензпирени). На жаль, виконувати цю 

умову на практиці важко, особливо при гарячому копченні. 

Дим володіє деякими бактерицидними властивостями. Так, при гарячому 

копченні гине 99, а при холодному – 47 % початкової кількості мікроорганізмів. 

При гарячому копченні стерилізуючу дію на рибу робить, головним чином, 

висока температура диму, тому що за короткий час обробки компоненти диму, 

що володіють бактерицидними властивостями, не встигають проникнути в 

сировину, а осаджуються переважно на його поверхні. 

При зберіганні копчену рибу легко уражають цвілеві гриби, для яких 

окремі складові частини диму, що знаходяться на поверхні риби, є сприятливим 

середовищем. Тому після копчення кількість їх іноді навіть збільшується. 

Джерелом забруднення продукту цвіллю можуть бути дрова, використані для 

одержання диму. З підвищенням вологості диму бактерицидні властивості його 

зростають. Це обумовлене тим, що зі збільшенням вологості коптильного 

середовища підвищується температура оброблюваної сировини. Крім того, при 

цьому бактерицидні речовини швидше проникають у товщу сировини. 

У перші дні зберігання копчених продуктів кількість мікроорганізмів у них 

продовжує знижуватися. Це пояснюється повільною дифузією коптильних 

компонентів диму з поверхні в глиб продукту, тобто ефектом залишкової 

бактерицидної дії копчення. Він залежить від умов копчення, ступеня 

проникності покриву оброблюваної сировини і його бактерицидної 

забрудненості перед копченням. 

Зі збільшенням густоти диму бактерицидність його трохи зростає. Дим 

вважається негустим, якщо розміщена в нього електрична лампочка 

потужністю 40 Вт видна на відстані 6-7 м, і дуже густим, якщо лампочка не 

видна вже на відстані 60-80 см. 

Копчення підвищує стійкість жиру риби до впливу кисню повітря, тому що 

в димі містяться речовини, що володіють антиокисною дією. 
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Висушувальна здатність диму залежить від його температури і відносної 

вологості повітря, що входить у його склад, і не залежить від хімічного складу 

диму. Чим вище температура диму, тим більше його вологоємність і тим більше 

вологи витягається з риби. При відносній вологості диму 75-80 % витяг вологи 

з риби практично припиняється. Температура в камері повинна підвищуватися 

поступово при холодному копченні жирних риб до 30 °С, риб середньої 

жирності і худих – до 40 °С. При цьому в камері повинна бути гарна 

вентиляція, щоб риба не запарювалася. 

Чим більше щільність диму, тим швидше протікає процес копчення. Однак 

занадто густий щільний дим додає поверхні риби тьмяний темно-коричневий 

колір й кислувато-гіркий присмак через підвищений вміст смолистих речовин 

та кислот. При малій щільності диму не утвориться необхідний золотаво-

коричневий колір, а запах копченого продукту виявляється слабким. Таким 

чином, регулюючи подачу повітря і кількість палива, а також використовуючи 

паливо, найбільш придатне за видом та якістю, можна одержати дим необхідної 

щільності й температури і, отже, забезпечити випуск високоякісної продукції. 

У процесі копчення, особливо гарячого, у рибі відбуваються фізичні, 

гістологічні і хімічні зміни, що приводять до утворення специфічних якостей 

продукту – аромату, смаку, зовнішнього вигляду, консистенції. 

Підшкірна клітковина, дерма драглюється в результаті переходу колагену в 

глютин. Шкіра внаслідок підсихання ущільнюється з поверхні, а дерма 

набрякає і відшаровується від м'язів. М'язова тканина цілком коагулює і 

завдяки руйнуванню колагену легко розпушується, унаслідок чого 

створюються умови для перерозподілу жиру в тілі риби. 

Унаслідок видалення вологи спостерігається втрата маси сировини. Цей 

процес прискорюється з підвищенням температури і швидкості руху диму і 

сповільнюється з підвищенням його вологості. 

Забарвлення риби відбувається в результаті осадження на неї диму 

(нейтральних смол, фенолів), а також продуктів карамелізації вуглеводів. З 

підвищенням концентрації і вологості коптильного диму, а також зі 

збільшенням тривалості копчення та швидкості руху диму забарвлення 

змінюється більш інтенсивно. 
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При копченні відбувається дублення поверхні риби під дією 

формальдегіду й оцтового альдегіду, у результаті чого білки поверхневих шарів 

риби здобувають підвищену стійкість до нагрівання, хімічним і 

ферментативним впливів, збільшується їхня міцність. 

При холодному копченні хімічні й гістологічні зміни аналогічні змінам, що 

протікають при засолі й у процесі сушіння риби, але виражені більш чітко. 

Специфічні органолептичні властивості риби холодного копчення обумовлені 

ферментативними процесами, режимом копчення і якістю диму. 

Запах копченості риба здобуває в результаті осідання на її поверхні 

фенолів, альдегідів, кетонів й інших речовин, що володіють пряним ароматом. 

В утворенні смаку беруть участь кислоти, феноли й інші речовини. Про ступінь 

прокопченості рибного продукту судять за вмістом в ньому фенолів. Вміст 

мікроорганізмів у копчених продуктах зменшується пропорційно тривалості 

копчення. 

В останні роки у світі одержав поширення спосіб копчення з 

застосуванням препаратів типу «рідкого диму». Продукція, приготовлена з їх 

використанням, за якістю близька до традиційного, але практично не містить 

канцерогенних сполук. Як показали дослідження, такі коптильні препарати 

мають антиокисні і бактерицидні властивості, що сприяє запобіганню псування 

копченої продукції і забезпечує її безпеку і якість при зберіганні. Дані 

препарати містять збалансований і різноманітний за складом спектр фенольних 

сполук та органічних кислот. Саме ці компоненти відповідають за 

бактерицидний і антиокисний ефект копчення. У процесі зберігання готової 

риби відбувається подальша дифузія препарату з поверхневих шарів у 

внутрішні, що охороняє продукт від розвитку залишкової мікрофлори [4]. 

Відомо, що при підвищенні температури антисептична ефективність 

кислот і фенольних сполук зростає. Температурна обробка (гаряче копчення) у 

сполученні з компонентами коптильного препарату забезпечує одержання 

практично стерильного продукту. 

Поряд із застосуванням перспективних технологій бездимного копчення, 
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що сприяють одержанню високоякісної продукції, величезну роль у зберіганні 

її властивостей відіграє ретельне дотримання вимог технологічного процесу. 

Чіткий контроль температурних режимів і висока культура виробництва - 

основні моменти в одержанні якісної і безпечної рибної продукції. 

Отже, у коптильному виробництві паливо (деревину) використовують у 

виді дров та стружок. Найбільш придатні для копчення риби листяні тверді 

породи дерев: дуб, ліщина, клен, вільха, бук, береза без кори, ясен, тополя, 

осика, що містять найменшу кількість смолистих речовин. Хвойні породи дерев 

використовувати не рекомендується через підвищений вміст смолистих 

речовин, що надають продукту гіркуватий смак.  

Для копчення рекомендується застосовувати напівсуху деревину, що 

містить 25-35 % вологи. Дим, отриманий при спалюванні більш вологих дров і 

дров, містить менше фенолів, але більше сажі і канцерогенних речовин й додає 

продукту поганий (брудний) вигляд.  

Коптильний дим являє собою суміш продуктів розкладання деревини при 

неповному згорянні, що складається з водяної пари, газу і дрібних твердих 

часток. У процесі спалювання дров утворюється близько 70 різних хімічних 

речовин. Дим володіє деякими бактерицидними властивостями. Так, при 

гарячому копченні гине 99, а при холодному – 47 % початкової кількості 

мікроорганізмів. 
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З бурхливим розвитком сучасних технологій виникає досить широкий 

спектр засобів розповсюдження інформації в доступному та естетичному 

вигляді. Одним із таких засобів ефективного подання інформації є 

канцелярська сувенірно-подарункова продукція. Сьогодні держава недостатньо 

дбає про національну свідомість і самобутність, а тому сфера канцелярської 

сувенірно-подарункової продукції та виробів декоративно-прикладного 

мистецтва в Україні не до кінця досліджена та вивчена. Значного 

удосконалення потребує система класифікації сувенірної продукції. 

Мета статті – охарактеризувати класифікацію канцелярської сувенірно-

подарункової продукції, вивчити особливості класифікаційних ознак з 

товарознавчої точки зору. 

Ринок сувенірної продукції в Україні, як зазначає О.В. Пахолюк [1], ще 

дуже молодий, а тому знаходиться на стадії становлення. Інфраструктура 

продажу сувенірної продукції сформована, проте представлений асортимент не 

розширяється і недостатньо задовольняє зростаючі потреби. Сьогодні багато 

хто цікавиться виробами декоративно-прикладного мистецтва, країною-

виробником. Тому є потреба у вивченні цього сегменту ринку, його розвитку та 

регулювання, сфери пов‘язаної з виготовленням сувенірної продукції та її 

класифікації. 
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Кожен сувенір повинен виконувати пізнавальну, рекламну, асоціативну, 

психологічну та інші функції, тому вимоги до сувенірної продукції особливі, 

адже ознаки та функції сувеніру повинні відтворюватись в своїй індивідуальній 

манері, доступно, зрозуміло і ненав‘язливо. Для цього необхідно сформулювати 

номенклатуру ознак і встановити зв‘язки сувенірної продукції з українським 

середовищем, яке є неповторним та самобутнім [2]. 

В останні роки з‘явилося таке поняття, як бізнес-сувеніри або 

корпоративні сувеніри. Це продукція масового виробництва, яка зазвичай може 

виготовлятись за межами України, є результатом глобалізації світової 

економіки та інформаційних ресурсів. Такі вироби заповнили значний сегмент 

ринку сувенірів, тому в нинішніх умовах, важко знайти гарну річ – сувенір, 

який є витвором мистецтва, і в той же час є неповторним, простим, 

оригінальним та за розумну ціну [2].  

Сувенірно-подарункова продукція – це предмет або набір предметів, які 

містять елементи фірмового стилю підприємства чи організації, призначений 

для дарування з наступним повсякденним використанням. 

Сувенірно-подарункова продукція розрахована на масового клієнта, 

зазвичай замовляється у великих обсягах, а тому відрізняється універсальністю 

й економічністю. Канцелярські товари та багато іншої продукції – все це 

нерідко презентують потенційним споживачам у ході проведення акцій, зборів, 

заходів та інших приурочень. Завдяки таким прийомам підприємство чи 

організація привертають увагу до себе, стають більш пізнаваними. 

Цінність сувенірної продукції полягає в тому, що в якості рекламного 

продукту споживач отримує корисний предмет (ручка, календар, чашка). Яку б 

мету не було поставлено, сувенір – це, насамперед, подарунок, який споживач 

буде охоче демонструвати у використанні. Сувенір виступає своєрідним 

посередником у комунікації між об’єктами цієї ланки. Образ, пов'язаний із 

сувеніром, активізує пам'ять, нагадуючи власнику про важливий момент та 

місце придбання сувеніру [3]. 

Сучасні технології дозволяють наносити фірмові знаки практично на всі 
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предмети та випускати їх будь-яким тиражем: від бізнес-сувенірів і 

функціональних канцелярських предметів до футболок, прапорів і значків. 

Виробництво сувенірів постійно оновлюється, оскільки змінюються 

уподобання споживачів, актуальність тих чи інших предметів, що впливає на 

асортимент сувенірно-подарункових товарів і, як наслідок, попит на них 

постійно зростає. Сувенірно-подарункова продукція підпорядкована новітнім 

тенденціям, а споживчий ринок – умовам затребуваності та пропозиції. 

Загальноприйняті види сувенірно-подарункової продукції представлено в 

табл. 1. 

Серед величезної кількості канцелярської сувенірно-подарункової 

продукції виробники пропонують ряд затребуваних на ринку товарів. 

Таблиця 1 – Види сувенірно-подарункової продукції 

 

Це: офісне приладдя; ручки з металу і пластика, олівці; щоденники, 

календарі, плакати; візитниці; флешки і повербани; новорічні корпоративні 

подарунки; годинники настінні, наручні з вашим логотипом; магніти з вінілу і 

акрилу; різноманітні брелоки і значки; посуд, чашки; термоси та термокружки; 

одяг, пледи, рушники, та інший текстиль; футболки, кепки; друк на тканині; 

пакети паперові та поліетиленові; сумки еко тканини і поліестеру; рюкзаки; 

парасольки з логотипом; запальнички; товари для дому; товари для відпочинку 

і подорожей; браслети з логотипом та багато іншого. 

Назва 
продукції 

Вид продукції Особливості використання

Масовий вид 
сувенірної 
продукції 

блокноти і календарі, різні значки і 
недорогі ручки, брелоки та 
запальнички, підставки під чашки 
тощо 

масові брендові сувеніри з 
логотипами. Такий вид сувенірів 
також класифікують як промо-
сувеніри, їх дарують на виставках, 
конференціях, семінарах. Головне 
їхнє призначення – це формування 
позитивного ставлення до 
підприємства чи організації

Бізнес-вид 
сувенірної 
продукції 

настільне та письмове приладдя, 
дорогі ручки, перекидні календарі, 
брендові записники, щоденники і 
запальнички 

сувеніри, які презентують в якості 
заохочувальних подарунків 
клієнтам, кращим працівникам 
організації чи підприємства або 
постійним і надійним партнерам

VIP-вид 
сувенірної 
продукції 

продукція провідних світових 
компаній, ексклюзивні годинники, 
органайзери,  вироби з 
дорогоцінних металів

подарунки класу VIP або 
представницькі сувеніри 
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Сувенірна продукція розподіляється за виробничими принципами. Серед 

них виділяють основні: 

– вироби поліграфічної продукції; 

– сувенірні вироби з гравіюванням або з фірмовими наліпками; 

– подарункові вироби. Зазвичай, це престижні речі: письмове приладдя, 

настільні годинники; скриньки з лаковими мініатюрами, художні альбоми, 

порцелянові вази. 

Органічним доповненням цієї типології може бути класифікація, 

запропонована Р.А. Бардіною [5], в якій сувеніри поділяються за такими 

ознаками: 

1) за матеріалом (предмети, виконані з різних порід дерев і його частин, 

кістки, рогу, перламутру, пластмаси, металу, пап'є-маше, гуми та каучуку, 

каменів, кераміки, скла, тканин, пряжі і ниток, шкіри, хутра та інших 

матеріалів); 

2) за технікою виготовлення (столярні, токарні, різьблені, литі, 

штамповані, пресовані, в'язані, плетені сувеніри та ін.); 

3) за способом декорування (поліровані, шліфовані, різьблені, 

гравірування, розписні, карбовані, лаковані, чорніння, предмети, створені за 

допомогою випалювання, та ін.); 

4) за призначенням (вироби народних художніх промислів; сувеніри, які 

відображатимуть знаменні події (медалі, значки, брелоки); сувеніри-подарунки; 

сувеніри, отримані на заходах; сувеніри-іграшки та ін.); 

5) за способом використання (утилітарні речі, художньо оформлені     

(посуд, письмові прилади); декоративні вироби (настінні панно, настільні 

прикраси) і ін.); 

6) за тематикою (сувеніри, пов'язані з певним місцем, датою, подією і ін.). 

Дана класифікація представляє сувенір більшою мірою з точки зору 

процесу його створення і дає уявлення про матеріали і технології, що 

використовуються при виготовленні виробів, що, на нашу думку, виявляється 

важливим і для виробників, і для споживачів. 
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Ще одна класифікація запропонована І.І. Акінфеєва і О.Е. Железняк [3]. 

Автори пропонують поставити систему диференціації сувенірів за наступними 

відмітними ознаками: 

1) за наявністю додаткової функції: канцелярське приладдя, прикраси, 

предмет гардероба, предмет інтер'єру, різне начиння тощо. Дану категорію 

можна позначити як корисні речі і предмети, у яких до основної додається ще й 

ряд додаткових функцій, пов'язаних з їх утилітарним призначенням (сумка, 

ваза, брелок, кружка, свічник і т. д.), що підвищує привабливість таких 

предметів при виборі сувенірної продукції; 

2) за типом використовуваного матеріалу сувеніри діляться на виконані з 

натуральних і штучних (синтетичних) матеріалів. До натуральних матеріалів 

відносяться камінь, глина, солоне тісто, дерево, хутро, натуральна тканина, 

шкіра та ін. Як підвиду натуральних сувенірів можна виділити «їстівні» 

сувеніри. До сучасних штучних матеріалів можна віднести гуму (силікон, 

поліпропілен), полімерні матеріали, синтетичні тканини. 

Традиційно покупці віддають перевагу натуральним матеріалам, хоча в 

представленому на прилавках асортименті сувенірів присутні в більшій 

кількості вироби, виконані з сучасних синтетичних матеріалів; 

3) за способом виконання сувенірна продукція підрозділяється на унікальні 

авторські вироби, виконані ручним способом, і на тиражовані, створені із 

застосуванням сучасних технологій та обладнання. Вироби ручної праці 

поодинокі в своєму виконанні, тоді як сувенірна продукція, виготовлена 

сучасними способами, передбачає можливість виробництва різноманітного 

асортименту в короткі терміни, випуску продукції в великому обсязі, 

зменшення ціни за рахунок тиражування. При цьому вироби ручної праці 

створюються в меншій кількості, і їх вартість істотно вище; 

4) за тематичною приналежністю, багато в чому визначає зміст, образ і 

композиційне рішення, сувеніри пропонується диференціювати на регіональні і 
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загальнонаціональні. На регіональних сувенірах зображують, як правило, таку 

нормативну напис з назвою регіону і будь-які його іміджеві місця і образи. Як 

загальнонаціональних сувенірів використовують зарекомендували себе образи, 

що символізують країну, державу. 

Таким чином, виконане дослідження демонструє, що розвиток сувенірно-

подарункової продукції не стоїть на місці, змінюється її асортимент та 

вподобання споживачів, оскільки попит на продукцію постійно зростає; 

сувенірно-подарункова продукція підпорядкована модним тенденціям, а 

споживчий ринок – умовам конкурентоспроможності (попиту та пропозиції). 

Разом із тим сувенірно-подарункова продукція стала потужним інструментом 

маркетингових комунікацій. Подальших досліджень потребує система 

класифікації та систематизації канцелярської сувенірно-подарункової 

продукції. 
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У статті конкретизовано призначення судово-товарознавчої експертизи в 

залежності від групи досліджуваного товару та наявності достатньої 

кількості інформації для її обґрунтованого виконання. Визначено особливості 

призначення судово-товарознавчої експертизи в залежності від групи товарів 

та умов їх виготовлення, реалізації та використання. 

Ключові слова: товарознавство, споживчі товари, експертиза, судово-

товарознавча експертиза, експерт товарознавець. 

Впровадження у діяльність правоохоронців новітніх наукових досягнень і 

передового досвіду формують основні завдання, які необхідно вирішувати 

наукам, що забезпечують діяльність правоохоронних органів і судів 

(кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза тощо). Важливу роль 

у цьому відіграє комплексне дослідження проблем судово-товарознавчої 

експертизи споживчих товарів, яке спрямоване на підвищення ефективності 

їхнього використання у боротьбі із злочинністю (починаючи із крадіжок і 

закінчуючи значними економічними злочинами із великими фінансовими 

збитками для держави). Відтак перехід України на вільні ринкові відносини та 

розвиток приватного підприємництва дало поштовх до фальсифікації продукції, 

а також неналежне надання відповідних послуг населенню. Споживчі товари є 

постійним об’єктом дослідження судово-товарознавчої експертизи щодо їхньої 

кількості та якості. Сучасний стан формування методики зазначеної експертизи 

потребує постійного удосконалення.  

Проблематикою судово-товарознавчих досліджень у кримінальному 

провадженні присвячені роботи провідних вчених, а саме М.І. Альхамова,                

В.В. Архіпова, К.А. Букалова, Л.І. Георгієва, О.О. Желавської, О.О. Закатова, 
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М.О. Миколаєвої, Я.С. Сапошинського та інших. Однак, питання щодо 

конкретизації моменту призначення даного виду експертизи залишилось поза 

їхньою увагою. 

В.В. Архіпов наголошує, що судово-товарознавча експертиза (СТЕ) є 

одним із нових видів товарознавчої експертизи, які тільки формуються, її 

розвиток як будь-якої науково-практичної діяльності, що має прикладний 

характер, визначався потребами судово-слідчої практики. Упродовж останніх 

років судово-слідчі органи відчувають гостру погребу в застосуванні 

спеціальних знань в області товарознавства [1].  

Метою статті є конкретизація моменту призначення судово-товарознавчої 

експертизи в залежності від групи досліджуваного товару та наявності 

достатньої кількості інформації для її обґрунтованого виконання. Її новизна 

полягає у визначенні особливостей призначення судово-товарознавчої 

експертизи в залежності від групи товарів та умов їх виготовлення, реалізації та 

використання. 

Судово-товарознавча експертиза може бути призначена як на стадії 

досудового розслідування, так і під час розгляду в суді у кримінальному, 

цивільному та господарському процесів.  

Товари – це будь який продукт, який задовольняє потреби людини [2, 3].  

До основних завдань експертизи Ю.В. Додонкін, Д.І. Козьмич та ін. 

науковці зараховують основні внутрішні та зовнішні ознаки характеристики 

товарів [4, 5, 6]. 

У спеціальній літературі питання про предмет експертизи визначено, як 

коло питань у галузі спеціальних знань, що їх вирішують під час виробництва 

експертизи її засобами, іншими – в точній відповідності з Кримінальним 

процесуальним кодексом (КПК) – як коло обставин справи, які можна 

встановити засобами експертизи [7].  

Судово-товарознавча експертиза має свою процесуальну форму, а експерт-

товарознавець – визначені функції і права, які відрізняють його від слідчого або 

спеціаліста, що відображено у кримінальному процесуальному законодавстві. 
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Водночас дослідження слідчим чи спеціалістом об’єктів пізнання, 

використання ними криміналістичних та інших методик, науково-технічних 

засобів, виклад своїх висновків у відповідних процесуальних документах майже 

нічим суттєво не відрізняються від тієї діяльності, яку проводить експерт. Під 

час призначення судово-товарознавчої експертизи слідчий повинен виходити з 

конкретних обставин конкретного кримінального правопорушення, тих питань, 

що виникають під час слідства, наявних експертних методик та досвіду 

проведення таких експертиз.   

Товарознавство – це фактичні дані, що містять доказову інформацію про 

об’єкт товарного походження, його якісно-кількісні характеристики, що 

відображають систему його споживацьких властивостей і обставин їхньої 

зміни, встановлювані на основі застосування спеціальних товарознавчих знань 

[8, 9].  

Сучасні дослідники суть судово-товарознавчої експертизи розглядають як 

дослідження товарних (споживних) властивостей виробів з метою вирішення 

проблем щодо якості, кількості, справжності та вартості товару (продукції, 

виробів) [10].  

Проведення судово-товарознавчої експертизи у суді потрібно 

здійснюватися з додержанням правил, передбачених статтями 332, 336 КПК 

України, статтями 57-61, 190 Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) 

України та статтями 31, 41 Господарського процесуального кодексу (ГПК) 

України.  

Так, після з’ясування обставин, що мають значення для висновку експерта-

товарознавця, голова пропонує учасникам судового розгляду подати у 

письмовому вигляді питання, які вони бажають поставити експерту-

товарознавцю. Обмірковуючи поставлені питання та враховуючи  думку 

учасників розгляду, суд усуває ті із них, які не стосуються справи або не 

належать до компетенції експерта, а також формулює питання, які сам ставить 

перед експертом-товарознавцем із власної ініціативи. Такий підхід дає змогу 

під час судового розгляду справи повніше використати спеціальні знання 
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експерта. Після цього суд оголошує ухвалу, а суддя – постанову, в яких 

викладено поставлені на вирішення судово-товарознавчої експертизи питання, 

їх передають експерту-товарознавцю для складання висновку.  

Суди враховують те, що визначення способу проведення судово-

товарознавчої експертизи є компетенцією експерта-товарознавця. Відповідно 

до ст. 273 КПК України та ст. 232 ЦПК України ухвала суду (постанова судді) 

повинна бути складена як окремий документ з наведенням у ній мотивів 

прийнятого рішення про призначення судово-товарознавчої експертизи та 

чітким викладенням питань, що стосуються її предмета. В ухвалі (постанові) 

має бути зазначено, які питання, що їх подали учасники судового розгляду, з 

яких мотивів відхилено.  

У випадках, коли провести експертне дослідження в судовому засіданні 

неможливо, суд, керуючись статтями 273 та 310 КПК України, робить ухвалу 

про проведення судово-товарознавчої експертизи і передає її з необхідними 

матеріалами до судово-експертної установи для виконання в порядку, 

передбаченому ст. 198 КПК України. Залежно від тривалості експертних 

досліджень і складності справи суд може або оголосити перерву, або відкласти 

слухання справи, або продовжити судове слідство і досліджувати інші докази. 

Судове слідство може використовувати таку процесуальну дію, як допит 

експерта-товарознавця в суді, передбачену ст. 311 КПК України. Його 

проводять після оголошення висновку експерта-товарознавця, коли експертові 

ставлять запитання для роз’яснення і доповнення його висновку. Запитання 

спочатку ставить прокурор, потім потерпілий, цивільний позивач, цивільний 

відповідач, їхні представники, захисник, підсудний, суддя та народні засідателі. 

Усі питання, які ставляться експерту-товарознавцю, та відповіді на них вносять 

до протоколу судового засідання. Після проведення необхідних експертних 

досліджень експерт-товарознавець складає висновок. Відповідно до                

ст. 200 КПК України, ст. 60 ЦПК України та ст. 42 ГПК України висновок 

повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені на їх 

підставі висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання. У 
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висновку обов’язково зазначають: коли, де, ким (прізвище, освіта, 

спеціальність, учений ступінь і звання, посада експерта), на якій підставі 

проведено судово-товарознавчу експертизу, хто був присутній під час її 

проведення, які матеріали експерт використав та які провів дослідження.  

Відповідно до ст. 42 ГПК України висновок експерта-товарознавця 

подають до господарського суду в письмовій формі і копія його надсилається 

сторонам. Якщо експерт-товарознавець під час проведення досліджень 

встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких не були 

поставлені питання, він має право свої міркування долучити до висновку. 

Мотивований висновок експерт-товарознавець дає у письмовій формі. 

Висновок судово-товарознавчої експертизи з матеріалів кримінальних справ 

має відповідати вимогам, зазначеним у ст. 242 КПК України, оголошується в 

судовому засіданні та приєднується до матеріалів справи.  

Щодо використання висновку судово-товарознавчих експертиз за 

матеріалами цивільних справ, то суд має право запропонувати експерту-

товарознавцю дати усне пояснення до свого висновку. Висновок приєднують до 

справи, а усне пояснення заносять до протоколу, прочитують експертові та він 

його підписує. Коли до проведення судово-товарознавчої експертизи залучено 

декілька експертів, вони можуть радитись між собою, і коли приходять до 

одного висновку, то всі підписують його. Коли хтось із експертів не згоден із 

висновками інших, він складає свій окремий висновок. Відповідно до чинного 

законодавства висновок експерта-товарознавця для суду не є обов’язковим, 

його оцінює суд відповідно до вимог ст. 62 ЦПК України. Незгода суду з 

висновком експерта повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі.  

Якщо є необхідність провести дослідження нових об’єктів або інших 

обставин справи, суд призначає нову експертизу, яка не є додатковою. 

Повторна судово-товарознавча експертиза призначається, коли є сумніви у 

правильності висновку експерта-товарознавця, пов’язані з його недостатньою 

обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, а також 

за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують 
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порядок призначення і проведення експертизи ст. 312 КПК України,                

ст. 150 ЦПК України, ст. 42 ГПК України). На наше переконання, зазначені 

дослідження належать до того виду судової експертизи, що і до судового 

товарознавства.  

Судову та товарознавчу експертизи товарів та послуг здійснюють у межах 

кримінального провадження та цивільних спорів відповідно до законодавства.  

Під час товарознавчого дослідження можуть давати висновки за 

основними споживчими показниками, а також дослідження можуть проводити 

за документами, які супроводжують виготовлення та реалізацію товарної 

продукції.  
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Зростання популярності планшетів відбувається через необхідність постійно 

бути онлайн. Кишенькові гаджети купують для постійного серфінгу в 

соцмережах, роботи, навчання, перегляду фільмів, комп’ютерних ігор. В даній 

статті було підготовлено огляд ринку планшетів на прикладі продукції 

популярних виробників, що користуються попитом серед споживачів в Україні. 
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Планшети, або як їх інколи називають «планшетні ПК», є різновидом 

мобільного комп’ютеру. У своєму сучасному вигляді мають зазвичай дисплей з 

діагоналлю 7 чи 10 дюймів. Перевести дюйми до більш звичної метричної 

системи можна, помноживши ці числа на 2,54. Робота з планшетом 

здійснюється за допомогою сенсорного екрана та пальців, тому, на відміну від 

персонального комп’ютера, потреба підключати окрему клавіатуру та мишку 

відсутня. Апаратна платформа використовується такого ж типу, як у 

смартфонах. Найбільш розповсюджені з них – Android, iOS, Windows. Зазвичай 

планшети мають можливість постійного інтернет-підключення через Wi-Fi або 

3G чи 4G мережі. Власне у доступі до мережі інтернет і полягає основний сенс 

планшетного ПК.  

Основна мета створення планшету – збільшення комфорту інтернет-

серфінгу, використання веб-інтерфейсів та додатків. На великому, у порівнянні 

зі смартфонами, дисплеї це робити зручніше, а менші габарити ніж у нетбуків 



52 

та ноутбуків сприяють вільному транспортуванню. Превагами в даному 

випадку є зручний розмір та збільшений час автономної роботи, недоліками є 

менший  функціонал, що не дає можливості повноцінно замінити персональний 

комп’ютер [1]. Зважаючи на зручність та багатофункціональність планшетів 

проблема аналізу ринку та асортименту даних товарів є актуальною. 

В сучасному вигляді планшети з’явились на початку 2000-х років. Але 

масову популярність отримали з виходом Apple iPad у 2010-му році. Ця модель 

мала діагональ дисплею 9,7 дюйма та була за своєю суттю збільшеним 

смартфоном iPhone. Після успіху iPad тенденцію інтернет-планшетів підхопили 

інші виробники портативної техніки та почали випускати свої різновиди. Зараз 

кілька десятків виробників випускають різноманітні версії планшетів, серед 

яких визнані Samsung, Lenovo, Asus, Huawei та безліч брендів рангом нижче. 

Під час пошуку актуальних досліджень за даною тематикою було 

виявлено, що в офіційних джерелах опубліковано не багато інформації, тому 

основні дослідження ринку планшетів були проведені на основі даних з 

інтернет-ресурсів. Згідно з соціологічним дослідженням на основі проєкту 

громадської організації «Детектор медіа» (раніше – «Телекритика»), створений 

2010 року за підтримки Internews Network – MediaSapiens, було проведено 

дослідження «Молодь обирає смартфони, люди середнього віку – планшети, 

старшого – е-книжки», в ході якого було опитано більше 60000 споживачів, 

виявилося, що загальне проникнення планшетів серед користувачів складає                

8 %, але ще 22 % покупців висловили бажання отримати гаджет на зразок iPad 

або Galaxy Tab у найближчому майбутньому [2]. Планшети користуються 

попитом переважно серед покоління від 34 до 46 років. Саме серед цієї вікової 

категорії покупців виявило найбільше ентузіазму щодо планшетів, більше 9 % 

вже стали власниками такого пристрою. Ще 24 % від цієї групи готові 

приєднатися до їхнього числа [2]. Представники даного покоління з доходом 

більше $100 тис. на рік на 63 % імовірніше стануть власниками планшетів, ніж 

їхні однолітки. Також стало відомо, що 56 % серед 34-46-річних, які купили цей 

гаджет, регулярно діляться ним із іншими [2]. 
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Опираючись на дослідження Шотіка Т.М. та Ріжко І.А. [3] можна 

визначити, що ринок планшетів та смартфонів є важливою складовою ринку 

інноваційної продукції, котрий постійно розвивається і виступає в ролі 

«локомотиву» інноваційного ринку. Слід зазначити, що, окрім самого факту 

використання планшетів та комп’ютерів у господарсько-економічній 

діяльності, значна кількість технологій впроваджена у сферу економічного 

буття саме як наслідок науково-технічної діяльності розробників персональних 

комп’ютерів. Дані обставини потребують детального розгляду у зв’язку із 

значним впливом, що чиниться новітніми технологіями у галузі розвитку 

конкуренції як на мікрорівні, між окремими підприємствами, так і на 

макрорівні, між економіками держав та регіонів. Ілюстрацією цьому слугує той 

факт, що провідною конкурентною перевагою у сучасному світі вже не 

виступають екстенсивні фактори, а саме технологічне лідерство стає запорукою 

успішного ведення конкурентної боротьби. Накопичений науково-технічний 

потенціал став одним із ключових факторів розвитку економіки будь-якої 

країни як ефективної та конкурентоспроможної частини світового 

господарства. У провідних, з технологічної точки зору, державах світу, 

науково-технічний прогрес як джерело економічного зростання забезпечує 

близько 65 % реального збільшення ВВП [3]. 

Цілями статті визначено огляд асортименту представлених товарів на 

ринку планшетів в Україні, а також критеріїв вибору споживачами тих чи 

інших виробників. Асортимент товарів на ринку планшетів виділяється 

високою конкуренцією, не дивлячись на те, що ринок планшетів тільки починає 

розвиватися, цей розвиток досить стрімкий і на теперішній час на ринку 

представлено понад 50 виробників планшетів. Розглядаючи асортимент 

планшетів у магазинах, можна знайти понад 35 виробників планшетів таких, як: 

Acer, Alcate, Apple, Archos, Assistant, Asus, Blackview, Bravis, Evromedia, HP, 

Huawei, Impression, Jeka, Kodak, Lenovo, Luxpad, MATRIX, Nomi, Panasonic, 

Pixus, Prestigio, Samsung. Дані виробники планшетів користуються 

популярністю серед споживачів і виробляють як бюджетні, так і дорогі 

планшети [4]. 
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На сьогоднішній день на ранку є великий асортимент різних планшетів, які 

здатні дивувати численними функціями. Серед факторів, на які в першу чергу 

звертає увагу споживач, можна виділити такі: 

 наявність якісного екрану;  

 якісний і надійний корпус; 

 зовнішні характеристики;  

 надійність бренду;  

 престижність марки;  

 наявність відмінної камери;  

 можливість працювати з документацією;  

 наявність захищеності;  

 прийнятність ціни.  

Було проведено дослідження, в рамках якого порівнювались переваги 

різних виробників планшетів та попит на них. На основі отриманих даних 

можна зробити висновок, що найпопулярнішими зі всіх представлених на 

ринку планшетів є Lenovo, Samsung, Asus, Huawei, Apple, їх переваги над 

іншими виробниками наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 – Найпопулярніші виробники планшетів та їх переваги [5] 

№ Виробник Переваги Країна
1 2 3 4
1 Lenovo Доступність ціни, якісне програмне забезпечення, 

доступність у використанні. 
Найпопулярніші рішення – компактна і бюджетна 
модель з ОС Android 5.0 на борту, Lenovo IdeaTab 2 
A710F (від 1896 грн), а також Lenovo Yoga Tablet 2 
10.1 (від 6650 грн) з унікальним дизайном.

Китай 

2 SAMSUNG 
 

Велика кількість моделей, стильний дизайн, тонкий 
корпус, продуктивна начинка, відмінний екран  
відповідність ціни та якості, над потужні процесори 
Qualcomm Snapdragon  та безліч сучасних функцій. 

Південна 
Корея 
 

3 Asus Випуск класичних варіантів, які сповнені різними 
цікавими модифікаціями і головне доступними та 
прийнятними для багатьох цінами.

Тайвань

4 Huawei Ширина охоплення ринку різними ціновими 
сегментами, Від бюджетних до преміум класу, якісна 
акустична підсистема, певні моделі працюють на ОС 
Windows, що є винятком з модельного ряду пристроїв. 

Шеньчжень,
Китай 

5 Apple Висока цінова політика, вироби преміум класу, 
особливість програмного забезпечення на основі IOS, 
просте використання й інтуїтивна ОС, стабільна якість 
та ціна. 

Каліфорнія, 
США 
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У другому кварталі 2020 року світовий ринок планшетів продемонстрував 

найвищі темпи зростання за останні шість років. Причиною підйому називають 

попит на тлі переходу на дистанційний режим роботи і навчання. Дану 

інформацію можна дослідити в свіжому звіті Strategy Analytics. 

Проаналізувавши рівень продажу по мережах магазинів, можна провести 

аналітику продажу минулих років та 2020-го року. Протягом 2020-го року, в 

квітні-червні поставки планшетів зросли на 17 % і досягли в два рази більшого 

обороту даної продукції, ніж у минулих роках. Якщо віддалена робота і онлайн-

навчання перетворяться в норму після завершення пандемії, це сприятиме 

подальшому зростанню ринку планшетів [6]. 

Більш наглядно видно об’єми продажу, популярність виробників 

планшетів та рівень їх попиту серед населення на рис. 1, де показано ринкові 

частки продажу найбільших виробників планшетів.  

 

Рисунок 1 – Частки продажу провідних виробників планшетів, % [7] 

 

З рис. 1 видно, що переважна кількість покупців все ж таки надають 

перевагу більш відомим брендам виробників планшетів таких, як Samsung чи 

Huawei. Але, якщо порівнювати відсоток постачання та реалізації з                 

2018-2020 роками, то найзначніша надбавка щодо постачання планшетів – на     

51 % – зареєстрована у Lenovo. Samsung і Huawei покращили показники на                 

40 % і 45 % відповідно, а у Amazon зростання було в межах 33 % [7]. 

Проаналізувавши ринок планшетних комп'ютерів, можна зробити наступні 

висновки:  
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– ринок планшетних комп'ютерів тільки почав розвиватися, але вже 

присутня велика кількість виробників, що приводить до жорсткої конкуренції. 

Це добре для покупців, адже тоді продукт буде постійно вдосконалюватись і 

ціна буде зменшуватись;  

– ціна на продукцію різних компаній є різною і за допомогою неї 

виробники намагаються привернути увагу споживачів. Більшу увагу виробники 

все ж приділяють технічним та зовнішнім характеристикам. Як показали 

дослідження, частина покупців готова платити за продукт більше, якщо його 

можливості та якість відповідають ціні;  

– придбання планшетів в перші дні їх існування було проявом ефекту 

«сноба», адже вони дорого коштують, надають, поки що, менше можливостей, 

ніж ноутбуки чи нетбуки, але їх купують, бо цього немає в інших. Згодом вони 

стали більш доступними і проявився «ланцюговий» ефект, люди почали 

скуповувати продукт, бо це стало модним;  

– оскільки постійно зростає популярність і доступність планшетних 

комп'ютерів, зростають обсяги продажу. Це призведе до стрімкого зростання 

випуску та подальшого споживання цього продукту.  
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У статті висвітлено сучасний стан світового та вітчизняного ринку 

телевізійної техніки. Визначено лідерів у виробництві телевізорів на ринку. 

Розглянуто ринок телевізорів та його основні характеристики й особливості 

функціонування. Виокремлено найбільші країни-імпортери та експортери. 

Визначено проблеми, які перешкоджають зростанню вітчизняного ринку 

телевізорів та подано прогноз щодо подальшого розвитку світового і 

вітчизняного ринку побутової техніки. 

Ключові слова: телевізори, побутова техніка, ринок, виробництво, експорт, 

імпорт. 

Вже кілька десятиліть поспіль людство не може уявити своє життя без 

побутової техніки. Плоди технічного прогресу увійшли в наше повсякденне 

життя і стали його невід’ємною частиною. В нових економічних умовах 

споживачі намагаються інвестувати свої заощадження в технічно складні 

товари тривалого користування, такі? як побутова техніка та електроніка, 

комунікації. Зростаюча кількість пропозицій, збільшення кількості місць для їх 

придбання, використання багатоканальних технологій продажу та просування в 

торгівлі призвели до того, що торгові мережі мають проблеми з пошуком 

найкращих способів залучення та утримання покупців. Актуальність теми 
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полягає в тому, що виробництво телевізійного обладнання глобалізується, про 

що свідчить постійне зростання його динаміки. З розвитком та 

розповсюдженням процесів глобалізації, інформаційних технологій, 

технологічних тенденцій у світі відбуваються відповідні зміни у виробництві 

телевізійної техніки. Успішна адаптація до змін є запорукою успіху учасників 

ринку та закріплення національних позицій на світовій арені. Тому вивчення 

еволюційних змін та особливостей міжнародного та вітчизняного ринку 

телевізійної техніки залишається актуальним та важливим. 

Вагомий внесок в аналіз сучасного стану світового ринку побутової 

техніки зробили провідні вітчизняні вчені: Ю.В. Полякова, Г.І. Капінос,                

А.Ф. Джинджолія, О.В. Булюк, Л. Акуленко та ін.Серед українських фахівців, 

які здійснювали огляд вітчизняного ринку телевізорів, варто зазначити 

дослідження І.І. Васильєвої [1].  

Метою статті є аналіз стану та структури світового та вітчизняного ринку 

телевізорів і виявлення загальних тенденцій його розвитку. 

При дослідженні було застосовано загальнонаукові та спеціальні методи: 

аналізу й синтезу, порівняння та узагальнення офіційних даних Державної 

служби статистики України, Державної митної служби України; використано 

методи логічного аналізу й узагальнення наукової літератури, статистичних 

даних щодо експорту та імпорту товарів тощо [2-4].  

Серед промислових товарів, призначених для особистого споживання, 

виділяють специфічну групу товарів культурно-побутового вжитку. До 

культурно-побутових товарів відносять побутову електронну апаратуру 

(телевізори, магнітофони, відеотехніку, персональні комп’ютери, 

калькулятори), годинники, фотоапаратуру та ін. Наведені товари, називають 

товарами тривалого користування, оскільки розглянутий у часі період їх 

споживання визначає особливості ринку цих товарів. Більшість указаних 

товарів є складними технічними виробами і їх виробництво переважно 

сконцентровано на підприємствах машинобудування, приладобудування, 

електроніки та електротехніки. Разом з іншими видами машин, обладнання, 
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транспортних засобів культурно-побутові і господарські товари являють собою 

не тільки найбільш завершений вид продукції серед готових виробів, а й 

характеризують науково-технічний потенціал і рівень розвитку країн-

виробників, оскільки саме у ці товари закладено найбільш кваліфіковану 

працю, яка на світовому ринку оцінюється найвище [6]. 

Згідно з даними аналітичних компаній світові продажі телевізорів в 2020 

році досягнули найвищого значення за останні п'ять років. В основі статистики 

лежать два фактори. По-перше, в результаті вимушеного «домашнього арешту» 

через пандемію телевізор став важливим засобом проведення дозвілля. По-

друге, спрацював так званий відкладений попит, коли закриті торгові центри 

почали знову відкриватися по всьому світу і споживачі стали здійснювати 

покупки, які вони планували раніше.   

Згідно з даними аналітичної компанії Omdia по всьому світу було 

реалізовано майже 224 млн. ТВ-пристроїв. В грошовому вираженні виручка в 

2020 склала 97,8 млрд. доларів, в 2019 р. виручка досягла 105,47 млрд. доларів. 

Оглядачі пов'язують скорочення з більш високою часткою онлайн-продажу зі 

знижками. Середня ціна телевізорів впала з 473,1 до 436,5 долара.  

Станом на кінець вересня 2020 року Samsung продала 49 млн. телевізорів. 

Фахівці відзначають зростаючий інтерес споживачів до новітніх дисплейним 

технологій в телевізорах. Так, продаж QLED TV з екранами на квартових 

точках в 2020 році збільшились на 54 % і досягнули майже 9,2 млн. штук. 

Реалізація OLED-телевізорів, найбільшим виробником яких вважається LG 

Electronics, піднялася на 18 % до 3,54 млн. штук. Все більше затребуваними 

стають ТВ-моделі великого розміру.  

За оцінками Omdia, продаж 50-дюймових телевізорів зріс на 5,8 %,                 

60-дюймових – на 15,9 %, а в сегменті пристроїв з діагоналлю дисплея                

70 і 80 дюймів збільшились на 43,4 % і 80 % відповідно. Попит на невеликі 

моделі, навпаки, знизився. Поставки 40-дюймових телевізорів скоротились на 

6,4 % і були в межах 56,73 млн. штук. Фахівці очікують подальшого 

загострення конкуренції між учасниками ринку і вихід нових моделей преміум-

класу і телевізорів надвеликого розміру. 
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Домінуюче становище на світовому ринку телевізорів належить США, 

Японії, деяким країнам Західної Європи: Німеччині, Великій Британії і Франції. 

В останнє десятиріччя на цих ринках з’явилася і з успіхом конкурує з 

названими країнами продукція південнокорейських та китайських виробників.  

Зростання авторитету на ринку високотехнічних товарів нових 

індустріальних країн (НІК), до яких, окрім Північної Кореї, відносять Тайвань, 

Сінгапур, Гонконг, ілюструє зростання їхньої частки у світовому експорті 

високотехнічних товарів за останні 20 років з 1 % до 9 %. Південна Корея 

вийшла на трете місце у світі після США та Японії щодо виробництва 

кольорових телевізорів та відеодвійок. Її компанії «Голдстар» та «Самсунг» 

успішно конкурують на світовому ринку з відомими американськими, 

японськими та західноєвропейськими виробниками. 

В Україні виробництво телевізорів розвивалося до 90-х років ХХ століття. 

Вітчизняні підприємства щорічно випускали 3-3,5 млн. телевізійних приймачів 

торгових марок Electron, Berizka, Foton, Vesna, Orizon та Slavutych, які були на 

99 % зібрані з вітчизняних компонентів. 

Років двадцять тому телевізійна техніка, зроблена в Україні, користувалася 

попитом у всіх республіках колишнього СРСР і в багатьох країнах Центральної 

та Східної Європи. Після розпаду СРСР обсяги випуску почали різко 

знижуватися: економіка стагнувала, фінансування НДІ, які розробляли і 

модернізували електроприлади, припинилося, в умовах гіперінфляції більшість 

підприємств виживала лише за рахунок бартеру [7].  

Незважаючи на те, що в Україні наразі фактично вілсутнє виробництво 

телевізорів, існує кілька вітчизняних компаній, які виробляють телевізори на 

основі імпортних компонентів, переважно з Китаю. Серед них – українська 

компанія KIVI, яка виробляє сучасні LCD-телевізори. Продукція компанії 

відповідає останнім тенденціям телевізійних технологій, має стильний дизайн, 

найвищу якість зображень та швидкий та сучасний інтерфейс [8].  

До 2015 року Львівський телевізійний завод «Електрон» успішно виробляв 

телевізійну апаратуру, прилади відеоспостереження та прилади цивільного та 
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військового призначення. Обладнання виготовлялось із використанням 

комплектуючих зарубіжних компаній: мікропроцесорів та дисплеїв від Philips, 

Panasonic, Samsung, LG, Thomson. Однак з 2017 року компанія значно 

скоротила виробництво, що пов’язано з меншою рентабельністю [9]. 

Наразі імпорт телевізорів значно перевищує експорт як у натуральному, 

так і у вартісному вираженні. Основними імпортерами такої продукції  в 

Україну є Китай, Корея, Малайзія.  

Близько 23 % українського ринку побутової техніки та електроніки в                

2019 році припало на «сірий імпорт». У грошовому еквіваленті він склав                

20,5 млрд. грн ($792 млн.).  

«Cірим імпортом» називається товар, що потрапляє в Україну без 

оформлення відповідних митних процедур, включно з несплатою мита і ПДВ 

на імпорт. 

Найчастіше «сірими» завозять смартфони і телевізори – на них сукупно 

припадає 57 % усього такого імпорту. Велика частина «сірих» телевізорів 

також знаходиться у високій ціновій категорії і надходить із Польщі. Серед 

телевізорів «в сіру» найбільше завозились Samsung, LG та Sony. Частка 

«сірого» імпорту електроніки в Україні становить загалом 23 % від загального 

обсягу продажу, у грошовому еквіваленті це 792 мільйони доларів, або майже 

21 мільярд гривень [5]. 

За даними вітчизняних торгових мереж з продажу телевізорів, ринок цієї 

продукції має такий рейтинг в залежності від фірм виробників (табл. 1). 

Таблиця 1 – Рейтинг телевізорів в залежності від фірм виробників [10] 

Категорія Місце Найменування Рейтинг 
Кращі виробники 
телевізорів преміум і 
середнього классу 

1 Sony 9.9 / 10 
2 LG 9.8 / 10 
3 Samsung 9.8 / 10 
4 Panasonic 9.7 / 10 

Кращі виробники 
телевізорів 
середнього рівня 

1 Philips 9.7 / 10 
2 TCL 9.6 / 10 
3 Hyundai 9.4 / 10 

Кращі виробники 
недорогих 
телевізорів 

1 BBK Electronics 9.5 / 10 
2 Supra 9.4 / 10 
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Традиційно «тримають марку» старі відомі виробники з Японії. З точною 

передачею кольорів – телевізори Sony, Panasonic, з яскравішою, хоч і не дуже 

натуральною, картинкою – Samsung або LG.  

Є й також у телевізорів «розумні» функції, керовані різними операційними 

системами – Android, Opera, Firefox. 

Як правило, доступністю відрізняються прості в плані функціональності 

моделі від раніше добре відомих японських або європейських, а нині російсько-

китайських чи турецьких брендів, таких як Supra, BBK, TCL, Thomson, Grundig, 

Telefunken і ін. Їх найчастіше розглядають у випадках, коли цього самого 

бюджету не вистачає або з якихось причин немає бажання платити більше. 

Після проведеного аналізу необхідно відзначити, що більшість покупців 

телевізорів не купують українські телевізори саме тому, що на сьогоднішній 

день не існує чіткого маркетингового плану по виходу вітчизняних телевізорів 

на український ринок. Після зниження мита до 10 % на ввіз готового телевізора 

стало більш доцільним імпортувати його з-за кордону, ніж виготовляти 

усередині країни. Можна говорити про перерозподіл цінових сегментів – 

збільшення частки преміум-сегмента, а також перерозподіл попиту на різні 

види телевізорів, зокрема збільшення частки плазмових та рідкокристалічних 

телевізорів. Сучасними особливостями ціноутворення є тенденція до зниження 

ціни виробника телевізорів за рахунок залучення у виробництво дешевої 

робочої сили (Азія), підвищення витрат на транспортування техніки та 

просування її на ринку країн-імпортерів, що пов’язано територіальною 

розірваністю країн-виробників та імпортерів телевізорів та наявністю 

внутрішньодержавної конкуренції. Особливо привабливими для виробників 

телевізорів є ринки країн СНД в рамках низької конкуренції, високого 

споживчого попиту на цей товар, практично відсутнього внутрішнього 

виробництва, помірних митних обмежень, ймовірності ввезення контрабандної 

продукції тощо. Проведений аналіз дав можливість визначити таку основну 

тенденцію, що спостерігається у конкурентних відносинах на європейському та 

світовому ринку телевізорів: скорочення ринку оптової торгівлі та зміщення 

зусиль торговельних компаній у бік роздрібної торгівлі. Це зумовлено 

зниженням рентабельності внаслідок гострої цінової конкуренції та початкової 

насиченості ринку.  
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Вітчизняне виробництво телевізійного обладнання в даний час практично 

відсутнє, задоволення споживчого ринку зумовлене виключно імпортом з 

Китаю, Малайзії, Кореї. Однак є малі підприємства, які виробляють телевізори 

з використанням імпортних компонентів. Відновлення на ринку можливе за 

умови стабілізації та поліпшення економічної та політичної ситуації в Україні 

та державної підтримки розвитку обробної промисловості. 

Таким чином, сучасний ринок виробництва телевізорів є сегментованим та 

монопольним, оскільки більшість ніш та сегментів тривалий час контролюється 

окремими виробниками та брендами телевізійної техніки. Також існує динамізм 

у його розвитку, що зумовлено проникненням світових виробників на ринки 

країн СНД, Латинської Америки, зростанням виробництва китайської побутової 

техніки в рамках використання дешевої робочої сили. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

На сьогоднішній день багато підприємств незалежно від їх масштабів і сфери 

діяльності не здатні легко і швидко адаптуватися до динамічно мінливих умов, 

внаслідок чого зростають витрати, скорочується прибуток, губляться позиції 

серед конкурентів, і, в гіршому випадку, підприємство змушене повністю 

припинити свою діяльність. Стратегічне управління направлено на реалізацію 

дій, що визначають ефективність діяльності підприємства в довгостроковій 

перспективі. 

Ключові слова: стратегічне планування, стратегія, управління, план, 

менеджмент. 

Постановка  наукової проблеми. В умовах сучасної економічної діяльності 

будь-яке підприємство має мати ретельно розроблений план своєї діяльності, 

оскільки його наявність сприяє підвищенню прибутковості та ефективності. За 

його відсутності підприємство навряд чи може впоратися зі швидкими 

зовнішніми змінами зовнішнього середовища та приймати правильні 

управлінські рішення, недостатнє розуміння важливості планування може бути 

показником неякісного управління підприємством. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття концепції  і етапів 

стратегічного планування спрямованого на підвищення ефективності роботи 

підприємств. 
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Як вітчизняна, так і 

зарубіжна наукова література приділяє велику увагу теоретичним і практичним 

питанням стратегічного планування. Відомі вчені долучились до досліджень з 

питань стратегічного управління, такі як: М. Портер, П. Уденберг, А. Томпсон, 

А . Стрікленд, Г. Мінцберг, X . Віссема, Р. Кох, Д. Траут та інші. Значний 

внесок у подальший розвиток теорії і методології стратегічного управління 

принесли роботи Г. Азосва, І. Александрова, І. Бланка, В. Герасимчука,                

В. Голікова, О . Градова, О. Віханського, П. Забеліної, М. Круглова,                

А. Наливайко, В. Пастухової, О. Поважного, А. Старостіної, Р. Фатхутдінова,   

3. Шершньова, та інших. Важливість і змістовність великої кількості 

досліджень демонструє не лише науковий інтерес до цього питання, а й 

відчутну потребу з боку суб'єктів ринкового простору щодо використання їхніх 

результатів в пракгиці управління підприємствами. [4] 

Виклад основного матеріалу. Фундаментом розвитку підприємства зараз 

вважається стратегічне управління. Стратегічне управління - це управління, що 

базується на людському потенціалі, як основі організації, орієнтує виробництво 

на потреби споживачів, яке гнучко реагує і здійснює своєчасні зміни в 

організації, що відповідають виклику з боку оточення і дозволяють домагатися 

конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість організації виживати в 

довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей. Різниця між 

стратегічним управлінням і традиційним полягає в тому, що в першому випадку 

проводиться аналіз умов зовнішнього середовища, розробляється і реалізується 

стратегія, як програма визначених дій для досягнення довгострокових цілей. 

Роль стратегії полягає в створенні для підприємства орієнтирів високої 

продуктивності, конкурентних переваг і плану дій для задоволення потреб 

населення та стабільних ринкових позицій. Без правильно сформульованої 

стратегії організація не зможе досягти поставлених цілей і не наблизиться до 

запланованого результату, оскільки без бачення майбутнього і обліку інновацій 

вона перебуватиме в стані внутрішньої стагнації, при цьому втрачається 

конкурентоспроможність і погіршуються результати діяльності.[1] 
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Стратегічне планування можна розглядати як динамічну сукупність 

взаємопов'язаних управлінських процесів, які логічно випливають один з 

іншого. У той же час неодноразово помітно існування стійкого зворотного 

зв'язку і вплив кожного процесу на інші. На рис. 1 дана принципова схема 

контуру стратегічного планування . 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципова схема контуру стратегічного планування [2] 

 

Так, процес стратегічного планування включає в себе:  

1) визначення місії підприємства, організації;  

2) формулювання цілей і завдань функціонування підприємства, 

організації; 

3) оцінку і аналіз зовнішнього середовища;  

4) оцінку і аналіз внутрішнього середовища;  

5) розробку і аналіз стратегічних альтернатив; 

6) вибір стратегії. 

Процес стратегічного управління (крім стратегічного планування) включає 

також:  

1) реалізацію стратегії;  

2) оцінку і контроль виконання стратегії. 

Основні компоненти стратегічного планування полягають у наступному: 

1. Визначення місії підприємства.  

Даний процес полягає в тому, щоб встановити сенс існування фірми, її 

призначення, та яку роль і місце вона займає в ринковій економіці. Напрямок, 

на який фірми орієнтуються, виходячи з ринкових потреб, характеру 

споживачів, особливостей продукції і наявності конкурентних переваг 

характеризується за допомогою цього процесу. 

1. Місія 
підприємства 

2. Цілі 
підприємства 

3. Аналіз та 
оцінка 

4. Аналіз та 
оцінка 

8. Оцінка 
стратегії 

7. Реалізація 
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5. Розробка та 
аналіз 
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2. Формулювання цілей і завдань. 

Для опису характеру і рівня ділових домагань, застосовуються терміни 

«цілі» і «завдання». Цілі і завдання повинні відображати рівень обслуговування 

споживачів. Вони повинні бути мотивацією для людей, які працюють на 

підприємстві. Цільова картина повинна мати принаймні наступні типи цілей: 

 якісні цілі; 

 кількісні цілі; 

 стратегічні цілі. 

Цілі для нижчих рівнів фірми розглядаються як задачі. Основні принципи 

формування системи цілей стратегічного плану складаються з:  

1) вимірності;  

2) ієрархічності побудови;  

3) досяжності;  

4) стимулювання на досягнення бажаного результату;  

5) гнучкості;  

6) чіткості формулювання. 

3. Аналіз і оцінка зовнішнього середовища. 

Стратегічний аналіз вимагає чіткого поняття того, на якій фазі розвитку 

знаходиться підприємство. Для визначення «поточного стану» і виявлення умов 

подальшого функціонування і розвитку підприємства застосовуються методи 

стратегічного аналізу, які дозволяють системно проаналізувати фактори 

зовнішнього навколишнього середовища і ресурсного потенціалу підприємства. 

Головна мета стратегічного аналізу полягає в інформаційному наповненні 

процедури стратегічного планування та управління. Оцінка цієї інформації 

дозволяє ефективно провести процес визначення мети й вибору стратегічних 

альтернатив. Оскільки даний процес забезпечує базу для вироблення стратегії 

поведінки, він вважається вихідним процесом стратегічного планування. [4] 

4. Аналіз і оцінка внутрішнього середовища. 

Аналіз внутрішнього середовища визначає ті внутрішні можливості і 

потенціал, на які може розраховувати підприємство в конкурентній боротьбі в 
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процесі досягнення своїх цілей. Також він дозволяє сформулювати місію 

підприємства і краще усвідомити її мету. Внутрішнє середовище досліджується 

за такими напрямками: 

 фінанси; 

 маркетинг; 

 кадровий потенціал; 

 виробництво; 

 організаційна структура і т.п. 

5. Розробка і аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегії (етап 5, 6). 

На цьому етапі приймаються рішення про те, як підприємство буде 

досягати своїх цілей і реалізовувати корпоративну місію. Відповідно до циклу 

розвитку підприємства виділяються три базових стратегії: зростання, 

стабілізації і виживання. 

6. Реалізація стратегії. 

Виконання стратегічного плану є критичним процесом, оскільки в разі 

реального плану призводить підприємство до успіху. Також буває і навпаки: 

добре пророблений стратегічний план може «провалитися», якщо не вжити 

заходів щодо його реалізації. Не мало випадків, коли підприємства виявляються 

не в змозі здійснити обрану стратегію. Причинами того можуть послужити: 

- непередбачені зміни у зовнішньому середовищі; 

- невірно проведений аналіз і помилкові висновки; 

- невміння підприємства залучити до реалізації стратегії свій внутрішній 

потенціал. 

Необхідно мати чіткий план дій по реалізації стратегії, який передбачає 

забезпечення плану всіма необхідними ресурсами. 

6. Оцінка і контроль стратегії. 

Для цього етапу властиво забезпечення зворотного зв'язку між процесом 

досягнення цілей, які передбачені стратегічним планом, і самими цілями. 

Головне завдання такого контролю полягає в тому, щоб з'ясувати, якою мірою 

реалізація стратегії призводить до досягнення цілей і місії фірми. Тому 

коригування за результатами стратегічного контролю може стосуватися як 

цілей фірми, так і стратегії. 
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Практика показує, що підприємство досить рідко обмежується рамками 

лише однієї стратегії в чистому вигляді, оскільки в цьому випадку неможливо 

врахувати всі фактори зовнішнього і внутрішнього середовища і швидко 

відреагувати на зміни, що відбуваються. Для отримання максимально вигідного 

результату рекомендується застосовувати комбінацію одночасно кількох 

стратегій, оскільки кожна стратегія має свої переваги та недоліки, що 

впливатимуть на діяльність підприємства. [4] 

Звичайно, кожне підприємство, виходячи зі своєї специфіки (розміру, роду 

діяльності, місця на ринку і т.д.), може конкретизувати процес стратегічного 

планування, за рахунок зменшення або збільшення його етапів. 

На жаль, стратегічне планування не може передбачити майбутнє в повній 

мірі. Картина майбутнього, яка ним формується - його опис за сценарієм, який 

носить імовірнісний характер. Не важко помітити, що не в повній мірі 

недосконалий опис майбутнього набагато краще, ніж його відсутність зовсім. 

Загалом стратегічне планування є симбіозом інтуїції і мистецтва вищого 

керівництва організації по постановці і досягненню стратегічних цілей, які 

спираються на розробку стратегічних планів і володінням конкретними 

методами передпланового аналізу. 

Без стратегічного управління, організація, безумовно, може 

функціонувати, але в цьому випадку тривалість і якість її роботи можна 

поставити під сумнів. Відсутність даного типу управління робить підприємства 

уразливими перед конкурентами і непередбачуваними змінами зовнішнього 

середовища. 

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що в умовах нестабільності 

сучасної економіки стратегічне управління є основою розвитку підприємства, а 

стратегія є необхідним елементом даного типу управління. Керівники повинні 

перебудовуватися на тип стратегічного управління, відповідально підходити до 

вибору стратегії для специфіки свого виробництва і приділяти великого 
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значення питанню стратегічного планування. Правильно обрана і реалізована 

стратегія дозволяє компанії швидше адаптуватися до нових змін середовища, 

посилити позиції на ринку і підвищити свою конкурентоспроможність, а також 

раціонально використовувати наявні ресурси, щоб ефективно функціонувати в 

довгостроковій перспективі. Від стратегічного управління безпосередньо 

залежить успіх підприємства і його розвиток. 
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конкурентоспроможність продукції, маркетингові конкурентні переваги 

продукції.  

Постановка проблеми. Принципи управління маркетинговими 

конкурентними перевагами продукції, які використовуються в періоди її 

стабільності і зростання, в умовах нестабільності зовнішнього середовища не 

можуть бути реалізовані. Головними проблемами в цих умовах стають: 

визначення самого поняття маркетингової конкурентної переваги, її структури 

та джерел, вибір критеріїв оцінки рівня цієї маркетингової переваги, а також 

виявлення впливу маркетингових конкурентних переваг продукції на 

формування конкурентоспроможності підприємства. 

Аналіз історичних тенденцій в динаміці, теоретичного і методологічного 

підходів до стратегій управління маркетинговими конкурентними перевагами 

показав, що зазначені проблеми потребують нового теоретичного осмислення, 

відповідно до сучасних умов функціонування національної економіки, а також 

розробки методичних підходів до вирішення проблем управління 

маркетинговими конкурентними перевагами. Цим і визначається актуальність 

теми статті. 

Формулювання цілі статті. Виявлення впливу маркетингових 

конкурентних переваг продукції на формування її конкурентоспроможності. 

Результати дослідження. Теорія маркетингових конкурентних переваг 

історично розвивалася, починаючи з аналізу конкурентних переваг країн на 

міжнародному ринку. 
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Перші моделі (теорія абсолютних переваг А. Сміта («Дослідження про 

природу і причини багатства народів» 1776 р.), теорія відносної переваги                

Д. Рікардо («Засади політичної економії і оподаткування» 1817 р.) і похідні від 

них теорії) відрізнялися ресурсним підходом до визначення 

конкурентоспроможності, тобто джерелом конкурентної переваги була вартість 

ресурсів, крім того, автори використовували безліч спрощень: вільна (без будь-

яких державних обмежень) торгівля між країнами, вільний перетік ресурсів на 

ринку праці і капіталу, включення в модель лише одного або двох факторів  

виробництва (найчастіше – праця і капітал).  

Протягом XX століття відбувається поступове зміщення 

макроекономічного аналізу до мікроекономічного – в дослідженнях на перший 

план виходить не конкуренція між країнами, а конкуренція між фірмами і 

продуктами. 

На основі узагальнення кількох теорій, які так чи інакше зачіпають аналіз 

конкуренції, виділяють п’ять основних типів маркетингових конкурентних 

переваг: 

- Ресурсні – маркетингові конкурентні переваги, які збільшують споживчий 

ефект, пов’язаний з ціновими характеристиками продукції. 

- Технологічні маркетингові конкурентні переваги обумовлені наявністю та 

експлуатацією технологій, які забезпечують економію на масштабах та 

збільшують споживчий ефект, пов’язаний з ціновими характеристиками 

продукції. 

- Інноваційні маркетингові конкурентні переваги формуються за рахунок 

реалізації у виробництві результатів науково-дослідних надбань, які 

дозволяють забезпечити пришвидшене оновлення номенклатури і асортименту 

продукції і за рахунок цього збільшувати споживчий ефект, пов’язаний з 

якісними параметрами продукції. 

- Глобальні маркетингові конкурентні переваги пов’язані з формуванням 

неекономічних (екологічних, соціальних) стандартів продукції [4]. 

У науковій літературі представлені різні точки зору на склад факторів, що 

визначають маркетингові конкурентні переваги продукції. 



73 

Так, П.С. Зав'ялов вважає, що конкурентні переваги продукції визначають 

наступні чинники: ціна, витрати на експлуатацію або споживання, наданий 

сервіс, реклама, імідж та авторитет фірми, співвідношення між попитом і 

пропозицією. Однак визначальним критерієм оцінки конкурентоспроможності 

продукції він вважає частку ринку, яку займає дана продукція [1]. 

Р. Фатхутдінов, посилаючись на Жан-Жака Ламбена, наводить наступні 

фактори (індикатори) маркетингових переваг товару: відносна частка ринку, 

витрати, відмінні властивості, ступінь освоєння технології, метод продажів, 

імідж (відомість) [5]. 

І.М. Ліфиць рекомендує наступну класифікацію факторів оцінки рівня 

маркетингових конкурентних переваг товару [3]: 

Рисунок 1 – Фактори конкурентних маркетингових переваг товару 

В. Царєв визначає такі параметри маркетингових конкурентних переваг 

продукції:  

1. Технічні (призначення, ергономічні, естетичні, нормативні,

класифікаційні, технічної ефективності, конструктивні). 

2. Економічні (одночасні, поточні, безпекові, параметри патентної чистоти,

екологічні) [6]. 

Фактори конкурентних переваг товару 
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Серед основних особливостей маркетингових конкурентних переваг 

продукції можемо визначити наступні: 

- відмінність від продукції конкурента, але обов’язково в кращу сторону; 

- можливість задовольнити потреби й вимоги споживачів на рівень краще 

за конкурентів, пропонуючи їм УТП (унікальну торгову пропозицію) та краще 

співвідношення «ціна-якість»; 

- процес формування маркетингових конкурентних переваг продукції 

(товару або послуги) відбувається на оперативному рівні; 

- вони визначаються для кожного виду продукції в межах порівняно 

короткого проміжку часу; 

- формуються маркетингові конкурентні переваги продукції на 

функціональному та раціональними рівнях сприйняття покупця й інших 

суб’єктів ринку; 

- визначення маркетингових конкурентних переваг продукції більше 

орієнтовано на споживача, ніж на власника підприємства, адже саме покупця 

більше цікавить ціна продукту/послуги, його якість і т.д. 

Конкурентоспроможність продукції формують наступні маркетингові 

конкурентні переваги товару: 

1. Якісні маркетингові конкурентні переваги продукції: вища порівняно з 

аналогічними конкурентами якість продукції, відповідність її стандартам якості 

та потребам споживачів. 

2. Організаційні маркетингові конкурентні переваги, до яких можна 

віднести конкурентоспроможний рівень післяпродажного обслуговування, 

індивідуальний підхід до конкретного споживача, а також прийнятні для нього 

методи продажу, вміння працювати з негативними враженнями споживачів та 

їхніми пропозиціями щодо покращення товару. Загалом, час зворотного зв’язку 

визначається для кожної окремої галузі свій, однак чим швидше надається 

відповідь клієнту, тим краще це позначатиметься на його сприйнятті як окремо 

продукту, так і підприємства в цілому. 

3. Комерційні маркетингові конкурентні переваги товару: ефективна 

цінова політика, низька собівартість товару/послуги, оптимальні витрати на 

обслуговування клієнта після купівлі продукту. 
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4. Технічні маркетингові конкурентні переваги товару формуються 

унікальністю товару/послуги, додатковою корисністю товару та наявністю 

права на інтелектуальну власність. 

5. Асортиментні маркетингові конкурентні переваги продукції 

визначаються структурою асортименту, частотою оновлення, можливістю 

запропонувати комплексне рішення для вирішення проблеми споживача та 

наявністю нових пріоритетних сфер використання цього товару/послуги. 

На нашу думку, щоб маркетингові конкурентні переваги продукту були 

довгостроковими та сильними, воно повинні відповідати 4 критеріям: 

 Корисність. Маркетингові конкурентні переваги продукту повинні 

приносити користь діяльності компанії, сприяти розробці стратегії, яка 

підвищить прибуток бізнесу. 

 Унікальність. Маркетингові конкурентні переваги продукту мають 

бути унікальними, не зустрічатися у конкурентів.  

 Захищеність. Маркетингові конкурентні переваги продукту повинні 

бути юридично захищеними.  

 Цінність. Маркетингові конкурентні переваги продукту повинні мати 

високу цінність для цільової аудиторії компанії.  

Визначення та аналіз маркетингових конкурентних переваг напряму 

впливає на формування конкурентоспроможності продукції.  

За своєю суттю конкурентоспроможність продукції – це оцінка 

споживачем визначальних маркетингових переваг у порівнянні з 

конкурентними перевагами аналогічних товарів, представлених на даному 

цільовому ринку. Властивість ця залежить не тільки від самого продукту, але й 

значною мірою від продуктів конкурентів, на фоні яких споживач і дає свою 

оцінку конкурентоспроможності саме цього товару, а точність цієї оцінки 

підтверджує фактом витрачення коштів на покупку. 

Висновки. Показник конкурентоспроможності продукції – це результат 

реалізації її маркетингових конкурентних переваг. Маркетингові конкурентні 

переваги характеризується сукупністю якісних і цінових характеристик 
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продукції, які задовольняють потреби споживачів. Рівень 

конкурентоспроможності продукції виявляється в результаті співставлення 

споживчих властивостей продукції, що поставляється на цільовий ринок, з 

аналогічними споживчими властивостями продукції, яка випускається 

конкурентами (у тому числі товарів-замінників), та  обумовлений 

принциповими маркетинговими конкурентними перевагами. На основі 

дослідження представлених в науковій літературі концепцій можна дійти 

висновку, що модель конкурентоспроможності продукції являє собою 

сукупність усіх притаманних їй в конкретний момент часу маркетингових 

конкурентних переваг та стратегії управління ними. Метою процесу управління 

маркетинговими конкурентними перевагами продукції є досягнення її 

стратегічної конкурентоспроможності через створення, реалізацію та одночасне 

коригування структури маркетингових конкурентних переваг з урахуванням 

мінливих зовнішніх обставин і внутрішніх факторів. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття присвячена теоретичним аспектам формування маркетингової 

стратегії підприємства. Розглянуто поняття маркетингова стратегія, 

відмінності між стратегічним менеджментом та стратегічним 

маркетингом, висвітлено різні погляди науковців на всіх етапах розвитку науки 

стратегічний маркетинг. 

Ключові слова: маркетингова стратегія, стратегічний маркетинг, 

стратегічний менеджмент, операційний маркетинг, управління маркетингом. 

Постановка проблеми. Перш ніж визначити організаційно-економічні 

аспекти формування маркетингової стратегії необхідно проаналізувати 

теоретичні основи стратегічного маркетингу. У зв'язку з цим потрібно детальне 

зупинитися на дефініціях «стратегія» та основні напрямки в школі 

стратегічного менеджменту, оскільки саме ці складові визначають базові 

елементи сучасного стратегічного маркетингу. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як показав проведений 

літературний огляд, можливість однозначного визначення дефініції «стратегія», 

практично відсутня. У теоретиків, експертів і практиків точки зору з цього 

приводу істотно відрізняються. Одні розглядають стратегію як 

ретроспективний процес, інші – як описовий, а треті як ітеративний. Поняття 

«стратегія» походить від грец. «Strategos» – «мистецтво генерала». Таким 

чином, термін має військове походження. У словниках, таке військове 

слововживання, визначається стратегія як «наука і мистецтво розгортання 

військ для бою», «область військового мистецтва, що охоплює питання теорії і 

практики підготовки країни і збройних сил до війни, її планування та ведення; 

досліджує закономірності війни. 

У число управлінських термінів поняття «стратегія» увійшло лише в 50-і 

роки XX століття, коли проблема реакції на несподівані зміни у зовнішньому 

середовищі набула великого значення. Спочатку сенс цього поняття був не 

цілком зрозумілий. Багато управляючих, топ-менеджерів і деякі вчені 

сумнівалися в корисності застосування нового поняття в теорії і практиці 

управління. Однак, в період переходу економіки розвинених країн на етап 

насичення ринку, гостро стали відчутними проблеми конкуренції. Бізнесмени 

та вчені стали шукати нові, нетрадиційні рішення цих проблем. Для прийняття 

рішень в політиці, виокремлення досягнень та переваг в порівнянні з 

конкурентами, вже в 60-і роки слово «стратегія» міцно увійшло в обіг в США. 

У 70-і роки поняття стало загальноприйнятим в практиці і теорії управління і в 

інших розвинених країнах. На сьогоднішній день одного загальновизнаного 

визначення стратегії не існує, як немає і загального, стандартного розуміння 

терміну стратегія [1]. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо різні варіації в трактуванні 

терміну провідними зарубіжними і вітчизняними вченими. 

Відомі американські вчені М.Х.Мескон, М. Альберт визначають стратегію 

як «детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб 

забезпечити здійснення місії підприємства і досягнення її цілей» [2]. 
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А.Чендлер в книзі «Стратегія і структура» дає наступне визначення: 

«Стратегія - це визначення основних довгострокових цілей і завдань 

підприємства, прийняття курсу дій і розподіл ресурсів, необхідних для 

виконання поставлених цілей». Визначення стратегії А.Чендлера часто 

доповнюється включенням в нього вимог економічності для прийнятих дій: 

«Стратегічна альтернатива визначається шляхом зіставлення можливостей і 

ресурсів корпорації з урахуванням прийнятного рівня ризику» [3]. 

А.А.Томпсон і А.Дж.Стрікленд в своїй роботі дотримуються думки, що 

стратегія - це «комбінація із запланованих дій і швидких рішень щодо адаптації 

до нових досягнень промисловості та нової диспозиції на полі конкурентної 

боротьби» [4]. 

Г.Мінцберг стверджує, що стратегія вимагає декількох - а саме п'яти 

визначень. Він наводить п'ять різних тлумачень слова «стратегія»: стратегія як 

план, як принцип поведінки, стала схема дій, як позиція, як перспектива і як 

спритний прийом, а також деякі їх взаємозв’язки [5]. 

На думку Беленова О.Н. «Стратегія являє собою комплекс завдань 

компанії, впорядкування цих завдань з урахуванням дії внутрішніх і зовнішніх 

факторів впливу, формалізацію конкретних варіантів здійснення планів 

компанії щодо виконання зазначених завдань і, нарешті, забезпечення 

відповідної реалізації цих планів, яке забезпечило б досягнення базисних цілей 

і завдань компанії» [6]. 

Коли мова йде про стратегію підприємства, необхідно мати на увазі, що, з 

одного боку, стратегія є чітко спланованою, а з іншого боку, що формується під 

впливом випадкових факторів. Переважання тієї чи іншої складової в кінцевій 

стратегії підприємства залежить від рівня нестабільності середовища 

функціонування компанії. Чим вища нестабільність маркетингового 

макросередовища, тим більше в стратегії компанії випадкового творчого 

підходу менеджерів до оцінки ситуації. З огляду на це, Соколова М.І. дає таке 

визначення: «стратегія - це комбінація із запланованих дій і швидких рішень 

щодо адаптації підприємства до нової ситуації, до нових можливостей 

отримання конкурентних переваг і новим загрозам ослаблення її конкурентних 

позицій» [7]. 
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Будь-яка стратегія підприємства складається з двох складових: 

 очікувана (ідеальна) стратегія, розроблена менеджерами з 

урахуванням змін зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; 

 реальна стратегія, яка сформувалася в результаті адаптації 

очікуваної стратегії до непередбачених змін середовища: важливе відкриття в 

техніці і технології, раптова зміна політичної ситуації в країні, несподівані дії 

конкурентів у вигляді виведення нового товару на ринок, зниження цін і т.д. 

Стратегія, таким чином, реалізується шляхом постійного коректування 

запланованих дій, адаптації намічених планів до нових змін. На слушне 

міркування А.А. Томпсона і А.Дж. Скрікленда, «стратегію найкраще 

розглядати як комбінацію із запланованих дій і швидких рішень щодо адаптації 

до нових досягнень промисловості та нової диспозиції на полі конкурентної 

боротьби» [4]. 

Ряд авторів пропонує трактувати стратегії через концепцію «П'ять                

П стратегії»: 

1. План – система заходів щодо досягнення поставлених стратегічних цілей 

компанії. 

2. Прийом – маневр, що вживаються з метою перехитрити конкурента, 

ввести його в оману, примусити виконати деякі дії. Наприклад, поширення 

чуток, чорний PR та ін. 

3. Патерн (від англ. «Pattern» - зразок, модель, система, стиль) – певна 

лінія, стиль, спрямованість поведінки менеджерів, особливо вищого рівня. 

Патерн включає два моменти: 

1) продумана заздалегідь лінія поведінки, стандартна стратегія; 

2) поведінка, яке вибудовується по ходу розвитку подій в процесі 

реалізації стратегії. 

4. Позиція – певний підхід компанії по відношенню до зовнішнього 

середовища. 

5. Перспектива – бачення своєї компанії з майбутнього: стратегічна 

концепція, побудована на основі вивчення особливостей кожної компанії, 

набору її ключових факторів успіху, як конкурентних переваг компанії, так і її 

слабких сторін і т.д.  
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Таким чином, стратегія підприємства може розглядатися двояко: або як 

заздалегідь відпрацьовані дії, що визначають набір заходів для досягнення 

заданих цілей, або як узагальнення раніше запроваджених дій. Зауважимо, що 

для вітчизняних підприємств другий підхід видається більш розумним, так як 

зрозуміти причину успіху або невдачі в минулому означає мати можливість не 

допустити помилку в майбутньому. Аналіз проведених дій завжди дешевше 

проектування нових. В цьому випадку відсутній ризик втрат, так як вони вже 

або були, або їх не було. Тому, починати впровадження стратегічних 

перетворень з ретроспективного аналізу дій компанії доцільніше, ніж відразу 

приступати до розробки перспективних стратегій. 

Визначення стратегії для підприємства принципово залежить від 

конкретної ситуації, в якій воно знаходиться. Зокрема, це стосується того, як 

керівництво підприємства сприймає різні ринкові можливості, які сильні 

сторони свого потенціалу фірма має намір задіяти, які традиції в області 

стратегічних рішень існують на підприємстві тощо. Фактично можна сказати, 

що, скільки існує фірм, стільки ж існує конкретних стратегій. Однак це ніяк не 

означає, що неможливо провести класифікацію стратегій.  

Аналіз практики вибору стратегій показує, що існують загальні підходи до 

формулювання стратегії і загальні рамки, в які вписуються більшість стратегій. 

У той же час завдання типізації стратегій ускладняються існуванням двох 

паралелей в науці управління: стратегічний менеджмент і стратегічний 

маркетинг, багато в чому мають єдине коріння і перегукуються. При цьому ряд 

авторів стверджує первинність менеджменту, а маркетинг в даному випадку 

розглядається як один з його напрямків. Інші автори наполягають на 

пріоритетності маркетингу і його принципів, що визначають підходи сучасного 

стратегічного менеджменту. 

Зупинимося на всіх точках зору. Як правило, термін «стратегічний 

менеджмент» або «стратегічне управління» позначає вищий прояв 

управлінської діяльності. Поняттю «стратегічний менеджмент» в світовій 

економічній літературі з менеджменту даються дуже різноманітні трактування. 
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Так, в широко відомій праці американського ученого А.А.Томпсона 

стратегічний менеджмент визначається як «діяльність, пов'язана з постановкою 

цілей і завдань підприємства і з підтримкою ряду взаємин між підприємством 

та оточенням, які дозволяють йому досягти своїх цілей, відповідають його 

внутрішнім можливостям і дозволяють залишатися вразливим до зовнішніх 

факторів ринку» [8]. 

За Дж.М.Хіггенсу, «стратегічний менеджмент – це процес управління з 

метою здійснення місії підприємства за допомогою управління взаємодією 

підприємства з його оточенням» [9]. 

З точки зору Дж.Пірса і Р.Робінсона стратегічний менеджмент – це «набір 

рішень і дій по формулюванню і виконанню стратегій, розроблених для того, 

щоб досягти мети підприємства» [10]. 

Ряд вітчизняних фахівців більш схильні використовувати термін 

«стратегічне управління». 

Колектив авторів, формулюють поняття «стратегічне управління» 

наступним чином: «це таке управління організацією, яке спирається на 

людський потенціал як основу підприємства, орієнтує виробничу діяльність на 

запити споживачів, гнучко реагує і проводить своєчасні зміни на підприємстві, 

що відповідають виклику з боку оточення і дозволяють досягати конкурентних 

переваг, що в сукупності дає можливість підприємствам виживати в 

довгостроковій перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей [1]. На їхню 

думку «стратегічному управлінню відводиться дуже важливе місце в процесі 

функціонування підприємства при здійсненні обраної ним стратегії, так як саме 

на цій стадії формуються умови для реалізації стратегії. Саме це в першу чергу 

є змістом того, що прийнято називати в стратегічному управлінні етапом 

реалізації стратегії». 

На наш погляд, поняття стратегічного менеджменту має бути розкрито з 

точки зору його функціональної реалізації – це діяльність менеджерів 

підприємства, яка пов'язана з розробкою місії, стратегічних планів, концепції 

довгострокового розвитку підприємства тощо. 
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Виділені принципи є досить загальними, і їх перерахування можна 

продовжити, але навіть такий загальний аналіз дозволяє проілюструвати 

складність процесу стратегічного менеджменту. Стратегічний менеджмент є 

галуззю науки і практики управління, що швидко розвивається, і виникла у 

відповідь на зростання динамізму зовнішнього середовища бізнесу. 

Проаналізуємо поняття «стратегічний маркетинг», що має не меншу 

кількість трактувань, ніж попереднє визначення. Класик стратегічного 

маркетингу, робота якого вельми популярна в нашій країні, Ж.Ж. Ламбен під 

стратегічним маркетингом розуміє «... постійний і систематичний аналіз потреб 

ринку, що виводить на розробку ефективних товарів, представлених для 

конкретних груп покупців і володіють особливими властивостями, що 

відрізняють їх від товарів-конкурентів і таким чином, що створює виробникам 

стійку конкурентну перевагу» [11]. Ж.Ж, Ламбен підкреслює, що ідеологічною 

основою маркетингу є орієнтація на ринок як основна умова, що визначає 

економічний і соціальний вибір підприємства. 

На нашу думку, стратегія маркетингу – процес аналізу можливостей 

підприємства і можливостей на ринку, вибору системи цілей підприємства, 

розробки і формулювання планів і здійснення маркетингових заходів, 

орієнтований на зниження ринкового ризику і забезпечення тривалого і 

стійкого розвитку підприємства. Основна відмінність стратегії від просто 

довгострокового плану полягає в тому, що стратегія повинна створити умови, 

при яких підприємство уникне проблем на ринку, а маркетинг як теорія і 

практика має набір можливостей для такої діяльності підприємства. Вважаємо, 

що стратегія торкається формування стратегічних цілей всього підприємства в 

довгостроковому плані, а маркетинг сприяє досягненню стратегічних цілей, 

реалізації стратегії підприємства шляхом проведення заходів, узгоджених дій 

при формуванні попиту. 

Моїсеєва Н.К. в своїй роботі «Управління маркетингом» трактуючи 

маркетинг як «комерційний важіль підприємства» стверджує, що «без нього 

навіть найкращий стратегічний план не може привести до задовільних 
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результатів». У той же час «очевидно, що без солідної стратегічної бази 

абсолютно рентабельного операційного маркетингу бути не може» [12]. 

 Моїсеєва Н.К. пропонує здійснювати розподіл маркетингу на стратегічний і 

тактичний: стратегічний маркетинг (постійний аналіз потреб, розробка 

ефективних товарів і сервісу, що забезпечують визнання споживача і стійку 

конкурентну перевагу підприємства) аналітичний процес, орієнтований на 

довгострокову перспективу; операційний (тактичний) маркетинг (організація 

збуту, продажу і комунікацій для демонстрації відмінних якостей товару при 

зниженні витрат на пошук покупців) – активний процес з короткостроковим 

горизонтом планування. Таким чином, операційний маркетинг є визначальним 

елементом, який безпосередньо впливає на короткострокову рентабельність 

підприємства. Активність операційного маркетингу є вирішальним фактором у 

діяльності підприємства, особливо на тих ринках, де конкуренція загострена. 

Будь-який товар, навіть хорошої якості, повинен мати прийнятну для ринку 

ціну, бути доступним в торговельній мережі, пристосованим до звичок 

цільових споживачів і мати комунікаційну підтримку, що сприяє просуванню 

товару і підкреслює його конкурентні переваги. Операційний маркетинг 

передбачає вибір цільового сегмента, розробку плану маркетингу (цілі, 

позиціонування, тактика), формування комплексу маркетингу (товар, збут, ціна, 

комунікації), реалізацію плану і контроль. 

Висновки. Роль стратегічного маркетингу полягає в спостереженні 

еволюції заданого ринку і виявленні різних існуючих або потенційних ринків 

або їх сегментів на основі аналізу потреб, які потребують задоволення. 

Виявлені товарні ринки становлять собою економічні можливості, 

привабливість яких слід оцінити. Кількісно привабливість товарного ринку 

оцінюється поняттям потенціалу ринку, а динамічно – тривалістю свого 

існування, або життєвим циклом. Для конкретного підприємства конкурентні 

переваги залежать від здатності підприємства задовольняти потреби покупців 

краще, ніж конкуренти. Підприємство буде конкурентоспроможним до тих пір, 

поки воно утримує конкурентні переваги, або завдяки особливій якості товарів 
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та послуг, що відрізняє її від суперників, або в силу більш високої 

продуктивності, що забезпечує йому переваги в продажу. Незалежно від того, 

«втягується» (pull) чи товар ринком або «виштовхується» (push) технологічно, 

він повинен пройти контроль з позиції стратегічного маркетингу для оцінки 

його економічної і комерційної спроможності. Головне завдання стратегічного 

маркетингу полягає в тому, щоб націлити підприємство на привабливі 

економічні можливості, тобто можливості, адаптовані до її ресурсів і ноу-хау, 

що забезпечують потенціал для зростання рентабельності. 
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Богдан Залевський 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО 

ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНАЛЬНОГО АПК 

В роботі розглядаються питання стратегічного розвитку регіональних 

підкомплексівмолочної промисловості. Для забезпечення ефективності і 

конкурентоспроможності господарської діяльності молокопереробних 

підприємств запропонована маркетингова стратегія розвитку молочного 

підкомплексу АПК. Визначено принципи, які притаманні маркетингу в 

молочному підкомплексі, і які характерні для маркетингу АПК в цілому. 

Сформовано групи типових маркетингових стратегій на підприємствах 

молочного підкомплексу АПК. При виборі маркетингової стратегії розвитку 

молочного підкомплексу АПК необхідно: встановити цілі функціонування; 

визначити асортимент реалізованих товарів; виявити сегменти, у яких 

діятиме підприємства АПК, а також позиції, які вони можуть займати в цих 

сегментах, для цього і було запропоновано алгоритм маркетингової стратегії 

розвитку молочного підкомплексу. 

Ключові слова: маркетингові стратегії, алгоритм, молочний підкомплекс, 

регіональні АПК, розвиток, регіональні ринки, принципи, цілі маркетингу, 

алгоритм, молокопереробні підприємства. 

У сучасній економіці України відбулися істотні зміни при формуванні 

основних маркетингових тенденцій на регіональних ринках, і зокрема у сфері 

агропромислового комплексу. Загострення конкурентної боротьби, розвиток 

процесів інтеграції в АПК і поступове насичення товарних і сировинних ринків, 

призводять до того, що підприємствам все важче зберігати свої позиції. 

Молочний підкомплекс АПК є відкритою складною системою. У складі 

цієї системи існують: тваринницька галузь сільськогосподарського 

виробництва молочної спеціалізації, молокопереробна промисловість, оптові 
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ринки молока і молочних продуктів, роздрібна торговельна мережа з реалізації 

молока та молочних продуктів. Тому у сучасних умовах викликає необхідність 

розробки ефективної маркетингової стратегії розвитку молочного підкомплексу 

АПК, орієнтованого на підвищення конкурентоспроможності підприємств, 

максимізацію економічних результатів при задоволенні змінних запитів 

споживачів і необхідності підтримки соціальної доступності продовольства. 

У сталому розвитку та підвищенні ефективності молочного підкомплексу 

АПК, як цілісної багатофункціональної системи найбільш перспективним 

напрямом, що дозволяє вирішити цілий ряд актуальних проблем, є концепція 

маркетингу. Маркетинг необхідно розглядати як цілісну концепцію управління, 

ориентирующую на досягнення власних цілей через задоволення попиту 

споживачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам маркетингу, в тому 

числі й питанням формування та вибору адекватної маркетингової стратегії, 

присвячено роботи багатьох вітчизняних та іноземних учених, серед яких слід 

виділити І. Ансоффа, Г. Л. Азоєва, Г. Л. Багієва, Ч. Барнарда,  

М. Вебера, В.Г. Герасимчука, Є. П. Голубкова, І. М. Герчикову, В. М. Гриньову, 

Ю. Б. Іванова, Ж. Ламбена, Ф. Котлера, В. С. Пономаренка, М. Портера,  

О.І. Пушкаря, Р. А. Фатхутдінова, Г. Черчілля. Разом з тим ряд питань 

визначення вибору ефективних форм та напрямів формування маркетингових 

стратегій підприємств АПК в умовах реформування економіки залишаються 

недостатньо вивченими. 

Метою даної статті є обґрунтування необхідності розробки та застосування 

маркетингових стратегій розвитку молочного підкомплексу АПК в умовах 

посилення глобальної конкуренції. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність суб'єктів молочного підкомплексу 

АПК спрямована на задоволення фізіологічних потреб людини, реалізована 

через попит, за допомогою задоволення його молоком та молочними 

продуктами. У цей механізм входить кілька стадій, починаючи з моменту 

виробництва сировини і закінчуючи роздрібною торгівлею.  
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На діяльність підприємств молочного підкомплексу АПК , насамперед, 

впливають такі фактори, які можна згрупувати в наступні п'ять підгруп: 

1) економічні   виражаються в зменшенні виробництва молока і зниженні 

його якості, що значно впливає на обсяги виробництва молочної продукції; 

2) політичні чинники проявляються у відсутності стандартів на всі види 

молочної продукції, які особливо необхідні в умовах членства країни у Світовій 

організації торгівлі, наявності великої кількості законодавчих актів з питань 

регулювання ринку молочної продукції; 

3) соціально-демографічні - погіршення демографічної ситуації; 

4) географічні чинники є визначальними в зменшенні витрат на 

транспортування молочної сировини і, відповідно, у здешевленні продукції; 

5) фактори конкурентного середовища: поява заводів-конкурентів сприяє 

підвищенню цін на молочну продукцію у зв'язку з посиленням конкуренції. 

Загрозою при цьому є збільшення нереалізованої продукції підприємства-

виробника [3]. 

Суб'єкти молочного підкомплексу АПК функціонують в умовах високої 

конкуренції, що вимагає від них адаптації до змін, оскільки саме це є основним 

чинником конкурентоспроможності продукції. Рівень розвитку ринкової 

економіки в Україні дозволяє визначати маркетинг, як систему організації та 

управління всіма сторонами ділової активності господарюючих суб'єктів 

молочного підкомплексу АПК, орієнтованих на економічно ефективну 

виробничо-збутову діяльність, спрямовану на задоволення попиту і розширення 

ринкової частки, формуючу цілісний технологічний процес виходячи з цілей і 

стратегічних завдань підприємства. Важливою специфічною особливістю 

маркетингу молочного підкомплексу АПК є функціональний напрям діяльності 

бізнесу.  

Перехід до маркетингової концепції в управлінні підприємствами 

молочного підкомплексу АПК  вимагає комплексу заходів, здійснюваних на 

всіх рівнях - від рівня окремого підприємства до загальнодержавного. При 

недостатності державної та регіональної підтримки  необхідні трансформації 
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слід проводити, орієнтуючись на внутрішній потенціал. Для забезпечення 

ефективності і конкурентоспроможності господарської діяльності 

молокопереробних підприємств необхідна маркетингова стратегія розвитку 

молочного підкомплексу АПК. 

Формування ефективної стратегії маркетингу розвитку молочного 

підкомплексу АПК неможливо без урахування таких особливостей цієї сфери 

економіки: 

 високого ступеня конкуренції на більшості ринків; 

 прямого і непрямого впливу держави на попит і пропозицію; 

 високих бар'єрів мобільності; 

 впливу кліматичних та природних умов; 

 а також соціально-економічних; 

 культурних та ін. 

Розвиток маркетингу в молочному підкомплексі АПК, як системи 

організаційно-технічних, фінансових та комерційних функцій підприємств, 

спрямованих на найбільш повне і швидке задоволення попиту на 

молокопродукцію, зазвичай зазнає 5 основних стадій. 

На першій стадії маркетинг розглядається переважно під кутом зору таких 

понять, як реклама і стимулювання збуту. 

На другій стадії починає формуватися більш широкий підхід до 

маркетингу, націлений на задоволеність покупця придбанням продукції і 

післяпродажним обслуговуванням. 

Третя стадія передбачає врахування мінливих запитів і потреб при 

виробництві та збуті продукції, постійне оновлення і підвищення її якості. 

Для четвертої стадії освоєння маркетингу характерна необхідність 

вивчення наявних можливостей з метою зайняти певне становище на ринку або 

сегменті ринку, виділитися на тлі інших підприємств, що пропонують 

споживачам аналогічну продукцію. 

На останній стадії впроваджнення маркетингу спостерігається виконання 

всіх функцій з маркетингового аналізу, планування, організації та контролю 

роботи в галузі освоєння ринків збуту. 
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Цілі маркетингу молочного підкомплексу АПК  

ринкові  маркетингові  структурно-
управлінські 

забезпечуючі  контролючі 

параметри 
товароруху 

виявлення 
перспективних 

ринків 

створення 
іміджу 

обсяг продажів, 
прибутку 

вдосконалення 
структури 
управління 

конкурентна 
боротьба

цінова політика 

стимулювання 
збуту 

споживчі 
властивості товару

завоювання частки 
ринку 

Виходячи з цього, сучасне управління маркетингом в молочному 

підкомплексу АПК можна визначити як безперервний процес цілеспрямованого 

впливу суб'єкта управління на об'єкт управління, здійснюваний за певною 

технологією і має характерні особливості, тісно пов'язані зі специфікою 

агропромислового виробництва, різноманітністю асортименту продукції та 

учасників ринку, а також різноманіттям організаційних форм господарювання. 

Маркетингу в молочному підкомплексі АПК притаманні принципи, які 

характерні і для маркетингу АПК в цілому:  

 націленість на досягнення кінцевого результату;  

 орієнтація на довгострокове прогнозування;  

 проведення інноваційної діяльності.  

Вчені об'єднують цілі маркетингу в п'ять груп (рис.1.):  

 

 

 

Рисунок 1 – Цілі маркетингу молочного підкомплексу АПК 

 

1) ринкові (завоювання частки ринку, виявлення перспективних ринків);  

2) маркетингові (створення іміджу для формування громадської думки; 

обсяг продажів, прибутку; конкурентна боротьба);  
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3) структурно-управлінські (вдосконалення структури управління);  

4) забезпечуючі (цінова політика, стимулювання збуту, споживчих 

властивостей товару, параметри товароруху);  

5) контролючі діяльність. 

Цілі маркетингу визначають і завдання маркетингу, які можна об'єднати в 

групи: завдання, які вирішуються в сфері виробництва, і завдання, які 

вирішуються в сфері збуту товару. 

У сучасних складних економічних умовах найважливішою проблемою в 

молочному підкомплексу АПК залишається збут продукції і його стійкість. 

Збільшення виробництва високоякісного продовольства товаровиробниками 

веде до зростання життєвого рівня населення, підвищенню 

конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та світовому ринках. 

Розвиток молочного підкомплексу АПК, який в ринкових умовах 

грунтується на маркетингової концепції, повинен супроводжуватися 

розвиненою інфраструктурою і потребує своїх системах управління. Ця 

інфраструктура повинна складатися з аграрних бірж, агроторгових домів, 

ярмарків, заготівельних кооперативів, розвитку фірмової торгівлі, підприємств 

з переробки сільськогосподарської продукції, аукціонів, кредитних спілок. 

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств АПК швидкого 

реагування на зміну ринкової ситуації, підпорядкування виробництва потребам 

ринку. Необхідність реалізації пов'язаних з цим проблем обумовлює розробку 

маркетингових стратегій, оскільки середовище, в якому працюють нинішні 

підприємства, стає все більш нестабільнимі невизначеним. 

Це є характерним і для ринку молока і молочних продуктів. Практично всі 

підприємства молочного підкомплексу вже відчули необхідність важливість 

формування маркетингових стратегій і маркетингових досліджень, таких як: 

визначення тенденцій ринку, зміна ціни на молочну продукцію, прогнозування 

попиту, отже, і свого майбутнього в цілому. 

Маркетингова стратегія розвитку молочного підкомплексу АПК – це  

визначення основних довгострокових цілей та завдань, затвердження курсу дій 
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і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей з урахуванням 

сучасних технологій стратегічного управління, що базуються на ресурсі 

маркетингових знань підприємства; розвитку конкурентних переваг 

підприємства на продовольчому ринку; можливостей використання 

внутрішньогалузевої інтеграції для розробки й випуску товарів, що 

відповідають потребам населення; підвищення ефективності виробничо-

комерційної діяльності й одержання прибутку.  

Особливості діяльності підприємств молочного підкомплексу АПК 

полягають у виконанні стратегій, розроблених на корпоративному й 

функціональному рівнях, саме тут розробляються всі деталі асортиментної 

політики та збутової комерційної діяльності, здійснюється підбір 

маркетингових технологій відповідно до обраних стратегій діяльності,  

формуються комерційні зусилля підприємства на цільовому ринку, які 

визначаються стратегічними рішеннями зі збереження й утримання досягнутої 

позиції або її поліпшенню.  

Багато вітчизняні та зарубіжні вчені працюють над питанням формування 

маркетингових стратегій для вибору напрямку розвитку діяльності підприємств 

різних галузей економіки. Налічується велика кількість маркетингових 

стратегій, в кожну з яких розробляють їх автори прагнуть внести своє 

суб'єктивне уявлення майбутнього розвитку підприємства для досягнення 

поставлених цілей. Однак універсальної схеми маркетингової стратегії не існує. 

Кожне підприємство, виходячи зі своєї специфіки, створює власну методологію 

маркетингової діяльності, загальну концепцію свого розвитку (таблиця1). 

Необхідність розробки  маркетингової  стратегії молочного підкоплексу 

АПК обумовлена наступними факторами: 

  підвищенням ролі маркетингової діяльності в умовах ринку, розвитком 

міжрегіональних і міжнародних зв’язків; 

  посиленням конкурентної боротьби на продовольчому ринку;  

 необхідністю комплексного використання логістичного підходу до 

управління діяльністю підприємств АПК;  
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 розвитком сучасної інформаційної системи;  

 удосконаленням методів маркетингових досліджень;  

 підвищенням ролі економіки знань у розвитку галузі [1, 4, 5].  

Таблиця 1 – Сформована група типових маркетингових стратегій на 

підприємствах молочного підкомплексу АПК 

Типовий набір варіантів 
стратегій 

Приклад реалізації 

товарні Розробка нового товару 
Диференціація товару за сегментами 
Удосконалення товару 

цінові Стратегія низьких цін 
Стратегія ковзних цін 
Стратегія сезонного ціноутворення 
Стратегія стимулюючого ціноутворення 

розподілу Стратегія використання традиційних (горизонтальних) 
каналів розподілу 
Стратегія використання вертикально інтегрованих каналів 
розподілу 

просування Стратегія масового охоплення аудиторії 
Стратегія вибіркового охоплення 

охоплення ринку Інтенсивний розподіл 
Вибірковий (селективний) розподіл 

інтенсивного росту Стратегія глибокого проникнення на ринок 
Стратегія розвитку ринку 
Стратегія розвитку товару 

конкурентні стратегії Стратегія лідера ринку 
Стратегія челенджера 
Стратегія послідовника 
Стратегія нішера 

комунікаційні стратегії Стратегія проштовхування 
Стратегія протягування 
Комбінована комунікаційна стратегія 

соціально-етичного 
маркетингу 

Стратегія соціально-етичної відповідальності 
Стратегія взаємовідносин 

 

Реалізація продукції, що випускається вітчизняними молочними заводами 

неможлива без розробки комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення 

маркетингової політики. При цьому першочергова увага приділяється розробці 

оптимальної стратегії проникнення товару в конкретну ринкову нішу. Упор 

слід робити на продажу в регіонах, які привабливі з точки зору обсягу збуту 

продукції. Такий підхід обумовлений тим, що безсистемна політика в 

організації продажів молочної продукції одночасно в багатьох регіонах 
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невеликими партіями, без концентрації зусиль на ефективних каналах збуту, 

малоефективна. Тому підприємства повинні створювати мережу збуту своєї 

продукції на обраних ними найбільш перспективних ринках. 

При виборі маркетингової стратегії розвитку молочного підкомплексу 

АПК необхідно: встановити цілі функціонування; визначити асортимент 

реалізованих товарів; виявити сегменти, у яких діятиме підприємства АПК, а 

також позиції, які вони можуть займати в цих сегментах. 

Алгоритм маркетингової стратегії розвитку молочного підкомплексу АПК 

показаний на рис. 2.  

З рис.2. видно, що маркетингова стратегія формується з урахуванням 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Алгоритм формування та реалізації 

маркетингової стратегії включає в себе блоки: аналіз ринкової ситуації, аналіз 

можливостей підкомплексу, формування стратегії, її реалізація і контроль. 

Якщо мета не може бути досягнута наявними ресурсами, тоді необхідно 

проводити диверсифікацію видів діяльності та / або диференціацію товарів. 

Маркетингова стратегія спрямована на вдосконалення всіх компонентів: товар, 

ціна і цінова політика, географія ринку і стимулювання збуту. 

Перед розробкою стратегії, на основі якої буде здійснюватися досягнення 

стратегічних цілей, необхідно оцінити готовність підприємства молочного 

підкомплексу АПК до роботи в умовах неминучих стратегічних змін. При 

формуванні стратегії в умовах надмірно динамічної економіки, нечіткої, 

неповної, швидко застаріваючої інформації повинні бути здійснені наступні 

види маркетингових дій: 

 моделювання майбутнього, формування цілей, їхня ідентифікація, вибір 

цільових пріоритетів, вибір ринкових сегментів; 

  аналіз конкурентного середовища, виявлення тенденцій глобального 

розвитку ринку та його прогноз, галузевий аналіз ринків, технологій, продуктів, 

ресурсів, інновацій, аналіз суміжних галузей;  
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 оцінка сильних сторін підприємства молочного підкомплексу АПК з 

позицій макроекономічних індикаторів, оцінка погроз із боку зміни 

зовнішнього середовища та поведінки конкурентів, динаміка параметрів 

внутрішнього середовища підприємства;  

 формулювання корпоративної стратегії, формування ділових стратегій, 

у т.ч. для наявних і нових продуктів; 

 ідентифікація й оцінка вузлових проблем і ризиків;  

 реалізація стратегії, стратегічний проект, адаптація підприємства 

молочного підкомплексу АПК до стратегії, впровадження стратегії, контроль і 

моніторинг процесу [1-4, 8] 

Реалізація стратегії розвитку молочного підкомплексу АПК передбачає 

задоволення потреб споживачів у продукції і отриманні прибутку 

підприємствами з одночасним врахуванням інтересів суспільства. Обрані групи 

стратегій можуть виступати базою для планування маркетингової діяльності 

підприємств молочного підкомплексу АПК по забезпеченню 

конкурентоспроможності продукції.  
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Рисунок 2 – Алгоритм формування та реалізація маркетингової стратегії 

розвитку молочного підкомплексу АПК 

 

Висновки. Отже, правильно обрана маркетингова стратегія підприємств 

молочного  підкомплексу АПК забезпечує їх успіх в конкурентних умовах. 

Застосування раціональної та доцільною маркетингової стратегій є 

фундаментальною основою розвитку підприємства молочного підкомплексу 

АПК, яка дозволяє при правильних діях управлінського апарату досягти за 

мінімальні терміни швидкого розширення масштабів ринку збуту продукції. 

Визначення цілей  

Ціль-задоволення попиту споживачів на продукцію та забезпечення прибутковості 

Формування маркетингової стратегії

Аналіз 
мікросередовища

Аналіз ринку молочних продуктів

Визначення позицій на ринку 

Аналіз 
макросередовища

Розробка маркетингових заходів

Організаційні елементи реалізації маркетинової політики 

Стратегічне 
планування

Аналіз безпосереднього 
оточення

Маркетингові 
дослідження

Сегментація 
ринку

Товарна 
політика

Цінова 
політика

Реалізація маркетингової стратегії

Політика 
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управління
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продукції

Розширення 
ринку збуту

Розвиток виробництва з 
врахуванням потреб ринку

Оцінка ефективності маркетингової стратегії 

Контроль

Підприємства молочного підкомплексу АПК 

Інформаційне 
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СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ 

Досліджено сутність, особливості та основні концепції комерційної логістики. 

Показано основні розділи логістики та як вони впливають на діяльність фірми. 

Визначено які проблеми може вирішити комерційна логістика при використані 

її як основного інструменту конкурентоспроможності. 

Ключові слова: комерційна логістика, логістика, канали розподілу, 

закупівельна логістика, господарські зв’язки.  

Постановка проблеми. Фірма являє собою складну систему, яка не може 

існувати без вхідних і вихідних потоків інформації та матеріалів. Тому для 

підвищення конкурентоспроможності фірми, в сучасних ринкових умовах, 

необхідно оптимізувати й інтегрувати зовнішні та внутрішні матеріальні 

потоки. А для досягнення даної цілі слід використовувати комерційну 

логістику, тому потрібно визначитися з основними концепціями та системою 

комерційної логістики. 

Ціль статті. Основною метою наукової роботи є визначення особливостей 

та сутності комерційної логістики Для досягнення поставленої мети було 

досліджено такі основні завдання: 

- визначення сутності поняття «комерційна логістика»; 

- дослідження основних розділів комерційної логістики; 

- проблеми та завдання які може вирішити комерційна логістика. 

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням комерційної логістики та 

її стратегій займались багато вітчизняних та іноземних вчених, таких як:                

Є.В. Маслоу, Л.Б. Міротін, О.І. Новіков, С.В. Анікін, Є.В. Крикавський,                 

О.Я. Кібнов, Т.Ю Шекшня та інші. 

Виклад основного матеріалу. Зазвичай діяльність комерційної логістики 

пов’язують  з організацією зовнішніх трансакцій фірми, тоді як в організації 
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внутрішньої діяльності не має комерційного характеру. Більше того, за 

визначенням комерційна логістика не є комерційною там, де господарський 

обмін не пов'язаний з отриманням прибутку. Основою комерційної логістики є  

розподіл та концентрація ресурсів та їх рух. Отже ми можемо визначити, що 

комерційна логістика – розділ комерції, який відповідає за організацію та 

виконання домовленостей між суб’єктами з приводу концентрації, розподілу і 

обміну продукцією та послугами за допомогою логістичних потоків. Також 

комерційна логістика і торгівля створюють основу ще для двох видів 

комерційної логістики підприємства це: збут та закупівля. 

Проте мабуть на цьому схожість думок з приводу економічної природи 

комерційної логістики закінчується, а погляди можна розділити на дві групи. 

Для першої групи характерно дослідження комерційної логістики як 

некомерційної, коли під словом «комерційна» розуміється діяльність 

спрямована на отримання прибутку. В такому випадку комерційна логістика 

розглядається лише як інструмент організації обміну та розподілу продукції та 

отримання прибутку товаровиробниками. Подібна концепція була висвітлена 

О.А. Новіковим та С.А. Уваровим у роботі «Комерційна логістика». Згідно їх 

трактування комерційна логістика являє собою інтегровану систему 

регулювання та контролю матеріального, фінансового та інформаційного 

потоків з метою зниження витрат виробництва і зростання прибутку. 

Розширювальні трактування економічної природи комерційної логістики, 

навряд чи допустима сьогодні в процесі все більш глибокої диференціації 

логістики.  Уже стало стандартним виділення закупівельної й розподільної 

логістики, як частин комерційної логістики. 

Дещо інше трактування висловив Ю.М. Неруш, згідного якого комерційну 

логістику можна розглядати і в технічному аспекті. Він привласнює їй 

вдосконалення технологій транспортних перевезень, інформаційного 

забезпечення, складського господарства, а також ефективне функціонування 

окремих служб підприємства. Проте саме по собі акцентування уваги на 

технології матеріальних потоків явно недостатньо для адекватної 

характеристики комерційної логістики. Необхідно визначити не стільки 

технологію, а скільки економічний процес, що не є одним й тим самим. 
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Тому щоб позбутися від термінологічної плутанини, необхідно окреслити 

межі комерційної логістики сферою комерційного посередництва, а не сферою 

комерційної діяльності.  У цьому випадку предмет логістичних зусиль 

звужується до операцій комерційного посередництва, що дозволяє виокремити 

комерційну логістику з сукупності функціональних логістик, таких, як 

закупівельна логістика, розподільча логістика і т. д.  

Наведена класифікація дозволяє виділити основні розділи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні розділи логістики і основні етапи її становлення 

 

Виходячи з цього, під комерційною логістикою слід розуміти управління 

економічними потоками, що виникають в  сфері комерційного посередництва в 

процесі просування товарів і послуг зі сфери виробництва сферу споживання. 

Це уможливлює ідентифікацію таких категорій, як «комерційна логістика» і 

«логістика комерційного посередництва», що відкриває широке поле для 

логістизації процесів комерційного посередництва на ринку товарів і послуг.  

Логістизація передбачає використання інструментарію логістики в процесах 

комерційного посередництва на ринку товарів і послуг, які розглядаються як 

логістичні операції в складі логістичних ланцюгів і систем. 
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Проаналізувавши зазначений матеріал ми можемо стверджувати, що 

комерційну логістику можна класифікувати за ознакою зміни кількісних 

параметрів потоку ресурсів: 

- об’єднання (концентраційна логістика) 

- стабільність (логістика руху ресурсів) 

- розділення (розподільча логістика) 

Одна з особливостей принципу логістики полягає в тому, що вона приділяє 

увагу не тільки інтеграції видів діяльності, які традиційно відносяться до різних 

функцій підприємництва, але при ухваленні рішення об'єднує їх.  Наприклад, у 

багатьох компаніях, де відсутня логістична система, відповідальність за запаси 

та транспортування може бути відповідно функцією виробництва і розподілу, і 

рішення по перших можуть прийматися без урахування останніх.  У 

логістичній системі всі види діяльності взаємопов'язані;  і при прийнятті 

рішення повинні бути враховані негативні і позитивні сторони різних 

функціональних областей [3, с. 461]. 

Логістична система може працювати як усередині виробництва, 

здійснюючи внутрішньовиробничі перевезення, так і в сфері обігу, пов'язуючи 

економічні райони, постачальників і споживачів [3, с. 461]. 

Логістичну структуру можна виразити такими функціональними 

областями: запаси, інформація про просування матеріальних потоків, 

складування і складська обробка, транспортування продукції та інші області. 

1. Запаси.  Виконують буферну роль між транспортом, виробництвом і 

реалізацією.  Запаси дозволяють економічно і ефективно функціонувати всій 

системі.  Продукція може бути зосереджена в запасах безпосередньо у 

виробника, або її зберігання може бути наближене до споживача.  Величина 

виробничих запасів повинна бути оптимальна для всієї системи.  Запаси 

продукції дозволяють даній системі швидко реагувати ні зміна попиту і 

забезпечують рівномірність роботи транспорту. 

2. Транспорт.  Включає в себе при логістичному підході не тільки 

перевезення вантажу від постачальника до споживача, з підприємства на склад, 

зі складу на склад, але також доставку зі складу споживачеві.  Основними 

характеристиками транспорту є вартість і надійність. 
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3. Складське господарство.  Включає в себе розміщення в складських 

приміщеннях для зберігання матеріалів, управління складської переробкою, 

упаковку та ін. 

4. Інформація.  Будь-яка логістична система управляється за допомогою 

інформаційної та контролюючої підсистем.  Ці підсистеми передають 

замовлення, вимоги про відвантаження і транспортуванні продукції, 

підтримують рівень запасів. 

5. Інші функціональні області. Наприклад, виробниче планування і 

контроль над матеріалопотоком в процесі виробництва [1, с. 486]. 

У плануванні логістика впливає на виробництво і технологію за 

допомогою визначення оптимального розміщення фірми, планування 

складської мережі, складської обробки вантажів, вибору обладнання, 

транспортної моделі;  в області маркетингу - логістика визначає канали 

розподілу, цілі обслуговування споживачів;  фінансування і адміністрування 

пов'язані з розробкою інформаційної системи, контролю над запасами і 

бюджетом [7, с 102]. 

Виробнича діяльність логістики пов'язана зі складанням виробничого 

календарного планування, прогнозом продажів, обробкою замовлення, 

диспетчеризацією, контролем за діяльністю, управлінням запасами готової 

продукції, зовнішнім і внутрішнім транспортом та іншими функціями [7, с 105]. 

З позиції бізнесу в цілому логістика існує для того, щоб товарно-

матеріальні запаси надходили в потрібний час в потрібне місце і з належною 

користю при найменших загальних витратах.  Запаси самі по собі - невелика 

цінність, поки вони не розміщені там і тоді, де і коли вони потрібні для 

забезпечення передачі власності з рук в руки, або створення доданої вартості.  

Якщо компанії не вдається постійно дотримуватися цієї умови місця і часу, їй 

нема чого буде продавати.  Для того щоб логістика приносила максимальні 

стратегічні вигоди, всі її функціональні ланки повинні працювати на основі 

інтеграції.  Успіхи в кожній такій ланці мають сенс тільки в тому випадку, якщо 

вони сприяють підвищенню ефективності інтегрованої системи логістики в 

цілому.  По суті справи, досягнення стратегічних цілей будь-якої ділової 

підприємства залежить від інтеграції функцій логістики. 
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Здійсненність призначення логістики залежить від успішного виконання і 

координації специфічних функцій, що відносяться до фізичного розподілу, 

забезпечення виробництва і постачання.   

Саме послідовність функціональних циклів пов'язує логістичну систему 

ділового підприємства з його споживачами і постачальниками в єдину 

постачальницько-збутовий ланцюжок. Дуже важливо розуміти, що організація 

системи логістики повинна будуватися з урахуванням структури і динаміки 

функціонального циклу, яких би зусиль це не вимагало. 

Одну з найбільш важких проблем в організації логістичної системи 

становлять канали розподілу, або маркетингові канали. Такі канали служать 

ареною, на якій в системі вільного ринку відбувається обмін власністю на 

продукти і послуги. Це свого роду поле економічної битви, де в кінцевому 

підсумку визначається діловий успіх або поразка фірми. Через розмаїття і 

складність структури таких каналів, надзвичайно важко описати спільні 

проблеми, з якими стикаються менеджери при виробленні комплексної 

стратегії розподілу. Для того щоб успішно планувати і розвивати ділові 

відносини, менеджери повинні добре розбиратися в економіці розподілу і 

управлінні зв'язками всередині каналів. На практиці встановлення остаточної 

структури каналу розподілу передує тривалий процес планування і переговорів. 

Але навіть коли стратегія вироблена і прийнята до виконання, менеджери 

продовжують безперервно переглядати її та вносити зміни на тих чи інших 

ділянках каналу.  Таким чином, господарські зв'язки всередині як розподілу 

дуже динамічні, оскільки компанії намагаються постійно покращувати свої 

конкурентні позиції.  Хороша структура каналу дає фірмам конкурентні 

переваги. 

Робоче визначення допомагає уявити все різноманіття каналів розподілу.  

Так, Американська маркетингова асоціація (American Marketing Association) 

визначає канал розподілу наступним чином: структура, яка об'єднує внутрішні 

підрозділи організації з зовнішніми агентами і дилерами, оптовими і 

роздрібними торговцями, через яких здійснюється продаж товарів, продуктів 
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або послуг [6, с. 75].  З технічної точки зору канал розподілу являє собою групу 

компаній, що володіють правом власності на продукт або сприяють передачі 

власності від первісного власника кінцевого покупця в процесі ринкового 

обміну. 

Будь-яка комерційна діяльність починається з встановлення ділових 

відносин з споживачами і постачальниками.  Тут важливо підкреслити, що не 

всі учасники маркетингового каналу вносять однаковий внесок у вдалі 

господарські зв'язки і в рівній мірі виграють від них.  Це легко побачити, якщо 

виділити групи основних і спеціалізованих учасників каналу.  Основний 

учасник каналу - це компанія, яка бере на себе відповідальність, пов'язану з 

володінням запасами, або інші значні форми фінансового ризику.  

Спеціалізований учасник каналу - це компанія, що надає важливі спеціальні 

послуги основному учаснику за відповідну винагороду.   

Основні та спеціалізовані учасники каналу розподілу повинні спільно 

забезпечувати ринкові вимоги до асортименту, тобто до якісного і кількісного 

складу продуктів, покликаному задовольняти конкретні потреби споживачів. 

По суті, логістичний ланцюжок може функціонувати лише в якості 

матеріального втілення каналу розподілу, забезпечуючи виконання всіх 

основних його функцій.  Основне завдання логістики - домогтися 

збалансованості всіх складових каналу розподілу. 

Основним засобом забезпечення планомірних поставок товару в мережу 

роздрібної торгівлі є закупівельна робота, що проводиться службами 

постачання роздрібної мережі. 

Закупівельна робота (закупівля товарів з метою їх подальшої реалізації) - 

одна з найбільш відповідальних функцій торгових підприємств.  Правильно 

організована, вона не тільки сприяє задоволенню споживчого попиту, але і 

дозволяє зменшити імовірність комерційного ризику, пов'язаного з відсутністю 

збуту товарів. 

До найважливіших елементів закупівельної роботи відноситься 

встановлення господарських зв’язків з постачальниками товарів.  Під 
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господарськими зв'язками розуміють відносини які складаються між покупцями 

і постачальниками товарів економічні, організаційні, комерційні, фінансові, 

правові та інші відносини. 

Отже дослідивши основні риси, концепції  та систему комерційної 

логістики, стає зрозумілим, що вона контролює як технологічний так і 

управлінський процес. А грамотне використання комерційної логістики 

дозволить вирішити такі питання як: оптимізація витрат, інформаційне 

забезпечення, вдосконалення  процесів планування, встановлення ділових 

зв’язків, просування потоку товарів. забезпечення збуту та інше. 

Висновки. З кожним разом фірма стає все складнішою системою з 

інформаційними та матеріальними потоками. І для їх регулювання та 

можливості залишатися конкурентоспроможними необхідно використовувати 

комерційну логістику, яка хоч і є лише складовою в загальній логістичній 

системі, але сама має декілька функціональних областей, таких як: закупівельна 

логістика і збутова логістика. А загалом, її концепція передбачає такі основні 

напрямки як: збільшення обсягів продажу, планування запасів, створення 

певних логістичних систем які дозволять швидку реагувати на зміни попиту, 

зміцнення відносин зі споживачем, вдале впровадження логістичних систем 

дозволить успішно конкурувати з іншими фірмами та інше. Таким чином, на 

сучасному етапі слід розглядати комерційну логістику як один із ключових 

елементів конкурентної стратегії підприємства.  
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В статті розглянуто сутність управління маркетинговою діяльністю та її 

значення за сучасних умов. Обґрунтовано особливості розвитку маркетингу на 

підприємстві. Визначено напрями управління маркетинговою діяльністю на 
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потреби ринку, конкурентоспроможність продукції. 

Постановка проблеми. В умовах жорсткої конкурентної боротьби 

важливою умовою виживання суб'єкта економіки стає маркетинг. 

Зацікавленість цією діяльністю збільшується в міру того, як все більше число 

організацій у сфері підприємницької діяльності, в міжнародній сфері та 

некомерційній сфері усвідомлюють, як саме маркетинг сприяє зміцненню їх 

позиції на ринку.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що ефективність управління в 

умовах сучасного ринку − це необхідність підвищення ефективності бізнесу, 

створення, розвитку та реалізації конкурентних переваг будь-якого 
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підприємства. Перед керівником стоять стратегічні питання вибору напрямку 

розвитку бізнесу та виявлення основних конкурентних переваг компанії. 

Вироблення такого бачення є ключовою функцією менеджменту компанії. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання організаційних 

аспектів маркетингового управління на підприємстві розглядалися багатьма 

науковцями, серед яких варто виділити праці таких авторів як Араспанова 

О.Ю., Бойчук І.В., Гузенко Г.М., Кириленко В.В., Коноплянникова М. А., 

Лагодієнко В.В., Місько Г.А., Райко Д.В., Штучка Т.В., тощо. Однак, 

подальшого дослідження потребують проблеми, пов’язані з ефективними 

способами організації комплексу маркетингового управління підприємств в 

сучасних умовах розвитку новітніх підходів до маркетингового управління. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз напрямків 

удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю. 

Виклад основного матеріалу. Маркетингова діяльність підприємства являє 

собою творчу управлінську діяльність, завдання якої полягає в розвитку ринку 

товарів, послуг і робочої сили шляхом оцінки потреб споживачів, а також у 

проведенні практичних заходів для задоволення цих потреб. За допомогою цієї 

діяльності координуються можливості виробництва і розподіл товарів і послуг, 

а також визначається, які кроки необхідно зробити, щоб продати товар або 

послугу кінцевому споживачеві [4, с. 332]. 

Маркетингова діяльність - це не нав'язування і «проштовхування» товару, 

а науково розроблена концепція аналізу та обліку вимог споживача (покупця), 

вимог конкретного сегмента ринку, розробка відповідно до виявлених вимог 

нового товару [3, с. 260]. Це система організації продажів, включаючи заходи зі 

стимулювання і реклами. Це також і система каналів руху товару (посередники, 

оптові і роздрібні торгові фірми, філії, біржі тощо). 

Головною метою маркетингової діяльності є забезпечення комерційного 

успіху компанії та її продуктів на ринку, що найчастіше досягається через 

збільшення обсягів продажів у натуральному та грошовому вираженні. Однак в 

залежності від конкретної ситуації в конкретній компанії цілі маркетингової 

діяльності можуть бути й іншими. 
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Зміст маркетингової діяльності полягає в пошуку взаємовигідного 

компромісу між потребами потенційних споживачів і виробничими 

можливостями (а також ключовими компетенціями) компанії з урахуванням 

можливих дій конкурентів [2, с. 281]. Традиційно в маркетингу вважається, що 

в маркетинговій діяльності необхідно відштовхуватися саме від потреб ринку, 

однак це не завжди справедливо. Маркетингова діяльність може бути 

спрямована як на зміну продуктів і бізнес-процесів компанії для відповідності 

існуючому попиту (підвищення підсумкової споживчої цінності), так і на 

створення, розвиток або зміну ринкового попиту (потреб потенційних 

споживачів). Але оскільки пряме управління попитом, на відміну від прямого 

управління продуктами і бізнес-процесами, найчастіше технічно неможливо, 

оскільки має на увазі маніпулювання свідомістю і мотивацією кінцевих 

споживачів, то вважається більш розумним орієнтуватися на існуючий попит 

(потреби) і підлаштовувати під нього пропозиції компанії. З іншого боку, 

практично неможливо створити інноваційний для галузі успішний продукт, 

орієнтуючись на існуючий ринковий попит. При цьому очевидним є те, що 

навіть розробку інноваційного продукту необхідно починати з відповіді на 

питання: які споживачі будуть його купувати і навіщо вони будуть це робити? 

Основні шляхи вдосконалення маркетингової діяльності підприємства 

можна розділити на стратегічні і тактичні. Стратегічні являють собою зміну 

підходу управління, а тактичні – перерозподіл функцій і модифікування 

структури відділу маркетингу. Прийняття стратегічного рішення ґрунтується на 

всебічному аналізі ступеня найбільш значущих цілей [4, с. 333]. 

Основними завданнями тактичного планування є: 

- прийняття конкретних дій для досягнення стратегічних цілей; 

- розробка оперативного плану з конкретизацією відповідальності, часу і 

місця реалізації оперативного плану; 

- конкретна реалізація оперативного плану. 

Розробка тактичної дії планів пропонує по кожній дії (заходу) розгляд і 

обґрунтування для їх реалізації відповідних ресурсів і техніко-економічних 

характеристик, які, за допомогою забезпечення поставлених цілей, реалізують 

максимальний розмір прибутку при мінімальних витратах ресурсів. 
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Процес управління маркетингом може розглядатися як процес прийняття 

рішень у маркетингу [5, с. 18]. Маркетингові рішення визначаються як дії для 

досягнення маркетингових цілей. Реалізація маркетингових рішень полягає в 

плануванні, організації, контролі, мотивації їх виконання. Для задоволення 

потреб споживачів організації повинні створювати товари, призначати на них 

точні ціни, доставляти товари в потрібні місця (тобто туди, де є попит на них), 

поширювати інформацію про існування даного товару за допомогою методів 

просування. 

Щоб домогтися бажаного відгуку з боку цільових споживачів, компанії-

виробники використовують різноманітні засоби та інструменти, які і 

утворюють маркетинг-мікс (комплекс маркетингу) [36]. Маркетинг-мікс -

сукупність маркетингових інструментів, які використовуються компанією для 

вирішення маркетингових завдань на цільовому ринку. Комплекс маркетингу - 

сукупність керованих параметрів маркетингової діяльності, маніпулюючи 

якими керівництво організації намагається найкращим чином задовольнити 

потреби ринкових сегментів. 

Рішення про заходи комплексу маркетингу повинні впливати і на канали 

розподілу, і на кінцевих споживачів. Як правило, компанія може досить швидко 

змінити ціни на товари, обсяги поставок і рекламні витрати, але розробка нових 

продуктів і трансформація каналів розподілу вимагають значного часу. Отже, в 

короткостроковому періоді компанія здатна провести набагато менше змін 

маркетингу-мікс, ніж можна було б припустити, виходячи з числа інструментів, 

що входять в нього. Функція маркетинг-мікс полягає в тому, щоб сформувати 

набір (mix), який не тільки б задовольняв потреби потенційних клієнтів в 

рамках цільових ринків, але і максимізувати ефективність організації [6, с. 278]. 

У конкурентній боротьбі перемагають компанії, які задовольняють потреби 

покупців, забезпечуючи їм економію коштів, зручності придбання товару та 

ефективні комунікації. 

Таким чином, основними цілями маркетингової діяльності підприємства є 

вивчення наступних питань: 
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- вивчення споживача і мотивів його ринкової поведінки; 

- аналіз ринку підприємства; 

- аналіз каналів збуту; 

- дослідження діяльності в області реклами; 

- аналіз обсягу продажів; 

- дослідження конкурентів; 

- вивчення виробленого продукту; 

- визначення найефективніших методів просування товару [7, c. 109]. 

Основне завдання маркетингової діяльності підприємства - відображати і 

посилювати всі тенденції щодо вдосконалення виробництва товарів і послуг 

для збільшення ефективності роботи компанії. 

До додаткових завдань маркетингової діяльності підприємства слід 

віднести: 

- вивчення ринку товарів і послуг; 

- спостереження за конкурентним середовищем та визначення позицій 

фірми на ринку; 

- розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності [1, c. 227]. 

Для успішної діяльності підприємства необхідно управляти безліччю 

взаємопов'язаних і взаємодіючих процесів. Відкрита система підприємства для 

свого виживання повинна взаємодіяти з навколишнім середовищем і надавати 

навколишньому середовищу свої ресурси. Цю систему не можна чітко 

обмежити. Вона повинна постійно змінюватися, пристосовуватися до 

навколишнього середовища. Підприємство в цілому - це система, тобто набір 

взаємодіючих елементів, які отримують з навколишнього середовища деякі 

вхідні дані, трансформують їх і видають в навколишнє середовище деякі 

вихідні дані. Ця взаємодія елементів означає, що люди та підрозділи залежать 

один від одного і повинні працювати разом. Зазвичай «вихід» одного процесу є 

«входом» для наступного, тобто перевага процесного підходу до управління 

маркетингом являє собою програму виконання певних управлінських процедур, 

об'єднаних в кілька етапів. Результатом процесу виконання певних 

управлінських процедур маркетингової діяльності є вироблення маркетингових 

рішень. 
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Для підвищення ефективності роботи підприємства в цілому, 

вдосконалення маркетингової діяльності необхідні наступні заходи: 

- правильна побудова (вдосконалення) організаційної структури 

управління маркетингом; 

- підбір фахівців з маркетингу (маркетологів) необхідної високої 

кваліфікації; 

- створення умов для ефективної роботи співробітників маркетингової 

служби підприємства; 

- чіткий розподіл завдань, прав, обов'язків і відповідальності в системі 

управління маркетингом; 

- організація ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими 

службами підприємства [3, c. 262]. 

Висновки. Таким чином, маркетингова діяльність спрямована на 

забезпечення реалізації цілей розвитку підприємства, що полягає у орієнтації на 

споживача та вчасне реагування на зміни, які стосуються маркетингового 

середовища підприємства; вивченні та аналізу умов розвитку ринку 

відповідного товару (послуги), що потребує оцінки таких показників як ємність 

ринку, співвідношення попиту та пропозиції, ціни на товари та послуги, 

показники інтенсивності формування каналів розподілу; сегментуванні ринку, 

що забезпечує встановлення відповідної категорії споживачів; орієнтованості 

на досягнення стабільного розвитку і зростання за рахунок впровадження нових 

методів просування та збуту товарів, виведення нових товарів та послуг на 

ринок.  

Підвищення ефективності маркетингової діяльності значною мірою 

впливає на організацію технологічного процесу від проекту товару до його 

споживання. Важливим для здійснення управління маркетингової діяльності є 

аналіз місткості ринку, його потенціалу, кон'юнктури, попиту, поведінки 

споживачів, можливостей підприємства, конкуренції тощо. Ефективна 

комунікативна політика базується на таких заходах, як планування й 

організація бізнес-комунікацій, тобто взаємин із партнерами, конкурентами і 

споживачами, реклама, стимулювання збуту, просування бренда, організація 

зв’язку з громадськістю й особистим продажем. 
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Підвищення якості управління маркетинговою діяльністю надасть ряд 

переваг, а саме: призведе до чіткої координації спрямувань підприємства, 

стимулює до постійного перспективного мислення, чітко окреслює стратегію 

підприємства та завдання її дотримання та ін. Удосконалення підходів до 

управління маркетинговою діяльністю підвищить рівень 

конкурентоспроможності підприємства, рівень його інвестиційної 

привабливості, що буде сприяти відповідно підвищенню 

конкурентоспроможності продукції та закріпить позиції підприємства на ринку. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА 

Дана стаття присвячена значущості формування конкурентної переваги в 

процесі функціонування підприємств в різних сферах діяльності і галузей. 

Ринок не стоїть на місці, він схильний до змін і розвитку, що потребує 

високого рівня конкурентоспроможності. Щоб забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності, підприємству потрібно мати особливу перевагу 

хоча б в одній галузі відповідно до його конкурентів, мати відмінні 

характеристики, тобто конкурентні переваги, які необхідно не тільки знайти, 

а й надалі утримати. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, 

стратегія конкуренції, конкурент, зовнішні переваги, внутрішні переваги. 

Постановка проблеми. Ринок перенасичений послугами та товарами. 

Навіть в самих невеликих містечках з'являється безліч різних пропозицій і 

сервісів. Компаніям стає все складніше відрізнятися один від одного: щоб 

сформувати конкурентні переваги, потрібно добре постаратися. Проте це 

робить ринок більш цікавим для споживача і провокує появу абсолютно нових 

товарів і послуг. Перехід до ринкової економіки і приватної власності послужив 

кроком до формування та зміцнення конкуренції у всіх сферах діяльності. 

Постановка цілей. Мета дослідження полягає у визначенні конкурентних 

переваг підприємства та оцінці положення підприємства по відношенню до 

конкурентів. 

Аналіз досліджень. Різновиди формування конкурентних переваг 

досліджено в працях багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців: А. Ваценка, 

В. Квасникова, О. Жучкевича, А. Касич, Ж.-Ж. Ламбена, Т. Цалка, М. Портера, 

Д. Цьвок, Н. Яворської та ін. Автори, як правило, наводять окремі напрями 

розвитку конкурентних переваг – якості продукції, інтелектуального капіталу, 

утримання та збільшення визначеного сегменту ринку тощо. 
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Виклад основного матеріалу. Зазвичай в умовах гострої конкурентної 

боротьби переможцем виходить той, хто зуміє домогтися значних 

конкурентних переваг, причому не стільки над конкурентами, скільки по 

відношенню до споживача. Жодне підприємство не може існувати, якщо не 

буде попиту на його продукцію (послуги), так само як і при відсутності 

конкурентних переваг не може бути й мови про ринкові можливості. Заслугою 

конкурентних переваг компанії є її впізнаваність на ринку і захищеність від 

впливів конкурентних сил. 

Конкурентні переваги - це система, що володіє певною ексклюзивною 

цінністю, що дає їй перевагу над конкурентами в економічній, технічній та 

організаційній сферах діяльності, можливість більш ефективно розпоряджатись 

наявними ресурсами. 

Під конкурентними перевагами компанії розуміються такі характеристики 

і якості марки або продукту, завдяки яким організація об'єктивно перевершує 

своїх конкурентів. Економічна сфера не розвивається при відсутності 

конкурентних переваг. Вони невід'ємна складова корпоративного стилю 

компанії [1]. 

Ж. Ж. Ламбен дає наступне твердження конкурентної переваги. Це ті 

характеристики, властивості товару або марки, які створюють для фірми певну 

перевагу над своїми прямими конкурентами. Ці характеристики (атрибути) 

можуть бути різними і відноситись як до самого товару так і до додаткових 

послуг, які супроводжують основний товар, до форм виробництва, збуту або 

специфічним продажем для фірми або товару. Вказані переваги є відносними, 

що визначаються порівняно з конкурентом, який займає найвищу позицію на 

ринку або в сегменті ринку [5]. 

Стійка конкурентна перевага компанії - це складання плану розвитку 

підприємства, який забезпечить отримання прибутку і реалізацію найбільш 

перспективних можливостей. 

В основі розвитку конкурентних переваг компанії - її цілі і завдання, 

досягнення яких залежить від положення організації на ринку товарів і послуг, 
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а також від того, наскільки успішна їх реалізація. Для створення базису, що 

дозволяє ефективно розробляти чинники конкурентних переваг компанії, а 

також формування міцного взаємозв'язку цього процесу з умовами, існуючими 

на ринку, необхідно перебудувати систему функціонування. 

Конкурентні переваги компанії мають досить усталену структуру. 

Майклом Портером було виявлено 3 основні джерела для розробки 

конкурентних переваг компанії: диференціація, витрати і фокус [1]: 

1. Диференціація. Починаючи реалізовувати цю стратегію конкурентних 

переваг компанії, потрібно пам'ятати, що в основі її - ефективне надання послуг 

споживачам, а також представлення товарів / послуг фірми в кращому світлі. 

2. Витрати. В основі реалізації цієї стратегії лежать такі конкурентні 

переваги компанії: мінімальні витрати на персонал і масштаб, автоматизація 

всіх процесів, можливість використання обмежених ресурсів, робота з 

технологіями, спрямованих на зменшення виробничих витрат. 

3. Фокус. В основі цієї стратегії лежать ті ж джерела, що були описані 

вище, проте цільова аудиторія, охоплена конкурентною перевагою, досить 

нечисленна. Споживачі, які не відносяться до неї, можуть бути незадоволені 

таким конкурентним перевагою фірми, або ж вона не впливає на них. 

До основних конкурентних переваг компанії відносять: 

1. Ціна. Це одна з основних переваг будь-якої фірми. Якщо продукція / 

послуги певної компанії коштують набагато дешевше, то про це обов'язково 

стає відомо. Наприклад, «Ціна нижче на 20%», «продаємо в роздріб за 

оптовими цінами ». Рекомендується саме така форма вказівки вартості 

продукції, особливо якщо фірма здійснює діяльність в корпоративній сфері 

(В2В). 

2. Терміни (час). Обов'язковою є вказівка точних термінів, в які 

доставляється товар (для кожного найменування). Потрібно пам’ятати про це, 

розробляючи конкурентні переваги компанії. Рекомендується не 

використовувати неточні визначення («найшвидша доставка», «доставимо 

точно в строк»). 
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3. Досвід. Співробітники фірми є висококваліфікованими і мають 

величезний досвід? Потрібно проінформувати про це цільову аудиторію 

підприємства. Споживачі охоче будуть звертатися до фірми, знаючи, що їх 

проконсультують з приводу питань, якими вони цікавляться. 

4. Особливі умови. Ними можуть бути ексклюзивні пропозиції щодо 

постачання (система знижок, зручне розташування компанії, велика складська 

програма, вручення подарунків, нарахування бонусів, оплата після отримання 

товару і т. д.). 

5. Авторитет. Фактор авторитету включає різні досягнення фірми, призові 

місця на виставках і конкурсах, нагороди, відомих постачальників або клієнтів. 

Завдяки всьому цьому компанія стає більш популярною. 

6. Вузька спеціалізація. Щоб було зрозуміло, що це за конкурентна 

перевага, наведемо приклад. У людини дорога машина. Вона вважає за 

необхідне замінити деяких деталі. Їй потрібно вирішити, звернутися в 

спеціалізований салон, який обслуговує авто лише цієї марки, або можна 

довірити машину персоналу звичайної автомайстерні. Звичайно, вона зупинить 

свій вибір на професійному салоні. Це – компонент унікальної торговельної 

пропозиції (УТП), який часто використовується в якості конкурентної переваги 

компанії. 

7. Інші фактичні переваги. Такими конкурентними перевагами компанії 

вважається широкий асортиментний портфель, наявність патенту на 

технологію, по якій реалізується товар, а також спеціального плану з продажу 

продукції і т. п. Головне завдання - виділитися [2, с. 103]. 

Сьогодні формування конкурентних переваг підприємства, компанії 

зазвичай відбувається під впливом багатьох чинників. Елементи виробничої 

системи (технологія, кадри, фінансові кошти та інші) і елементи бізнес-системи 

(конкуренти і їх можливості, галузевий ринок та інші) виступають фактором 

або ж умовою, яка визначає характеристики будь-якого об'єкта або процесу. 

Фактори, що впливають на формування конкурентної переваги фірми, 

можна розділити на дві групи: зовнішні і внутрішні. [4] 
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Зовнішні чинники, наприклад, рівень конкурентоспроможності країни, 

галузі, підприємства, сила конкуренції на вході та виході системи, сила 

конкуренції серед товарів замінників, поява нових потреб споживачів на ринку, 

рівень організації виробництва, праці та управління у посередників і 

споживачів товарів, що випускаються, якість продукції та сировини 

посередників та наданих ними послуг. 

Внутрішні чинники, наприклад, раціональність організаційної і виробничої 

структури, конкурентоспроможність персоналу, прогресивність інформаційних 

технологій технологічних процесів і обладнання, збільшення питомої ваги 

прогресивних технологій підвищує конкурентоспроможність, 

патентоспроможність (новизна), якість системи управління підприємством.  

У будь-якої конкурентної переваги ресурс обмежений, тому позиції 

компанії на ринку залежать від того, скільки у неї конкурентних переваг, 

наскільки вони значущі (доступні конкурентам) і яка тривалість життєвого 

циклу конкурентної переваги. Чим більше переваг, що відрізняються 

унікальністю і важкодоступністю для відтворення, а також чим довше триває їх 

життєвий цикл, тим більша міцність стратегічних позицій компанії. 

Фактори зовнішнього середовища можуть змінюватися, що впливає на 

конкурентні переваги компанії і може привести до їх зменшення або навіть 

зникнення. 

Причини втрати конкурентних переваг [3]: 

- Погіршення факторних умов (збільшення витрат, зниження рівня освіти і 

кваліфікації персоналу та ін.). 

- Зниження інвестиційної привабливості та інноваційного потенціалу. 

-Ослаблення конкурентної боротьби (через зміцнення позицій 

монополістів, введення державою високих мит на імпортовану продукцію). 

- Низький рівень доходів більшої частини населення, в результаті чого 

вимоги людей до якості та асортименту товарів виявляються знижені. 

Управління конкурентними перевагами компанії – це ціле мистецтво, де 

стабільні і унікальні конкурентні переваги в більшості є питанням сміливості. 
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Звичайно, щоб створити хоча б одну конкурентну перевагу, потрібно бути 

впевненим, що вона доречна в даний період часу і на даній території. Для цього 

обов'язково потрібно проводити дослідження споживачів і визначити критерії, 

за якими вони вибирають товар. 

Висновки. Таким чином можна сказати, що конкурентні переваги і 

стратегії їх досягнення й утримання являють собою практичний інтерес для 

підприємства і є невід’ємною частиною формування загальнокорпоративної 

стратегії в цілому. 
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У статті аналізується проблема визначення ефективності маркетингової 

стратегії за допомогою виявлення рівня лояльності клієнтів. Лояльність 

визначена як одна із найважливіших складових ефективної діяльності 

підприємства. Вивчено споживчу лояльність в якості основного інструменту, 

який забезпечує довгострокову взаємодію зі споживачем. 
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Однією з головних умов досягнення конкурентоспроможності організації 

будь-якої сфери діяльності останнім часом є створення успішного бренду, і, як 

наслідок, завоювання лояльних споживачів. В сучасних умовах загострюється 

конкуренція, частіше з'являються нові товари і послуги, стрімкіше 

розвиваються ринки, коротше стає життєвий цикл продукції та збільшуються 

комунікаційні витрати. Перед компаніями постає завдання, яке стосується не 

стільки утримання клієнтів, скільки досягнення довгострокового партнерства 

на взаємовигідних умовах. Відбувається розвиток концепції маркетингу 

взаємин із споживачами, яка приходить на зміну класичному маркетингу. 

Практика демонструє, що високий рівень задоволеності не гарантує компанії 

довгострокову стабільність. Тому сьогодні необхідний перехід до нової 

маркетингової парадигми, заснованої на безперервній взаємодії фірми і її 

покупців. Причинами цього є докорінні зміни маркетингового середовища і 

обмеженість традиційного підходу для управління попитом. 

У цих умовах одним з найбільш важливих інструментів підвищення 

конкурентоспроможності на ринках товарів та послуг починають виступати 

маркетингові технології формування програм лояльності клієнтів. Незважаючи 

на активне впровадження програм лояльності в маркетингову діяльність 

українських підприємств, лише незначна їх частина є ефективними проектами, 

що пояснює актуальність обраної теми. 

 Метою статті є систематизація основних теоретичних засад формування 

позитивного відношення до вітчизняних компаній, методологічних підходів до 

вимірювання лояльності споживачів до їх продукції та аналізу ефективності цієї 

діяльності. 

Підходи до визначення лояльності, її структури, видів, факторів, що 

визначають вибір типів лояльності, а також основи теорії і практики управління 

споживчою лояльністю в різних галузях розкриті в працях вітчизняних та 

зарубіжних фахівців, таких як Аакер Д., Башлай С. В., Браєрлі Д., Бутчер С., 

Бюшкен І., Глова Т., Козьменко С. М., Лаусон С., Мельник Л.Ю., 

Плаксієнко В.Я., Райхельд Ф., В. Рейнарц, Дж. Шлессінгер, Дж. Якобі та інші. 

Разом з тим, численні теоретичні та практичні аспекти формування споживчої 
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лояльності недостатньо вивчені. Перш за все, це стосується точного визначення 

поняття «комплексна споживча лояльність», відсутності універсальної 

методики її розрахунку, яка буде враховувати всі чинники, що формують 

лояльність клієнтів, а також опису такої методики підвищення споживчої 

лояльності, яка буде застосована для роздрібного торгового підприємства будь-

якої сфери. 

Динамічний розвиток споживчих ринків супроводжується технологічною 

революцією в індустрії сервісу, що зумовлює різке загострення і зміну 

характеру конкурентної боротьби у сфері економіки. Акцент у формуванні 

конкурентних переваг все більше зміщується від цінових методів ведення 

конкуренції до нецінових, пов'язаних з побудовою систем взаємовідносин з 

клієнтами, що дозволяють взаємодіяти з ними в довготривалій перспективі. У 

зв'язку з цим слід зазначити, що розвиток нових методів формування і 

реалізації програм споживчої лояльності дозволить забезпечити організації 

додаткову конкурентну перевагу на основі обліку не короткочасного ефекту, а 

довгострокових перспектив взаємовигідних відносин з усіма ключовими 

партнерами організації: споживачами, бізнес-партнерами, персоналом.  

Так, Аакер Д.  трактує лояльність як взаємодію, довгострокові відносини 

споживача фірми, які асоціюються із вчиненням повторної покупки, 

рішенням про споживанні того чи іншого бренду [1, с. 86].  

Інші визначення «лояльності» дає Райхельд Ф., на думку якого вона 

представляє стійкий, поведінковий відгук, що триває певний час, зроблений 

людиною, що приймає самостійне рішення про покупку одного товару з ряду 

аналогічних товарів, і є наслідком психологічних процесів [4, с. 53-55].  

Олівер Р. розглядає лояльність як глибоку прихильність споживача надалі 

купувати обраний ним продукт або послугу, не звертаючи уваги на продукти 

інших постачальників [3, с. 84]. Таке трактування багато в чому схоже з точкою 

зору Гріффіна Д., який вважає, що лояльний споживач здійснює повторні 

покупки бренду і демонструє імунітет до всіх інших конкурентів  [4, с. 53-55]. 

Програма лояльності клієнта будь-якої організації розглядається не тільки 

як надання різних заохочень, бонусів постійним клієнтам, але, перш за все, як 

комплекс заходів, спрямований на збільшення клієнтської лояльності. У 

зазначеному контексті для розробки ефективних програм лояльності клієнтів, її 

необхідними елементами повинні стати наступні:  
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- розробка бренду (послуги, продукту, організації);  

- визначення цільової аудиторії (існуючі клієнти; потенційні                

клієнти та ін.); 

- позначення географічних сегментів охоплення ринку;  

- навчання персоналу методам ефективного продажу;  

- акцент на якості продукту (послуги) і професіоналізмі співробітників 

організації [7, с. 65-68]. 

Слід зазначити, що сучасні програми лояльності споживачів як для 

великих підприємств, так і для мікробізнесу є тим маркетинговим 

інструментом, який дозволяє здійснювати довгострокові відносини з клієнтами, 

максимізуючи прибутки. Для самих же клієнтів дані програми стають 

відмінною можливістю задовольнити свої потреби з меншими витратами і з 

більшою вигодою. У зв'язку з цим невід'ємними компонентами розробки і 

реалізації програми лояльності повинні стати аналіз діючої програми і оцінка її 

ефективності, а також при необхідності коригування програми і її модернізація 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідно диференціювати лояльність клієнта бренду від інерції, 

консерватизму, відсутності конкуренції на ринку та інших факторів, що 

визначають стійкість параметрів моделі споживчої поведінки. Вищим проявом 

1. Визначення цілей: 
- залучення нових клієнтів; 
- підвищення ефективності 
взаємодії організації з 

клієнтами; 
- підвищення лояльності 

клієнтів; 
- збільшення прибутків. 

2. Постановка задач: 
-стратегія виходу на нові сегменти; 

- детальний план програми 
підвищення лояльності; 

- мотивація співробітників; 
- створення бази даних клієнтів; 

- розробка, оцінка нового 
продукту.

3. Розробка програми 
лояльності: 

-розрахунок витрат на 
впровадження програми; 

-систематичне 
планування та контроль; 

- пошук потенційних 
клієнтів.

5. Аналіз діючої програми 
лояльності: 

-витрат на створення програми; 
-роботи співробітників; 
- ефективності продаж; 

- частоти здійснення покупок; 
- рівня споживчої лояльності.

4. Модернізація програми 
лояльності: 

-розробка веб-сайту з особистим 
кабінетом учасника програми; 

-реєстрація учасників і відкриття 
бонусних рахунків учасників; 
- ведення бази даних клієнтів.

Рисунок 1 Етапи впровадження ефективної програми лояльності клієнтів 
підприємства [2] 
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лояльності вважається ситуація, коли клієнт сам починає рекомендувати 

компанію, товар або послугу своїм знайомим. Такого клієнта можна назвати 

«адвокатом» компанії. Споживчу лояльність формують високий рівень сервісу і 

якісні товари. Реклама і будь-які інші форми маркетингових комунікацій, 

звичайно, підтримують лояльність, але на споживчу поведінку впливають 

побічно. Програми лояльності допомагають заслужити лояльність, а не 

керувати нею. Стратегічним пріоритетним напрямком управління лояльністю 

бренду повинен стати якісний сервіс.  

Якщо говорити про основні відмінності в лояльності споживачів в 

сегментах В2В і В2С, то в сегменті В2В лояльність формується в першу чергу 

до компанії, а не до товару, в той час як лояльність кінцевих споживачів 

(сегмент В2С) формується  як до компанії, так і до товарів та брендів. 

Лояльність до компанії створюється поступово на всіх етапах її розвитку, а 

лояльність до товару  на всіх стадіях життєвого циклу товару. 

Визнаючи, що лояльність покупців є нематеріальним активом компанії, 

відзначимо, що вона має істотний вплив на попит, на конкурентоспроможність 

компанії на ринку, на фінансові результати діяльності, а також на ринкову 

вартість компанії в цілому. 

Процес управління відносинами зі споживачами компанії повинен 

передбачати довгострокові взаємовигідні відносини підприємства і покупців, 

які передбачають систему взаємопов'язаної роботи всіх підрозділів, що 

забезпечують підвищення прибутковості організації. З урахуванням 

застосування сучасного апарату по формуванню і реалізації програм 

лояльності, в якості основних принципів управління відносинами зі 

споживачами організації слід виділити:  

 унікальна пропозиція;  

 персональна робота з клієнтами;  

 аналіз причин відтоку клієнтів;  

 оперативність реагування на зміни в макро- і мікросередовищі; 

 мотиваційні програми для персоналу організації за умови реалізації 

програм споживчої лояльності;  
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 формування бар'єрів, що перешкоджають придбання конкретної послуги 

конкурентів, шляхом здійснення реалізації програм споживчої лояльності                 

[6, с. 165-171]. 

Слід звернути увагу на те, що існує два основних типи лояльності до 

бренду: поведінкова і афективна. Поведінкова лояльність має місце при покупці 

марочного продукту на постійній основі, але при відсутності прихильності до 

бренду. В той час як афективна лояльність передбачає зацікавленість 

споживача в покупці саме певного бренду, оскільки він відчуває до нього 

глибоку емоційну прихильність і вбачає у ньому цінність. Перевищивши 

очікування споживачів в ціні та якості, можна розраховувати, що вони будуть 

постійно купувати вподобаний продукт або послугу компанії. Схематично 

такий процес представлений на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Для ефективного управління, формування і розвитку лояльності бренду 

необхідно постійно здійснювати поточну оцінку ступеня прихильності бренду. 

Найбільш простими для вимірювання є компоненти поведінкової лояльності. 

Очікувана якість (Е) Сприймана якість (Р) 

Задоволеність споживача 

 

Готовність до підтримки та 
зміцнення сформованих 

стосунків (клієнт-партнер)

Висока ймовірність до 
рекомендацій

Здатність до повторної 
покупки 

S =  (Р,Е) 

Р = Е (задоволеність) 

Р  Е (максимальна задоволеність)

Лояльність споживача

Рисунок 2  Рівні задоволеності та форми прояву лояльності споживача до 
бренду [2] 
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До ключових показників поведінкової лояльності можна віднести частоту і 

регулярність покупок, підтримання споживачем досягнутого рівня взаємодії з 

компанією. Компоненти афективної лояльності виміряти складніше, оскільки 

доводиться мати справу з перевагами і думками споживачів. Головними 

показниками афективної лояльності виступають задоволеність і готовність 

споживача надавати рекомендації. 

Що стосується інтерпретації результатів, отриманих при вимірюванні 

задоволеності, то слід зазначити, що різні рівні задоволеності по-різному 

впливають на лояльність споживачів. Поширена думка, що між задоволеністю 

та лояльністю існує проста лінійна залежність: чим вище задоволеність, тим 

вище лояльність. Однак численні дослідження, проведені зарубіжними 

вченими, показали наявність більш складного зв'язку (рис.3).  
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На рис. 3 зображені дві абсолютно різні криві, що відповідають двом 

різним конкурентним ситуаціям: 

Рисунок 3  Зв'язок між споживчою задоволеністю та лояльністю
[5, с. 78] 

Неконкурентний ринок 
 

Висококонкурентний ринок 
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1) на неконкурентних ринках (ділянка зліва вгорі): задоволеність слабо 

впливає на лояльність. Подібна закономірність спостерігається переважно в 

регульованій монополії або в ринкових ситуаціях, коли витрати на перехід з 

одного бренду на інший дуже високі. В даному випадку споживачі практично 

позбавлені вибору і змушені «брати те, що їм пропонують»; 

2) на конкурентних ринках (ділянка праворуч внизу): конкуренція 

інтенсивна, існує багато товарів-замінників і витрати на можливу зміну бренду 

низькі, спостерігається дуже велика різниця між лояльністю задоволених 

споживачів (рівень задоволеності «4» і «5»). 

Процеси підвищення лояльності клієнтів організацій як системи 

взаємозв'язків, які формують основу і кількісні зміни системних показників, 

відрізняються можливістю об'єктивної оцінки визначених процесів на основі їх 

дослідження з використанням статистичних показників; виявлення 

закономірностей в процесах підвищення лояльності клієнтів; виявлення і 

вивчення окремих випадків проявів лояльності. Слід також підкреслити, що 

результат від впровадження програми лояльності може мати певний часовий 

лаг свого прояву, тому такі програми слід розглядати як маркетинговий 

інструмент вибудовування довгострокових відносин з клієнтами, що, в свою 

чергу, передбачає постійне вдосконалення застосування ефективних 

маркетингових інструментів. 

Отже, з метою розвитку конкурентного середовища та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств необхідно впроваджувати ефективну 

систему управління відносинами зі споживачами, що дозволить знизити 

витрати при створенні певного рівня диференціації для кожної групи лояльних 

покупців.  

Разом з тим, зростання пропозиції і викликана нею інтенсифікація 

конкуренції на ринку ускладнює залучення нових клієнтів і призводить до 

концентрації стратегічних зусиль організацій на формування ефективних 
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програм лояльності, спрямованих на побудову емоційної прихильності клієнта 

до продукту (послуги) і організації в цілому. Компанія, яка має лояльних 

споживачів, може розраховувати на довгостроковий успіх в майбутньому, 

отримання стійкого прибутку. Це дозволить встановлювати преміальні ціни, а 

також утримувати велику частину своїх прихильників при зміні економічної 

ситуації. 
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Стаття присвячено дослідженню особливостей управління рекламою та PR-

діяльністю торговельного підприємства. Автором узагальнено підходи до 

визначення поняття «реклама», виділено етапи управління рекламною 

кампанією та визначено особливості виміру її ефективності. 

Ключові слова: реклама, PR-діяльність, цілі, функції, етапи рекламної 

діяльності, ефективність рекламної діяльності. 

З виникненням виробництва і товарообміну зростає значення способів 

інформування людини про себе, як про товаровиробника, про наданий товар і 

послуги, їх якісні характеристики. В останні десятиліття в ринковій сфері 

відбулися радикальні зміни. В умовах реформування світового господарства 

учасники економічних відносин підійшли до необхідності проведення 

організованої комплексної маркетингової діяльності, складовою частиною якої 

є рекламна діяльність. 

Розвиток виробництва, науково - технічного потенціалу та засобів 

комунікації між людьми, перетворюють рекламу в особливу форму діяльності 

суспільства, на яку люди витрачають величезні суми. Рекламна галузь об'єднує 

мільйони працівників, які взаємодіють з рекламною діяльністю, і забезпечує 

зайнятість ще більшої кількості людей, праця яких в тій чи іншій мірі залежить 

від реклами. На сьогоднішній день вона забезпечує 75% доходу газет і журналів 

і практично 100% доходів телебачення. Темпи зростання вкладень в рекламу і 

прибутку від рекламного бізнесу значно зростають і, отже, ми стикаємося з 

поняттям рекламного буму. 
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Реклама є одним з чотирьох елементів комплексу маркетингу: товар, 

реклама, ціна, збут. Рекламна діяльність направлена на досягнення конкретних 

економічних результатів у відповідністю з маркетинговою стратегією 

підприємства. З токи зору маркетингу реклама є важливою частиною стратегії 

підприємства. Вона здійснює зв'язок між виробником та споживачами. 

Організація і оцінка ефективності рекламної діяльності повинна враховувати 

всіх складових частин маркетингу.  

Дослідженням рекламної діяльності на підприємстві займалися такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені, як Ч. Сендідж [14], Ф. Джефкінс [3], 

Ж.Ж. Ламбен [7] та інші. Т.В. Ляпіна та У. Уеллс проводили дослідження щодо 

сутності, принципів рекламної діяльності, а також щодо взаємодії рекламних 

суб’єктів. Окрім цього, актуальною темою для досліджень була проблема 

управління рекламною діяльністю на підприємстві, яку у своїх працях 

висвітлювали Ю.Б. Миронов [6], В. Музикант [10] та інші. 

Мета дослідження полягає у вивченні основних теоретичних підходів до 

управління рекламою та PR-діяльністю торговельного підприємства, 

дослідження етапів планування та організації рекламної діяльності, визначенні 

ефективності рекламної діяльності. 

Поняття «реклама» походить від латинського «reclamare», що означає 

«крик», «кричати», «викрикувати». Крик як засіб комунікації людство 

застосовувало споконвіку. За часів, коли не було газет, телебачення та 

Інтернету, крик виконував важливу суспільну функцію. З його допомогою 

просили про милосердя, скликали громадян на народні збори, а торговці 

навперебій повідомляли покупцям про переваги свого товару. Наявність 

різноманітних та часом визначень, які є взаємо суперечними між собою, 

поняття «реклама» відображає всю складність цієї категорії та її трактування 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 – Підходи до визначення поняття «реклама» 

Визначення Джерело
Реклама – це неособиста форма комунікації, що здійснюється за 
допомогою платних засобів поширення інформації з чітко 
зазначеним джерелом фінансування 

Ф. Котлер [11]

Реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-
якій формі і в будь-який спосіб і призначена сформувати або 
підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо 
таких особи чи товару. 

Закон України «Про 
рекламу» [2] 

Реклама – це друковане, рукописне, усне або графічне 
повідомлення про особу, товар, послуги або громадський рух, що 
йде від рекламодавця й оплачене ним з метою збільшення збуту, 
розширення клієнтури, одержання голосів або публічного 
схвалення  

В. Музикант [10]

Реклама – оплачена неперсоналізована комунікація, що 
здійснюється ідентифікованим спонсором і використовує засоби 
масової інформації з метою схилити до чогось аудиторію чи 
вплинути на неї. 

У. Уеллс, Дж. Бернет
[1] 

Реклама є будь-якою формою неособистого представлення і 
просування ідей, товарів чи послуг, оплачувану точно 
встановленим замовником і слугує для залучення уваги 
потенційних споживачів до об'єкта рекламування, використовуючи 
при цьому найбільш ефективні прийоми і методи з урахуванням 
конкретної ситуації 

За визначенням 
Американської 
Асоціації 
Маркетингу [9,с.35] 

Реклама – це форма комунікації, яка намагається перевести якості 
товарів і послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів споживача 

Ч. Сендідж, 
В. Фрайбургер, 
А. Ротцолл [14]

Реклама – це відгалуження масової комунікації, в руслі якого 
створюються і поширюються інформативно-образні, експресивно-
сугестивні тексти, адресовані групам людей з метою спонукати їх 
до потрібного рекламодавцю вибору і вчинку

В. Ученова 
Н. Старих 

Реклама – це засіб комунікацій, який дозволяє підприємству 
передати повідомлення потенційним покупцям, прямий контакт з 
якими не встановлений

Жан Жак Ламбен [7]

 Рекламна діяльність в сучасному світі стала невід'ємною частиною 

економіки, як окрема галузь, так і як значна стаття витрат на підприємстві 

незалежно від його спеціалізації. 

Система управління рекламною діяльністю – складний комплекс процесів, 

заходів і прийомів з планування, керівництва, організації, контролю та 

інформаційному забезпеченню реалізації рекламної функції підприємства з 

використанням системного підходу в тісній координації та інтеграції з іншими 

маркетинговими функціями підприємства. Рекламний менеджмент – це система 

процесів: аналізу, розробки, планування, практичної реалізації і контролю 

ефективності рекламних заходів, спрямованих на досягнення маркетингових 

цілей [2, с. 8] 
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Рекламна діяльність - комплекс детально підготовлених, заходів, які 

послідовно реалізуються у вигляді рекламних планів, дій та акцій, спрямованих 

на досягнення поставлених довгострокових рекламних цілей і завдань [8,с.49]. 

Рекламна діяльність являє собою кілька рекламних заходів, об'єднаних 

однією метою (цілями), що охоплює певний період часу і розподілених у часі 

так, щоб один рекламний захід доповнювало інший [6,с.102]. 

На основі наведених вище визначень спробуємо узагальнити всі основні 

моменти і скласти своє визначення: 

Рекламне управління - це сукупність скоординованих між собою 

рекламних активностей (заходів, звернень, публікацій), що реалізуються 

компанією за певний відрізок часу і переслідують єдину, чітко визначену мету, 

які пов'язані ідентичною тематикою. 

На практиці в процесі управління рекламною діяльністю підприємства 

необхідно забезпечити досягнення наступних цілей: 

 створення позитивного іміджу підприємства і популярності його 

товарів; 

 інформування про споживчі властивості рекламованого товару і 

його переваг перед товарами конкурентів; 

 інформування про місця можливого придбання товарів; 

 створення системи інформаційно-сервісних послуг; 

 забезпечення стабільного збуту товарів і залучення покупців; 

 залучення оптових покупців, дилерів і корпоративних клієнтів; 

 забезпечення тривалого і ефективного функціонування фірми в 

конкретному сегменті ринку [12]. 

Цілі рекламної діяльності повинні бути пов'язані із загальними цілями 

підприємства, його місією і стратегією. Крім цього, підприємствам 

рекламодавцям при встановленні цілей реклами необхідно враховувати стадію 

«життєвого циклу» товарів. 

План організації рекламної діяльності може бути: короткостроковим 

(1-2 роки); середньостроковим (2-5 років); довгостроковим (5-15 років). План 
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реклами може бути інтегрованим у маркетинговий план, складати його окрему 

частину або розроблятися за окремими стратегічними напрямами. Із позицій 

складання плану він може готуватися шляхом напряму інформаційних потоків 

планування зверху вниз, у зворотному порядку - знизу вгору; ще один варіант - 

збалансовано та комплексно. В останньому випадку інформаційні потоки 

планування одночасно йдуть від вищих менеджерів до нижнього й від нижніх - 

до вищого. При цьому окремі пункти плану уточняються й виправляються в 

діалоговому режимі [10]. 

В цілому управління рекламною діяльністю включає три головні групи дій:  

− інформування (повідомлення про те, що продукт існує і які його якості);  

− переконання (виклик сприятливих емоцій, формування позиції визнання 

товару, приймання рішень споживачем про його купівлю);  

− підтримання лояльності (закріплення існуючих споживачів як головного 

джерела майбутніх продажів). 

Організація рекламної діяльності може здійснюватися за двома напрямами: 

створення підприємством самостійних структур, які займаються тільки 

рекламною діяльністю та визначення рекламної діяльності як напряму 

маркетингової діяльності підприємства. Проте лише великі фірми у стадії 

розквіту можуть дозволити собі тримати службу реклами у складі служби 

маркетингу чи окремо, а тим більше - утримувати власну рекламну агенцію, 

друкарню та творчий відділ. Тому найчастіше служба реклами є структурним 

підрозділом (відділом) маркетингу фірми.  

Основною метою даної служби є управління рекламною діяльністю 

підприємства, що включає в себе такі напрями діяльності [3, с. 70-74]:  

− організацію рекламної діяльності підприємства, виходячи з поточних та 

перспективних комерційних цілей, що стоять перед ним;  

− формування доброзичливої громадської думки про діяльність 

підприємства, зміцнення його престижу, торгових партнерів, споживачів та 

широких кіл громадськості. 

Оскільки інтереси зацікавлених груп у рекламній діяльності підприємства 
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різні, то критерієм ефективності управління є здатність підтримувати певний 

баланс між такими різними цілями, як обсяг продажів, прибуток, доходи, 

дотримання інтересів персоналу і покупців, захист навколишнього середовища 

тощо. Узгодження цих інтересів і формування на їхній основі комплексу 

рекламних цілей підприємства є основною задачею управління. 

Управління рекламною діяльністю підприємства є складним процесом, 

який поділяється на етапи, зображені на рис. 1.  

Управління рекламною діяльністю охоплює сукупність процесів аналізу, 

планування, бюджетування, організування практичної реалізації і контролю 

ефективності комплексу заходів, які проводять учасники рекламного процесу, 

задля досягнення певної маркетингової мети 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Етапи управління рекламною діяльністю підприємства 

 

Таким чином, основою рекламної діяльності підприємства як єдиної 

системи, виступає програма організації управління рекламною діяльністю, у 

Етапи управління рекламною діяльністю підприємства 

1. Визначення потреби у рекламі товару, послуги чи ідеї, 
пропозицій та замовлень на рекламу, а також 

формування цих замовлень при укладанні контрактів. 

2. Проведення досліджень споживачів, товарів та послуг, 
ринку продавців. 

3. Розробка стратегічних планів рекламної діяльності. 

4. Розробка тактичних та стратегічних планів проведення 
рекламної кампанії. 

5. Створення рекламного звернення. 

6. Визначення ефективності використання засобів 
масової інформації для розміщення рекламного 
звернення. 
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системи, виступає програма організації управління рекламною діяльністю, у 

відповідності з якою ми можемо виділити основні блоки управління рекламою 

та PR-діяльністю: дослідження, планування рекламних заходів, тактичні 

рішення, оперативний контроль, оцінка ефективності рекламних заходів. 

Визначення впливу реклами на результати продажів (економічна 

ефективність) проводиться шляхом відносного порівняння витрат на рекламу і 

обсягів реалізації товару за підсумками діяльності у минулому. Точність цього 

методу не висока, оскільки на результати продажів роблять вплив крім реклами 

безліч інших чинників. Маркетингові дослідження в істотній своїй частині 

спрямовані на визначення комунікаційної ефективності реклами, визначити яку 

істотно легше в порівнянні з кінцевою ефективністю. Можна виділити кілька 

рівнів впливу реклами: когнітивний рівень – на зміну знань про фірму, її товари 

і послуги; афективний рівень – на формування позитивного відношення до 

виробника; рівень, що спонукає – на формування намірів вступити в контакт із 

фірмою, придбати її товар.  

Як правило, дослідження ефективності рекламних кампаній проводяться 

«до» і «після» проведення рекламної кампанії. Якщо марка тільки виходить на 

ринок або мало відома на ринку, то дослідження варто проводити тільки 

«після», при цьому основним показникам завжди надають нульові значення. 

Планування рекламних заходів на підприємстві передбачає врахування 

безлічі факторів суб’єктивного і об’єктивного характеру (рис. 2). 

Вся система організації управління рекламною діяльністю спрямована на 

досягнення конкретних економічних результатів відповідно зі стратегічними 

цілями підприємства. Аналіз економічних результатів рекламних заходів 

підприємство проводить виходячи з оцінки ефективності реклами. 

За термінами виникнення ефективність рекламної діяльності може бути 

отримана: – моментально – у стислий термін, як правило, безпосередньо під час 

проведення рекламного заходу; – середньострокова ефективність рекламної 

діяльності – проявляється приблизно через три-шість місяців після проведення 

рекламного заходу; – довгострокова ефективність рекламної діяльності 
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з’являється в основному через шість місяців і більше після проведення 

рекламного заходу. За ступенем збільшення ефекту слід очікувати отримання 

первинної ефективності – тобто ефективності, одержуваної безпосередньо після 

першої реакції цільової групи на рекламний захід [5,с.20, 15 - 17].  

Рисунок 2 – Фактори, що впливають на ефективність рекламної кампанії 

У разі грамотно спланованої та проведеної рекламної діяльності, та за 

умови сприяння різних зовнішніх і внутрішніх факторів, підприємство може 

отримати мультиефективність рекламної діяльності. Вона характеризується 

багаторазовим повторенням первинної ефективності, але з поступовим 

зниженням амплітуди ефективності рекламної діяльності. Отримання 

підприємством синергетичної ефективності рекламної діяльності можливе за 

умови коректного медіапланування. Комплексне застосування декількох 

рекламних засобів дає можливість отримання ефективності рекламної 

діяльності більше, ніж від простого складання ефектів застосування кожного 

виду реклами окремо. 

Підводячи підсумки дослідження, можна зазначити, що рекламна 

діяльність на підприємстві в умовах ринку потребує виваженої стратегії 

управління підприємством, що вимагає від підприємства завжди прагнути до 

конкурентоспроможного управління, тому доцільно удосконалювати 

управління рекламною діяльністю.  

1.Демографічний фактор -
збір інформації про 

потенційних споживачів.

2. Економічний фактор -
врахування 

економічного становища 
потенційних 
споживачів. 

3. Технологічний фактор
- порівняння 

технологічного стану 
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даній галузі.

4.Екологічний фактор -
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охороні навколишнього 

середовища.

5. Соціокультурний
фактор - знання

моральних та етичних 
норм даного 
суспільства.
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За своєю сутністю, рекламна діяльність підприємства являє собою одну з 

ключових форм комунікаційного процесу просування товарів на ринку. В 

такому розумінні рекламна діяльність стає частиною виробничої системи, 

спрямованої на обмін інформацією в формулі «виробник (рекламодавець) - 

товар - споживач». 

Підприємства в своїй рекламній діяльності можуть використовувати різні 

методи і форми управління, які дозволяють враховувати економічний, 

психологічний та якісний ефекти від рекламування. Тому доцільно поетапно 

планувати проведення рекламної кампанії. Це дозволяє вибудувати логічну, 

теоретично обґрунтовану ланцюг управління рекламною діяльністю 

підприємств. Застосовуючи адекватні методи управління рекламною 

діяльністю, підприємство отримує в своїй структурі систему, здатну впливати 

на товарообіг, підвищення якості продукції, зміна споживчих властивостей 

товару і народження товару нового типу. 

Оскільки, в даний час не усунуті багато бар'єрів, що перешкоджають 

ефективному просуванню товарів, промислові підприємства змушені 

працювати в недосконалому нормативно - правовому полі, що істотно стримує 

не тільки показники виробництва, але і темпи розвитку рекламного ринку. Дану 

задачу покликане вирішити створення в країні ефективної системи 

регулювання в рекламно-інформаційній сфері, як на державному, так і на 

громадському рівнях. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІА-КОМПАНІЙ 

Цифрові технології у маркетингу стали рекламною стратегію для багатьох 

медіа-компаній. Рентабельність інвестицій у цю сферу не має собі рівних, 

адже вони пропонують унікальний спосіб взаємодії з клієнтами. Однак, 

незважаючи на це, цифрові канали стикаються з багатьма проблемами. 

Ключові слова: цифрові технології, цифрові канали, маркетинг, digital-

маркетинг, медіа. 

Цифрові технології у маркетингу стрімко набирають популярності серед 

багатьох підприємств. Компанії, що працюють у сфері медіа не є винятком. 

Результат, який вони отримують на виході, не має собі рівних, тому можна 

говорити, що використання цифрових технологій під час досягнення тих чи 

інших маркетингових цілей – це унікальний спосіб взаємодії з клієнтами. 

Провідні маркетингові агенції світу усвідомили потенціал використання 

цифрових технологій для медіа та активно впроваджують нові стратегії для 

своїх клієнтів. Вони зробили традиційний цифровий маркетинг більш 

інтерактивним, адже сучасні користувачі сайтів хочуть активно взаємодіяти з 

контентом. Однак, багато медіа-компаній досі використовують традиційні 

маркетингові методи та застарілі стратегії. Вони стоять на роздоріжжі та 

вагаються, щоб перейти від звичних методів ведення маркетингу до сучасних 

цифрових технологій. 
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Впровадження цифрових технологій у маркетингову діяльність компаній 

почалося відносно недавно. Проблематику та тенденцію у цій сфері досі 

досліджують такі вчені та практики як П. Перерва, В. Кобельєв, І. Долина,                 

С. Семенюк, В. Фалович, Ш. Роджерс та інші. Утім, наукових статей, які б 

стосувалися цифрових технологій у маркетинговій діяльності медіа-компаній 

недостатньо. 

Метою статті є порівняння традиційних та сучасних цифрових каналів у 

маркетингу та дослідження тенденцій застосування технологій цифрового 

маркетингу для медіа-компаній. 

Маркетинг медіа охоплює безліч різних засобів масової інформації, 

включаючи медійну рекламу, контент-маркетинг та рекламу в соціальних 

мережах. Мета всього маркетингу нових медіа – змусити користувачів 

взаємодіяти з брендом, залучаючи їх таким чином, щоб підвищити 

популярність компанії. 

Завдяки цифровому прориву та цифровому маркетингу діловий світ 

змінився до невпізнання [1, c. 11]. Зараз споживачі роблять покупки не 

виходячи з дому (36% українців, за даними п’ятого за величиною у світі 

комунікаційного холдингу Dents Aegis Network), або навіть не виходячи з 

соціальних мереж (13%). 

Кількість даних, доступних маркетологам, які використовують цифрові 

технології, величезна. Такий маркетинг хвалять за його здатність дозволити 

брендам охопити потрібного споживача, у потрібний час, у правильному 

середовищі. Утім, цифрові канали часто звинувачують у тому, що вони 

змушують маркетологів занадто вузько мислити у своїй діяльності, тобто вони 

жертвують охопленням та довгостроковим зростанням для вузьких 

короткострокових показників. 

До настання цифрової ери найпопулярнішими формами засобів масової 

інформації були ті, що ми зараз називаємо аналоговими або традиційними: 

радіо, газети, журнали, зовнішня реклама тощо. Відтоді технологічна революція 

породила з собою багато нових засобів масової інформації, які зараз відіграють 

важливу роль у розповсюдженні контенту та розваг серед населення у всьому 

світі. 
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Традиційні засоби масової інформації дозволяють медіа-компаніям 

орієнтуватися на широку цільову аудиторію за допомогою зовнішньої реклами, 

друкованої реклами, телевізійних рекламних роликів тощо. Для порівняння, 

нові медіа дозволяють компаніям орієнтуватися на вузьку цільову аудиторію за 

допомогою соціальних мереж, платних онлайн-оголошень та результатів 

пошуку (табл. 1). З точки зору ціни, традиційні засоби масової інформації, як 

правило, коштують дорожче, ніж нові, завдяки широким каналам націлювання 

та реклами. 

Таблиця 1 – Порівняння традиційних та сучасних каналів розповсюдження 

цифрових технологій. 

Традиційні канали Сучасні канали 

Телевізійна реклама Пошукова оптимізація (SEO) 

Радіо-реклама Промо в блогах 

Друкована реклама Контент-маркетинг 

Реклама прямої пошти Електронний маркетинг 

Банерна реклама Реклама в соціальних мережах (SMM) 

Холодні дзвінки Нативна реклама 

Продажі від дверей до дверей Реклама з оплатою за клік 

 

Традиційні засоби масової інформації включають переважно нецифрову 

рекламу. Медіа-компанії використовують ці методи протягом багатьох років, 

щоб охопити споживачів та мотивувати їх взаємодіяти із контентом. До 

недавнього часу ці маркетингові стилі були дуже ефективними і допомагали 

компаніям отримувати прибуток. 

Утім, оскільки потреби та очікування споживачів еволюціонують, 

маркетингу не залишається іншого вибору, крім як розвиватися разом із ними. 

Саме це призвело до появи нових методів цифрового маркетингу і зменшення 

популярності деяких традиційних методів. Це також призвело до дискусії між 

традиційними та цифровими ЗМІ. 

Науковці, що досліджують цифрові технології у маркетинговій діяльності, 

дійшли до висновку, що нині змінюються також і підходи до налаштування  
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комунікацій. Якщо раніше можна було привернути увагу аудиторії акціями, 

знижками і очікувати «продажів у лоб»,  то  сьогодні  така  система  

комунікацій  є  застарілою  і  підхід  до  реклами  є неефективним. Сучасному  

клієнту  потрібна  чесність і правда. Тому більшість компаній перестали 

видаляти негативні відгуки і зберігають їх з відповідями менеджера. Також 

багато брендів стали відкрито визнавати, що у їхнього продукту є певні 

недоліки або він не завжди підходить для всієї аудиторії. 

Науковці радять використовувати наступну модель роботи з потенційним 

клієнтами [2, c. 68]: 

1 етап – Досягти і захопити увагу клієнта. 

2 етап – Конвертувати цю увагу в конкретні дії. 

3 етап – Підштовхнути клієнта до здійснення дій для отримання бажаного 

результату. 

4 етап – Захопити  клієнта  і  зробити  відносини  такими,  щоб  він  

перетворився в лояльного клієнта. 

5 етап – Домогтися повторних продажів або рекомендацій товарів компанії 

для друзів. 

Нові канали засобів масової інформації, які також називають цифровими, 

складаються з методів, які в основному працюють в Інтернеті або в якомусь 

сенсі стосуються його. Багато з цих методів існують вже тривалий час, але 

набувати популярності в Україні почали лише нещодавно. Усі ці методи 

обертаються навколо веб-сайту, адже він є беззаперечною необхідністю для 

медіа-компаній. Розглянемо 5 основних каналів цифрових технологій у 

маркетингу: 

1. Оптимізація пошукової системи, яку часто називають SEO, відноситься 

до ряду процесів, завдяки яким веб-сайт покращує свої рейтинги в таких 

пошукових системах як Google. SEO є найважливішою складовою інтернет-

маркетингу, оскільки без рейтингу в пошукових запитах веб-сайт ніколи не 

може залучити потенційних клієнтів. 

SEO можна використовувати різними способами для покращення рейтингу 
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веб-сайту. Один із найбільших популярних – це використання ключових слів. 

Ключові слова – це спеціально підібрані слова або фрази, розміщені у вмісті 

веб-сайту. Ці ключові слова відповідають словам і фразам, які люди шукають. 

Однак рейтинг веб-сайту визначається не лише ключовими словами. Сайт 

може бути більш-менш видимим під час пошуку, залежно від кількості 

посилань на інші сайти. Веб-сайту з великою кількістю посилань, швидше за 

все, буде довіряти Google, і тому він отримає високе місце за ключовими 

словами, на які він націлений. Натомість веб-сайт із дуже малою кількістю 

посилань буде нижчим. 

2. За допомогою реклами з оплатою за клік (PPC) можна вибрати, які 

ключові слова та фрази будуть стимулювати показ реклами. Оголошення у 

цьому випадку будуть розміщуватися над звичайними результатами пошуку за 

цими термінами, а веб-сайти заплатять за таку рекламу лише тоді, коли людина 

перейде за посиланням. 

Однією з головних переваг РРС є те, що результати миттєві. На відміну від 

SEO, яке може зайняти кілька тижнів до моменту, як можна буде побачити 

результати, реклама PPC може почати залучати трафік на веб-сайт щохвилини. 

Це чудовий варіант для медіа-компаній, які хочуть швидко збільшити продажі. 

3. Контент-маркетинг – це форма маркетингу з новими медіа, яка за 

останні три-чотири роки зростає в популярності. Цей маркетинговий метод 

цифрових технологій покладається на розповсюдження вмісту, такого як статті, 

публікації в блогах, а також візуальний вміст, наприклад відео, щоб звернутися 

до потенційних споживачів послуг. 

Популярність контент-маркетингу випливає з того, що клієнти, як правило, 

дуже добре реагують на бізнес, який пропонує розважальний, цікавий або 

корисний контент. У більшості випадків споживач зверне увагу на невідому 

йому раніше компанію, якщо вона надала йому щось цінне. 

4. Ще один не менш популярний канал цифрових технологій у маркетингу 

– соціальні медіа (SMM), такі як Facebook, Instagram, Twitter тощо. Вони 

використовуються медіа-компаніями для встановлення зв’язків зі своїми 

потенційними клієнтами, а також для зміцнення стосунків із давніми 

споживачами послуг. 
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Найбільша перевага соціальних медіа полягає в тому, що вони дозволяють 

вести приватні, нефільтровані розмови з потенційними клієнтами. До прикладу, 

можна відповісти на запитання, попросити про відгук та вирішити нагальні 

проблеми швидко та дуже особисто. Доведено, що це величезна вигода для 

компаній, які хочуть покращити обслуговування та стосунки із клієнтами. 

5. Електронний маркетинг – це один із найкращих нових медіа-методів, 

який використовують для безпосереднього звернення до своїх клієнтів та 

мотивації їх до дій. Незважаючи на те, що електронна пошта може бути 

класифікована як вихідний маркетинг, вона вимагає від споживачів проявити 

зацікавленість у приєднанні до клієнтського списку, тому її також можна 

назвати вхідною. 

Багато компаній почали використовувати електронну пошту як 

розширення вмісту маркетингу – тобто вони надсилають навчальний, цікавий 

та унікальний контент через електронну пошту. Вона може допомогти 

розвинути стосунки з потенційними клієнтами або спрямувати зацікавлених 

споживачів на наступний крок у процесі продажу. 

У міру поширення вищенаведених цифрових технологій у медіа-компаніях 

серед маркетологів спостерігається тенденція – спричинена здебільшого 

технологічними обмеженнями – розглядати кожен канал та його дані окремо. 

Це абсолютно суперечить способу поведінки сучасних споживачів, адже вони, 

переглядаючи екран сайту, використовують різні пристрої у різних точках під 

час процесу продажу та очікують, що їх контакт із брендом буде доступним на 

всіх цифрових каналах. 

Кмітливі маркетологи та медіа-компанії використовують інтегровані дані, 

щоб створити так званий «єдиний користувацький профіль» або ж SCV (Single 

Customer View) – аналітичний інтерфейс, що включає всі вимірювані цифрові 

канали, що з'єднують клієнта з брендом (рис. 1). 

Мати всю цю інформацію в одному місці важливо з різних причин. Це 

дозволяє аналітикам легше визначати тенденції за різними каналами; це 

набагато ефективніше, ніж ведення окремих баз даних для окремих каналів; і, 
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мабуть, найголовніше, це створює цілісне уявлення про спілкування із 

клієнтом, відкриваючи двері до складних стратегій, таких як програмний 

маркетинг. 

Чому ж тоді «єдиний користувацький профіль» такий важливий, але його 

не часто зустрінеш у медіа-компаніях? Відповідь у великій частині випадків 

полягає у застарілих системах. Вони могли б чудово підходити для конкретних 

завдань, але біда в тому, що часто їх важко інтегрувати між собою. 

 

Рисунок 1 – Складові «єдиного користувацького профілю» 

 

Також попит на цифрові технології у маркетингу нині набагато перевищує 

пропозицію спеціалістів у цій сфері. Медіа-компанії стикаються з справжньою 

проблемою, намагаючись залучити потрібний талант у свою фірму. До того ж 

заробітна плата для таких фахівців вища за ту, що пропонують працівникам у 

немедійній сфері. 

Раніше в медіа-компаніях було небагато вакансій, але зараз, коли види 

контенту збільшуються, то зростає і кількість необхідних маркетингових 

позицій. Наявність нових цифрових технологій та нових розробок у медіа-

індустрії створили попит на нові види маркетингового досвіду, культурних 

знань та набору навичок, про які кандидати повинні знати, якщо хочуть 

змагатися за таку посаду. 
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Важливо пам’ятати й про те, що зараз більшість людей ходять з принаймні 

одним цифровим мультимедійним пристроєм у кишені, сумочці чи рюкзаку, 

використовуючи цифровий зв’язок на роботі, у дорозі та навіть перебуваючи за 

обідом чи під час покупок [3, с. 16]. Перед тим, як заснути, вони можуть 

поговорити зі своїм цифровим домашнім помічником, дізнавшись прогноз 

погоди на наступний день.  

Медіа-компаніям нині важко здивувати користувачів своїх сайтів. Щоб 

уникнути загального маркетингу, спрямованого на широку громадськість, 

компаніям доводиться проявляти творчість у своєму підході. Інтерактивний 

вміст, який залучає користувача сайту, має тривалий ефект і його практично не 

ігнорують. 

Наприкінці грудня 2020-го року міжнародна компанія «MBA Time4U» 

поділилася інсайдами та спостереженнями про найбільш популярні тренди й 

тенденції цифрового маркетингу. Одне із питань, відповідь на яке вони 

представили у дослідженні, звучало так: «Який тип контенту залучає аудиторію 

до взаємодії найбільше?». 

 

Рисунок 2 – Дослідження консалтингової компанії «MBA Time4U» [4] 
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Як бачимо з рисунку 2, найпопулярнішим контентом на своїх сайтах 

українські компанії вважають фото та відео. Цікаво також те, що однією із 

найпопулярніших платформ вони вважають Facebook. 

Збільшення використання мобільних телефонів та локальних пристроїв 

призводить до трансформації маркетингу. Однією з проблем, з якою 

стикаються медіа-компанії, є те, як ефективно зв’язати аудиторію за допомогою 

всіх пристроїв у реальному часі та створити відповідні та орієнтовані на 

результат маркетингові кампанії. 

Медіа-компаніям потрібно адаптувати свою маркетингову стратегію до 

потреб сучасних споживачів, інтегруючи нові технології для більш 

персоналізованого та плідного спілкування. Важливо зрозуміти, як можна 

охопити нові можливості та адаптуватися. Давайте подивимося на вплив деяких 

тенденцій та технологій цифрового маркетингу, які, за версією Шарлоти 

Роджерс, будуть продовжувати процвітати в найближчі роки [5]: 

1. Мобільний маркетинг. Більшість медіа-компаній, що думають про 

майбутнє, вже почали адаптувати дизайн та функціонал своїх сайтів для 

мобільних користувачів. У цьому напрямку є багато можливостей для 

вдосконалення. Оскільки Google наголошує на створенні мобільних 

інтерфейсів, мобільний телефон має великий вплив на пошуковий маркетинг. 

Важливо розуміти потреби мобільних користувачів і відповідно до цього 

створювати веб-дизайн. 

2. Автоматизація маркетингу. Використання рішень для автоматизації 

стало ще одним важливим моментом для маркетологів медіа-компаній. 

Технологія автоматизації маркетингу дозволяє підприємствам впорядковувати, 

автоматизувати та вимірювати різні завдання. Це не тільки покращує 

операційну ефективність, а й генерує цінну інформацію, яка допоможе 

розробити кращі цифрові маркетингові кампанії. 

Впорядкування різних видів діяльності, таких як сегментація, генерація 

потенційних клієнтів, маркетинг контенту, утримання клієнтів та вимірювання 

рентабельності інвестицій, може принести неймовірні результати. Все, що 

потрібно зробити, це з’ясувати, яка технологія чи програмне забезпечення для 

автоматизації може найкращим чином полегшити маркетингові зусилля. 
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3. Маркетинг у соціальних мережах. Очікування безперервних розваг та 

миттєвого спілкування стали неминучими. Охоплення та різноманітні варіанти 

залучення аудиторій є причинами, чому компанії виявляють величезний інтерес 

до соціальних мереж. Постійно зростає використання маркетингу в соціальних 

мережах. Соціальні канали, такі як Instagram, Snapchat та Tik-Tok, процвітають 

з точки зору юзабіліті та кількості аудиторії. 

4. Персоналізований вміст. Він – невід’ємна складова кожної 

маркетингової кампанії. У міру розвитку Інтернет-маркетингу змінюється і 

природа вмісту. Персоналізація є одним з найважливіших факторів формування 

вмісту. Дослідження показує, що 94% маркетологів бачать персоналізацію веб-

досвіду критично важливою для поточного та майбутнього успіху. Чи то 

розробка веб-сайтів, платний пошук, маркетинг електронною поштою чи 

соціальні медіа, дуже важливо зробити персоналізацію важливим елементом 

кожної кампанії. 

5. Відео-маркетинг. За дослідженням аналітичної компанії «Cisco», відео 

буде продовжувати домінувати в Інтернет-трафіку, а його обсяги зростуть у 

чотири рази в період з 2021 по 2022 рік [6]. Медіа-компанії, які зосереджуються 

на створенні ефективних відео-маркетингових кампаній, можуть досягти 

більших успіхів у майбутньому. Додавання пам’ятних відео на веб-сайт, цільові 

сторінки, соціальні профілі та інші платформи допоможуть залучити багато 

трафіку та конверсій. 

Визначити, які саме цифрові технології у маркетингу варто застосовувати 

медіа-компаніям важко, оскільки вони швидко розвиваються поряд з 

інноваціями у розвитку техніки та тим, як люди з ними взаємодіють. По мірі 

того, як ми рухаємось у майбутнє, наше повсякденне використання ґаджетів, 

швидше за все, буде лише збільшуватися, особливо в міру того, як технології 

голографічного та штучного інтелекту розвиваються та входять у наше 

повсякденне життя. 

Однозначним у 2021-му році можна назвати тільки те, що цифрові 

технології продовжать домінувати у маркетингу, оскільки за їх допомогою 

можна підвищити обізнаність про бренд та залучити користувачів сайту до 

взаємодії з компанією. 



147 

Список використаних джерел: 

1. Pererva P., V. Kobieliev, I. Dolyna. Digital marketing: opportunities and 

paradoxes of communication. Marketing and Digital Technologies. Odessa, 2020. 

Volume 4, No 4. С. 6–13. 

2. Семенюк С. Б., Фалович В. А. Сучасні тенденції використання 

маркетингу в діяльності підприємств. Маркетинг і цифрові технології. Одеса, 

2020. Том 4, №1. С. 61–72. 

3. Vargo D., Zhu L., Benwell B. Digital technology use during COVID-19 

pandemic: A rapidreview. Wiley. 2020. №10. С. 13–24. 

4. Маркетингові тренди та тенденції 2020 року, актуальні у 2021 в 

Україні. Мінфін. 2020. URL: https://bit.ly/3mKqp56 (дата звернення: 16.04.2021). 

5. Is digital an effective mass market medium? Marketing Week. 2017. URL: 

https://bit.ly/3uNhdPW (дата звернення: 16.04.2021). 

6. Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. CISCO. 2020. 

URL: https://bit.ly/3skOWik (дата звернення: 16.04.2021). 

 

УДК 339.138:330.111.64(045) 

Світлана Мороз 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ В 

УПРАВЛІННІ ПОЛІТИКОЮ РОЗПОДІЛУ 

У статті розглянуто поняття маркетингової політики розподілу в межах 

логістичного та маркетингового підходів. Проаналізовано ситуації прийняття 

маркетингових рішень при формуванні та реструктуризації каналів розподілу 

товарів і послуг, представлена модель прийняття і оцінки ефективності 

маркетингових рішень з управління каналами. 

Ключові слова: маркетингова політика розподілу, канали розподілу, 

маркетингові рішення, оцінка ефективності, управління каналами. 

До числа найскладніших питань, що стоять перед керівниками 
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господарюючих суб'єктів, відноситься задача, пов'язана з вибором каналів 

розподілу. Шляхом використання того чи іншого каналу здійснюється збут, 

тобто доведення готової продукції до споживача. Сучасні умови, пов'язані зі 

змінами в інфраструктурі товарного ринку, появою нових форматів роздрібної 

та оптової торгівлі, жорсткою конкуренцією і високою інноваційною 

активністю підприємств в боротьбі за покупця, відмінностях в їх цілях, 

інтересах, функціях і процесах зумовили необхідність суттєвих змін в механізмі 

взаємодії учасників маркетингових каналів розподілу. 

Проблема розподілу продукції в логістичній та маркетинговій системах 

загострюється жорсткими фінансовими умовами, в яких здійснюється 

планування поставок продукції, недостатнім рівнем надійності вітчизняних 

підприємств-постачальників, значним тимчасовим інтервалом між початком 

планування поставок і їх здійсненням і, отже, низьким рівнем логістичного 

обслуговування споживачів. Підвищення якості розподілу продукції вимагає, як 

правило, додаткових витрат. Однак, необхідність зниження загальних 

логістичних витрат вимагає досягнення високої якості при одночасному 

зниженні рівня собівартості наданого обслуговування. Окреслені обставини 

обумовлюють актуальність дослідження проблеми впровадження та оптимізації 

політики розподілу підприємств. 

Метою статті є дослідження ефективності маркетингових рішень на стадії 

їх прийняття, зокрема при управлінні каналами розподілу товарів і послуг. 

Основні теоретичні принципи розвитку та управління рухом товарів, а 

також методологічні аспекти оптимізації маркетингової розподільчої політики 

та оцінки її ефективності були розглянуті такими вченими, як Баррет Т., 

Бoндаpенкo О. С., Дж. Болт, Дж. Клосс, Дракер П., Крістофер М., Кущ С. М., 

Мельник Л. Ю., Поліщук І.І., Плаксієнко В. Я., Штерн Н. Незважаючи на 

значну кількість досліджень в цьому напрямку, на теперішній час й досі 

відсутня концептуальна ясність в теоретичних і практичних розробках, що 

стосуються вирішення проблеми комплексної маркетингової взаємодії 

учасників системи розподілу при здійсненні ринкової діяльності. 
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Сучасні економічні процеси обумовлюють необхідність створення 

розподільних систем, які відповідають потребам виробників з метою найбільш 

ефективного виходу на кінцевих споживачів через відповідні канали розподілу. 

Здійснюючи свою підприємницьку діяльність, підприємства вдаються до 

послуг різних посередників, які беруть участь в пересуванні їх продукції 

конкретним покупцям. Такі посередники спільно з виробниками та 

споживачами утворюють своєрідні ланцюжки, які прийнято називати каналами 

розподілу (distribution channels), маркетинговими або логістичними каналами 

(marketing channels) та каналами збуту [4, с.85-86]. 

В межах маркетингового підходу, Гречуха А.О. трактує маркетингову 

політику розподілу, як комплекс заходів, що вміщує в себе маркетингову 

складову, спрямованих на ефективне планування, організацію, регулювання та 

контроль створення і доставки продукції та послуг споживачам з метою 

задоволення їх потреб і отримання прибутку [6, с. 132-133].  

З точки зору логістичного підходу, Оснач О.Ф., Пилипчук В.П. та 

Коваленко Л.П. зазначають, що під даним поняттям слід розуміти комплекс 

стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, об'єднаних у гнучку 

систему управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками в 

після виробничий період [8, с. 71-73]. 

 Зокрема, Крикавський Є.В. вважає, що важливим завданням 

маркетингової політики розподілу є надання продукції споживачу з 

урахуванням правил логістики  задоволення споживчого попиту шляхом 

доведення необхідного товару встановленої якості та кількості у відповідне для 

споживачів місце у відповідний час та за відповідних умов і з акцентованою 

ціною [7, с. 91-92]. 

Вважаємо, вищезгадані підходи до визначення сутності маркетингової 

політики розподілу доповнюють один одного, їх необхідно застосовувати не 

автономно, а одночасно у вигляді комбінації для отримання синергетичного 

ефекту. 

Маркетингові канали розподілу товарів виникають на різних ділянках 

взаємозв'язків стадій відтворення і відрізняються суб'єктами їх реалізації 

(рис. 1).  
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Поява маркетингових каналів пов'язана з тим, що їх застосування є 

доцільним з економічної точки зору як для виробника, так і для споживача. 

Збільшення кількості організацій і фізичних осіб, які тим чи іншим чином 

причетні до розподілу продукції, тобто посередників, як раз і відповідають 

інтересам двох наведених вище сторін. Використовуючи свої зв'язки, 

практичний досвід, спеціалізацію саме на цьому конкретному виді діяльності і 

її масштабі, посередники можуть запропонувати фірмі-виробнику набагато 

більший спектр можливостей збуту, ніж вона могла домогтися би самостійно. 

Як відомо, оптимально і раціонально обраний канал розподілу дозволяє 

виробникам найбільш ефективно забезпечувати доступність товару для 

споживачів і реалізовувати намічені стратегії маркетингу і логістики, 

отримуючи при цьому додаткові конкурентні переваги. Діджиталізація бізнесу і 

зниження ефективності традиційних методів продажів і просування товарів та 

послуг призводять до змін в структурі каналів розподілу споживчого ринку, а 

насичення ринків товарами і поява нових форматів роздрібної торгівлі 

підсилюють міжканальну конкуренцію, тягнуть за собою не тільки зміну 

структури каналів, а й трансформують відносини всередині них.  

Слід зауважити, що кожен виробник прагне сформувати систему 

розподілу, здатну протягом тривалого періоду часу продавати максимальну 

кількість товарів і послуг з мінімальними витратами, гнучко реагувати на зміни 

Рисунок 1  Місце маркетингових каналів розподілу товарів в системі 
взаємозв'язків стадій відтворення [9, с. 102; 10, с. 293] 
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у зовнішньому середовищі і, в першу чергу, на зміни потреб цільового ринку. 

Формування нових каналів розподілу, реструктуризація існуючих, 

використання нових схем роботи з торговими посередниками обумовлені 

змінами як у зовнішньому середовищі організації, так і в діючих ринкових 

стратегіях.  

Фактори, що враховуються при формуванні конкурентоспроможних 

структур каналів, і вимоги до торгових посередників можуть істотно 

змінюватися в залежності від ситуації, в якій приймаються рішення по каналах. 

Такими ситуаціями можуть бути: 

 зміни купівельної поведінки, вимог споживачів до рівня обслуговування 

з боку торгових посередників; 

 вихід на нові географічні ринки, виведення на ринок нового товару або 

зміна позиціонування товарів; 

 використання конкурентами нових методів збуту і зміни в конфігурації 

існуючих каналів розподілу; 

 зміна стратегій збуту, наприклад, перехід від інтенсивного до 

селективного або ексклюзивного розподілу; 

 необхідність встановлення більш тісних відносин всередині каналів, 

впровадження технологій інтегрованої логістики; 

 зміна каналів в результаті зміни асортименту і / або цільового сегмента; 

 незадоволеність результатами роботи в існуючих каналах розподілу 

[3, с.77-84]. 

Варто зазначити, що маркетингові рішення виробників товарів по каналах 

розподілу включають в себе вибір конфігурації каналів, інтенсивності 

розподілу, визначення типів і характеристик торгових посередників, їх відбір, 

формування умов договорів з учасниками логістичної системи розподілу і 

оперативні рішення в процесі виконання договірних зобов'язань. 

Основою для прийняття всіх перерахованих рішень повинна бути 

маркетингова стратегія організації, що враховує особливості споживчої 

поведінки цільових сегментів ринку і вимоги покупців до рівня 
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обслуговування. Слід зазначити, що, поряд з маркетинговими, в каналах 

розподілу приймаються і логістичні рішення, проте маркетингові цілі і рішення 

носять пріоритетний характер і в силу забезпечують функції логістики по 

відношенню до маркетингу. 

Маркетингові рішення стосовно дистрибуції повинні бути узгоджені з 

загальними стратегічними цілями організації, з довгостроковими тенденціями 

розвитку ринків. Стратегічне управління каналами розподілу передбачає аналіз 

перспектив подальшого розвитку ситуації на ринку і вибір конкурентної позиції 

на основі сильних сторін з урахуванням можливостей і небезпек у зовнішньому 

середовищі. Щоб рішення по каналах розподілу були ефективними, вони 

повинні відповідати таким вимогам: бути реальними; готуватися, прийматися і 

виконуватися в реальному масштабі часу; бути гнучкими і піддаватися 

контролю. Важливо чітко сформулювати цілі, спрогнозувати можливі 

результати прийнятих рішень і відповідних дій, вибрати критерії оцінки 

досягнення поставлених цілей і визначити вплив маркетингових заходів на 

результативні показники діяльності організації [8, с. 234-235]. 

Пропонований нами підхід щодо оцінки ефективності маркетингових 

рішень з управління каналами розподілу базується на виявленні конкретних 

умов, факторів і подій, що визначають перспективи функціонування каналів 

розподілу, і вимагає проходження ряду етапів. На рис.2 представлена можлива 

послідовність дій щодо прийняття маркетингових рішень та оцінки їх 

ефективності в управлінні каналами розподілу товарів і послуг. Слід 

підкреслити, що використання тільки економічних і фінансових показників для 

оцінки ефективності маркетингових рішень не дозволяє в повному обсязі 

оцінити отримані результати. Необхідне застосування системи показників, які 

враховують всі особливості впливу маркетингу, як функціональної області 

діяльності організації на конкурентні позиції підприємства на ринку та його 

конкурентоспроможність. В силу впливу маркетингу на ефективність 

діяльності організації в цілому оціночні показники ефективності маркетингових 

рішень повинні забезпечувати можливість прогнозувати не тільки підвищення 
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ефективності виконання окремих функцій маркетингу, застосування окремих 

його інструментів або їх комплексу, але і зміну ефективності діяльності 

організації в цілому в результаті реалізації пропонованих змін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варто звернути увагу на те, що оцінка маркетингових рішень повинна 

проводитися з урахуванням існуючої і майбутньої ефективності їх 

функціонування. Інформація про існуючу ефективність необхідна як для 

ухвалення рішення про доцільність подальшої участі в роботі того чи іншого 

каналу, так і для підтвердження правильності зробленого колись вибору. 

Майбутня ефективність важлива для прийняття стратегічних рішень щодо 

подальшої участі в каналі, про вступ до нього, а також для вжиття заходів (по 

підвищенню конкурентоспроможності каналу і, відповідно, підвищенню його 

ефективності).  

Досягнутий рівень ефективності роботи каналу дозволяє його учасникам 

визначити ступінь наближення до поставлених цілей і зіставити отримані 
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Рисунок 2  Зміст, послідовність дій по прийняттю маркетингових рішень в 
дистрибуції та оцінки їх ефективності [5, с. 10-12] 
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результати з аналогічними показниками каналів-конкурентів, що поширюють 

ту ж або аналогічну продукцію тим же цільовим сегментам ринку. Для 

прогнозування наслідків маркетингових рішень з управління каналами 

розподілу, що стосуються численних взаємопов'язаних змінних комплексу 

маркетингу, і для кількісної оцінки цих наслідків можуть використовуватися 

методи факторного, кластерного, регресійного і кореляційного аналізу, 

індексний і імітаційні методи. Очікувана ефективність може бути оцінена з 

застосуванням і якісних методів, які передбачають проведення опитувань, 

інтерв'ю, організацію фокус-груп [6, с. 135-136]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що менш вивченою і слабо 

освітленою в наукових роботах є проблема оцінки прогнозованої ефективності 

маркетингових рішень, в тому числі ефективності рішень по каналах розподілу.  

Збут є завершальною, найбільш відповідальною стадією забезпечення 

споживача продукцією. Відповідно при формуванні системи збуту виробник 

повинен орієнтуватися на споживача і розробляти систему, максимально під 

нього адаптовану. Оцінювати ефективність маркетингових рішень з управління 

каналами розподілу на стадії їх прийняття слід з використанням комплексу 

показників, які враховують відмінності в цілях і наслідки рішень, що 

приймаються на різних рівнях управління каналами, і поряд з економічним 

ефектом (економічною ефективністю) робити розрахунок інших видів ефекту. 
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В умовах постійно нестабільного фінансово-економічного становища в 

Україні, а також через пандемію, велика кількість підприємств активно 

використовують інноваційні інструменти маркетингу, які дозволяють 

забезпечити їх ефективне та стабільне функціонування, а також розвиток. Задля 

підвищення рівня конкурентоспроможності вагомим фактором є використання 

маркетингового підходу в діяльності підприємств. Врахувавши різні аспекти, 

такі як спеціалізація, конкурентоспроможність, розмір компанії, позиція на 

ринку, потрібно правильно підібрати саме ті інструменти маркетингу, які 

дадуть можливість підприємству бути більш успішним в ринкових умовах. 

Ціль статті – обґрунтувати вплив маркетингових технологій на розвиток 

бізнесу в сучасних економічних умовах. 

Завдання маркетингу в умовах економічної нестабільності є більш 

ускладненими з причин збільшеної конкурентної боротьби та обмеженості 

ресурсів. Підприємства працюють на ринках без збільшення попиту або навіть 

його зменшення. Зовнішні фактори впливу на  підприємства є динамічними, 

тому для отримання маркетингової інформації підприємство витрачає набагато 

більше ресурсів. Використовуючи вторинну маркетингову інформацію 

потрібно бути обережними, оскільки вона може бути недостовірною або 

неактуальною. Проведення власних досліджень ринку відкриває можливості 

для кращого функціонування підприємства, прийняття вірних та продуктивних 

управлінських рішень, зменшення ризиків для бізнесу, а також збільшення 

прибутковості. 

Розвиток та дохідність бізнесу є пріоритетами кожного власника. Проте 

неможливо досягти високих показників без планування на основі актуальної 

інформації про стан підприємства, його конкурентів, про перспективи та 

поточний стан цільових ринків.  

У процесі діяльності підприємства необхідно чітко розуміти потреби 

своїх клієнтів, бачити напрямки розвитку, а також мати доступ до потрібних 

ресурсів для функціонування та розвитку бізнесу [1, с.648].  
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Процес визначення потреб клієнтів – є основоположним етапом 

створення маркетингової концепції діяльності підприємства. Саме цей 

початковий етап спонукає здійснювати об’єктивний розгляд потреб ринку, а 

також шукати шляхи їх задоволення.  

Бізнес планування в діяльності підприємства має особливе значення, його 

розглядають як процес створення плану дій для досягнення цілей підприємства 

через забезпечення потреб ринку. В сучасному бізнес-середовищі планування є 

хоч і складним процесом, але невід’ємним для успішного управління 

підприємством. Бізнес-план – це маркетинговий робочий інструмент для 

ефективного менеджменту на основі контролю показників діяльності 

підприємства. 

Ціль планування спрямована на зменшенні маркетингового ризику за 

рахунок зниження ступеня невизначеності майбутніх бізнес – комунікацій і 

концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямках діяльності 

організацій [6, с 59]. 

Як стверджують науковці Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. [2, 

c. 118], ключовими перевагами в бізнес-плануванні є те, що воно:  

- визначає мету діяльності підприємства;  

- містить короткострокові та довгострокові цілі розвитку; 

- визначає необхідні ресурси та їх витрати при виробництві; 

- здійснює стимулювання керівників та менеджерів до досягнення цілей 

підприємства; 

- а також визначає його маркетингову політику. 

В запровадженні бізнес-планування є додаткові вигоди, завдяки яким 

здійснюється координування спільних зусиль для досягнення цілей 

підприємства, створюються стратегії розвитку, покращується адаптованість до 

змін ринкової ситуації. Бізнес-план є документом, що дозволяє управляти 

бізнесом, тому його можна подати як невід'ємний елемент стратегічного 

планування і як керівництво для виконання та контролю. Важливо розглядати 

бізнес-план як безпосередньо процес планування, та як інструмент 
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внутрішньофірмового управління. Бізнес-план є свого роду документом, що 

страхує успіх передбачуваного бізнесу. Отже, на відміну від традиційного 

плану економічного та соціального розвитку підприємства, бізнес-план 

враховує не тільки внутрішні цілі підприємницької організації, а й зовнішні цілі 

осіб, які можуть бути корисні новій справі. Окрім цього, в бізнес-плані основну 

увагу зосереджено на маркетингових і фінансово-економічних аспектах бізнесу, 

тоді як науково-технічні, технологічні та соціальні аспекти подані менш 

детально [5, с 21]. 

Слід зазначити, що бізнес-план рекомендовано складати в наступних 

випадках: створення нового підприємства, випуск нової продукції, вихід на 

зарубіжні ринки, розширення виробництва, залучення кредиту банку, 

приватизація підприємства, емісія цінних паперів. Залежно від ринкової 

ситуації та мети складання розрізняють різні види бізнес-планів. 

У таблиці 1 наведені види бізнес-планів, що мають місце в сучасній 

науковій літературі. 

Сучасні ринкові реформи в Україні інформатизуються разом з 

суспільством. Відбуваються суттєві зміни в обробці, передачі та використанні 

інформації. Інформаційна інфраструктура в сучасному світі перетворюється з 

системи взаємодіючих матеріальних об'єктів, які мають своє відношення до 

обробки інформації та продуктів, на систему напрямку електронних потоків, які 

пов'язують  велику кількість джерел інформації між собою, структур керівних 

органів  та управління, об'єкти різних галузей та сфер економіки, а також 

споживачів. 

Таблиця 1 – Види бізнес планів 

Види бізнес-планів Призначення бізнес-плану 
1. За цілями розроблення - для отримання зовнішнього     фінансування;  

- для вироблення стратегії розвитку; - для 
планування діяльності компанії (підприємства)

2. Для обґрунтування залучення 
необхідних фінансових ресурсів (для 
зовнішнього використання) 

- бізнес-план для залучення інвесторів;  
- бізнес-план для отримання кредиту;  
- бізнес-план для продажу бізнесу, що діє 
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 Продовження таблиці 1 

3. Для використання в якості 
інструменту управління (для 
внутрішнього використання) 

- управлінські бізнес-плани застосовуються 
для управління поточною діяльністю і 
розвитком підприємства;  
- бізнес-плани проектів спрямовані на 
планування й управління проектами, що 
реалізовуються в межах конкретного 
підприємства;  
- разові (цільові) бізнес-плани спрямовані на 
ухвалення окремих крупних рішень, 
пов'язаних з управлінням бізнесом 

4. За об'єктом планування - щодо підприємства в цілому;  
- за бізнес-лініями (продукція, послуги, 
роботи, технічні рішення) 

Сформована автором на основі [2, с.119; 5, с. 24]. 

 

Інформаційні технології та електронні комунікації об’єднуючись в одне 

ціле створюють систему купівлі і продажу товарів. Сукупність інформаційних 

технологій – це головний інструмент, який повинен використовуватися в 

новітній діяльності організацій різного характеру для чіткого аналізу 

підприємства, прогнозування правильних дій, прийняття рішень для ефективної 

діяльності підприємства. 

Маркетингові інформаційні технології – це сукупність методів обробки 

інформації та програмно-технічних засобів, які забезпечують збирання, 

перетворення, передачу та використання інформації або інформаційних 

потоків, котрі являють собою цілісні технологічні системи і забезпечують 

цілеспрямоване створення, розподілення і використання інформаційних 

продуктів і послуг з найменшими витратами. До основних інформаційних 

технологій відносяться наступні: 

1) роботи з первинними даними;  

2) створення і ведення баз даних;  

3) організації зв'язку і передачі даних;  

4) обробки даних;  

5) взаємодії кінцевого споживача з обчислювальною системою [7]. 

На нинішньому етапі розвитку економіки в основі інформаційних 
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технологій лежать сучасні технічні засоби автоматизації інформаційно-

маркетингової та інформаційно-комерційної діяльності, до яких відносяться 

такі:  

- персональні комп'ютери для електронної обробки інформації, 

електронної пошти, дисплейного доступу до баз і банків даних;  

- засоби для зв'язку і обміну інформаційними масивами;  

- локальні (корпоративні) комп'ютерні мережі;  

- інтегровані комп'ютерні мережі.  

Використання інформаційних технологій спрямовано на зниження витрат 

праці у процесі використання інформаційних ресурсів, вироблення 

результативних маркетингових рішень [7, с. 267]. 

Одним з найбільш важливих і ефективних інструментів маркетингу є 

реклама. Діяльність бізнесу в сьогоденні неможливо уявити без застосування 

реклами. Завдяки правильному визначенню цільової аудиторії, розміщенню та 

правильному поданню інформації реклама дає цілеспрямований інформативний 

вплив опосередкованого характеру на споживача з метою просування товарів та 

послуг на ринок.  

Слово «реклама» походить від латинського «reclamare» – оголошувати, 

викрикувати. Одні з перших державних службовців - глашатаї, обов’язком яких 

було інформування неписьменних громадян. Ще дві тисячі років тому один 

античний філософ писав у листі до приятеля: “Зараз навколо мене з усіх боків 

чутно суцільний галас. От і уяви собі всю багатоманітність криків, через які 

можна зненавидіти власні вуха [3, с 54]. 

Реклама - це поширювана в будь-якій знеособленій формі, за допомогою 

будь-яких засобів, інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї чи 

починання (рекламна інформація), що призначена для невизначеного чи 

визначеного кола осіб, відкрито виходить і оплачується рекламодавцем і 

покликана формувати чи підтримувати інтерес до фізичних, юридичних осіб, 

ідей і починань, сприяння реалізації товарів, ідей, починань [2]. 

Закон України “Про рекламу” від 16.03.2001 року дає наступне 
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визначення реклами: “спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка 

розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або 

опосередкованого одержання прибутку”.  Відповідно в Законі міститься також 

визначення, хто є рекламодавець – це особа, що є замовником реклами для її 

виробництва та розповсюдження, та поняття “спонсор” – особа, яка матеріально 

підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою 

популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки [3, с 55]. 

В Європейському Союзі на рекламні цілі щорічно витрачається 

астрономічна сума в 45,5 млрд. І хоча рекламу в основному використовують 

фірми, що займаються бізнесом, до неї все частіше звертаються некомерційні 

організації, професійні і громадські організації та асоціації. Тридцять 

четвертою за розміром витрат на рекламу є некомерційна організація – уряд 

США [3, с 56]. 

Проаналізувавши існуючі визначення, можна розглядати рекламу ще й як 

неособисту комунікацію з використанням публічної інформації з метою впливу 

на прийняття споживацьких рішень певного кола осіб. 

Класифікація реклами за різними ознаками наведена в табл. 2 [3, с 58]. 

Можна виділити два напрями оцінювання ефективності реклами.   

Комунікативна (інформаційна) ефективність реклами дає змогу встановити, 

наскільки ефективно рекламне звернення передає цільовій аудиторії необхідні 

відомості або формує бажану для рекламодавця точку зору. Вона характеризує 

в цілому охоплення аудиторії покупців та ринку. 

Вивчення комунікативної (інформаційної) результативності реклами дає 

можливість поліпшити якість як змісту, так місця і форми подачі інформації. 

Економічна ефективність реклами може визначатися співвідношенням між 

результатом, отриманим від реклами, і величиною витрат на проведення 

рекламних заходів за фіксований проміжок часу [4, с. 194]. 

 

 

 



162 

Таблиця 2 – Класифікація реклами 

Класифікаційна ознака Види реклами 
Джерело рекламної інформації для 
виробництва, розміщення і 
розповсюдження реклами  

- політична; - комерційна; - соціальна. 

Відповідність правилам етики і моралі - соціально відповідальна; - неетична. 
Географія розповсюдження  
 

- локальна; - регіональна;  
- загальнонаціональна; - міжнародна. 

Цільова аудиторія, на яку спрямована 
реклама  

- на сферу бізнесу; - на індивідуального 
споживача. 

Предмет рекламування - товару; - товарної марки; - фірми-
продуцента; - торгового підприємства. 

Ширина товарного охоплення  
 

- первинна; - селективна. 

Призначення  
 

- інформаційна; - переконуюча;  
- нагадувальна. 

Засоби впливу - зорова; - слухова; - зорово-нюхова;  
- зорово-слухова. 

Характер впливу - м’яка; - жорстка. 
Канали розподілу - реклама в пресі; - друкована реклама;  

- реклама засобами мовлення;  
- поштова реклама; - зовнішня реклама;  
- кіно (відео-) реклама; - реклама на 
транспорті; - реклама на місці продажу;  
- Інтернет-реклама. 

Сформована автором на основі [3, с 58]. 

 

Здійснений аналіз теоретичного обґрунтування впливу сучасних 

маркетингових технологій на розвиток бізнесу, дає можливість помітити та 

відчути значущість використання нових інструментів маркетингу для розвитку 

бізнесу в цілому. Розглянувши деякі інструменти маркетингу можемо сказати, 

що на етапі створення підприємства головним етапом є бізнес планування. 

Воно допомагає обрати правильне ринкове позиціонування, а також визначити 

подальший розвиток підприємства, зменшуючи ризики. Також бізнес-план 

повинен бути структурований, чіткий та зрозумілий, зі всіма доповненнями. 

Відкладаючи створення бізнес-плану на основі актуальної інформації, керівник 

ставить під загрозу прибутковість діяльність свого підприємства та його 

подальший розвиток.  

В сучасній бізнес діяльності поінформованість та обізнаність покупців 

досягається безпосередньо за допомогою реклами. Саме завдяки 
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розповсюдженню інформації, нагадуванню та заохоченню здійснюється 

збільшення обсягів реалізації продукції та пізнаваності бренду. Все це дає 

ресурс для подальших досліджень потреб споживачів, пошуків шляхів їх 

задоволення та майбутнього розвитку бізнесу. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ- 

МАРКЕТИНГУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

У статті аналізується особливості сучасного інтернет-середовища та його 

вплив на економіку та бізнес-процеси сучасності. Обґрунтовано важливість 

детального аналізу інструментарію інтернет-маркетингу задля формування 

ефективної методики діяльності підприємства у всесвітній мережі та 

системи онлайн-управління підприємства, здійснення оперативної 

маркетингової діяльності за допомогою інтерактивних методів. 

Ключові слова: інтернет-маркетинг, інтернет-стратегія, тренди онлайн- 

маркетингу, інструменти онлайн-маркетингу, маркетингова стратегія 

підприємства. 

У сучасних умовах, коли відбувається швидке збільшення темпів 

розвитку не тільки засобів масової інформації та комунікації, а й комп'ютерної 

техніки, автоматизованих систем управління, електронного обміну 

інформацією, у тому числі міжнародної глобальної інформації в Інтернеті, 

з’являються принципово нові методи і способи представлення та поширення 

інформації. Онлайн маркетингові комунікації розвиваються у напрямку 

взаємодії між окремими отримувачами і споживачами, а не маркетинговою 

організацією та споживачами. Стало можливим ефективно поширювати 

інформацію і позитивну, і негативну про організацію чи індивіда. Науковці-

дослідники нової інтернет-маркетингової тактики та моделі е-маркетингу 

стурбовані тим, як споживачі прийматимуть нові види фізичних продуктів, 

важко передбачити, як люди прийматимуть нові методи просування. Таким 

чином, аналіз основ формування стратегії інтернет-маркетингу стає 

актуальним. 

Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне з ключових місць 
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зайняв Інтернет, поява і бурхливе зростання електронної комерції стали 

основою для появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу взаємодії – 

інтернет-маркетингу. Стрімке впровадження в економічну практику мережі 

інтернет та нових потужних інформаційних технологій – найважливіша риса, 

що багато в чому визначає сьогодні обличчя цивілізації. Економіка є одним з 

перспективних напрямів використання сучасних технологій.  

У статті досліджено проблеми та перспективи розвитку інтернет-

маркетингу, виявлено специфіку та особливості маркетингових комунікацій, 

здійснюваних онлайн. Особливу увагу приділено формам прояву онлайн 

діяльності. Грунтуючись на дослідженні історії та еволюції інтернет-

маркетингу, необхідно оцінити ризики та проаналізувати загрози ведення 

бізнесу в інтернеті для вироблення й застосування ефективної стратегії. 

Глобалізація економіки призвела не тільки до популяризації інтернету в усіх 

функціональних сферах діяльності підприємств та появи сучасних програмних 

систем комунікації, а й до того, що інтернет став невід'ємною частиною 

успішного ведення бізнесу. Останнім часом можна простежити тенденцію, коли 

штат комерційних підприємств все частіше поповнюється фахівцями, 

найнятими винятково для вирішення різних маркетингових завдань із 

застосуванням електронних технологій 

Метою статті є систематизація основних теоретичних засад формування 

стратегії в системі інтернет-маркетингу  та аналізу ефективності цієї діяльності. 

Особливості застосування інтернету в маркетинговій діяльності 

досліджувалися багатьма науковцями, у теоретичних та практичних розробках 

в яких розглянуто й розкрито сутність інтернет-маркетингу, його основні 

інструменти, проблеми та тенденції застосування в електронному бізнесі. Серед 

таких науковців можна виділити Л. Бушуєву, М. Волкову, Е. Голубкову, О. 

Мамикіну, Є. Павлову та Д. Таганову. Деякі маркетингові інструменти у 

віртуальній економічній діяльності розглядалися ще в роботах Д. Еймора, Ф. 

Котлера, та У. Хенсона, де висвітлювалися загальні проблеми та тенденції їх 

розвитку та надавався порівняльний аналіз фізичного і віртуального 
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маркетингового середовища. Попри популярність теми стратегії інтернет-

маркетингу та численну кількість вітчизняних публікацій щодо використання її 

елементів в діяльності українських підприємств, досі малодослідженим є аспект 

ефективності впровадження тих чи інших рекомендацій або застосування 

окремих інструментів інтернет-маркетингу в українських реаліях. Однак лише в 

А. Хартмана зроблено спробу аналізу атрибутів успішного бізнесу в інтернеті, 

виявлено базові принципи застосування інтернет-маркетингу й розроблення 

маркетингових стратегій, що можуть призвести до успішного результату. Проте 

ця тема вимагає подальшого розроблення у зв’язку з високими темпами 

розвитку інтернет-технологій, питання застосування можливостей мережі 

інтернет у маркетинговій діяльності компаній сьогодні стають дуже 

актуальними й потребують детального і глибокого вивчення. 

Інтернет-маркетинг вперше з'явився на початку 1990-х років, коли 

текстові сайти почали розміщувати інформацію про товари. Через деякий час 

інтернет-маркетинг переріс у щось більше, ніж продаж інформаційних 

продуктів. Зараз іде торгівля інформаційним простором, програмними 

продуктами, бізнес-моделями й багатьма іншими товарами та послугами. Такі 

компанії, як «Google», «Yahoo», і «MSN» піднялися на новий рівень і 

сегментували ринок інтернет-реклами, пропонуючи малому і середньому 

бізнесу послуги з локальної реклами. Рентабельність інвестицій зросла, а 

витрати вдалося знизити. Цей тип маркетингу став основою сучасного 

капіталізму, яка дозволяє будь-кому, у кого є ідея, товар або послуга досягти 

максимально широкої аудиторії.  

Під терміном «інтернет-маркетинг» розуміється теорія і методологія 

організації маркетингу в гіпермедійному середовищі інтернету. Інтернет 

володіє унікальними характеристиками, що значно відрізняються від 

характеристик традиційних інструментів маркетингу. Однією із основних 

властивостей середовища інтернету є його гіпермедійна природа, що 

характеризується високою ефективністю у поданні та засвоєнні інформації, що 

значно підвищує можливості маркетингу в посиленні взаємозв'язку 

підприємств і споживачів. 
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Маркетингова стратегія як сукупність стратегічних рішень передбачає: 

інвестиційну підтримку конкурентних переваг бізнесу, визначення джерел 

конкурентних переваг під впливом ключових факторів комерційного успіху. До 

цих рішень належать переваги позиціонування підприємства та його товару, а 

також орієнтація на досягнення цілей для росту бізнесу й одержання прибутку. 

Зрозуміло, що важливі стратегічні рішення насамперед пов’язані із 

досягненням маркетингових цілей бізнесу – наміри щодо підтримки 

стабільності ринкової частки бізнесу, зростання прибутку, досягнення переваг. 

До стратегічних маркетингових рішень також належать рішення, що 

передбачають відношення до споживачів в аспектах забезпечення якості й 

вибору відповідних цін. Крім того, до цих рішень належить відповідальність 

перед робітниками (високий рівень зарплати, умови праці) та громадськістю 

регіону (підтримка рівня зайнятості, відповідність європейським стандартам). 

Тобто необхідно передбачати не тільки технологічні зміни, але й соціально-

економічні зміни та тенденції факторів зовнішнього середовища.  

Так, в умовах сучасних світових тенденцій визначаються нові пріоритети 

та фактори впливу на розвиток бізнесу. Виникає потреба визначення місця 

інтернет-стратегій в класифікації маркетингових стратегій. Так, за критерієм 

«маркетингові можливості» можливо відокремити стратегії підтримки 

конкурентних переваг – як наміри щодо розвитку інновацій комплексу 

маркетингу, управління маркетинговими інноваціями та інтернет-технологіями. 

Виникають нові моделі бізнесу в межах інтернет-системи під впливом 

глобалізаційних змін у роздрібній торгівлі, інтенсифікації галузевої 

конкуренції, швидкості освоєння нових досягнень. Підприємство оволодіває 

конкурентними перевагами, коли його споживачі беруть участь в електронних 

торгах. Конкуренція із зони виробництва концентрується у сферу просунення 

послуг та споживання. 

В процесі реалізації стратегічного підходу до інтернет-маркетингу на 

практиці, потрібно буде пройти через наступні ключові етапи: 

- аналіз ринкового оточення, дослідження стратегій конкурентів;  
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- визначення чітких цілей просування, побудова системи збору даних, 

вибір комплексу інструментів і форматів звітності; 

- формування контенту, принципів і конкретного інформаційного змісту 

комунікацій; 

- розподіл ключових показників ефективності досягнення цілей по 

группах;   

- визначення масштабу робіт, розподіл бюджету; 

- призначення термінів, виконавців і підрядників; 

- етап реалізації, контролю та коригування; 

- аналітика за результатами досягнутих цілей. 

На будь-якому з цих етапів розумним і доцільним буде скористатися 

послугами професіоналів ― кваліфікованих консультантів в сфері інтернет-

маркетингу. 

Основна мета стратегії інтернет-маркетингу – перетворення відвідувачів 

сайту в покупців і збільшення прибутку. Використання інтернет-маркетингу 

зазвичай має на увазі використання стратегій маркетингу прямого відгуку, які 

традиційно використовуються при прямих поштових розсилках, радіо та 

телевізійних рекламних роликах, тільки в даному випадку вони застосовуються 

в інтернет-просторі . В інтернет-маркетингу є три важливі переваги, які 

відрізняють його від класичного маркетингу:  інтерактивність,  таргетування, 

веб-аналітика   

Організація діяльності підприємства в інтернет вимагає насамперед 

визначення перспектив. Добре окреслена перспектива, стратегія – це уявний 

образ бажаного результату, найважливіша передумова успіху будь-якої 

компанії. Вироблення стратегії означає правильну оцінку становища компанії і 

її конкурентів на ринку, розроблення основного напрямку діяльності на кілька 

років уперед і пошук шляхів досягнення поставлених цілей. Цей процес дуже 

важливий для функціонування в масштабах нової віртуальної економіки.  

Крім того, в інтернеті будь-які процеси перебігають дуже динамічно, 

тому традиційні методи планування не можуть бути застосовані; стратегічні 



169 

плани, зокрема маркетингові, у цьому випадку придатні лише для коротких 

періодів часу. Інтернет-середовище – це постійно мінливе економічне 

середовище, що піддається впливу технологічних змін. Стратегічну практику 

тут неможливо спрогнозувати надовго. Розроблена стратегія повинна бути 

недоступною для конкурентів і передбачати більші витрати для споживачів при 

переході до конкурентів. При цьому необхідно зосередити увагу на 

можливостях та обмеженнях, що представлені у табл.1. 

Таблиця 1  Можливості й обмеження Інтернет для діяльності 
підприємств 

Можливості Обмеження 
1. Постійний доступ споживачів до інформації, товарів 
і послуг підприємства  
2. Вихід на світовий ринок – відсутність границь і 
відстаней  
3. Урівноваження можливостей для підприємств 
різного рівня й масштабу  
4. Автоматичне сегментування. Чиста цільова 
аудиторія  
5. Можливість здійснення прямих продажів, 
забезпечення якіснішого обслуговування споживачів і 
ресурсів підтримки  
6. Економія частини поточних витрат Інтернет. 
Екстранет  
7. Інтерактивність  
8. Маркетинг із замкнутим зворотним зв’язком

1. Безпека споживачів  
2. Збереження цілісності системи й 
даних  
3. Масштабованість системи або 
можливість до модернізації  
4. Витрати на діяльність в Інтернет  
5. Проблеми виконання замовлень  
6. Відсутність підготовленого 
персоналу  
7. Товари й послуги, що призначені 
для купівлі в традиційній економіці 
8. Проблема платежів 

 

ХХІ століття – час занепаду традиційної реклами і постійного зростання 

цифрової. Журнали, газети й інші «класичні» медіа поступово втрачають 

інтерес рекламодавця, який вкладає бюджет в «Facebook», «Google» і 

«Youtube». Тривалий період розвитку маркетингу, особливості його 

використання в різних країнах, галузях та на підприємствах зумовили появу 

різноманітних його видів. Інтернет-маркетинг характеризується індивідуальним 

характером спілкування товаровиробника і споживача; зручністю процесів 

вибору і придбання товарів чи послуг; широкими можливостями надання 

споживачу необхідної інформації; цілеспрямованістю інформаційного впливу; 

можливістю налагодження постійних ділових стосунків зі споживачами, 

вимірювання їхньої реакції на відповідні звернення; високою оперативністю 

створення інформаційних повідомлень та можливістю їх коригування залежно 

від реакції споживачів. 
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Інтернет значно змінює просторовий і часовий масштаби ведення 

комерції. Він є глобальним засобом комунікації, який не має будь-яких 

територіальних обмежень, при цьому вартість доступу до інформації не 

залежить від віддаленості від неї, на противагу традиційним засобам, де ця 

залежність прямо пропорційна. Таким чином, електронна комерція дозволяє 

навіть найдрібнішим постачальникам досягати глобальної присутності й 

займатися бізнесом у світовому масштабі. Відповідно, замовники також 

отримують можливість глобального вибору з усіх потенційних постачальників, 

що пропонують необхідні товари або послуги незалежно від географічного 

розташування. Відстань між продавцем і покупцем відіграє роль лише з 

погляду транспортних витрат вже на етапі доставки товарів. 

Інструментарій стратегії інтернет-маркетингу настільки різноманітний та 

різноплановий, що потребує детального аналізу для формування 

найефективнішої методики діяльності в всесвітній мережі для кожного окремо 

взятого підприємства або, принаймні, для кожної окремо взятої галузі. Так, 

необхідне осмислення та наукове обґрунтування процесів, які відбуваються у 

сфері інтернет-маркетингу задля формування ефективної системи онлайн-

управління підприємства, здійснення оперативної маркетингової діяльності за 

допомогою інтерактивних методів, а також створення гідного представництва 

українських підприємств для їх результативної ринкової конкуренції як в межах 

українського інтернет-простору, так і задля виведення їх у світовий бізнес-

простір. 

Сучасний рівень – це використання інтернету й інших електронних 

пристроїв для підвищення ефективності всіх сторін економічних стосунків, 

включаючи продажі, маркетинг, фінансовий аналіз, платежі, пошук 

співробітників, підтримку клієнтів і партнерських стосунків. Цей рівень 

характеризує економіку, яка отримала назву «електронної економіки», 

підприємництво в ній – «електронний бізнес» («електронна комерція»), ринок – 

«е-ринок». 

Електронний ринок – це відкритий ринок у віртуальному кіберпросторі, 
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це спосіб ведення бізнесу з використанням сучасних інформаційних технологій, 

можливостей комп'ютерних мереж та інших спеціальних електронних систем, 

що дозволяє підвищити ефективність зв'язків і стосунків між учасниками ринку 

і збільшити їх взаємну вигоду. Зараз все у світі переходить на електронний 

цифровий формат. Зникають всі обмеження на збереження й використання 

інформації. Людське суспільство стає інформаційно насиченим, а інформація – 

основним продуктом, з яким буде мати справу людина у своїй діяльності як на 

роботі, так і вдома, включаючи сферу розваг. Ф. Котлер у своїй книзі 

«Маркетинг у третьому тисячолітті» назвав цифровізацію однією з потужних 

технологічних сил, які будуть впливати на розвиток економіки в новому 

столітті. 

Отже, поява та комерціалізація інтернету призвели до появи нової 

категорії бізнесу – електронного бізнесу, під яким розуміється будь-яка 

активність із використанням можливостей глобальних інформаційних мереж 

для ведення комерційної діяльності. Найважливішим складовим елементом 

електронного бізнесу є електронна комерція, в яку входять будь-які форми 

угод, коли взаємодія сторін здійснюється електронним способом. 

Таким чином, вказані особливості реалізації маркетингових стратегій 

підприємства на основі використання можливостей інтернету підтверджують 

доцільність проведення подальших досліджень, які повинні зосередитись на 

розробці загальної схеми побудови системи маркетингу підприємства в мережі 

та визначення маркетингових цілей окремих етапів цього процесу. 

Попри всі складності, все більше число українських компаній включають 

інтернет-маркетинг у стратегію своєї діяльності. Для багатьох питання вже 

полягає не в тому, чи варто використовувати інтернет, а в тому, який бюджет на 

це виділити і як його розподілити. Підривний ріст числа користувачів інтернет 

відкриває нові можливості по взаємодії з потенційними клієнтами й виводить 

інтернет-маркетинг на якісно новий рівень.  

Інтернет-маркетинг в Україні розвиватиметься стрімко в найближчі роки, 

оскільки на ринок виходять закордонні компанії з потужним веб-
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представництвом, численні мультинаціональні Інтернет-магазини, якими 

українці користуються вже сьогодні. Аби складати їм гідну конкуренцію, 

вітчизняний бізнес має звернути більше уваги на інструменти інтернет-

маркетингу та вивчатиме його основні тренди, створюючи якісну інтернет-

стратегію свого підприємства, конкуруючи за клієнта та власне процвітання. 
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На теперішній час помітно зросло виробництво, збільшилася номенклатура 

вироблених товарів, розширилися мережі оптової та роздрібної торгівлі. Значною 

мірою посилилася конкуренція серед виробників, роздрібних мереж і підприємств, 

що працюють в сфері послуг. Зростання конкуренції спонукає учасників ринку 

шукати способи зберігати інтерес покупців до своїх товарів. Важливим моментом 

при цьому є здатність виробника знизити ціну на власний товар, не погіршуючи 

при цьому якість. Одним із факторів, що сприяють зниженню вартості продукції, є 

оптимізація виробничих і логістичних процесів. При цьому, важливо відзначити, 

що оптимізація логістичних процесів, на відміну від виробничих, не вичерпала свої 

резерви.  

Мета статті полягає у визначенні особливостей управління логістичними 

витратами виробничого підприємства та обґрунтуванні шляхів їх оптимізації з 

метою підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Теоретико-методологічні положення щодо оптимізації логістичної системи 

та управління логістичними витратами підприємств висвітлені у роботах таких 

зарубіжних та вітчизняних вчених, як Асаул Л., Ансоф І., Дж. Берджес, 

Конищева Н.І., Крикавський Є. В., Литвин Б. А., Олійник Я.В., Стройко Т.О., 

Поліщук І.І., Холод Б.О. та інші.  
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В сучасних економічних умовах дуже важлива оптимізація логістичних 

витрат, але з обов'язковим забезпеченням максимального рівня якості 

логістичного сервісу внутрішніх і зовнішніх клієнтів. Для цього важливо 

зосередитись на підвищенні ефективності операцій і продуктивності ресурсів, а 

також на підвищенні професійних компетенцій логістичного персоналу, 

важлива його мотивація на поліпшення операційних і фінансових показників. 

Зважаючи на дані обставини, проблематика оптимізації логістичних систем 

виробничих підприємств на сьогодні не є завершеною та потребує подальших 

досліджень у цій сфері, що і пояснює актуальність обраної теми. 

Постійні зміни і нестабільність економічної ситуації в країні і світі, а 

також безперервне посилення конкуренції актуалізують перед 

господарюючими суб'єктами проблеми, пов'язані з оптимізацією виробничо-

господарської діяльності. Конкурентні переваги компанії на ринку багато в 

чому визначаються ефективністю його діяльності, яка досягається багатьма 

способами, одним з яких є низькі витрати, в тому числі і логістичні. Зниження 

рівня витрат є одним з факторів підвищення ефективності системи 

господарювання і економічної стійкості підприємства. 

Ефективному зниженню витрат і пошуку можливих напрямків їх 

мінімізації сприяє використання логістичної концепції в управлінні 

підприємством. Концепція логістики розглядається як ефективний інструмент 

раціонального управління потоковими процесами, що сприяє мінімізації витрат. 

За словами Питуляка Н. С., логістична система  це адаптивна система зі 

зворотним зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції, що складається, 

як правило, з декількох підсистем і має розвинені зв'язки із 

зовнішнім середовищем. 

Лемеш І.О. зазначає, що під логістичною системою слід розуміти складну 

організаційно завершену (структуровану) економічну систему, що складається з 

елементів-ланок, взаємозалежних в єдиному процесі управління матеріальними 

і супутніми їм інформаційними та фінансовими потоками, метою 

функціонування якої є досягнення поставлених перед системою цілей шляхом 

оптимізації потокових процесів [5, с. 96]. 
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В свою чергу Мішеніна Н. В. та Туренко Ю. О. вважають, що 

функціонування виробничої системи підприємства можна охарактеризувати як 

процес, що постійно повторюється, тому і логістичне управління також слід 

розглядати як замкнений управлінський цикл, який також постійно 

повторюється. Як циклічний процес логістичний механізм необхідно 

розглядати з позицій структурного, системного та функціонального підходів, 

які тісно пов'язані між собою  [6, с. 89-92]. 

Важливою метою, яку переслідує підприємство, організовуючи службу 

логістики або ставлячи завдання, які вирішуються з її допомогою,  є економія 

витрат, пов'язаних зі споживанням, виробництвом і розподілом продукції. 

Зменшення витрат сприяє зниженню собівартості продукції і в кінцевому 

рахунку може стати важливою перевагою в конкурентній боротьбі.  

Системний підхід при формуванні та оцінці функціонування логістичної 

системи складається і з наступних етапів:  

- визначення і формулювання цілей функціонування системи;  

- визначення показників (критеріїв), умов ефективного функціонування 

системи і основних обмежень зовнішнього середовища;  

- формування деяких підсистем на базі певних критеріїв ефективності;  

- вибір структури або елементів з альтернативних варіантів організація їх в 

єдину систему для досягнення поставлених цілей. 

Очевидним є те, що оптимізація витрат підприємств за рахунок 

раціональної організації виробничо-збутових процесів дозволяє підвищити 

конкурентну стійкість як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Однак 

теперішній стан логістики перешкоджає ефективному функціонуванню 

виробничих підприємств, оскільки характеризується такими негативними 

факторами, як: недостатня сформованість наукової та методологічної бази; 

висока нестача кваліфікованого і компетентного персоналу; відсутність 

необхідного складського і транспортного устаткування, високопродуктивних 

технологій.  

Побудова ефективної логістичної системи вимагає чіткого планування 
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діяльності. Впершу чергу, потрібно скласти схему матеріальних, 

інформаційних 

і грошових потоків, рух яких буде відбуватися в логістичній системі. Приклад 

схеми мікрологістичної системи виробництва представлений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 1 вказуються всі ключові елементи, дійшовши до яких будь-який 

потік зупиняється і трансформується з одного стану в інший. Наприклад, сировина, 

досягнувши виробництва трансформується в напівфабрикати, а потім в готову 

продукцію. Потім, на складі готову продукцію трансформується в запаси або 

зібрані замовлення клієнтів. Замовлення клієнтів, в свою чергу, трансформуються в 

грошові кошти, коли виявляються у кінцевого споживача. 

Далі позначаються способи пересування матеріальних та інформаційних 

потоків на кожній дільниці, де присутній рух. Потім створюється план роботи з 

постачальниками послуг, сировини або матеріалів, план набору і навчання 

співробітників, план руху грошових коштів. 

Слід зазначити, що виявлення джерел прихованих логістичних витрат, 

оптимізація логістичної системи підприємств можливі завдяки забезпеченню 

належного контролю, систематичної оцінки та коригування її компонентів 

(постачання, управління запасами, складування, збутова і транспортна 

логістика підприємства та інше), що в сукупності становить логістичний аудит . 

Сучасні технології проведення аудиту логістичних систем дозволяють 

визначити такі основні напрями підвищення функціональної ефективності 

управління матеріальними потоками: 

Рисунок 1  Мікрологістична система виробництва [8, с. 263]
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- зниження операційних витрат. Основні зони виявлення прихованих 

витрат: складські, інвентаризаційні, транспортні витрати, витрати зовнішньої 

економічної діяльності компанії, витрати, пов'язані із забезпеченням 

логістичної функції, структурні логістичні витрати (наприклад, витрати, 

пов'язані з недостатньо ефективним використанням приміщень, необхідність 

використання зовнішніх складів в зв'язку із неоптимальним рівнем запасів); 

- зменшення оборотного капіталу. Щодо даного напрямку, логістика може 

впливати на рівень запасів продукції в постачанні, виробництві та збуті; 

- прискорення оборотності оборотних коштів. Зміни в логістичній системі 

за даним напрямком можуть впливати на час обороту запасів на складі, 

тривалість виробничого циклу та інше [3, с. 121-123]. 

Перераховані вище фактори підвищення ефективності управління 

логістичними процесами сприяють зниженню собівартості виробництва, 

збільшення прибутковості підприємств, зростання вартості акціонерного 

капіталу і, як наслідок, підвищенню конкурентоспроможності підприємств. 

Європейський досвід показує, що одним з найбільш ефективних і сучасних 

управлінських інструментів є технологія логістичного аудиту, розроблена 

американською компанією «Logistics Field Audit, Inc». В рамках технології, 

найбільш поширеною є програма LFA Quick Scan, що припускає проведення 

оперативної бізнес-діагностики ланцюгів поставок компанії. У досить короткий 

термін (12 днів) логісти-аудитори проводять оцінку логістичних процесів і 

розробляють рекомендації щодо їх модернізації. В цілому, алгоритм 

проведення аудиту даним методом схожий з послідовністю проведення 

логістичної оцінки з використанням традиційного підходу. Однак особливістю 

LFA Quick Scan є інтеграція зарубіжного досвіду в діяльність українських 

компаній. 

Технологія LFA Full Audit, на відміну від традиційних методів аудиту 

логістичних процесів, передбачає безпосереднє введення логістів-аудиторів в 

систему управління підприємством на термін від двох до трьох місяців, що 

дозволяє їм виявити найбільш повну картину стану логістики 
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підприємств. Передовий міжнародний і український досвід в поєднання з 

глибоким знанням логістичних процесів експертами дозволяє їм розробляти 

унікальні рішення по оптимізації виробничо-логістичних ланцюжків 

підприємств. Таким чином, консультанти виступають для співробітників 

підприємства в ролі наставників і радників і сприяють розвитку у них навичок 

самостійно застосовувати отримані знання в подальшому [2, с. 92-102]. 

Необхідність оптимізації політики управління логістичними витратами 

існує у більшості вітчизняних виробничих підприємств. Рішення стосовно 

витрат впливають на усі аспекти діяльності, а також обумовлені ними. 

Потрібно оцінювати комплекс заходів фінансового, товарного маркетингового, 

виробничого плану з тим, щоб узгодити потреби і проблеми. Елементи, які 

впливають на процес оптимізації управління логістичними витратами 

виробничого підприємства детально описані у табл. 1 [7, с. 219]. 

Таблиця 1  Фактори впливу на процес оптимізації логістичних витрат  

Логістичні функції 
та операції 

Чинники формування логістичних витрат 
Кількісні фактори Якісні фактори

Надходження, 
обробка і 
оформлення 
замовлення 

Величина та інші умови 
замовлення. Кількість замовлень. 
Частка витрат на одне замовлення. 

Масштаб застосування 
сучасних інформаційних 

технологій 

Планування 
виробництва 

Зміна обсягів господарської 
діяльності Матеріаломісткість 

продукції 

Вимоги до якості продукції. 
Концентрація, спеціалізація, 
координація і інтеграція. 
Інноваційні технології.

Закупівля і поставка 

Розмір та частота замовлення. 
Виробнича програма. Графік 

запуску-випуску продукції. Ціни на 
сировину і матеріали, ефект 

масштабу в закупівлі. Обмеженість 
власного і позикового капіталу.

Кредитно-грошова та 
податкова політика. Методи 
постачання і обслуговування. 
Діапазон ділової активності і 

фінансове становище 
підприємства.

Складування і 
зберігання продукції 

Розмір замовлення. Складські 
площі. Рівень і стан запасів. Рівень 
обладнання складів. Оборотність 

оборотних коштів.

Використання сучасних 
концепцій управління. 

Збут продукції 
Територія зовнішніх і внутрішніх 
ринків. Сезонні коливання потреби 

в продукції. Темпи інфляції. 

Конкурентоспроможність 
підприємства на ринку. 

Концентрація споживачів. 
Діяльність 

підприємствконкурентів. 
Прогноз кон'юнктури ринку
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Беручи до уваги вищезазначене, можна стверджувати, що грамотна 

організація логістичних систем приносить наступні переваги: 

- підвищення ефективності виробництва. Матеріали, необхідні для 

виробництва товару, будуть завжди перебувати на складі в потрібній кількості в 

потрібний час. Це дозволить скоротити час виготовлення кожного товару; 

- продуктивне використання виробничих площ; 

- удосконалення умов праці, дотримання техніки безпеки; 

- зниження собівартості продукції; 

- відповідність запасів продукції потребам підприємства. Це необхідно 

для того, щоб уникнути перевиробництва і, отже, зайвих витрат на зберігання; 

- висока якість обслуговування (своєчасна швидка доставка, відсутність 

збоїв в графіки поставки та інше). 

Отже, створення дієвої логістичної системи допоможе підприємству 

скоротити витрати на перевезення своєї продукції і її зберігання, скоротити 

наявні матеріальні запаси, забезпечити своєчасне надходження сировини на 

виробництво, скоротити часовий інтервал між придбанням сировини та 

напівфабрикатів і постачанням готової продукції споживачеві. Логістична 

система знижує рівень загальних витрат і допомагає отримати максимальний 

прибуток. Підвищення якості обслуговування, зниження собівартості на товар 

дозволить підприємству успішно розвиватися в умовах ринкової конкуренції. 
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