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104 

   

44.  Мельник Вадим Рoманoвич, 2 курс, група МР-21д  

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

ДІАГНOСТИКА ЦІЛЬOВИХ СЕГМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

106 

   

45.  Мельничук Вікторія Володимирівна, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В МАРКЕТИНГОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

109 

   

46.  Миленький Богдан Віталійович, 4 курс, група ТКЛ-41д 
Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І. 
РОЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

111 

   

47.  Москальчук Владислав Віталійович, 4 курс, група ТКЛ-41д  
Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

113 

   

48.  Омельчук Олена Василівна, 3 курс, група МР-32д 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Громова О.Є. 
УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В УРАХУВАННЯМ 
МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ 

115 

   

49.  Олійник Марина Володимирівна, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник - к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ 

116 

   

50.  Опальніцький Олексій Миколайовч, 3 курс, група ТКЛ-31д  

Науковий керівник – к.е.н., доцент Скорук О.П 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

118 

   

51.  Осипенко Ірина Віталіївна, 3 курс, група МР-32д 
Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 
ВПЛИВ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

121 
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52.  Осипенко Ірина Віталіївна, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

СФЕРИ ПОСЛУГ 

124 

   

53.  Панасюк Дмитро Юрійович, 2 курс, група МР-23д 

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І. 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ ПІДПРИЄМСТВА 

126 

   

54.  Паламарчук Карина Петрівна, 2 курс, група МР-22д  
Науковий керівник – д.е.н., доцент Полiщук I.I. 
ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦIЙ 
ТА СИСТЕМ МАРКЕТИНГУ В ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА 

128 

   

55.  Поборозник Владислава Анатоліївна, 3 курс, група МР-32д  
Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л. П. 
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА З ОГЛЯДУ НА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

130 

   

56.  Полінкевич Анна Віталіївна, 2 курс, група МР-21д  
Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 
КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

131 

   

57.  Полiхун Дмитро Васильович, 3 курс, група МО-31д  
Науковий керiвник – к.е.н, доцент Скорук О.П.  
МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОВЕДIНКУ 
СПОЖИВАЧIВ 

133 

   

58.  Рибачок Дмитро Юрійович, 4 курс, група ТКЛ-41д  

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М.  

ЛОГІСТИЧНА ОЦІНКА ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

135 

   

59.  Рзаєва Джаміла Шахінівна, 3 курс, група МР-31д  

Науковий керівник –к.е.н.,  доцент Пчелянська Г.О. 

МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БРЕНДІВ 

137 

   

60.  Романюк Світлана Олександрівна, 2 курс, група МР-23д  

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ «ЗОЛАКС» РЕСТОРАН 

«AURA», м. Вінниця) 

140 

   

61.  Рудь Валерія Віталіївна, 2 курс, група МР-23д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Поліщук І.І. 

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВОЇ МАРКИ 

141 

   

62.  Саволюк Марина Миколаївна 2 курс, група МР-22д  

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І. І. 

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

144 

   

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI97-r6ILYAhXNI1AKHaD6CVMQFghaMAY&url=http%3A%2F%2Fukrbukva.net%2F121612-Merchendaiyzing-kak-faktor-vliyaniya-na-povedenie-potrebiteleiy.html&usg=AOvVaw2gOAQPyaWXA5t62pkfBiQY
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI97-r6ILYAhXNI1AKHaD6CVMQFghaMAY&url=http%3A%2F%2Fukrbukva.net%2F121612-Merchendaiyzing-kak-faktor-vliyaniya-na-povedenie-potrebiteleiy.html&usg=AOvVaw2gOAQPyaWXA5t62pkfBiQY
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63.  Сафронюк Іванна Юріївна, 2 курс, група МР-23д  

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 

146 

   

64.  Соляр Анна Сергіївна, 3 курс, група МР-32д  

Науковий керівник – к.е.н., доцент Громова О. Є.  

ІНТЕГРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

147 

   

65.  Степаненко Олександр Михайлович, 4 курс, група ТКЛ-41д  

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М.  

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ  ПЕРЕВЕЗЕНЬ В 

УКРАЇНІ 

150 

   

66.  Турченюк Дмитро Павлович, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИЧНОГО І ПРАКТИЧНОГО 

ЗНАЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

152 

   

67.  Турченюк Дмитро Павлович, 3 курс, група МР-32д  

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О.  

ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЇ СПОЖИВАЧІВ В ЕФЕКТИВНОМУ 

ЦІНОУТВОРЕННІ 

155 

   

68.  Тучинський Владислав Валерійович, 2 курс, група МР-22д  

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ УПАКОВКИ ТОВАРУ 

157 

   

69.  Химин Наталiя Степанівна, 2 курс, група МР-22д 

Нaукoвий керівник – к.е.н.. дoцент Громова О.Є. 

OЦIНКА IМIДЖУ БРЕНДУ СПOЖИВАЧАМИ 

159 

   

70.  Хитра Олена Валеріївна, 2 курс, група МР-23д  

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАТ «МОГИЛІВ 

– ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД») 

161 

   

71.  Цвігун Олександр Павлович, 2 курс, група МР-23д 

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

РОЗРОБКА МОДЕЛІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

163 

   

72.  Чеперната Вікторія Олександрівна, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М.  

ОБ’ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЛОГІСТИЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

165 

   

73.  Чорнолуцька Світлана Андріївна, 3 курс, група МР-31д  

Науковий керівник – к.е.н., доцент Скорук О.П. 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНИХ НОСІЇВ – МОНІТОРИНГ ЗАСОБІВ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

167 
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74.  Шалімов Владислав Володимирович, 4 курс, група ТКЛ-41д  

Науковий керівник – д.е.н., доцент  Поліщук І.І. 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ТА РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

169 

   

75.  Шевченко Олександр Васильович, 4 курс, група ТКЛ-41д  

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ ТА 

ЗАКУПІВЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

171 

   

76.  Шевчук Аліна Олегівна, 2 курс, група МР-22д  

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І. 

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

173 

   

77.  Швець Іван Вікторович, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І. 

УПРАВЛІННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ 

НА СКЛАДАХ 

175 

   

78.  Шлапак Ольга Іванівна, 2 курс, група МР-21д 

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І. І. 

МАТРИЦЯ «БОСТОНСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» ЯК 

ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

177 

   

79.  Шмаркатюк Катерина Сергіївна, 3 курс, група МЗД-31д  

Науковий керівник  - к.е.н., доцент Громова О.Є. 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ 

СПОЖИВАЧІВ 

178 

   

80.  Щупак Діана Олегівна, 4 курс, група ТКЛ-41д  

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В.  

РОЛЬ СКЛАДІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ І РОЗПОДІЛІ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

180 

   

81.  Шушковська Анжела Андріївна, 2 курс, група МР-21д 

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І 

ОРГАНІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

183 

   

82.  Уманець Карина Станіславівна, 3 курс, група МР-32д  

Науковий керівник – к.е.н., доцент Громова О. Є. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ 

ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ 

184 

   

83.  Юкіш Вероніка Олександрівна, 2 курс, група МР-23д  

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІВЕНТ-МАРКЕТИНГУ НА ПРАТ «ВІННИЦЬКА 

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» 

187 

   

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI97-r6ILYAhXNI1AKHaD6CVMQFghaMAY&url=http%3A%2F%2Fukrbukva.net%2F121612-Merchendaiyzing-kak-faktor-vliyaniya-na-povedenie-potrebiteleiy.html&usg=AOvVaw2gOAQPyaWXA5t62pkfBiQY
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI97-r6ILYAhXNI1AKHaD6CVMQFghaMAY&url=http%3A%2F%2Fukrbukva.net%2F121612-Merchendaiyzing-kak-faktor-vliyaniya-na-povedenie-potrebiteleiy.html&usg=AOvVaw2gOAQPyaWXA5t62pkfBiQY
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84.  Якубчук Iрина Леонідівна, 2 курс, група МР-22д 

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І 

ОРГАНIЗАЦIЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ РИНКУ 

190 

   

85.  Ярош Андрій Анатолійович, 2 курс, група МР-23д 

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

ПРОДУКТ-ПЛЕЙСМЕНТ ЯК ЗАСІБ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

191 

   

 

Секція №2 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 
1.  Ахтирська Віолетта Олександрівна, 2 курс, група МР-22д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ 

194 

   

2.  Базюнь Вікторія Романівна, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

ВИДИ ЦІН У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

196 

   

3.  Базюнь Вікторія Романівна, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Скорук О. П. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

198 

   

4.  Базюнь Вікторія Романівна, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Громова О.О. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ (РОБОЧОГО 

ПЛАНУ) МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

200 

   

5.  Басистий Владислав Олегович, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНИХ 

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

202 

   

6.  Басок Сергій Олександрович, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник –к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

204 

   

7.  Бачинський Ігор Олександрович, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Громова О.Є.  

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ) 

206 

   

8.  Бачинський Олег Олександрович, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Громова О. Є.  

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

209 
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9.  Березнер Вероніка Володимирівна, 2 курс, група МР-23д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М. 

ХАРАКТЕРИСТИКА SMM-СТРАТЕГІЙ ПРАТ «КИЇВСЬКА 

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 

211 

   

10.  Вітюк Тетяна Вікторівна, 3 курс, група МР-32 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Пчелянська Г.О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 

213 

   

11.  Вітюк Тетяна Вікторівна, 3 курс, МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Скорук О. П.   

ТОВАРНІ МАРКИ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

215 

   

12.  Гавришенко Олександр Володимирович, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

218 

   

13.  Грига Ангеліна Сергіївна, 2 курс, група МР-23д 

Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л.П. 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНОГОВОЮ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 

СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ПАТ 

« Концерн Хлібпром» 

221 

   

14.  Гливий Денис Євгенійович, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИВЕДЕННЯ ГЛИБИННОГО ІНТЕРВ’Ю 

223 

   

15.  Губенко Костянтин Андрійович, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л.П. 

ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ: ЙОГО РІЗНОВИДИ, МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ 

224 

   

16.  Гулько Максим Русланович, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л.П. 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ І ОБСЯГУ ПРОДАЖУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

226 

   

17.  Гуменний Олексій, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л.П. 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

228 

   

18.  Гусятинська Валерія Олександрівна, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М.  

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

231 

   

19.  Денисов Дмитро Сергійович, 2 курс, група МР-22д 

Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л.П. 

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ СЕГМЕНТУ 

РИНКУ ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 

233 
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20.  Дерев’янко Валерія Юріївна, Олійник Марина Володимирівна 

3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Головчук Ю.О. 

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ  

235 

   

21.  Загороднюк Альона Петрівна, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Скорук О.П.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

237 

   

22.  Загоруйко Катерина Василівна, 2 курс, група МР-21д 

Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л.П. 

ВИСТАВКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОДАЖУ СУБ'ЄКТА 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

239 

   

23.  Каритник Віталій Володимирович, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М. 

ВИВЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВАРУ ТА ЙОГО 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

242 

   

24.  Кiнзерська Анастасiя Віталіївна, 2 курс, група МР-22д 

Наукoвий керівник – д.е.н., прoфесoр Бoндаренкo В.М. 

МАРКЕТИНГOВЕ МIКРOСЕРЕДOВИЩЕ ПIДПРИЄМСТВА 

246 

   

25.  Ковалюк Алевтина Олександрівна, Король Ірина Валентинівна, 

3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Скорук О.П. 

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

248 

   

26.  Лужинська Анастасія Сергіївна, Базюнь Вікторія Романівна, 

3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Головчук Ю.О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

250 

   

27.  Лукіна Маргарита Андріївна, 2 курс, група МР-21д 

Науковий керівник  к. е. н, доцент Громова О.Є. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

252 

   

28.  Мазур Артем Олегович, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М. 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТОВАРУ. ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

255 

   

29.  Миколюк Богдан, 2 курс, група МР-22д 

Науковий керівник – д. е. н., професор Бондаренко В. М. 

АНАЛІЗ МАРКЕТИГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

256 

   

30.  Огороднійчук Олександра Олександрівна, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник  к. е. н., доцент Громова О.Є. 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ТОВАРНОМУ РИНКУ 

257 
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31.  Олексій Анастасія Михайлівна2 курс, група МР-22д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ 

259 

   

32.  Омельчук Олена Василівна, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник –  к.е.н., доцент Скорук О. П.   

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

261 

   

33.  Пащенко Олександр Сергійович, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М. 

ЛОГІСТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРО-

МОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

263 

   

34.  Проценко Назарій Вікторович, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ТОВАРІВ-

НОВИНОК 

266 

   

35.  Пушкар Аліна Олександрівна, 2 курс, група МР-21д 

Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л.П. 

ЗАСОБИ РЕКЛАМИ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА 

268 

   

36.  Руденко Ігор Валерійович, 4 курс, група ТКЛ-41д  

Науковий керівник - д. е. н., професор Бондаренко В.М. 

МАТЕРІАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА 

270 

   

37.  Садовничий Владислав Васильович, 2 курс, група МР-22д 

Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л.П. 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

НА ТОВ «ІНТЕЛКОМ» 

272 

   

38.  Синюк Софія Русланівна, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ 

274 

   

39.  Скрипка Анастасія Ігорівна, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТОВАРІВ 

275 

   

40.  Соляр Анна Сергіївна, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Скорук О. П. 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРІВ 

277 

   

41.  Якубчук Iрина Леонідівна, 2 курс, група МР-22д 

Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І.І. 

ОРГАНIЗАЦIЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ РИНКУ 

279 

   

42.  Ясінська Богдана, 3 курс, група 31 МОА  

Науковий керівник – к.е.н., доцент Токарчук Д.М. 

ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СТВОРЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ 

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

281 
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Секція № 3 

БЕЗПЕКА І ЯКІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

 
    

1.  Баранюк Марина Юріївна, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник – асистент Василишина О.В. 

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ 

284 

    

2.  Белінська Юлія Сергіївна, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник – асистент Василишина О.В. 

ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТОВАРІВ 

285 

    

3.  Брянцева Світлана Юріївна, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник – асистент Василишина О.В. 

ВИМОГИ РЕГЛАМЕНТУ ЄС ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

288 

    

4.  Ворожбит Віталій Федорович, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник – асистент Василишина О.В. 

ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ЄС 

ТА КНР 

289 

    

5.  Глущенко Олександр Сергійович, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник – асистент Василишина О.В. 

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИДАМИ В УКРАЇНІ В 

КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

291 

    

6.  Гончарук Ростислав Володимирович, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Сіренко С.О. 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ 

294 

    

7.  Грох Олександр Петрович, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – асистент Василишина О.В. 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРІВ 

297 

    

8.  Джанінян Артак Павлович, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – асистент Василишина О.В. 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБОЮ ТА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ М'ЯСА 

299 

    

9.  Дидик Вікторія Костянтинівна, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Сіренко С.О. 

ПЕРЕВАГИ ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

301 

    

10.  Євтухівська Аліна Володимирівна, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник – асистент Василишина О.В. 

ВИКОРИСТАННЯ ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ В ХАРЧОВІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

303 

    

11.  Заїченко Каріна Володимирівна, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Сіренко С.О. 

305 
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ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ 

    

12.  Заїченко Каріна Володимирівна, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Тернова А.С 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ВИМОГИ 

ДО ЯКОСТІ ТКАНИН 

307 

13.  Ковальчук Вадим Володимирович, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – д.мед.н., професор Власенко І.Г. 

ПРОБЛЕМИ ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ВАРЕНИХ КОВБАС 

309 

    

14.  Коренюк Алла Олександрівна, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник – д.мед.н., професор Власенко І.Г. 

РИЗИКИ ГЕНЕТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

311 

    

15.  Латишева Валерія Романівна, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Тернова А.С. 

СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ВЗУТТЯ 

314 

    

16.  Шалімов Владислав Володимирович, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Гирич С.В. 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

316 

 

Секція № 4 

ІННОВАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ 

 
    

1.  Варгатюк Катерина Олександрівна, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Тернова А.С. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

319 

    

2.  Варгатюк Катерина Олександрівна, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Шарко В.В. 

РІТЕЙЛ МАЙБУТНЬОГО: ТРЕНДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

321 

    

3.  Гончарук Ростислав Володимирович, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Паламарчук В.І. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ 

322 

    

4.  Дидик Вікторія Костянтинівна, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Паламарчук В.І. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

324 

    

5.  Добророднова Вікторія Олександрівна, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Тернова А.С. 

СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН 

325 

    

6.  Зозуля Артем Олександрович, 2 курс, група ТКЛ-ПТБД-21д 
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ПРАКТИКИ 
 

 

Атаманюк Анастасія Вікторівна, 2 курс, група МР-22д  
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

МАТРИЦЯ «МАК КІНСІ» ЯК ІНСТРУМЕНТ  

МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В сучасних умовах ринкової економіки, що характеризується значним 

негативним впливом кризових явищ та постійної необхідності змін 

сформованих стереотипів управління та господарювання, головне завдання для 

попередження та подолання небажаних наслідків полягає у виборі ефективних 

стратегій розвитку. Наразі дослідження маркетингового аналізу діяльності 

підприємства є 

досить актуальним, оскільки без якісно проведеного маркетингового 

аналізу підприємство ризикує зіткнутися з наступними проблемами: виробляти 

товар, який не матиме попиту; зустріти непереборні «бар’єри» при виході на 

ринок і при реалізації продукції; зіткнутися з непосильною конкуренцією; 

вибрати невірний сегмент ринку і позиціонування продукту; прийняти невірні 

рішення по кожному з елементів маркетингу [1, с. 124]. 

Загострення конкуренції у боротьбі за споживача привертає увагу до 

управління маркетинговим потенціалом підприємства. І. Поліщук 

маркетинговий потенціал подає у вигляді сукупності засобів та можливостей 

підприємства в реалізації маркетингової діяльності [2, с. 115]. Маркетинговий 

потенціал є невід’ємною частиною загального потенціалу підприємства, що 

відповідає за забезпечення постійної конкурентоспроможності товарів та 

послуг підприємства на ринку [3, с. 234]. Тому для здійснення успішної 

діяльності на ринку доцільніше всього провести повний бізнес аналіз 

підприємства, який показав слабкі та сильні сторони та в яких напрямках краще 

орієнтувати свою роботу, щоб отримати максимальну віддачу. 

Одним з найяскравіших прикладів детального аналізу портфеля бізнесу 

підприємства є побудова матриці «Мак Кінсі». Ця аналітична модель була 

розроблена на початку 1970-х роках консультативною фірмою «Мак Кінсі» на 

замовлення компанії «Дженерал Електрик». Матриця «Мак Кінсі» Дженерал 

Електрик ґрунтується на оцінці довгострокової привабливості галузі та 

конкурентоспроможності стратегічної одиниці бізнесу [4, с. 81] 

Для того, щоб встановити рівень привабливості видів діяльності 

потрібно: 



21 

- визначити набір параметрів, за якими буде оцінюватись 

привабливість виду діяльності або галузі підприємства; 

- окреслити вагу кожного параметру підприємства; 

- визначити за п’яти бальною шкалою привабливість кожного 

параметру; 

- розрахувати отриманий результат. 

Конкурентна позиція продукції в галузі визначається в такому порядку: 

- встановлюються головні фактори, що допомагають підтримувати 

конкурентну позицію продукту; 

- з’ясовується відносна вага кожного головного фактору; 

- визначається за п’яти бальною шкалою рівень конкурентної сили 

товару за головними факторами; 

- розраховується загальна оцінка конкурентної позиції продукції в 

галузі. 

При побудові матриці застосовується по горизонталі фактори 

конкурентоспроможності в межах від 5 до 1 (або від 10 до 1), а по вертикалі 

фактори привабливості ринку в межах від 1 до 5 (або від 1 до 10). Також поле 

матриці розділяється на 9 квадратів [4, с. 83]. 

Модель «Мак Кінсі», як і будь-яка модель, відносно нескінченно 

різноманітної «живої» бізнес-практики має низку істотних обмежень. 

Розглянемо приклад таких обмежень: 

1. Згідно з матрицею конкурентний статус певного бізнесу визначається 

на поточний період часу, після чого він без суттєвих змін підсумовує висновки 

на розглянутий стратегічний період. 

Також варто зазначити, що на практиці протягом стратегічного періоду 

конкурентна ситуація та реальний конкурентний статус абиякого бізнесу 

можуть значно змінитись, особливо якщо підприємство працює в середовищі з 

високим рівнем ризику та невизначеності. Тобто, щоб поліпшити модель слід 

застосовувати дослідження часових лагів. 

2. Стратегічний процес вибору за результатами моделювання – це 

пасивний процес, в якому організація намагається вгадати майбутнє, яке 

повинно трапитись ніби без її участі. 

Та насправді сучасні організації, в особливості великі корпорації, не 

обмежуються лише передбаченням майбутнього. Навпаки вони рішуче беруть 

участь у створені свого майбутнього за допомогою своїх підприємницьких дій: 

об’єднання, перехрещенням директорату, пропозиціям ринку нових продуктів, 

рекламуванням та систематизуванням маркетингу для формування потрібного 

попиту, впровадженням нових технологій і т.д. 

3. Модель «Мак Кінсі» структурує бізнес-портфель аналізованого 

підприємства за 9 конкретними позиціями своєї матриці. 

Матриця «Мак Кінсі» має більш широку сферу застосування в порівнянні 

з матрицею БКГ. Вона уникає спрощень та недоведених припущень підходу 

БКГ. Однією з найбільших переваг матриці «Мак Кінсі» є гнучкість. 

Враховується в аналіз і те, що кожна галузь характеризується різними 

факторами успіху. Крім того, аналіз може охоплювати набагато більший ряд 
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стратегічно доречних змінних. Варто зазначити ще одну сильну сторону даної 

матриці, а саме наведення проміжних значень між поняттям «висока/низька» і 

«сильна/слабка». Найважливішим є те, що дана матриця вказує напрям 

руху ресурсів підприємства до таких сфер бізнесу в яких, найімовірніше, 

досягнуть значного успіху в конкурентній перевазі та зможуть краще 

функціонувати [5, с. 281]. 

Отже, можемо визначити, що матриця «Мак Кінсі» – це метод оцінки 

конкурентних позицій компаній на ринку або портфельний аналіз стратегічних 

бізнес-одиниць, де вибір стратегічних рішень для бізнес-позицій і 

привабливості галузі залежить від частки ринку, величини прибутку, цінового 

положення якості продукції, ефективності збуту, успіху роботи персоналу, 

іміджу. 
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РОЗРОБКА НОВИХ ТОВАРІВ ТА ВИВЕДЕННЯ ЇХ НА РИНОК 

 

В сучасних умовах при постійному зростанні споживчих потреб для 

підприємств актуальним є розроблення нових товарів. Рішення про їх 

розроблення на промисловому ринку складні та ризиковані, але вони необхідні 

для виживання і розвитку фірми з точки зору постійного загострення 

конкурентної боротьби. 

В даний час схеми розробки нових товарів включають наступні етапи 

створення нового товару: 

1. Генерація ідей. Це систематично організований пошук ідей нових 

товарів. 



23 

2. Вибір ідеї. Мета цього етапу — вибрати з наявних проектів кілька 

перспективних, на яких надалі варто сконцентрувати увагу. 

3. Розробка концепції товару. Концепція товару — ідея, розроблена та 

сформульована з позиції важливих для покупця характеристик товару. Ідея 

товару — загальний опис товару, який підприємство могло б запропонувати на 

ринку. 

4. Розробка стратегії маркетингу. Вона складається з трьох основних 

етапів: 

1) Визначення цільового ринку та позиціювання товару. 

2) Розробка цінової та розподільної стратегії, маркетингового бюджету на 

перший рік. 

5. Опис стратегій окремих елементів маркетингового комплексу. 

Аналіз можливостей виробництва. Це оцінка ймовірності того, що реальні 

величини обсягів продажу, частки ринку та прибутку від продажу нового 

товару відповідатимуть очікуванням. 

Розробка продукту. Розробка прототипу товару — створення перших 

дослідних зразків. 

Випробування в ринкових умовах. Це етап процесу розробки нового 

товару, на якому товар і маркетингова програма проходять перевірку в умовах, 

близьких до ринкових. Пробний маркетинг уможливлює випробування товару і 

маркетингової програми в реальних ринкових умовах. 

Комерційна реалізація. Від інформації, яку отримано під час випробування 

товару в ринкових умовах, залежить, чи розпочнуть масове виробництво нового 

товару. Якщо рішення позитивне, проект вступає у фазу комерціалізації, або 

виведення нового товару на ринок, що потребує значних витрат. 

Випустивши новий товар на ринок, керівництво хоче щоб у нього було 

довга і щасливе життя. Хоча ніхто не розраховує, що товар буде продаватися 

вічно, фірма прагне забезпечити отримання пристойного прибутку як 

компенсація за всі зусилля і ризик, пов'язані з появою нового товару. 

Керівництво сподівається, що збут буде високим і довготривалим. Воно знає, 

що у кожного товару є власний життєвий цикл, хоча характер і протяжність 

цього циклу передбачити нелегко. 

Життєвий цикл товарів включає наступні етапи: етап виведення на ринок, 

етап зростання, етап зрілості, етап занепаду. 

Нами досліджувалось Приватне Акціонерне Товариство Київська 

кондитерська фабрика «Рошен». Воно займає лідируючу позицію на 

українському ринку серед виробників кондитерської продукції. Команда 

кваліфікованих фахівців та багаторічний досвід перебування на 

ринкусформували вдалу маркетингову політику підприємства, яка дозволяє 

мати гарний успіх у введенні нових товарів на ринок. 

На прикладі відносно нового товару на ринку «Рошен» - шоколадних 

плиток з різними начинками «LACMI», можна побачити як схема розробки 

нових товарів, яка була розписана вище, приміняється на практиці, та як при 

грамотній стратегії цих етапів товар отримує успіх та вдало закріплюється на 

ринку. На даний момент цей товар перейшов на стадію зрілості, що приносить 
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хороший прибуток підприємству та доводить те що товар зайняв хорошу 

позицію на ринку та завоював прихильність споживачів. Тому можна зробити 

висновок, що ПрАТ «Рошен» має хороший досвід та успіх у розробці нових 

товарів та виведенні їх на ринок. 

Отже, розробка нового товару дуже важлива частина роботи та успіху 

кожного підприємства. Саме нові товари допомагають розвиватись 

підприємству та просуватись на ринку. Дуже важливо поповнювати свій 

асортимент новими товарами, щоб рости та дивувати покупців новинками. Нові 

товари при грамотній їх розробці та хорошій стратегії просування дають тільки 

плюси для підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО 

 ПІДПРИ ЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В Україні розвиток підприємництва є актуальною проблемою досліджень. 

Розширення мережі підприємницьких структур, і перш за все малих і середніх 

підприємств, сприяє вирішенню гострих проблем для економіки країни. Однак 

становлення підприємницького сектора стикається з серйозними труднощами, 

пов’язаними з формуванням сприятливого макроекономічного середовища. 

Підприємницьке середовище формує умови для різних сценаріїв розвитку 

національної економіки і одночасно є передумовою розвитку криз, після яких 

настає пожвавлення або тривалий застій [1, c. 161]. 

Тільки чинники макросередовища впливають на підприємство за його 

межами і не підлягають безпосередньому впливу з боку конкретного 

підприємства. Більш точним є наступне визначення: «середовище 

підприємства» – це комплекс взаємопов’язаних чинників, сил і суб’єктів, які 

впливають один на другого, а також безпосередньо на підприємство та 

ефективність його функціонування на ринку. 

Кожне підприємство функціонує у певному середовищі. В ринковій 

економіці середовище переважно і забезпечує ефективність його діяльності. 

Саме тому є розробка стратегії яка і починається з діагностування та 
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прогнозування, а результати цього стануть базою для формування його місії, 

цілей і стратегій. Середовище підприємства поділяють на такі групи елементів- 

факторів: зовнішнє середовище (макросередовище; мікросередовище); 

внутрішнє середовище [2, с. 301]. 

Макросередовище – це ті фактори, якими фірма не може безпосередньо 

керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового 

макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичне 

середовище, НТП, культура, природне середовище 

До маркетингового макросередовища належать: 

- економічне середовище; 

- демографія 

- природне середовище; 

- науково-технічний прогрес (технологія); 

- соціально-культурне середовище; 

- політико-правове середовище [3, с. 117]. 

Мікросередовище являє собою сукупність зовнішніх щодо підприємства 

суб’єктів і сил, які безпосередньо впливають на його діяльність і які, в свою 

чергу, перебувають під впливом цієї діяльності. Іншими словами, 

мікросередовище — це партнерське середовище, суб’єктами якого є  

підприємства, організації й установи, що мають безпосереднє відношення до 

підприємства і з якими воно вступає в певні виробничі, економічні, фінансові та 

організаційно-господарські стосунки[4, с. 412]. 

Внутрішнє середовище – елементи та фактори, що визначають 

внутрішній стан, сильні і слабкі сторони і, значною мірою, ефективність 

діяльності підприємства [5, с. 79]. 

Отже, створення ефективно функціонуючої системи, де функціонує 

середовище організації, з усіх елементів трудової діяльності дозволяє 

домогтися кожному працівнику і їх групі, підприємству та суспільству в цілому 

набагато кращих результатів, ніж можна було б їх досягти без належної 

організації. Будь-яка організація знаходиться і функціонує в ринковому 

середовищі і, отже, є відкритою системою. Структура організації являє собою 

логічне взаємовідношення рівнів управління і функціональних областей, 

спрямоване на встановлення чітких взаємозв’язків між окремими підрозділами, 

розподіл між ними прав і відповідальності, побудованих в такій формі, яка 

дозволяє найбільш ефективно досягати мети організації. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Організація логістики на підприємствах, у логістичних системах, 
ланцюгах поставок є істотним чинником організаційного забезпечення 
ефективного логістичного управління як в вузькому розумінні (управління 
переміщеннями матеріальних ресурсів), так і в широкому розумінні як сутність 
управління підприємством, філософія управління. Зростання значення 
організації логістики в ефективності логістичного управління відбувалося у 
безпосередньому зв'язку із масштабами поширення концепцій логістики на 
процеси та сфери діяльності підприємства. Відповідно до фаз розвитку 
логістики розрізняють такі етапи еволюції організації логістики: 

 етап операційної координації: координація транспортних і 
складських процесів у фізичній дистрибуції кінцевої продукції для зниження 
витрат: 

 етап цілісної координації процесів фізичної дистрибуції товарів 
(транспортних, складських, пакувальних, процесів опрацювання замовлення і 
обслуговування споживача) та міжфункціональна координація (логістики з 
маркетингом, фінансами, кадрами тощо). Завдяки такій координації 
оптимізуються зв'язки «trade off'» у логістичних потоках, усуваються 
міжфункціональні конфлікти цілей і цим підвищується дохідність 
підприємства: 

 етап стратегічної інтеграції всіх ланок повного логістичного 
ланцюга (від джерела матеріалів до споживача кінцевого виробу) для 
отримання стратегічних ефектів [1, c.20]. 

Кожен із названих етапів еволюції організації логістики є адекватним 
щодо рівня впровадження концепції логістики і у процесі розвитку потребує 
відповідної організаційної адаптації. Певною мірою дослідженню та оцінці 
операційних аспектів організації логістики на підприємстві сприятиме 
проведення логістичного аудиту. Загалом логістичний аудит може 
здійснюватися трьома напрямками: 

 фінансовий логістичний аудит, що концентрує увагу на фінансовій 
та бухгалтерській звітності [2, c.127]; 

 операційний логістичний аудит, що концентрує увагу на 
параметрах логістичних процесів (втрати, час, надійність, якість тощо) [5, 
c.209]; 
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 управлінський логістичний аудит, що досліджує вплив та зв'язок 
стратегій логістики іншими функціональними сферами та стратегіями 
підприємства [4, c.103]. 

Динаміка організаційних змін в управлінні логістикою зумовлена 
істотними змінами і тенденціями у зовнішньому середовищі. Насамперед це 
стосується змін у міжвиробничих відносинах. Реконструкція міжвиробничих 
відносин супроводжується різноманітними формами господарської співпраці, в 
яких виникає нова роль підприємства як учасника мережі підприємств. 
Насамперед це важливо для саморозуміння підприємства, ідентифікації 
підприємства щодо традиційного визначення його меж, власності, права 
розпоряджатись, єдиного керівництва, сфери діяльності та регіонального 
розподілу [6, c.188]. Зі стратегічного погляду і як реакція на нові організаційні 
форми міжвиробничих кооперацій окремі чинні або новостворені організації 
переймають певні послуги та функції, які були до цього обмежені окремим 
підприємством [3, c.58]. 

Отже, слід зробити висновки, що удосконалення логістичної діяльності 
вкрай важливими є наявність та використання підприємством сучасних 
інформаційних технологій та платформ, а також оптимальних моделей 
управління, що необхідні для оптимізації руху товарів та послуг, ресурсів та 
інших об’єктів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ 

ПОСТАВОК НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах глобалізації ланцюгів поставок формуються нові 

вимоги до гіперпрозорості ланцюгів, заснованої на використанні 

підприємствами новітніх технологій. Розвинуті країни, які є локомотивами 

глобальних ланцюгів поставок і лідерами закупівель, поступово змінюють базу 
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постачальників, оскільки деякі постачальники впроваджують новітні 

технології, а деякі остаються позаду, не створюючи умови для вільного доступу 

інформації в режимі реального часу. Це призводить до суттєвих зрушень у 

складі та функціонуванні глобальних ланцюгів та актуалізує необхідність 

урахування сучасних тенденцій та реалізації інноваційних підходів в теорії та 

практиці управління ланцюгами поставок національних підприємств. 

Сутність та особливості інноваційного підходу до управління 

логістичними процесами висвітлювали у своїх працях І. Д. Афанасенко, В. В. 

Борисова, А. О. Єфремов, І. Л. Кіппер, Є. В. Крикавський, М. А. Окландер, Р. А. 

Патора, Л. М. Прокопишина, Ю. С. Ремига, Н. І. Чухрай, K. Рутковськи, М. 

Кристофер, Д. Уотерс, Р. Хендфілд, Д. Іванов, В. Дибська, Т. В. Наконечна, А. 

Н. Родников та ін. Але аналіз теоретичних досліджень свідчить, що в 

економічній літературі авторами досліджуються проблеми інновацій в 

логістиці, логістичної підтримки інноваційної діяльності, інноваційної 

логістики, залишаючи поза увагою теоретичні та практичні аспекти 

інноваційного управління ланцюгами поставок. 

Метою дослідження є розвиток теоретико-методичних підходів до 

визначення сутності інноваційного управління ланцюгами поставок. 

Концепція SCM, що виникла у 80-ті роки ХХ сторіччя, на першому етапі 

свого розвитку не багато чим відрізнялась від інтегрованої логістики, але вже в 

90-ті роки повністю сформувалась як окрема наука, яка постійно розвивається 

та утворює похідні концепції, такі як: концепція управління ланцюгами попиту 

(Demand chain management ‒  DCM); концепція SSCM, логіка якої полягає у 

відповідальному управлінні ланцюгами поставок з погляду обопільно 

направленого впливу і взаємозалежності учасників ланцюга й навколишнього 

світу, включаючи природу, суспільство, працівників, акціонерів тощо [2]. 

Сучасна логістична концепція базується на маркетинговій концепції організації 

бізнесу, одним із важливих принципів якої є врахування інтересів усіх 

стейкхолдерів ланцюга поставок підприємства [4]. 

Зародження концепції SCM у логістичній науці дозволяє, на наш погляд, 

розглядати її зв’язок з інноваційним менеджментом в тих саме аспектах, що і 

для логістики, тобто: 1) інновації в управлінні ланцюгами поставок;  

2) управління ланцюгами поставок інноваційних продуктів; 3) інноваційні 

ланцюги поставок. 

Сьогодні управління ланцюгами поставок розвивається й має більшу 

значущість для промислових, логістичних і торговельних підприємств. 

Практика управління ланцюгами поставок зробила можливим побудову та 

аналіз бізнесу виходячи з інтегрованого розгляду всіх ділянок і елементів 

процесу створення вартості продукту, а не тільки витрат і прибутку власного 

підприємства без обліку впливу на них міжорганізаційних зв’язків з 

постачальниками та відносин із клієнтами Аналіз та синтез сучасних тенденції 

розвитку глобальних ланцюгів поставок дозволяє згрупувати мегатренди SCM 

згідно із зазначеними теоретико-методичними аспектами поняття 

«інноваційного управління ланцюгами поставок». Так, до інновацій в 

управління сучасними ланцюгами поставок відносяться: 
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 штучний інтелект (AI - Artificial intelligence) й Інтернет речей 

(Internet of Things (IoT) – дві найбільш перспективні технології, які об’єднались 

у інтелект речей для створення цифрових ланцюгів поставок. Штучний інтелект 

і Інтернет речей – важлива комбінація, яка в найближчі роки буде визначати 

корпоративну стратегію щодо обробки даних. Власники бізнесу на всіх ринках 

мають бути готовими виходити за межі традиційних сценаріїв розвитку і 

розробляти нові інноваційні додатки для покращення клієнтського досвіду [1]; 

 автономні транспортні засоби (AVs - autonomous vehicles) можуть 

частково або повністю стати реальністю протягом наступного десятиліття. 

Технологія AV обіцяє підвищити безпеку, знизити витрати на паливо і 

підвищити продуктивність праці. Що ще більш важливо, вони мають потенціал 

для зміни характеру транспортування і доставки в промисловості, а також для 

розробки нових бізнес-моделей [3]; 

 автоматизовані агенти на основі програмного забезпечення, такі як 

чатбот (chatbots), віртуальні особисті помічники (personal assistants - VPAs), які 

відповідають на прості запити і проводять бесіди з людьми, проводять такі види 

діяльності, як автоматична фінансова торгівля, здійснення транзакцій, обробка 

платежів, забезпечення доставки та обслуговування клієнтів; 

 збільшення рівнів логістики до рівня 10PL: 6PL (передбачає 

використання штучного інтелекту в управлінні логістичними мережами), 7PL 

(автономні роботи спроможні будуть самостійно створювати та тестувати 

альтернативні логістичні мережі постачання та обирати найкращий); 8PL (буде 

створено суперкомітет для аналізу результатів конкурентів); 9PL (передбачає 

появу краудсорсингу управління у логістиці); 10PL (логістичним мережам 

поставок буде притаманна самосвідомість, і вони будуть працювати абсолютно 

самостійно) [3]; 

 технології занурення у віртуальну реальність: доповнена 

реальність (augmented reality - AR) та віртуальна реальність (virtual reality ‒  

VR) дозволять підприємствам, що утворюють ланцюг поставок, посилити 

цифровий досвід співробітників і клієнтів. До досягнень цих технологій 

відносяться покращені можливості ремонту та технічного обслуговування у 

виробництві, логістиці та 

складах, а також кращі варіанти придбання для клієнтів, що використовують 

візуалізацію продукту або схему зберігання та планування; 

 застосування блокчейн-технологій, які дозволять здійснити певну 

децентралізацію процесів, підвищити фінансову інклюзивність за низьких 

витрат на обслуговування. Деякі дуже децентралізовані функції управління 

ланцюжком постачання, такі як розумні контракти або простежування та 

аутентифікація, є основними кандидатами для блоків. Вже з’явились деякі 

ранні пілотні проекти, які експериментують із потенціалом блокчейну для 

ланцюгів поставок. Наприклад, блокчейн використовується для відстеження 

руху алмазів від видобутку до роздрібних магазинів шляхом розробки 

цифрового запису, який включає в себе унікальні атрибути, зокрема, колір, 

карат і номер сертифіката, які можуть бути вписані лазером у камінь [5]. 
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Отже, інноваційне управління ланцюгами поставок національних 

підприємств повинно бути орієнтованим на врахування світових інноваційних 

технологічних трендів як в теоретикометодичному, так і в практичному 

аспектах, що може розглядатись як напрям подальших емпіричних досліджень. 

Тому розробка сучасних технологій і продукції дає змогу підприємствам 

збільшувати прибуток, тим самим поліпшуючи економічне становище і 

конкурентоспроможність як самих підприємств, так і країн, де вони 

розташовані. У цьому зв'язку прискорення інноваційних процесів є важливою 

складовою державної політики для розвитку логістичних підприємств в своїх 

країнах. 
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ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Сьогодні маркетингові дослідження є однією з головних функцій 

маркетингової діяльності будь-якого підприємства. Маркетингові дослідження 

забезпечують топ-менеджмент інформацією для прийняття управлінських 

рішень. Чим більш достовірною, точною і оперативною буде ця інформація, 

тим більше шансів у підприємства краще задовольнити потреби споживачів, 

випередити своїх конкурентів і, тим самим, досягти успіху на ринку. 

Під маркетинговим дослідженням розуміється систематичний збір 

відображення і аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності. 

Маркетингові дослідження – це функція, яка через інформацію пов’язує 

маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, зі всіма елементами 
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зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові дослідження пов’язані з 

прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Вони знижують 

рівень невизначеності і стосуються всіх елементів комплексу маркетингу і 

зовнішнього середовища з тих її компонентів, які випливають на маркетинг 

певного продукту на конкретному ринку [1, с. 123]. 

Маркетингове дослідження на зовнішньому ринку по функціональному 

навантаженні нічим не відрізняється від національного маркетингового 

дослідження. 

У будь-якої міжнародної компанії організація маркетингових досліджень 

підпорядкована виконання наступних основних завдань: 

- Надання підтримки у прийнятті рішень з приводу експансії на 

зовнішньому ринку; 

- Аналіз навколишнього середовища для отримання прогностичних 

сценаріїв майбутнього світового національного соціально-економічного 

розвитку і виявлення основних тенденцій; 

- Оцінка міжнародних маркетингових стратегій компанії виходячи з 

варіантів розподілу корпоративних ресурсів і зусиль по різних країнах, 

товарним ринкам, ринковим сегментам або способам входження на ринки.   [2, 

с. 98] 

Ефективне двостороннє співробітництво між постачальниками і 

споживачами товарів і послуг усіх видів є життєво необхідним для будь-якого 

сучасного суспільства. 

Відповідно до кодексу міжнародної організації ЕСОМАР маркетингові 

дослідження – це «систематичний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз 

і подання даних щодо поведінки, потреб, відносин, думок, мотивацій, окремих 

осіб і організацій (комерційних підприємств, державних установ тощо) у 

контексті їхньої економічної, громадської, політичної та повсякденної 

діяльності. Виходячи з цілей даного кодексу, термін "маркетингові 

дослідження» містить у собі також поняття "соціальні дослідження", оскільки 

при їх проведенні використовуються однакові прийоми і методи вивчення явищ 

і проблем, не пов'язаних прямо з маркетингом товарів і послуг". 

В процесі маркетингового дослідження реалізуються такі важливі 

функції: 

1. збір різноманітної маркетингової інформації про ринок, споживачів 

товарів тощо, спрямованої на задоволення інформаційно-аналітичних потреб 

маркетингу; 

2. аналіз і оцінка зібраної інформації, передача необхідних відомостей до 

маркетингової інформаційної системи; 

3. підготовка зібраної інформації до прийняття маркетингових рішень, 

створення на її основі інформаційно-аналітичної основи маркетингових рішень 

і планів [3, с. 387]. 

Важливим завданням маркетингового дослідження міжнародних ринків є 

виявлення стратегічного поля діяльності підприємства, тобто сукупності 

цільового ринку і призначеного для нього товару підприємства. Виявлення 

стратегічного поля діяльності підприємства також включає пошук ринків, що 
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придатні для досягнення цілей підприємства та забезпечення необхідної 

адаптивності його товару. Від правильності вибору залежить ефективність всіх 

наступних маркетингових заходів і діяльності підприємства в цілому. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЛОГІСТИКИ З МАРКЕТИНГОВИМ, ФІНАНСОВИМ 

ТА ВИРОБНИЧИМ МЕНЕДЖМЕНТОМ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

 

Враховуючи досвід економічно розвинутих країн, можна стверджувати, 

що ефективне застосування принципів логістичного підходу в діяльності 

підприємств в управлінні їх маркетинговим потенціалом сприяє підвищенню 

рівня компетентності в питаннях логістичної сфери, формування відносин із 

контрагентами ринку, формує нові можливості і здатності та забезпечує 

успішну діяльність у конкурентній боротьбі і перспективи розвитку 

економічного потенціалу. На сьогодні для розвинених ринкових відносин 

стають актуальними процеси інтеграції маркетингових і логістичних рішень в 

досягненні ефективності функціонування підприємства, які утворюють 

взаємодію двох концепцій управління. Інтеграція маркетингу, як концепції 

управління, орієнтованої на ринок, і логістики, як концепції управління, 

орієнтованої на потік і систему, створює можливості підвищення матеріальної і 

інформаційної корисності і цінності продукту, оцінюваних споживачем. 

Підприємство як система спрямоване на досягнення різних цілей, і зазвичай 

основну ціль трактують як отримання прибутку, як кількісного позитивного 

результату діяльності [2]. 

Маркетинг і логістика є рівноправними частинами одної цілої системи 

реалізації продукції підприємства. При оптимальному одночасному 

використанні маркетингу та логістики підвищується не тільки ефективність 

збуту, але і всього підприємства. Проте все ж первинним вважається маркетинг, 

оскільки саме він дає інформацію про стан ринку та кількості необхідної 

продукції в тому чи іншому сегменті, а вже за допомогою логістики 

здійснюється безпосередньо сам механізм фізичного переміщення продукції. 
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На підприємстві служба маркетингу виконує безліч функцій, в тому числі 

це аналіз довкілля та ринкові дослідження, аналіз споживачів, планування 

товару і визначення асортиментної спеціалізації виробництва, а також 

планування послуг та оптимізацію ринкової поведінки по збуту послуг. При 

необхідності виробництва нового товару, служба маркетингу зіткнеться з 

необхідністю забезпечення виробництва сировиною, управління запасами, 

перевезенням товарів, що можливо організувати тільки в тісному зв'язку зі 

службою логістики [3]. 

Взаємодія логістики як концепції управління (планування, організація, 

контроль), орієнтованої на матеріальний та інформаційний потоки, і 

маркетингу як концепції, орієнтованої на попит, створює можливості 

підвищення матеріальної та інформаційної корисності й цінності 

продукту,оцінюваних покупцем або клієнтом. Така інтеграція формує в 

загальній структурі логістики маркетингову логістику, яка забезпечує 

задоволення потреб споживачів. 

У сучасних ринкових умовах не тільки актуальні процеси інтеграції 

логістики та маркетингу, що утворюють взаємодію двох концепцій управління, 

на сьогоднішній час логістика тісно взаємодіє і з іншими системами, такими як 

фінансова та виробнича [1]. 

Важливою функцією служби логістики є поставка безпосередньо до 

робочих місць в цеху сировини, матеріалів та комплектуючих та переміщення 

готової продукції на склади підприємства. Отже, якщо взаємозв'язок між 

виробництвом та логістикою низький, це може призвести до збільшення запасів 

на різних ділянках логістичного ланцюга та створити додаткове навантаження 

на виробництво. 

Проблемою взаємодії інтересів логістики та виробничого менеджменту є 

тривалість виробничого циклу чи періоду, для скорочення якого 

використовують сучасні логістичні концепції та модифікації мікрологістичних 

систем. 

Управління закупівлями матеріальних ресурсів і збут готової продукції 

мають визначальне значення для виробництва. Дефіцит сировини, матеріалів і 

напівфабрикатів або відсутність їхнього гарантійного запасу можуть перервати 

виробничий цикл, спричинити недовантаження виробничих потужностей. Для 

управління закупівлями більшість фірм використовують логістичні концепції 

постачання "точно в термін" і мінімізування рівнів матеріальних запасів у 

виробництві, а логісти відповідають за підтримання необхідних рівнів їхніх 

запасів. Логістичний підхід до виробництва акцентує увагу на застосуванні 

упаковки і її захисних властивостях від пошкоджень. Отже, якщо взаємозв'язок 

між виробництвом та логістикою низький, це може призвести до збільшення 

запасів на різних ділянках логістичного ланцюга та створити додаткове 

навантаження на виробництво [4]. 
Логістика забезпечує ефективну систему логістичного сервісу: доставку, 

передпродажне і після продажна діяльність щодо управління матеріальними 
потоками на підприємстві невід’ємно пов'язана з великими витратами. 
Діяльність служби логістики тісно пов'язана з діяльністю служби фінансів. 
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Визначаючи оптимальні обсяги запасів, служба логістики виходить не тільки з 
економічних розрахунків, а й з реальних фінансових можливостей 
підприємства. Спільні рішення служб логістики та фінансів ухвалюються також 
під час закупівель обладнання для забезпечення логістичних процесів. 
Здійснюється контроль за транспортними, а також складськими витратами та 
управління ними [5]. 

Отже, якщо розглядати логістику як окрему науку, діяльність то можна 
сказати що вона не розвивалася так швидко та ефективно сама по собі, з 
взаємодією з маркетингом, фінансовим і виробничим менеджментом вона 
набуває цілісної та великої системи яка може бути конкурентноспроможною на 
українському ринку. Планування, управління, контроль та сам процес 
виконання логістичної діяльності тісно пов’язані з цими видами діяльності 
напідприємстві. Завдяки взаємодії з цими основними функціональними 
сферами логістика зможе досягнути загальних цілей. 
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СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ  
ВИТРАТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 
Ціна як важлива складова ринкової економіки є еквівалентом обміну 

товарів. У загальному вигляді це кількість грошей, за яку продавець бажає 
продати товар, а покупець — купити його. 

Через ціну формується більшість економічних відносин у суспільстві. Це 
стосується як сфери виробництва товарів, так і сфери їх обігу, реалізації. Ціна 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4454
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стосується безпосередньо утворення, розподілу та використання грошових 
нагромаджень, тобто всіх товарно-грошових відносин. Протягом багатьох 
поколінь учені замислюються над питанням: що ж являє собою ціна, що лежить 
в її основі, чому товари обмінюються на інші в певних пропорціях? Намагання 
багатьох економістів дати відповідь на поставлені запитання відображені в 
різних теоріях вартості та ціни. 

Витратне ціноутворення – ціноутворення, при якому в основу 
формування ціни закладають витрати виробництва та обігу[1-3]. 

Найбільш популярним в більшості комерційних організацій до цих пір є 
витратні методи, на які орієнтовано і сучасне вітчизняне законодавство. 

Основні причини популярності[2, 4]: 
– прив`язка ціни до витрат на виробництво послуги спрощує рішення 

задачі (всі необхідні дані для розрахунку ціни присутні усередині компанії); 
– при використанні даного методу компаніями якої-небудь галузі їх 

ціни виявляються схожими (схожі або співпадаючі ланцюжки постачань), а 
конкуренція внаслідок цього зводиться до мінімуму; 

– даний метод є справедливішим по відношенню до покупця послуги 
(метод відноситься до «інтуїтивно зрозумілим» на побутовому рівні: «Я 
витратив на тебе на твоє прохання стільки, ти поверни мені гроші»). 

У основі методу лежить облік витрат і встановлення таких цін на послуги, 
які б забезпечили окупність витрат і нормативний рівень прибутковості. 

Витратні методи ціноутворення передбачають розрахунок ціни продажу 
продукції шляхом додавання до витрат виробництва якоїсь певної величини. До 
них можна віднести наступні методи [1-5]: 

1) метод повних витрат; 
2) метод прямих витрат; 
3) метод граничних витрат; 
4) метод на основі аналізу беззбитковості; 
5) метод урахування рентабельності інвестицій; 
6) метод надбавки до ціни. 
Суть методу, заснованого на визначенні повних витрат (метод «витрати 

плюс»), полягає в поєднанні сукупних витрат (змінні (прямі) плюс постійні 
(накладні) витрати) та прибутку, яку фірма розраховує отримати . 

Даний метод передбачає розрахунок ціни продажу за допомогою 
додавання до ціни виробництва і до ціни закупівлі і зберігання матеріалів і 
сировини додаткової величини - прибутку. Методика розрахунку цін на основі 
повних витрат є однією з найпопулярніших, так як досить проста і зручна. 

Суть методу прямих витрат (метод мінімальних витрат, метод вартісного 
виготовлення) полягає у встановленні ціни шляхом додавання до змінних 
витрат певної надбавки - прибутку. При цьому постійні витрати, як витрати 
підприємства в цілому, не розподіляються по окремих товарах, а погашаються з 
різниці між сумою цін реалізації і змінними витратами на виробництво 
продукції. Ця різниця отримала назву «доданої», або «маржинальної» [1-2]. 

Розрахунок цін на основі методу граничних витрат (метод забезпечення 
цільового прибутку на інвестований капітал) також базується на аналізі 
собівартості, але він більш складний, ніж розглянуті вище методи. Фірма 
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прагне встановити таку ціну, яка дасть їй змогу покрити всі витрати й отримати 
заплановану норму прибутку на інвестований капітал.  

При граничному ціноутворенні надбавка робиться тільки до гранично 
високої собівартості виробництва кожної наступної одиниці вже освоєного 
товару або послуги. 

Таким чином, ринкове ціноутворення можна визначити як систему 
цілеспрямованих заходів економічного впливу суб’єктів ринку (продавців, 
покупців та держави) на формування цін з метою забезпечення виконання 
поставленої перед ними мети. Функціонування механізму ринкового 
ціноутворення зумовлене такими принципами [2]: 

1) вільного волевиявлення продавців (виробників) і покупців 
(споживачів) товарів; 

2) поєднання інтересів усіх суб’єктів ринку; 
3) одночасності взаємодії складових ринкового механізму (попиту, 

пропозиції та ціни) в процесі ціноутворення; 
4) доповнення ринкового саморегулювання цін державним регулюючим 

впливом через нормативно-правове забезпечення ціноутворення. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО СЕРВІСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК 
ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ 

 
Завдяки новим комп'ютерним і телекомунікаційним технологіям істотно 

змінилися методи виробництва і маркетингу. Маркетинг(анг.”marketing”-
торгівля, продаж) –система організації й управління діяльністю фірми, всебічне 
вивчення ринку й потреб споживачів та формування і обґрунтування на цій 
основі рекомендацій щодо розроблення(конструювання) нових видів товарів, їх 

https://are-journal.com/index.php/are/article/view/338/252
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виробництва і збуту з метою привласнення прибутку В сучасному світі не 
можна уявити діяльність підприємств без маркетингової діяльності, яка є 
«філософією» бізнесу та поєднує в собі як науку так і мистецтво. Сутність 
маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що ця діяльність 
спрямована на орієнтацію виробництва, створення видів продукції, яка 
відображає вимоги ринку. 

Стратегічний план компанії визначає напрями діяльності, які розвиватиме 
компанія, і завдання, пов'язані з кожним з них. Для досягнення стратегічних 
цілей основні господарські одиниці компанії повинні працювати злагоджено у 
всіх областях - в маркетингу, фінансовій політиці, бухгалтерському обліку, 
постачанні, виробництві, підборі кадрів. Планування маркетингу в різних 
організаціях здійснюється по-різному. Це стосується змісту плану, тривалості 
обрію планування, послідовності розробки, організації планування. 

Всі функції управління спрямовані на вирішення головного завдання - 
створення і виробництво конкурентоспроможної продукції з мінімальними 
витратами з метою одержання заздалегідь визначеної долі прибутку. 

Аналіз, продовжуючи і поглиблюючи контроль, виявляє чинники, які 
впливали і у якій мірі на той чи інший рівень досягнення запланованих 
результатів. 

Економічний зміст використання маркетингу полягає в прискоренні віддачі 
виробничих фондів підприємства, підвищенні мобільності виробництва і рівня 
конкурентоздатності товарів, своєчасному створенні нових товарів і 
прискоренні їх просування на ті зовнішні ринки, де може бути досягнутий 
максимальний комерційний ефект. Головне в маркетинговій діяльності - 
розробка програм, їхнє основне завдання - дати можливість визначити 
оптимальну структуру виробництва, що орієнтується на одержання бажаного 
рівня прибутку. Розробка структурної політики може здійснюватися лише після 
розгляду можливих альтернативних шляхів досягнення бажаного прибутку. 

Кожне успішне підприємство постійно слідкує за своєю маркетинговою 
діяльністю. Маркетингова діяльність є дуже важливою в наш час. З кожним 
роком її важливість посилюється, тому що зараз час великих змін. 

Щоб бути провідним підприємством в Україні, потрібно випускати якісний 
товар. Але для підтримки успіху та для подальшого розвитку потрібно постійно 
удосконалювати маркетингову діяльність. Підприємство функціонує за 
визначеним алгоритмом, за допомогою якого формується маркетингова 
діяльність. Також правильне врахування концепцій щодо управління 
маркетингом допомогає підприємству вижити в жорсткому конкурентному 
середовищі. В сучасних умовах функціонування здебільшого торгівельних 
підприємств на ринку, що характеризуються підвищеним рівнем ризику і 
невизначеністю, використання маркетингового підходу до організації збутової 
діяльності є єдиною і необхідною передумовою її вдосконалення, що 
забезпечить їм не тільки короткочасний комерційний успіх, але й посилить 
стратегічне спрямування. Таким чином, маркетинг у наш час стає дуже 
актуальною областю функціонування підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ТОВАРІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сьогоднішній день, сегментація ринку є досить актуальною темою для 

усіх підприємств. Сегментація ринку є дуже важливим аспектом для отримання 
успіху компанії. Практично у всіх видах маркетингової діяльності аналіз 
сегментів ринку знаходить застосування і впливає на результати виконання 
робіт. В цьому полягає актуальність та сучасність даної теми. 

Сегментація ринку – розподіл споживачів на групи на основі різниці в 
потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп 
окремого комплексу маркетингу. 

Дослідженням сегментації світових ринків займались як зарубіжні, так і 
вітчизняні науковці. Найбільш ґрунтовно питання сегментації розкрито у 
роботах Гіл. Ч., Ламбен Ж.-Ж., Левітт Т., Котлера Ф., Теннесс Х., Холенсен С. 
та ін. 

При сегментуванні ринку потрібно пам’ятати, що різні групи покупців 
по-різному здійснюють купівлю товарів, а також послуг [2]. Щоб 
ідентифікувати тих чи інших покупців, слід скористатись класифікацією 
покупців щодо придбання нових товарів. Успішне вирішення питань 
сегментування ринку фірмою приведе до збільшення продажів і, відповідно, 
доходів компанії. Одержання ж прибутку – головна мета діяльності будь-якої 
комерційної організації [1]. 

Сегментування ринку дає можливість задовільнити потреби споживачів 
на максимальному рівні; сприяє постановці цілей; є засобом вибору найбільш 
перспективного цільового ринку; сприяє оптимізації затрат підприємства; 
забезпечує рівень конкурентоспроможності; уможливлює підвищення рівня 
обґрунтованості рішень, які приймають, забезпечуючи їх інформацією про 
поведінку споживачів на ринку; допомагає вибрати оптимальну маркетингову 
стратегію; дає змогу ухилитися від конкурентної боротьби або знизити її 
гостроту шляхом освоєння вільного сегмента [4]. 

Виділення сегментів ринку може бути проведено з використанням різних 
ознак. Багато тут визначається ресурсними можливостями підприємств, 
оскільки сегментація ринку зі всіма ознаками потребуватиме значних витрат 
[1]. Головна вимога при встановленні ознак сегментації повинна стати 
адекватним відображенням ситуації на досліджуваному ринку і розширенням 
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знань маркетологів про процеси його функціонування. В той же час кількість 
критеріїв вибору ринку хоча теоретично може співпадати з величиною ознак 
сегментування, проте в практичних цілях відбору привабливих ринків доцільно 
значно скоротити.Сегментація ринку є формалізованою процедурою, яка 
базується на об’єктивних даних, які отримані внаслідок маркетингових 
досліджень. Застосування методики сегментації ринку дозволяє підприємству 
чітко визначити саме свій цільовий ринок, розробити стратегію, досягти 
максимальної ефективності стратегії просування та мінімізувати зусилля по 
збуту продукції та знайти конкурентну нішу для підприємства [3]. 

Отже, підсумовуючи проведене дослідження, можна зробити такі 
висновки. Сегментування ринку є процесом виявлення різних груп споживачів 
на підставі схожих характеристик та потребує подальшого їх аналізу. Основна 
ідея стратегічної сегментації полягає в тому, що фірма може обслуговувати 
цільовий ринок ефективніше за конкурентів, які розосереджують свої ресурси 
на всьому ринку. Сегментація ринку є ефективним засобом розробки стратегії 
дій для виробництва під час зростання рівня диверсифікації діяльності фірми, 
що дає можливість врахувати всі особливості споживачів у певному сегменті і 
сприяє поглибленому аналізу привабливості кожного з них. 
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Останнiм часом спостерiгається стрiмкий розвиток свiтової торгiвлi. 

Маркетинг все впевнено та стрімко завойовує ринкові позиції, що дає змогу 

створювати та підтримувати певні стандарти людського життя. Він передбачає 

широке використання виробництва, забезпечує випуск виробниками лише тих 

товарів, котрі можуть бути реалізовані. Розвиток та підхід маркетингової 

діяльності віддзеркалює весь комплекс взаємодії між виробником, продавцем та 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10661433108354652864&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10661433108354652864&btnI=1&hl=ru


40 

споживачем в процесі товарообміну і вказує шляхи задоволення потреб 

споживачів. 

Аналіз досвіду планової діяльності підприємств сфери послуг показує, що 

для їх ефективного функціонування необхідно створювати систему 

інтегрованого внутрішньофірмового планування, яка повинна являти собою 

сукупність стратегічних, тактичних і операційних (поточних) планів на всіх 

рівнях управління організацією [1, с. 77] 

Ціноутворення є однією зі складових маркетингової діяльності, яке 

допомагає формувати прибуток підприємства. Цілями ціноутворення є цілі, які 

пов’язані з прибутком; з обсягом продажу збільшення виторгу; з конкуренцією 

(тобто, завоювання лідируючих позицій на даному ринку, стабілізація цін та 

позицій стосовно конкурентів) тощо. 

Ціна впливає на: 

1) заняття визначеної частки ринку і конкурентну боротьбу на ринку; 

2) обсяг продажу і готівковий виторг; 

3) обсяг прибутку; 

4) репутацію фірми; 

5) відносини з торговими посередниками (як вони залежать від ціни, так і 

впливають на неї); 

6) відносини з покупцями; 

7) питання фінансової стабільності фірми, прийняття рішень про ціновий 

ризик.[2, с. 88] 

За Ф. Котлером, виділяють такі етапи ціноутворення : 

- постановка завдання ціноутворення; 

- оцінювання попиту; 

- оцінювання власних витрат; 

- аналіз витрат цін і пропозиції конкурентів; 

- вибір методу ціноутворення; 

- установлення кінцевої ціни. [3, с. 687] 

Спершу компанія повинна прийняти рішення про позиціонуванн. 

Кожний розвиток підприємства та сам маркетинг будується на життєвому 

циклі товару. Їх є чотири етапи: впровадження, зростання, зрілість та занепад 

[4]. 

В етапі впровадження відбувається створення та освоєння нового товару 

або нового ринку. Обсяги продажу та попит на товар невеликий. Високі 

витрати йдуть на розробку товару та його рекламу, щоб привабити та залучити 

покупців. 

В етапі зростання підвищується попит на товар та зростають темпи збуту 

підприємства, появляється конкуренція на ринку. Реклама підкреслює 

найкращу якість товару, його вдосконаленість. 

Етап зрілості. На цьому етапі підприємство хоче зберегти та стабілізувати 

свої позиції на ринку. Можливе зниження цін продажів, зменшення темпів 

збуту, що може призвести до додаткових витрат підприємства. Ціль реклами - 

завоювати споживачів конкурентів та перетворити їх на постійних клієнтів 

свого підприємства. 
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Кінцевий етап - це етап занепаду, коли знижуються обсяги продажу 

товару, знижується прибуток та попит на цей товар та відбувається падіння 

збуту всього підприємства. 

Отже, в маркетинговій діяльності кожний із життєвих етапів 

маркетингового ціноутворення має свої чіткі позиції для товарної поведінки на 

ринку та є дуже важливим для створення та розробки своїх стратегій, для 

покращення підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Маркетингові дослідження це – процес, який включає в себе знаходження 

проблеми і її впізнання, цільовий збір та аналіз отриманих даних і пророблення 

рекомендацій з різних аспектів маркетингових досліджень і все це заради того 

що б поліпшити прийняття ефективних управлінських рішень [1-3]. 

Мабуть слід вважати, що в нинішній час в Україні сформувалася галузь 

маркетингових досліджень, у яких є свої характеристики і розподіл функцій. В 

цей час на вітчизняних підприємствах триває активне створення маркетингових 

служб, але є проблема, проводити маркетингові дослідження досить дорого для 

більшості підприємств, крім цього є потреба в інформації, яку неможливо 

одержати власними силами. Тому в подібній ситуації потрібно звернутися за 

послугами спеціальних фірм, які проводять маркетингові дослідження з 

використанням новітніх технологій. Вітчизняному читачеві щоб прекрасно 

знати маркетингові дослідження зараз доступні безліч навчальної літератури 

українських і зарубіжних авторів, визнаних фахівців в галузі маркетингових 

досліджень, а конкретніше: A.B. Войчак, Є.П. Голубкова, Є.В. Крікавського, Н. 

Малхотра, І, В. Лилик, Ф. Льюїса, С. Солнцева, А. О. Старостіної, М. Сон-

Дерсу, Е. Торнхілла, П. Хага, Г. А. Черчілля та ін. Але так як час не стоїть на 
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місці і постійно з'являються нові методи і технології збору інформації з 

використанням більш сучасних технічних засобів, рівня знань та й просто 

практичних навичок економістів, маркетологів в галузі організації, саме тому 

маркетингові дослідження вимагають постійних поліпшень [1-2]. 

В основному результат маркетингових досліджень використовують для 

побудови стратегії якоїсь фірми, найчастіше її виробничої, асортиментної і 

збутової політики. Все це зроблено з тієї причини що ринак часто приймає нову 

форму, тобто змінюється, а це означає що він постійно дає можливість 

проводити маркетингові дослідження, адже якщо їх не робити ринок просто 

відсортує підприємства і продукт на тих хто може і тих хто не може [2-4]. 

Завдяки їм можна дізнатися купівельні потреби і їх витрати, напрямки 

розвитку збуту, деякі витрати на рекламу, а так само заходи які влаштовані 

заради просування товару, можливість розширити ринок, ще вони дають більш 

детальну і точну характеристику покупців, їх вік, склад їх сім'ї, рівень доходів і 

звичайно ж рівень освіти, крім усього перерахованого сюди ще входить 

мотивація покупки товару ну і само собою дослідження продажів [1]. Під 

маркетинговими дослідженнями зазвичай мають на увазі впорядкований 

систематизований процес збору, аналізу та створення об'єктивної інформації, 

все це робиться заради прийняття конкретних управлінських рішень. В 

основному коли йдеться про маркетингові дослідження, то завжди мають на 

увазі два напрямки: 

- дослідження характеристик і параметрів ринку (це зовнішні 

маркетингові дослідження) 

- дослідження власних можливостей і само собою перспектив 

підприємства, як реальних так і потенційних (це внутрішні маркетингові 

дослідження) 

В основному за цим напрямком проходять дослідження пов'язані з 

обсягами ринку і з проявом вільних ніш на ньому, також досліджується 

основний контингент клієнтів, їх потреби, то що їм подобається, прихильність і 

рівень платоспроможності, також проводиться оцінка позицій конкурентів на 

ринку, досліджуються товари - аналоги, при цьому проводиться аналіз 

постачальників сировини і досліджуються основні зміни в політичному, 

соціальному, фінансовому та інших положень в країні і світі. Другий же 

напрямок концентрується в середині самого підприємства. Головними 

суб'єктами дослідження в цьому випадку виступають продуктивні потужності 

підприємства, це його персонал, наявний асортимент продукції, імідж самого 

підприємства, впровадження інновацій у виробничому процесі, ефективності 

рекламних кампаній і організація зв'язків з громадськістю, особливості 

організації матеріально-технічної поставки підприємства [3-5]. 

Отже, вся ця робота дозволить як діючим, так і майбутнім фахівцям 

отримати знання, яких вистачить щоб провести власні обмежені за масштабами 

маркетингові дослідження, а також для визначення ситуації, в якій необхідно 

провести маркетингове дослідження; видачі технічних завдань; контрою якості 

поданої маркетингової інформації. 
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ЦІНОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

 

Функціонування ринкової економіки передбачає погодження суспільних, 

колективних та особистих інтересів, реалізація якого підтримується постійним 

функціонування економічних механізмів і, зокрема, механізму ціноутворення. 

За допомогою механізму ринкового ціноутворення відбувається поєднання 

інтересів споживачів і виробників товарів та суспільства в цілому. Так, 

загальносуспільний економічний інтерес полягає в ефективному розвитку 

виробництва з метою найповнішого задоволення потреб суспільства, суб'єктів 

господарювання та окремих індивідів [1, с. 81]. 

Питанням формування цінової політики досліджувалися в працях 

зарубіжних та вітчизняних науковців: Артуса М.М., Бабур Л.Г., Балабанової 

Л.В., Бєлєвцева М.І., Боєва В.Р., Гаркавенко С.С., Дугіної С.І., Уткіна Е.П., 

Шкварчук Л.О. та інших науковців. 

Ціна в умовах ринкової економіки є найважливішим елементом 

комплексу маркетингу. Визначення ціни як грошового вираження вартості 

зберігає своє значення і при маркетинговому підході. Однак у маркетингу ціна 

– це оцінка споживної вартості з погляду того, хто виробляє або обмінює 

товар[2, с.19]. 

Ринкові умови діяльності підприємств обумовлюють пошук оптимальної 

рівноважної ціни. Цей пошук передбачає проведення досліджень 

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/17nebava_ekonomika_organizaciya_virobnichoyi_diyalnosti/153.htm
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/17nebava_ekonomika_organizaciya_virobnichoyi_diyalnosti/153.htm
https://are-journal.com/index.php/are/article/view/338/252
https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.3.66
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маркетингового середовища, аналіз чинників цінових ризиків та інших 

ринкових елементів. Процес ціноутворення на основі маркетингу передбачає 

низку послідовних процедур з визначення цін: від цін для кінцевих споживачів і 

до оцінки витрат. 

В умовах ринкової конкуренції ціни задають пріоритети технічній, 

товарній, комунікаційній, збутовій та іншим політикам підприємства. 

Правильна оцінка умов ринку та можливостей підприємства забезпечує 

останньому визначення ринкової ціни, що, у свою чергу, є потужним засобом 

для функціонування та розвитку підприємства [2-3]. 

Цінова політика – це загальні принципи, яких дотримується компанія у 

сфері встановлення цін на свої товари чи послуги. Це один із найбільш 

важливих і гнучких інструментів маркетингу, що визначає обсяг продажів 

конкретного товару й формує уявлення про нього в очах споживачів [4, с.52]. 

Традиційний підхід до ціноутворення згідно з теорією трудової вартості 

передбачає розрахунок ціни на основі витрат. Водночас використання даного 

підходу на практиці має ряд негативних наслідків, основними з яких є: падіння 

обсягів збуту продукції і прибутку від його реалізації, зниження 

конкурентоспроможності підприємств, формування негативного іміджу на 

ринку.[5, с. 20] 

Процес ціноутворення на основі маркетингу передбачає низку 

послідовних процедур з визначення цін: від цін для кінцевих споживачів і до 

оцінки витрат. 

Для правильного проведення цінової політики необхідно враховувати тип 

ринку залежно від ступеня свободи конкуренції та формування цін. 

Розрізняють такі типи ринків: вільна конкуренція, монополістична конкуренція, 

олігополія та чиста монополія. При цьому кожному типу ринків властиві свої 

специфічні особливості і проблеми в галузі цінової політики. 

Фактори цінової політики доцільно вивчати у двох аспектах – зовнішні і 

внутрішні. До зовнішніх слід віднести фактори попиту, конкуренцію, державне 

регулювання, учасників каналів товароруху та ін. Фактори пропозиції є 

внутрішніми факторами. Для вибору цінової стратегії підприємство повинне 

виявити і проаналізувати всі фактори, що можуть чинити вплив на ціни. 

Отже, суть цінової політики полягає у встановленні таких цін, які 

забезпечували б завоювання певного сегменту ринку, вирішували стратегічні та 

оперативні завдання з питань реалізації продукції для досягнення запланованих 

обсягів прибутку та можливості варіювати ними, своєчасно реагуючи на зміни 

кон’юнктури ринку. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Логістичний сервіс є невід’ємною складовою як виробничого процесу, 

так і власне постачання продукції кінцевому споживачеві. Для товарів 

промислового призначення процес поставки набуває особливого значення з 

огляду на безпосередній вплив на якість та експлуатаційні показники готової 

продукції. Успішність реалізації логістичного сервісу промислового 

підприємства вимагає значних витрат і складного планування, будучи 

багатогранним процесом, що залежить від великої кількості як зовнішніх, так і 

внутрішніх чинників. І саме тому формування системи логістичного сервісу, 

складовою якої є оптимізація його рівня та витрат, є одним із найскладніших та 

найважливіших елементів процесу поставки товару кінцевому споживачеві як в 

усьому світі, так і в Україні. 

У працях вітчизняних та зарубіжних учених глибоко опрацьовані питання 

сутності логістичного сервісу, діагностики та оцінювання його рівня, зокрема, 

таких як Д. Бауерсокс, А. В. Войчак, В. А. Герцик, Є. В. Голубін, Д. Клосс, Е. 

Кофлан, Ф. Котлер, О. М. Тридід, Л. Штерн, В. Г. Щербак, І. І. Поліщук, та ін. 

Проблеми логістичного забезпечення діяльності підприємства, які становлять 

підґрунтя діагностики логістичного сервісу як його складової, розглянуті в 

працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Х. М. Беспалюк, О. А. 

Біловодська, О. Б. Гірна, Є. В. Крикавський, Д. М. Ламберт, Р. Р. Ларіна, П. Р. 

Левковець, Л. Ю. Михальчук, М. А. Окландер, Дж. Р. Сток, Н. І. Чухрай, Т. В. 

Шарчук, Л. Я. Якимишин, О. М. Ястремська та ін. Дослідження цих та інших 

науковців є вагомим підґрунтям для подальших досліджень, але більш 

докладного аналізу та вивчення потребують питання формування чіткого 

методичного підходу до діагностики логістичного сервісу та оптимізації його 

значення для промислового підприємства. Актуальність зазначених вище 

питань, їх важливість, практична значущість та недостатнє вивчення обумовили 

вибір теми дослідження, його мету і задачі [2]. 

За своєю сутністю, логістичний сервіс є, з одного боку, елементом 

товароруху від виробника до кінцевого споживача, а з іншого – комплексною 

послугою, що надається виробником (продавцем) товару/послуги для 
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подальшого ефективного споживання виробленої продукції [6-7]. Іншими 

словами, логістичний сервіс є завершальною стадією просування матеріального 

потоку у просторі та часі. Окрім того, логістичний сервіс, на нашу думку, є 

механізмом отримання зворотного зв’язку від споживача, через інформаційний 

потік, який також присутній у процесі руху матеріального потоку. Таким 

чином, логістичний сервіс є комплексним поняттям, яке на сучасному етапі 

його розвитку є динамічним процесом та потребує подальшого вивчення [1, 

с.134]. 

Варто сказати, що, все ж таки, більшість вчених-дослідників схиляються 

до того, що логістичний сервіс є комплексом послуг, що надає підприємство у 

процесі руху матеріального потоку до кінцевого споживача. Також варто 

акцентувати увагу на тому, що практично всі дослідники стверджують, що 

логістичний сервіс є завершальним етапом руху матеріального потоку 

логістичними ланцюгами. Проте, на мою думку, відповідне твердження не 

повністю відображає сучасну парадигму існування та функціонування 

логістичного сервісу. На мою думку, логістичний сервіс – це процес 

супроводження руху матеріального потоку логістичним ланцюгом від 

виробника (продуцента) товарів, робіт, послуг до кінцевого споживача, що має 

на меті максимізацію рівня задоволеності наявних потреб споживача та 

спонукає до ефективної взаємодії бізнес-процесів підприємства з мінімальними 

витратами. Іншими словами, логістичний сервіс є зв’язуючою ланкою між 

функціонуванням бізнес-процесів у межах логістичного ланцюга, що 

забезпечує максимізацію задоволеності потреб споживача [8, с.10-12]. 

На сучасному етапі розвитку логістичного сервісу, його не слід 

розглядати як операцію (процес) на завершальній стадії руху матеріального 

потоку логістичним ланцюгом. На нашу думку, логістичний сервіс починається 

на етапі планування продукції, у частині забезпечення ефективного просування 

у майбутньому. Таким чином, по-перше, відбувається стратегічне та оперативне 

планування концепції логістичного сервісу і, подруге, завдяки потоку 

інформації, відбувається отримання первинних даних поверхневого 

маркетингового дослідження щодо можливої реакції всіх учасників 

логістичного ланцюга [8, с.11]. Тому, логістичний сервіс є процесом, що є 

невід’ємною частиною маркетингового менеджменту підприємства в цілому. 

Також варто говорити про те, що логістичний сервіс є елементом бізнес- 

процесів на підприємстві, що забезпечує максимізацію рівня задоволення 

потреб споживача на кожному етапі руху матеріального потоку логістичним 

ланцюгом. Іншими словами, впровадження механізмів логістичного сервісу до 

бізнеспроцесів взаємодії з клієнтами дозволяє отримати максимальний рівень 

лояльності з боку покупців (споживачів, посередників тощо) та максимізувати 

ефект від взаємовідносин з вищезазначеними контрагентами підприємства [4]. 

Адаптація системи логістичного сервісу на підприємстві повинна 

відповідати перш за все стратегії розвитку у коротко та довгостроковій 

перспективі з мінімальним впливом ризиків. Також варто говорити і про те, що 

адаптація системи логістичного сервісу повинна ґрунтуватись на певних 

принципах, що забезпечать швидке впровадження та отримання ефективних 
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показників діяльності у найкоротші терміни. Але, у той самий час, система 

логістичного сервісу повинна бути розрахована на довгострокову перспективу 

через впровадження механізму реалізації стратегічних рішень за напрямками 

діяльності зокрема та по підприємству в цілому [3, с.251]. 

Підсумовуючи вищевикладене, варто сказати, що вказаний перелік 

принципів, що відносяться до статистичного блоку не є кінцевим. Кожне 

підприємство, при розробці, організації та впровадженні системи логістичного 

сервісу, використовує принципи відповідного блоку на власних розсуд, тим 

самим закладаючи основу для подальшої оптимізації технологічних та/або 

бізнеспроцесів. На нашу думку, нехтуючи вищезгаданими принципами, 

розроблена та впроваджена система логістичного сервісу не забезпечить 

виконання поставлених перед нею цілей та не дозволить отримати планові 

показники у коротко та довгостроковому періодах діяльності підприємства [3, 

с.248]. 

Отже, аналізуючи можна сказати, що на сучасному етапі вивчення 

питання логістичного сервісу відсутній єдиний чіткий підхід до його 

визначення. Низка вчених-дослідників розглядають логістичний сервіс в 

залежності від характеру та ступеню впливу на системи функціонування 

підприємства в цілому. Тому теоретичні та практичні дослідження даних 

питань є досить актуальними на сучасному етапі розвитку логістичного сервісу 

в цілому. 
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ІНФАСТРУКТУРА ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах розвитку економічних виробничих систем, активізації 

конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг все більшого значення 

набуває логістика, і зокрема, розвиток логістичної інфраструктури. Адже саме 

функціонування останньої, здатне забезпечити той неперервний ланцюг, по 

якому протікатимуть всі необхідні логістичні операції з матеріальними 

потоками. 

Будь-яке підприємство має свою організаційну структуру та специфічний 

економічний механізм спрямований на забезпечення взаємних інтересів 

товаровиробників та споживачів продукції. Логістична інфраструктура відіграє 

базову роль у формуванні та розвитку ринкових відносин, тому її дослідження є 

особливо актуальним в умовах транзитивної економіки. 

Механізм функціонування та управління логістичною інфраструктурою 

підприємств є найменш дослідженою проблемою в галузі логістики. Хоча 

останнім часом у вітчизняній практиці все ширше використовуються нові 

методи та технології оптимізації доставки товарів, що ґрунтуються на 

логістичних концепціях. 

Логістична інфраструктура є тим ефективним інструментом управління 

підприємством, який здатен забезпечити проривний синергетичний ефект. 

Логістичні ланцюжки виробництва та просування продукції стануть засобом 

економії матеріальних, сировинних, енергетичних, фінансових, трудових та 

інших ресурсів. 

Відповідно, логістична інфраструктура - це той механізм, що забезпечує 

органічну єдність та ефективне функціонування всіх матеріальних логістичних 

потоків. Логістична інфраструктура підприємства – це сукупність елементів, що 

виконують важливі логістичні завдання і забезпечують здійснення логістичних 

процесів. 

Основним завданням функціонування логістичної інфраструктури 

підприємств є створення механізму, що ефективно забезпечує взаємодію 

основних елементів логістичної системи: "постачання - виробництво - 

складування - транспортування - збут". 

До головних факторів, які впливають на формування логістичної 

інфраструктури промислового підприємства відносяться: навколишнє 

середовище, персонал, технологія та виробництво. Особливості виробництва 

визначаються типом підприємства. Тип підприємства залежить від виду 

кінцевого продукту, а він, в свою чергу, від типу джерела. 

В усіх сферах діяльності ключовим фактором логістичної інфраструктури 

є персонал. Необхідно звертати увагу на наявність кваліфікованої робочої 

силив місці розташування виробництва. Даний фактор також пов'язаний не 

тільки з виробничим процесом, але й з кваліфікованою роботою всіх служб, 
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зокрема, логістики, яка забезпечує постачання виробництва та обслуговування 

споживачів. 

Отже, логістична інфраструктура підприємств і організацій є невід’ємною 

складовою інфраструктури національної економіки. Між тим, варто відзначити, 

що саме розвиток логістичної інфраструктури є однією з передумов активізації 

динаміки міжнародної торгівлі, інвестиційної привабливості регіонів та 

транскордонного співробітництва. Тому важливість і комплексність проблеми 

розвитку логістики на вітчизняному ринку актуалізують проведення більш 

ґрунтовних досліджень методів виконання широкого спектру логістичних 

послуг з метою пошуку адекватних механізмів розбудови ефективної 

логістичної інфраструктури. 
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Вітчизняні промислові підприємства здійснюють своє управління, 

спираючись на підходи та принципи різних управлінських концепцій – 

фінансової, конкурентної, товарної тощо. Однак сучасні реалії вимагають від 

них пошуку шляхів більш ефективного задоволення потреб ринку та 

споживачів, перегляду традиційних підходів, принципів і методів управління 

[1]. Донедавна, зважаючи на внутрішні трансформаційні економічні 

перетворення та специфіку українського товарного ринку, для українських 

компаній яскраво вираженими були підходи до управління спрямованого на 

удосконалення виробництва, товару, комерційних зусиль [1]. В сучасних 

умовах, коли конкуренція на ринку досягла значного розвитку, великого 
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значення в діяльності підприємства набув маркетинг, зокрема особливості 

використання інструментів маркетингової цінової політики: цінових знижок та 

надбавок, 

Розглядаючи різноманітні існуючі підходи до визначення «маркетингова 

цінова політика», можна стверджувати, що усі вони певною мірою 

відображають загальні принципи, правила та критерії, яких дотримується 

підприємство при визначенні рівня ціни на продукцію, коригування його під 

час зміни умов ринкової ситуації в тому числі застосовуючи знижки та 

надбавки. Ефективним інструментом цінової політики підприємства є система 

цінових знижок. Головна мета застосування цінових знижок на підприємстві 

полягає у створенні додаткових стимулів для покупців у придбанні товарів [3]. 

Визначення чи формування цін на певний товар підприємства є 

найважливішою складовою товарної політики. Рівень цін на продукцію 

безпосередньо впливає на успішність підприємства, його фінансово- 

економічний стан. Таким чином, ціна товару має бути встановлена на рівні, що 

дозволяє покривати витрати і забезпечити отримання передбачуваного 

прибутку [4]. 

Система знижок з цін – один з найбільш корисних і гнучких інструментів 

цінової політики підприємства. Підприємства охоче змінюють свої ціни з 

метою винагороди споживачів і учасників каналів збуту, що сприятливо 

позначається на фінансовому стані постачальника. Надбавки до ціни являють 

собою конкретну вартісну частку, що додається до базової ціни при 

коригуванні її рівня. По суті надбавки мають багато спільного з поняттям 

знижок з ціни [5]. 

Встановлення цінової надбавки збільшує рівень ціни на продукцію, що 

повинно відповідати новому, більш високому рівню задоволення потреб і вимог 

споживачів. Тому така ціна може служити базою для вартісної оцінки 

споживачем продукції підприємства та її споживчих властивостей. 

Підприємство може використовувати надбавки до ціни як інструмент для 

одержання додаткового прибутку при реалізації продукції високої якості. 

Об’єктом нашого дослідження виступало ПрАТ «Вінницький завод 

«Маяк» який є одним із найбільших виробничих підприємств у Вінницький 

області. На вітчизняному ринку продажів електричних джерел тепла на 

сьогоднішній день представлено продукцію, як вітчизняного так і імпортного 

виробництва. Питома вага продукції ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» серед 

вітчизняних виробників на ринку України за даними 2017-2018 років складала 

близько 50 %, а в 2019 році – 40%. 

Цінова політика підприємства орієнтована, в першу чергу, на купівельну 

спроможність потенційних покупців, ціни конкурентів. Метод установлення 

знижок з ціни або надбавок до неї найчастіше підприємством застосовується в 

ціновій тактиці. Причиною цьому є універсальність його використання. Так, у 

даному випадку підприємство може враховувати інтереси всіх учасників 

ринкових відносин у процесі реалізації продукції. Слід зауважити, що у 

сучасній практиці ціноутворення налічується більше 20 видів знижок з ціни. 

Менш поширеними є цінові надбавки. Зумовлено це їх функціями та сферою 
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використання в процесі маркетингової діяльності підприємства. 

На ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» застосовуються цінові знижки у 

вигляді поправок до базової ціни залежно від відповідних сприятливих чи 

несприятливих умов для підприємства в процесі реалізації його продукції на 

ринку. Ці поправки використовуються для вирішення різних тактичних завдань 

цінової політики, основними з яких є: 

- реагування на зміну рівня цін конкурентами; 

- реакція на поведінку споживачів у процесі купівлі-продажу; 

- матеріальне стимулювання споживачів з метою придбання ними 

продукції підприємства; 

- скорочення запасу продукції на складі підприємства; 

- ліквідація залишків продукції, на яку відсутній попит; 

- звільнення від дефектної продукції та ін. 

Широке застосування теоретичних та практичних засад управління 

маркетинговою ціновою політикою у практиці діяльності підприємства при 

прийнятті управлінських рішень та використання сучасного підходу в 

організації комплексу виробництва і реалізації продукції дають позитивні 

результати. 
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АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ  

 

Асортиментна діяльність сучасного підприємства характеризується 

необхідністю проводити аналіз великого об'єму інформації. Своєчасно 
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аналізувати маркетингову інформацію без застосування інформаційних 

технологій неможливо. В першу чергу це викликано тим, що скоротилися 

терміни технологічного процесу з випуску товарів. З іншої сторони, 

загострення конкуренції та скорочення термінів розробки товарів-аналогів 

потребує швидких точних дій. 

Методи асортиментної діяльності дають змогу ефективно пристосувати 

діяльність підприємства до умов зовнішнього середовища, насамперед до 

запитів і вимог споживачів  

Асортимент - це сукупність різновидів продукції за марками, 

найменуваннями, розмірами, типами, сортами, що відрізняються відповідними 

техніко-економічними показниками.  

Асортиментна політика – система заходів, по визначенню переліку 

товарних груп, які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, 

і які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому 

[1, с. 75]. 

Основними задачами асортиментної політики є: 

1. Задоволення потреб споживачів; 

2. Завоювання нових покупців; 

3. Оптимізація фінансових результатів підприємства; 

Отже, - задоволення потреб споживачів. Потреба споживачів - величина 

змінна. Вона залежить від цілого комплексу факторів, які впливають на неї. Це і 

соціальний статус, і рівень доходів населення, очікування, і навіть смаки, які є 

різні у кожної людини. Отже, підходити до розробки асортименту і 

номенклатури продукції чи послуг також потрібно комплексно і всебічно, з 

урахуванням всіх вище перерахованих факторів. Підприємство нездатне 

задовольняти потреби усіх верств населення одночасно.  Виходячи на ринок, 

воно обирає сегмент господарювання і тим самим обирає контингент 

споживачів, який має свої особливості. Асортимент і номенклатуру потрібно 

розробляти з максимальним врахуванням цих особливостей, і навіть більше 

того. Це дасть можливість розширити ринки збуту і завоювати нових покупців. 

Завоювання нових покупців можливе лише у випадку стійкої позиції 

підприємства на ринку, досконалої рекламної кампанії та гарної репутації, і, 

звичайно, можливості задовольнити потреби нових споживачів. Ефективне 

впровадження і здійснення політики завоювання нових покупців неодмінно 

сприятиме подальшій стабілізації позиції підприємства на ринку і призведе до 

оптимізація фінансових результатів діяльності [3, с. 110].  

       В глобальному плані - асортимент є одним з вихідних і 

найважливіших пунктів здійснення ефективної діяльності підприємства, і вміла 

та розумна його розробка є однією із запорук успіху.         

Інституціональні споживачі при виборі товарів і послуг керуються, як 

правило, об'єктивними критеріями, такими як: ефективність, технічне 

обслуговування, гарантія і вартість власності, тобто загальна вартість 

придбання і володіння товаром. Однак їхній специфічний підхід до покупок 

змінюється в залежності від призначення і ціни товару, що купується. 

Товари короткочасного користування - це порівняно дешеві товари і 
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варіантах 

послуги, що звичайно споживаються впродовж року з моменту їхнього 

придбання. Наприклад сировина чи якісь витратні матеріали (паливо для 

техніки, замінні радіатори) [2, с. 109]. 

Капітальні товари коштують дорожче і мають більш тривалий термін 

служби. Фактично, в більшості організацій прийнято заздалегідь закладати в 

бюджет певну суму на придбання товарів. До капітальних товарів можна 

віднести нерухомість, обладнання, транспортні засоби. 

До асортименту підприємства можуть входити товари, що відносяться до 

одного або декількох типів. В залежності від цього асортимент може мати 

декілька видів, що схематично зображено на рис 1. 

 

 

          Ширина 

          асортименту 

 

          Широкий 

 

 

 

 

                    Вузький 

         Дрібний                 Глибокий      

Глибина асортименту 

Рис 1. Матриця «Види асортименту» [2, c. 264]. 

 

Широкий асортимент включає велику кількість різноманітних товарних 

груп. Вузький асортимент складається з незначної кількості товарних груп; 

Глибокий асортимент виникає, якщо в товарній групі пропонуються 

багаточисельні альтернативні якості, кольори, зразки, розміри, форми, ціни та 

інше. Дрібний асортимент характеризується тим, що пропонуються окремі 

товарні групи  в незначних варіантах. 

Виходячи на ринок, підприємству не одразу вдається зайняти стійкі 

стабільні позиції. Це навіть не всім вдається. І як вже зазначалося вище, одним 

із ключових питань на шляху досягнення успіху є саме вірна розробка 

асортименту продукції. 

В залежності від ринкової позиції підприємства та його потенційних 

можливостей розробляється і відповідний вид асортименту. “Початківці”, 

зазвичай, пропонують відносно вузький та дрібний варіант асортименту. Це 

пояснюється як  можливостями, так і очікуваннями на реакцію споживача. Не 

маються на увазі філії могутніх закордонних концернів та корпорацій. Хоч вони 

і є початківцями на вітчизняному ринку, але потенціал, з яким вони починають, 

відкриває перед ними дуже широкі можливості і дозволяє пропонувати часом 

дуже велику кількість товарних груп з величезною кількістю варіантів. 

Прикладом можуть слугувати такі світові гіганти як “Philips”, ”Sony”, ”Hewlet 

Packard”, та інші. Широкий та глибокий асортимент також пропонують і деякі 
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вітчизняні товаровиробники, які вчасно і вірно зорієнтувалися у середовищі, що 

швидко змінюється і перевели своє виробництво на потрібні рейки [4, с. 65].  

Глибокий асортимент характерний для виробників чи дистриб’ютерів, які 

займаються продукцією відносно вузької спеціалізації. Це можуть бути 

спеціалізовані комп’ютерні фірми. Сюди також можна віднести, наприклад, 

корпорації, які виробляють автомобілі. Оскільки шириною асортименту вони не 

виділяються (не існує такого автомобільного заводу чи компанії яка б 

виробляла  легкові і вантажні автомобілі,  автопогрузчики і тягачі, мотоблоки 

та мотоцикли, трактори та комбайни і багато іншого і це все одночасно і в 

межах одного підприємства), то глибокий асортимент – їх характерна 

властивість. 

Широкий товарний асортимент можуть представляти концерни, 

корпорації чи інші об’єднання підприємств, які поєднали під своїм дахом 

найрізноманітніших виробників.  Яскравим прикладом є усесвітньо відомий 

корейський концерн “Деу” та японська корпорація “Мацусіта денкі”. В цьому 

випадку можна з впевненістю говорити про величезну кількість товарних груп 

та багаточисельність їх варіантів. Ці гіганти представляють продукцію важкої 

та легкої промисловості, електроапаратуру різного рівня складності та різного 

профілю, займаються розробками у сфері комп’ютерної техніки, літако- та 

автомобілебудування і багато іншого. 

Отже, центральною ланкою програми маркетингу, безсумнівно, є товар – 

“усе, що   може задовільнити нестаток або потребу і пропонується ринкові з 

метою залучення уваги, придбання, використання або споживання” [4, с.126].  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вирішення проблем загальної діяльності будь-якого підприємства в 

сучасних умовах економіки залежить від значного числа факторів, які 

виникають як всередині підприємства, так і за його межами. Сучасним 

підходом в управлінні таким підприємством є управління інформаційними 

логістичними потоками, яке здатне оптимізувати різного роду процеси, що 

виникають між основними і допоміжними структурними підрозділами 

підприємства, тому що будь-який рух матеріальних ресурсів пов’язаний з 

передаванням інформації. Обтяжливим є не тільки управління інформаційними 
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логістичними потоками на відповідному рівні, а й оцінка ефективності її 

функціонування. Так, в ЄС та США логістичні витрати складають 8–10% від 

загальних, тоді як в Україні – 35%. Оскільки ефективність управління 

логістичними потоками на підприємстві є визначальним фактором формування 

логістичних витрат. 

До вивчення цієї теми звертаються провідні та вітчизняні науковці, такі 

як: М.Ю. Ваховська (котра розглядала з позиції логістики категорії «потік» й 

основні види логістичних потоків) [1, с.28]; К.А. Нордстрем і Й. Ріддерстрале 

(досліджували функції інформаційного забезпечення великих і середніх 

підприємств), П.Ф. Друкер (охарактеризував проблеми управління потоками); 

А.І. Семенко, В.І. Сергєєв (розглядали підприємницькі та інші потоково- 

процесні структури у всіх галузях глобальної економіки); К. Хесінг і М. 

Арнольд (аналізували тему інформаційної логістики). Останні під 

інформаційною логістикою розуміють організацію і використання систем 

інформаційного забезпечення виробничо-господарських процесів на 

підприємстві. 

Жодне теперішнє підприємство не може сьогодні стабільно існувати без 

швидкого обміну інформацією як всередині (між підрозділами та 

працівниками), так і ззовні (з клієнтами, постачальниками та ін.). Особливо 

актуально це проявляється в логістичних компаніях, які мають чималу мережу 

відділень («Нова пошта», «Укрпошта», «Ін-тайм», «Міст-Експрес» і т. д.) або 

велику кількість транспорту (ТТК, Prime, «Пан Логістик» і т. д.), яким треба 

ефективно управляти. 

Інформація виступає рушієм діяльності логістичної системи і тримає її 

відкритою – здатною пристосовуватися до новітніх умов. У зв’язку з цим одним 

із ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку [2, с.623]. 

Як відомо, послідовна відмінність логістичного підходу до управління 

потоками полягає в інтеграції окремих ланок ланцюга в єдину систему. 

Інструментом подібної інтеграції є інформаційне забезпечення процесів 

виробництва чи надання послуги. Ефективність організації й управління 

потоковими процесами на підприємстві прямо впливає на рівень її 

конкурентоспроможності [2, с.623]. 

В загальному вигляді інформаційний потік є переміщенням у деякому 

середовищі даних, виражених у структурному вигляді. Щодо логістики, 

інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між 

логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для 

управління і контролю логістичних операцій. 

Мета інформаційного забезпечення в логістиці полягає у тому, щоб 

отримати можливість управління, контролю і комплексного планування 

переміщення матеріального потоку. 

Ефективне використання інформаційної логістики полягає в 

раціональному управлінні інформаційним потоком по всій логістичної мережі 

на всіх ієрархічних рівнях. 

Для того щоб підвищувати ефективність випуску товарів, а також їх 

якість, освоювати виробництво нових типів і впроваджувати сучасні технології, 
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керівникам підприємств потрібно задіювати широкий спектр наукових і 

прикладних методів. Інформаційні потоки на підприємстві значною мірою 

сприяють проведенню якісної роботи управлінців по всіх зазначених напрямах. 

Досліджуючи їх, підприємства можуть успішно вирішувати проблеми, 

повʼ язані з експлуатацією наявних виробничих ресурсів [3]. 

На сучасному рівні розвитку суспільного виробництва стало очевидно, 

що інформація – це самостійний виробничий фактор, потенційні можливості 

якого відкривають широкі перспективи для зміцнення конкурентоспроможності 

підприємств [3]. Потоки інформації є тими єднальними нитками, на які 

нанизуються всі елементи логістичної системи. 

Визначені групи передаваних даних повинні включати наступні дев’ять 

інформаційних елементів, які, як вважається, створюють базу для 

інформаційного контролю над усією структурою матеріально-технічного 

постачання: тип предмета постачання; кількість або його обʼ єм; походження 

предмета постачання; його місцерозташування (розміщення); час прибуття в 

пункт розміщення; час відправки з пункту розміщення; система 

транспортування; час транспортування; резервування [4]. 

Нинішні тенденції розвитку науки, техніки і технології тісно 

переплітаються із процесами управління інформаційними потоками. Суть 

даних тенденцій полягає у заміні паперових перевізних документів на 

електронні, що фактично означає перехід на безпаперову систему обміну 

логістичною інформацією. 

В результаті скасування роботи по оформленню перевізних документів і 

канцелярських звітів суттєво спрощується процедура прийому і видачі 

вантажів, відпадає значна кількість операцій, в тому числі: складання 

комплексу перевізних документів; оформлення накладної після прийому 

вантажів до перевезення; заповнення книги прийому вантажу до перевезення; 

складання оперативної звітності про навантаження та розвантаження товарів і 

т.д. [5]. 

Отже, інформація – один із ключових ресурсів, без якого неможлива 

ефективна діяльність. Підприємницький успіх значною мірою залежить від 

наявності необхідної і достатньої інформації про стан контрольованих процесів, 

швидкості її перетворення в директиви, плани, проекти і дії. Вивчення 

інформації, як функція управління підприємством в умовах ринку, дає 

перевірені практикою рецепти виходу з мінімальними ризиками на позитивні 

комерційні результати, в т. ч. і логістичної діяльності. Загалом, процес 

вдосконалення системи управління інформаційними потоками в контексті 

переходу на бездокументну основу є безальтернативним, оскільки вже на 

сучасному рівні впровадження бездокументних технологій супроводу руху 

вантажів часто відбувається дублювання операцій електронними та паперовими 

носіями. При цьому все відчутнішою стає перевага електронних засобів, які 

забезпечують більшу швидкість та оперативність обміну інформацією, 

зручність при отриманні, сортуванні, зберіганні, обробці та використанні 

інформації. 
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МЕТОДИ ОПИТУВАННЯ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРАКТИЧНІ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Методологія дослідження вивчає вибірки окремих одиниць з населення і 

пов’язані з ними методу збору даних. Вона включає в себе інструменти або 

процедури, які ставлять запитання на які можуть відповісти респонденти. 

Окреме опитування складається щонайменше з вибірки, методу збору даних і 

окремих питань або елементів, які стають даними статистичного аналізу. Воно 

може зосередитися на різних темах в залежності від його призначення, оскільки 

дослідження у формі опитування майже завжди базуються на вибірці з 

населення, їхній успіх залежить від репрезентативності вибірки по відношенню 

до цільової групи населення, що представляє інтерес для дослідника. 

Методологічну основу маркетингових досліджень складають 

інструментом збору, обробки та аналізу інформації. Найважливішими з них 

являють методи і моделі. 

Методологія маркетингових досліджень включає: 

1) загальнонаукові методи. 

2) методи і моделі загальнотеоретичних наук, які безпосередньо 

використовуються практично без адаптації для вирішення завдань маркетингу; 

3) методи, залучені з різних областей знань, адаптовані для вирішення 

маркетингових завдань. 

4) спеціальні, притаманні тільки маркетингу методи і моделі. 

Маркетингові дослідження повинні базуватися на загальнонаукової 

методології, що є основою будь – якої пізнавальної діяльності [1]. 

Опитування – це метод маркетингових досліджень, який полягає у 

з’ясуванні позиції людей або отриманні від них довідки з будь-якого питання. 

Це найпоширеніша і найважливіша форма збирання даних у маркетингу. 
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Приблизно 90% досліджень використовують цей метод [2]. 

Мета опитування полягає в тому, щоб з'ясувати суб'єктивні думки людей, 

їх переваги, переконання, установки щодо об'єкта. Тому застосування методу 

опитування дозволяє: 

1) ідентифікувати потенційних споживачів; 

2) здійснити сегментацію ринку відповідно до якісних і кількісних 

характеристик споживачів; 

3) оцінити поінформованість, сприйняття, ставлення і вимоги потреб 

споживачів щодо продукту або підприємства, його характеристик, ціни і інших 

елементів комплексу маркетингу 

4) виявити переваги споживачів по товарних марках; 

5) вивчити поведінку і мотивацію споживачів, купівельне рішення і 

процес їх прийняття; 

6) встановити чинники, що впливають на поведінку потенційних 

споживачів, і можливості управління ними; 

7) оцінити ефективність впливу на споживачів маркетингових програм, 

прийомів і інструментів; 

8) відстежити динаміку споживання, переваг, потреб. 

9) виявити характеристики споживачів [3]. 

Метод опитування передбачає глибоке вивчення мотивацій і бажань 

опитуваних. Наприклад, у споживачів досліджуються їх ставлення до продукції 

конкретної компанії, можливість поліпшити її характеристики і методи 

піднесення. 

Особливості маркетингового методу опитування полягає в тому, що він 

дозволяє отримати дані про суб'єктивне сприйняття людей, про їх схильностях, 

думці, перевагах і неприйняття. 

Отримання інформації в цьому питанні вимагає високого рівня 

достовірності, оскільки при наступних управлінських рішеннях необхідно 

передбачити моменти прояви суб'єктивізму і тенденції поведінки [3]. 

Можна виділити такі форми проведення індивідуальних 

неформалізованих інтерв’ю, як глибинні інтерв’ю і хол-тести. Глибинні 

інтерв’ю – є серією індивідуальних інтерв’ю із заданої тематики, що 

проводяться згідно з путівником обговорення. Інтерв’ю проводить спеціально 

навчений інтерв’юер високої кваліфікації, який добре розбирається в темі, 

володіє технікою і психологічними прийомами ведення бесіди. Кожне інтерв’ю 

проходить впродовж 15–30 хвилин і супроводжується активною участю 

респондента – він розкладає картки, малює, пише і так далі. Глибинні інтерв’ю, 

на відміну від структурованих, вживаних в кількісному опитуванні, дозволяють 

глибше проникнути в психологію респондента і краще зрозуміти його точку 

зору, поведінку, установки, стереотипи і так далі. Хол-тести – це особисті 

напівформалізовані інтерв’ю в спеціальному приміщенні. Інтерв’ю проходить в 

режимі структурованої бесіди. Хол-тести формально відносяться до кількісних 

методів отримання інформації. З якісними методами хол-тест ріднить те, що 

інформація виходить на відносно невеликій спрямованій вибірці (від 100 до 400 

чоловік), а також те, що респондента просять прокоментувати (пояс- нити) 
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свою поведінку. Для проведення хол-тесту представники цільової групи 

(потенційні споживачі) запрошуються в приміщення («hall»), обладнане для 

дегустації товарів і перегляду реклами, де їм надається можливість 

продемонструвати свою реакцію на тестований матеріал і пояснити причину 

свого вибору [3] 
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ФІРМОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В сучасних умовах розвитку ринкової економіки суттєво зростає роль 

політики ціноутворення на підприємствах, що зумовлено посиленням 
конкурентної боротьби та активізацією консюмеристського руху. При цьому 
зростає важливість прийнятих управлінських рішень щодо ціноутворення, 
оскільки ціни суттєво впливають на кінцеві результати діяльності і ринкове 
становище підприємства. Водночас, політика ціноутворення вітчизняних 
підприємств здебільшого здійснюється не системно та некваліфіковано. 

Теоретичні проблеми політики ціноутворення широко висвітлені в працях 
вітчизняних учених: Поліщук І.І, Пчелянська Г.О, Антошкіна Л., В. Вартаняна, 
М. Голованової, С. Дайновської, С. Дугіної, Я. Литвиненко, О. Мазур, Л. 
Мельник, Л. Романенко, Н. Смольнякова, С. Хамініч, а також зарубіжних 
науковців: В. Герасименко, Д. Дейлі, Р. Долана, Г. Саймона, Т. Негла, В. 
Тарасевича. 

Метою даного дослідження є визначення фірмових стратегій 
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ціноутворення на підприємстві. 
Цінова стратегія – це конкретний напрям дій компанії відносно 

ціноутворення з метою досягнення певної мети в конкретній ринковій ситуації 
впродовж конкретного періоду. 

Метою цінової стратегії є опис вибору, який підприємство має зробити, 
щоб досягти своїх довгострокових цілей, поставлених для цін компанії. Цінова 
стратегія вимагає попереджуючого управління поведінкою клієнта, а не просто 
адаптацію до неї [1, c. 17]. Цінова стратегія не може працювати без 
підключення до інших стратегій на підприємстві. Таким же чином, як інші 
стратегії в компанії не можуть ефективно працювати без продуманої цінової 
стратегії. 

Стратегія ціноутворення ставить перед підприємством, як правило, 
наступні задачі: 

1. Збереження стабільного положення на ринку при помірній 
рентабельності і задоволенні інших показників діяльності підприємства. 
Зазвичай стабільність положення на ринку окремих підприємств пов'язана із 
збереженням стабільних цін. Причому сума мінімального прибутку на 
вкладений капітал не повинна бути менше ставки комерційних банків по 
депозитах. 

2. Максимізація прибутку, підвищення рівня рентабельності. При 
цьому може ставитися задача збільшення абсолютної суми прибули, 
підвищення 

рентабельності (т.т. відносини прибутку до капіталу) або рентабельності 
продажів (відношення прибутку до собівартості, а в торгівлі до обсягу продаж). 

3. Підтримка і забезпечення платоспроможності підприємства. 
4. Завоювання лідерства на ринку у визначенні цін, для чого 

підприємство повинне володіти достатніми можливостями і потенціалом. 
Протилежним завданням є стратегія пасивного проходження за лідером, що 
іноді може бути вимушеним. 

5. Розширення експортних можливостейпідприємств. 
Мета, досягненню якої служить стратегія ціноутворення, є встановлення 

підприємством оптимальної ціни, яка із всіх можливих варіантів щонайкраще 
вирішує завдання цінової політики. 

При стратегії ціноутворення визначаються фактори, які впливають на 
вибір рівня цін, орієнтири при формуванні цін, а також методи й порядок їх 
встановлення, способи адаптації до нової ситуації на ринку [2, с. 31-32]. 

З огляду на споживчу здатність, ціна встановлюється на невисокому рівні, 
що призводить до збільшення обсягів реалізації [3-5]. 

Таким чином, ціноутворення відноситься до одного з найбільш складних і 
відповідальних розділів управління. В даний час значна частина підприємців не 
в повній мірі володіють теоретичними та практичними знаннями складного 
механізму ціноутворення на товари і послуги. В результаті, в процесі 
підприємницької діяльності допускаються серйозні прорахунки при 
обґрунтуванні рівня цін, що позначається на кінцевих фінансових результатах, 
в ряді випадків веде до суттєвих збитків, а іноді й до банкрутства підприємства. 
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АНАЛІЗ ПРИХИЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДО ТМ «УКРПОШТА» 

 

Отримання прибутку є метою будь-якої комерційної організації, для 

досягнення якої необхідно виконувати такі завдання як: оптимізація витрат, 

використання маркетингових, рекламних та інших інструментів, які 

допомагають збільшити конкурентоспроможність. Управління відносинами з 

покупцем є одним з найважливіших напрямків в сфері маркетингу. Багато 

організацій-лідерів мають стійку споживчу базу, досягнення яких пов’язані з 

ефектом лояльності. 

На основі аналізу наукових досліджень в галузі управління 

взаємовідносинами з споживачами зараз впевнено можна говорити про 

послідовному розвитку або еволюції управління: від управління, заснованого на 

короткострокових транзакціях, до управління взаємовідносинами з 

споживачами. 

Настільки висока актуальність теми формування прихильності 

споживачів склалася як наслідок зміни характеру конкуренції на багатьох 

галузевих ринках: конкуренція між компаніями змінилася конкуренцією за 

споживача, а саме - за ставлення споживачів до організації, за лояльність 

споживачів марці, так як саме цей ринковий ресурс є обмеженим. У зв'язку з 

цим змінилася і концепція маркетингу: маркетинг угоди поступився місцем 

маркетингу відносин, мета якого - формування тривалих довірчих відносин зі 

споживчим ринком. 

Успіх будь-якої компанії на ринку в великій мірі залежить від 

задоволеності споживачів, які зберігали прихильність організації. Без точних 

https://are-journal.com/index.php/are/article/view/338/252
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вимірів ступеня задоволеності менеджери не можуть приймати ефективних 

рішень щодо поліпшення діяльності компанії для утримання наявних та 

залучення нових споживачів. Лояльність, пов'язана зі ставленням, передбачає, 

навпаки, зацікавленість споживача в покупці саме цього бренду. Це говорить 

про повну залученості споживача в бренд і глибокому емоційному задоволенні 

маркою. При щільному  емоційному контакті з брендом споживач

 буде вибирати його протягом довгого часу і уникати покупки 

конкуруючих товарів. Національний оператор поштового зв’язку, виконання 

функцій якого покладено на АТ «УКРПОШТА», забезпечує надання 

універсальних послуг поштового зв’язку та інших послуг на всій території 

України відповідно до законодавства. Поштова мережа використовується для 

надання споживачам широкого спектру послуг, зокрема: поштових, фінансових, 

рекламних та інших комерційних послуг. 

У 2019 році АТ «УКРПОШТА» отримала чистий прибуток розмірі 405 

357 тис. грн., в 2017-2018 рр. підприємство отримувало чистий збиток. Також 

до позитивних тенденцій господарської діяльності АТ «УКРПОШТА» можна 

віднести збільшення фондовіддачі за період 2017-2019 рр. на 0,65 грн., а 

матеріаловіддачі на 0,14 грн. 

Незважаючи на тенденцію постійного збільшення обсягів реалізованих 

послуг поштового зв'язку, ринок потребує ефективних стратегічних рішень, без 

яких буде складно активізувати діяльність у світовому масштабі та 

дотримуватись євроінтеграційного курсу країни. 

Проведений аналіз прихильності споживачів АТ «УКРПОШТА» на ринку 

послуг були виявлені і негативні сторони в діяльності підприємства, які 

знижують рівень прихильності споживачів: тривала доставка, є незручний 

графік роботи, тривале очікування в черзі. 

Тому, для зміцнення прихильністю споживачів АТ «УКРПОШТА» 

необхідно: запровадження в відділеннях електронної черги, яка визначається 

видачею талонів в спеціальних автоматах, за допомогою яких клієнт 

орієнтується в черзі; встановити безкоштовний Wi-Fi, який значно збільшить 

швидкість передачі даних і підвищить комфорт відвідувачів; встановити 

комфортні меблі в залі очікування; збільшити територію залу очікування; 

реалізувати платну послугу SMS - повідомлення замість поштових 

повідомлень, що підвищило б швидкість їх доставки і знизило б ризики їх 

втрати; надати додаткові послуги, такі як «Доставка додому», яка узгоджується 

з клієнтів за його бажанням; вдосконалити логістичні послуги; розвивати 

системи електронних послуг; підвищити інформаційну відкритість; 

впроваджувати нові послуги. 

В якості проєктного заходу було запропоновано впровадити в послугу 

«Гібридна пошта». Вартість впровадження пропонованої послуги складе 126 

тис. грн. для одного відділення, термін окупності – 17 місяців, рентабельність – 

43%, що свідчить про її ефективність і практичну доцільність реалізації. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах глобалізації економічних процесів управлінські рішення, 

прийняті менеджментом вітчизняних підприємств на основі традиційних 

підходів до управління, стають все менш ефективними. Збереження та 

підвищення ефективності управління підприємствами потребує їхньої 

переорієнтації на максимальне вивчення і задоволення потреб ринку та 

споживачів, а також на активний вплив на них [1]. Активні процеси глобалізації 

зумовлюють вітчизняні підприємства використовувати найбільш ефективні 

логістичні концепції. Від методу ведення логістики підприємством, напряму 

залежить його прибуток. Концепція ведення логістики відіграє фундаментальну 

роль і у розвитку економіки України, так як сприяє зростанню 

конкурентоспроможності вітчизняних компаній. Одночасно з інтеграцією 

української економіки в світовий простір, все більше стає актуальним вивчення 

ефективних концепцій логістичної діяльності. 

Дослідженням питань, пов’язаних з вивченням логістичних концепцій 

займалися такі вчені Шенк М., Баумгартен Г., Бродицький Г.Л., Дідківський М. 

Сєргєєв В., Садченко К.В. Саркісов С.В., Уотерс Доналд, Вуд Д., Ландлеу Дж. 

та інші. В сучасних наукових роботах, можна знайти різні трактування до 

сучасної концепції логістики. Це зумовлено насамперед тим, що багато вчених 

у своїх працях роблять різні акценти на важливості того чи іншого логістичного 

процесу [2]. 

У сучасних умовах розвитку економіки України особливо важливим для 

вітчизняних підприємств є впровадження механізмів концепцій логістики, які 

відповідали б ринковим умовам господарювання та забезпечували ефективність 

їх формування та використання. Важливим принципом сучасної концепцій 

логістики є врахування інтересів усіх стейкхолдерів ланцюга поставок 

підприємства [3]. Одним із шляхів досягнення цього є застосування 

логістичних підходів в управлінні підприємствами, які сприяють високій 

координації роботи всіх його підрозділів, забезпечують безперервність 

функціонування, створюють умови для адекватного реагування на збої в 

постачанні чи порушення в роботі. В першу чергу, використання логістичних 

концепцій на вітчизняних підприємствах вимагає від науковців і практиків 

дослідження сучасних підходів до економічної сутності логістики та оцінки її 

можливостей з урахуванням специфічних рис економіки України [4]. 

Найбільш поширений підхід до визначення сучасної концепції логістики 
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трактує, що потужну організацію логістики на підприємстві забезпечать такі 

умови: наявний необхідний споживачеві товар, у визначеній кількості та 

необхідної якості, що доставлений з мінімальними витратами конкретному 

споживачеві, за конкретним замовленням у визначений час і у потрібне місце 

[1, с. 68]. 

Багатогранність визначень логістики зумовлює розвиток і збагачення її 

концепції, складовими трансформації якої є мислення [5]: 

1) спрямоване на вартість і корисність логістики завдяки створенню 

нею нових потенціалів, додаткових корисностей і вартостей (вартості місця, 

вартості часу, вартості інформації про товар); 

2) системними категоріями, що базується на взаємозалежності засобів 

та процесів; 

3) категоріями загальних або повних витрат, що складаються з 

логістичних витрат (витрат на транспортування, складування, пакування, 

управління запасами тощо), витрат закупівлі і витрат обслуговування 

споживача. Тут слід зауважити, що структуризація повних витрат варіативна, 

оскільки зумовлена можливістю генерації конфліктів витрат конфліктами цілей 

(з одного боку, наприклад, витрати, пов’язані з пакуванням, можна віднести як 

до безпосередніх логістичних витрат, так і до витрат логістичного 

обслуговування споживачів; з іншого – існує взаємозалежність логістичних 

витрат, пов’язана з тим, що логістичні рішення та обсяг витрат, наприклад, 

щодо закупівлі впливають на витрати із замовлення, транспортні витрати, 

витрати утримання запасів та виробничі витрати). 

4) категоріями обслуговування (цикл замовлення, надійність, якість та 

еластичність виконання замовлення); 

5) категоріями ефективності. 

Концепція логістики для кожного підприємства має свої особливості та 

може застосовуватись в залежності від специфіки ведення господарської 

діяльності компанії. Вітчизняні фірми, які застосовують у своїй діяльності 

застарілі концепції значно програють підприємствам, що використовують 

новітні підходи. Це пов’язано насамперед з динамічними змінами 

господарювання та активною діяльністю конкурентів, розвитком інноваційних 

процесів, інформатизацією та комп’ютеризацією діяльності підприємств. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
На сьогодні спостерігається зростання ролі іміджу серед людей, що 

поєднанні зі збільшенням впливу комунікаційних та інформаційних потоків на 
повсякденне життя. 

Імідж підприємства – це певний образ компанії, який створюється як у 
суспільній, так і в індивідуальній свідомості, завдяки засобам масової 
комунікації та психологічному впливу. Імідж складається з зовнішнього та 
внутрішнього образу, який неможливо побачити, але який відчувається і дуже 
впливає на сприйняття оточуючими. Дослідженню характеристик та 
особливостей іміджу підприємства присвячено досить велику кількість 
науково-прикладних робіт таких відомих учених і фахівців, як: Т. Ахтямов, 
А. Благодатін, О. Громова, С. Ілляшенко, Л. Лозовський, А. Панасюк., 
І. Поліщук, А. Танасійчук, Райзберг, В. Шкардун та інші [1-4]. 

Іміджі організації бувають різними. Якщо взяти за основу аналізу, 
наприклад, такі критерії, як зв’язок образу, що виникає, з об’єктом іміджу та 
суб’єктом сприйняття, як це зробив Ф. Джефкінсон, можна виділити: 

 Дзеркальний – імідж організації в чужих очах, на думку її керівників 
і персоналу; 

 поточний – реальний імідж організації в чужих очах; 

 бажаний – імідж, який би організація хотіла мати в очах 
громадськості; 

 багатозначний імідж – сукупність іміджів структурних підрозділів 
певної організації в очах громадськості. 

Розроблений спеціально імідж підприємства може не збігатися з іміджем, 
який складається або вже склався у споживача в різні моменти його 
функціонування. Для того, щоб слідкувати за зміною середовища впливу на 
підприємство, виділяють зовнішні та внутрішні чинники формування іміджу 
[2]. 

Структуру іміджу організації визначають на основі таких ключових 
моментів авторів Шкардун В., Ахтямов Т., Колодка А., Ілляшенко С. і власних 
досліджень, які є, на думку автора, досить слушними та взаємопов'язаними 
основними ланками єдиного ланцюга: 

 перше враження від організації, продукції, послуг тощо (відчутний 
імідж); 
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 зовнішній імідж (сприйняття організації в суспільстві, ЗМІ, 
спеціальною цільовою аудиторією тощо);внутрішній імідж (мікроклімат, 
атмосфера всередині організації, відданість персоналу ідеалам, традиціям 
організації тощо); 

 відповідна реакція споживача на обслуговування, придбані товари 
(послуги), взаємовідносини, позитивні чи негативні сторони та ін. на основі 
зворотного зв'язку тощо. 

У сучасних умовах саме споживач товарів і послуг є головним 
визначальним суб'єктом на ринку. Всю варіацію зовнішнього впливу 
сконцентровано в позиції суспільства, саме тому формування власного 
позитивного іміджу організації сьогодні набуває особливої актуальності та 
практичної значущості й необхідності на основі зростальних комунікативних 
потоків у житті людей та високого рівня конкурентоспроможності на ринку. 

Отже, імідж, якщо правильно сформований, надає змогу підприємству 
маніпулювати сприйняттям суспільством його діяльності, зміцнює конкурентні 
позиції, впливає на подальшу популярність, що представляється на рівні 
продажів і полегшує впізнаваність продукції або послуги на ринку. Мала увага 
до формування та підтримання іміджу максимально зменшує можливості 
вітчизняних товаровиробників. 
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СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ВИДИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Сьогодні той факт, що саме від ціни товару залежить його успіх або 

невдача, не потребує доказів. Ціна має відповідати якості товару, яку 
визначають споживачі. 

Маркетингова цінова політика - найважливіша складова частина 
маркетингової політики, що полягає у встановленні (визначенні) цін, що 
забезпечують виживання фірми в ринкових умовах, і включає вибір методу 
ціноутворення, розробку цінової системи підприємства, вибір цінових ринкових 
стратегій та інші аспекти. Волков О. І., Скляренко В. К. та Багієв Г. Л., 
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Тарасевич В. М., Х. Анн у своїх роботах зазначили цінову політику як складову 
частину маркетингу [1-5]. 

Маркетингова цінова політика реалізується через маркетингові цінові 
стратегії й засновується на певних методах маркетингового ціноутворення, 
тому повинна розглядатися лише в контексті загальної політики фірми. 

В основному цінова політика є інструментом конкурентної боротьби, 
механізмом формування попиту на продукцію підприємства та механізмом 
одержання прибутку [2]. 

Цінова політика в більшості випадків має кілька цілей. До них належать: 

 прагнення підприємства досягти певних показників діяльності (обсяг 
продажу, частка ринку, прибутку); 

 вихід на певний ринок і закріплення на ньому, посилення інших 
маркетингових функцій, наприклад, низька ціна в період просування товару або 
уникнення втручання держави в політику підприємства. 

Інколи буває, що цілі ціноутворення в певній мірі стають протилежні, 
тоді одну з конфліктних цілей коригують. Тому, цілі задають загальну 
спрямованість політики ціноутворення. 

Мета цінової політики, розрахована на завоювання та підтримання 
лідерства на ринку, реалізується на найбільш ранніх стадіях життєвого циклу 
товарівновинок. У цьому разі політика ціноутворення має бути дуже гнучкою, 
оскільки одних покупців можуть зацікавити дешеві товари, а інших 

– дорожчі [3-4]. 
У практиці маркетингу розрізняють такі типи цінової політики: 

 «ціновий лідер»; 

 «дотримання у фарватері»; 

 «атака»; 

 «психологічний вплив»; 

 «престижна ціна»; 

 «зняття вершків»; 

 «впровадження». 
«Ціновий лідер»: сутність її полягає в тому, що ціна на нові вироби 

встановлюється з урахуванням ціни підприємства — лідера в галузі або на 
ринку. Ціна підприємства-виробника може бути вищою чи нижчою від ціни 
компанії-лідера, але тільки тоді й такою мірою, як якість цього товару вища від 
якості виробу компанії-лідера. 

«Дотримання у фарватері»: тип цінової політики, характерний для 
дрібних фірм, що випускають продукцію подібну монополістам, не володіють 
вагомою часткою ринку, але орієнтуються на великі фірми. 

«Атака» : тип цінової політики товаровиробників, які прагнуть зайняти на 
ринку положення лідера, тому різко знижують ціну на товар (інколи нижче 
витрат), створюючи монопольне положення на ринку. Після чого ціни 
встановлюються на рівні ринкових. 

«Психологічний вплив»: суть її полягає в тому, що підприємство 
встановлює ціну, яка стає для споживача психологічно привабливою. 
Досягається це тоді, коли запропонована ціна нижча, ніж у конкурентів, і не 
становить цілу цифру. 
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«Престижна ціна»: ця стратегія використовується при встановленні цін на 
предмети розкошів або вироби відомих фірм з традиційно високою якістю. 
Разом з тим при застосуванні цієї стратегії ціноутворення підприємство 
потрапляє в зону так званої нецінової конкуренції. 

«Зняття вершків»: під час введення нового товару на ринок, коли покупці 
готові дати за нього будь-яку ціну навіть дуже високу, продавець отримує 
максимальний прибуток від реалізації кожної одиниці товару. Обов'язковою 
умовою використання в практиці ціноутворення цього типу цінової політики — 
неможливість швидкого виробництва аналогічного товару конкурентами. 

«Впровадження»: суть цієї стратегії полягає у встановленні низької ціни 
на товар порівняно з конкурентною ціною, що діє на ринку. Ця своєрідна плата 
за впровадження на ринок нового виробу і дає змогу підприємству збільшити 
свою частку на ринку. 

Отже, цінова політика підприємства - це сукупність методик, що 
становлять процес прийняття управлінських рішень щодо встановлення і 
коригуванню цін, спрямованих на отримання цільового прибутку на вкладений 
капітал при виконанні поставлених виробничих завдань і покладених 
соціальних зобов'язань [1, 5]. 
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Держава істотно впливає на систему ціноутворення і рівень цін у будь- 

якій країні, навіть з найрозвиненішими ринковими відносинами. Основна мета 
держави — створити такі умови, за яких ціна встановлюватиметься та 
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регулюватиметься законами ринкової економіки (попиту, пропозиції, 
грошового обігу та ін.). При цьому держава повинна запобігати заподіянню 
шкоди конкуренції, сприяти вільному розвитку взаємовідносин виробників та 
продавців. Так, у деяких країнах світу законодавчо заборонено укладати угоди 
між виробником, оптовим та роздрібним торговцем зі встановлення цін на 
якомусь рівні каналу збуту. У цьому разі виникає реальна загроза появи 
монополістів як серед виробників, так і серед торговельних підприємств. 
Підприємствам-виробникам забороняється нав’язувати власні ціни на товари та 
контролювати їх, позаяк це заподіює шкоду конкуренції і ставить підприємства 
торгівлі в різні умови діяльності. Подібне нав’язування можливе тільки в таких 
випадках: 

• коли підприємство-виробник має власне роздрібне торговельне 
підприємство (тобто фірмову торговельну мережу); 

• якщо товари реалізуються на умовах консигнації; 
• коли ціну нанесено на виріб і вона цілком задовольняє споживача; 
• якщо товар реалізується у відділах торговельних підприємств, з 

якими укладено відповідні угоди [1]. 
Водночас потрібно зазначити, що від спрямованості дій держави залежить 

також стабільність існуючої системи ціноутворення. Це стосується насамперед 
законодавчої бази держави. Особливе значення мають прийняті закони не 
тільки з питань ціноутворення, а й податкової системи, обмеження 
монополізму, підприємництва тощо. Позитивний результат може досягатися в 
разі стабільного законодавства, коли прийняті закони 71 не змінюються 
тривалий період, що дає можливість підприємцю розробити власну 
довгострокову економічну стратегію і визначити кінцеві результати, на які він 
може розраховувати [1-2]. 

Держава розробляє і приймає закони, в яких встановлює правила 
ціноутворення. У різних країнах ринкової економіки вони мають свої 
особливості. Однак, абстрагуючись від них, можна визначити деякі спільні 
вимоги до ціноутворення: 

 між виробниками, продавцями не повинно бути жодних угод щодо 
встановлення фіксованих цін. Має зберігатися внутрішньогалузева конкурентна 
боротьба; 

 виробник не має права вимагати від дилерів (посередників, які 
реалізують товар) продажу свого товару за певною роздрібною ціною. Він може 
тільки рекомендувати роздрібну ціну; 
продавець зобов'язаний пропонувати свій товар торговельним підприємствам 
на однакових умовах щодо рівня цін. Відхилення можуть бутитільки у тих 
випадках, коли продавець має вищі витрати обігу (віддаленість місць реалізації 
потребує більших транспортних витрат), коли є якісні відмінності в товарі 
(випущено нову марку велосипеда з вищими якісними властивостями); 

 продавець не повинен пропонувати товар за ціною нижчою, ніж 
собівартість, з метою усунення конкурентів; 

 фірми мають право підвищувати ціни до будь-якого рівня, за 
винятком періодів дії державного контролю за рівнем цін. 

Державний контроль за цінами. Контроль держави за цінами в ринкових 
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умовах господарювання зумовлений такими причинами: 
 По-перше, в монопольних галузях господарства немає вільного 

ціноутворення через відсутність конкуренції. Підприємства таких галузей 
можуть зловживати встановленням високих, по суті монопольних цін. До таких 
галузей належать комунальне господарство держави, державний зв'язок тощо. 
Держава регулює ціни на їхні послуги в інтересах суспільства і споживачів. 
 По-друге, в деяких галузях в окремі періоди може різко скоротитись 
пропозиція товарів і послуг або значно зростає попит. Для того щоб обмежити 
різке підвищення цін, держава може встановити певний рівень цін, який 
образно називають "стелею ціни". Це законодавче встановлена максимальна 
ціна, яку продавцю дозволяється пропонувати на свій товар або послугу [2-5]. 

Державний контроль за цінами стосується в основному товарів першої 
необхідності. Треба мати на увазі, що в умовах ринкових відносин 
встановлення "стелі цін" на певні товари і послуги призводить у ряді випадків 
до їхнього дефіциту. Це пояснюється тим, що послаблюються стимули до 
розширення виробництва. 

Державна політика цін у зовнішній торгівлі. Міжнародна торгівля зазнає 
політичного і економічного втручання з боку держави. Це стосується і 
ціноутворення. 

На рівень цін впливають мита, які включаються до ціни. Вони мають 
різне призначення. Передусім мита є на імпортні товари. Вони впроваджуються 
з метою одержання доходів до державного бюджету або для захисту 
національної економіки. Фіскальні мита, як правило, застосовуються до товарів, 
які не виробляються всередині країни (наприклад, в Україні це кава, банани). 

Протекціоністські мита встановлюються для захисту місцевих виробників 
від іноземної конкуренції. 

До країни, яка експортує товар, можна застосувати мито (при цьому ціна 
зростає) або щорічну квоту. Для того щоб уникнути невигідних торгових 
бар'єрів, країна обирає той чи інший спосіб встановлення експортної ціни. 
Наприклад, японські автомобільні компанії під загрозою введення 
Сполученими Штатами Америки більш високих мит погодилися на 
запровадження добровільних експортних обмежень на експорт своїх товарів у 
США. 

Держава враховує при встановленні мита ще одну обставину. Деякі 
країни намагаються реалізувати надлишкову продукцію за демпінговими 
цінами, які нижчі за її собівартість. Для боротьби з демпінгом запроваджуються 
спеціальні мита, які покликані захистити національну промисловість [3]. 

В умовах кризи або післякризового періоду, проаналізувавши сучасний 
ринок, підприємству слід достатньо продумувати методику розрахунку цін на 
свою продукцію або послуги. Успішне здійснення ціноутворення на 
підприємстві неможливо уявити без заходів державного регулювання та 
контролю за додержанням цін. Під цим розуміють дотримання всіх прийнятих 
нормативно-правових актів, що встановлюють особливості формування цін, їх 
встановлення, удосконалення, доповнення та використання за умов ринкової 
економіки. Достовірна інформація про ціни та її складові формується за 
допомогою системи бухгалтерського обліку на підприємстві, де здійснюється 
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відображення господарських операцій, що впливають на методику 
ціноутворення [3-5]. 
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СЕРВІС В СИСТЕМІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Сервіс - це система забезпечення, що дозволяє покупцеві (споживачеві) 

вибрати для себе оптимальний варіант придбання і споживання технічно 

складного виробу, а також економічно вигідно експлуатувати його протягом 

розумно обумовленого терміну, що диктується інтересами споживача [1, с.188]. 

Сервіс - комплекс послуг, пов'язаний зі збутом і експлуатацією споживачем 

виробів. 

Мета сервісу - запропонувати покупцям наявний товар і надати їм 

допомогу в отриманні найбільшої користі від придбаного товару. 

Дедалі більше значення сервісного обслуговування покупців зумовлюється 

такими причинами: 

1. Зростанням конкуренції на все більш насичених товарних ринках; 

2. Створенням і профілюванням сервісних центрів; 

3. Зростанням бажань покупців мати можливості вирішення проблем, що 

виникають в процесі використання придбаного товару; 

4. Ускладненням процесу експлуатації товару. 

https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_4_56_april_2020_part_3.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_4_56_april_2020_part_3.pdf
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Основними функціями сервісу як інструменту маркетингу є: 

 Залучення покупців. 

 Підтримка і розвиток продажів товару. 

 Інформування покупця. 

Необхідність сервісу випливає перш за все з прагнення виробника 

сформувати стабільний ринок для свого товару. Високоякісний сервіс 

високоякісної продукції неодмінно викликає розширення попиту на неї, сприяє 

комерційному успіху підприємства, підвищує його престиж. Організація 

сильної сервісної служби і її ефективне функціонування - предмет турботи всіх 

фірм, успішно виступають на зовнішньому ринку [2]. 

До останнього часу вважалося, що інвестиції в сервіс приносять приблизно 

вдвічі більше прибутку, ніж у виробництво техніки. Адже ціну на запасні 

частини і вузли можна встановити вдвічі більше, ніж на ті ж частини і вузли, 

поставлені при виготовленні машини. Тепер така тактика вважається 

короткозорою. Промисловці вже вважають за краще встановлювати нижчі ціни 

на сервіс і запасні частини, щоб залучити покупців машин і устаткування, ціни 

на які безперервно ростуть. Вигода очевидна. Машина з конвеєрі сходить один 

раз, а сервіс за довгі роки її служби проводиться багато разів, так що при 

помірній. 

В основні завдання сервісу входить:Консультування потенційних 

покупців перед придбанням ними виробів даного підприємства, що дозволяє їм 

зробити усвідомлений вибір. 

1. Підготовка персоналу покупця (або його самого) до найбільш 

ефективної і безпечної експлуатації придбаної техніки. 

2. Передача необхідної технічної документації, що дозволяє фахівцям 

покупця належним чином виконувати свої функції. 

3. Передпродажна підготовка вироби щоб уникнути найменшої 

можливості відмови в його роботі під час демонстрації потенційному 

покупцеві. 

4. Доставка вироби на місце експлуатації. 

5. Приведення вироби (техніки) у робочий стан на місці експлуатації 

(установка, монтаж) і демонстрація його покупцю в дії. 

6. Забезпечення повної готовності виробу до експлуатації протягом 

усього терміну перебування його у споживача. 

7. Оперативна постановка запасних частин і зміст для цього необхідної 

мережі складів, тісний контакт з виробниками запасних частин. 

8. Збір та систематизація інформації про те, як експлуатується техніка 

споживачами і які при цьому висловлюються зауваження, скарги, пропозиції. 

9. Збір та систематизація інформації про те, як ведуть сервісну роботу 

конкуренти, які нововведення сервісу вони пропонують клієнтам. 

10. Допомога службі маркетингу підприємства в аналізі та оцінці ринків, 

покупців і товару. 

11. Формування постійної клієнтури ринку за принципом: «ви купуєте  

наш товар і використовуєте його - ми робимо все інше» [3]. 
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ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Сучасні тенденції розвитку ринку сприяють посиленому розвитку 

новітніх підходів до позиціонування та просування товарів і послуг на ринку. 

Інтернет виступає новим засобом розповсюдження реклами. 

Для просування компанії та її продукції серед споживачів 

використовуються багато маркетингових інструментів, проте останні роки 

свідчать про швидке зростання ролі Інтернету в маркетинговій діяльності 

підприємства. 

Інтернет-реклама — це реклама, яка розміщена в інтернеті та показується 

на сайтах, в соціальних мережах, з метою продемонструвати товар, послуги та 

зацікавити потенційного покупця. 

Проблеми організації рекламної діяльності в Інтернеті на сучасних 

підприємствах, а також оцінки її ефективності стали основою наукових 

досліджень багатьох науковців, проте на сучасному етапі питання формування 

та впровадження маркетингових стратегій підприємств є надзвичайно 

актуальними, що зумовлює необхідність подальшого дослідження цієї 

проблеми [7]. 

Інтернет створює сприятливі умови для одночасного вирішення 

наступних типів проблем: 

 комунікаційних (електронна пошта та інші програми зв’язку); 

 інформаційних (отримання будь-якої необхідної інформації); 

 репрезентативних (використання широких рекламних можливостей і 

різноманітних способів повідомлення інформації про компанію та її продукцію 

великій кількості адресатів). 

Основні переваги Інтернету як нового середовища функціонування 

підприємства забезпечуються наступними можливостями: 

 орієнтування (точного охоплення цільової аудиторії) – географія збуту, 

час доступу, тематичні сайти і т.п.; 
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 аналіз поведінки відвідувачів на сайті і вдосконалення сайту, товарів, 

перед- і післяпродажного обслуговування відповідно до отриманих висновків 

та відгуків; 

 цілодобова доступність та гнучкість; 

 інтерактивність: споживач має можливість взаємодіяти з продавцем, 

продуктом; 

 розміщення великої кількості інформації про товар (в тому числі 

графіка, звук, відео, спецефекти); 

 оперативність поширення і отримання інформації; 

 створення віртуальних співтовариств по інтересах, професійних 

заняттях. 

Особливості, значення, види та функції Інтернет - реклами в діяльності 

сучасного підприємства досліджено у наукових статтях [1-2]. Історія 

становлення та розвитку Інтернет - реклами в Україні та світі досліджено у 

наукових статтях [3-4]. Особливості рекламної діяльності підприємств залежно 

від їх галузевої належності. Питання організації рекламної діяльності в мережі 

Інтернет досліджуються в роботах [5-6]. Автори зазначають, що Інтернет - 

реклама – це сукупність різних видів реклами, які використовують Інтернет, як 

маркетинговий канал для донесення повідомлення до цільової аудиторії. Вона 

представляє товари, послуги або підприємства в світовій мережі, адресовані 

великій кількості споживачів. Разом з розвитком Інтернету, Інтернет – реклама 

еволюціонувала в окремий різновид, досить відірваний від традиційних видів 

реклами. 

Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена тим, що 

процеси впровадження нових інформаційних технологій впливають на всі 

сфери діяльності окремого підприємства і економіки країни в цілому. Під 

впливом цих процесів знаходяться як вертикальні економічні структури (окремі 

підприємства, фінансово – промислові групи, корпорації і об'єднання 

,міжнародні об'єднання і цілі ринки), такі горизонтальні структури (ринок 

товарів і послуг, фінансовий ринок, ринок робочої сили). Таким чином, 

формується новий економічний простір –  інтернет  - ринок, як система нових 

економічних відносин. 
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СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
В умовах сучасного ускладнення підприємництва, пов’язаного як із 

глобалізацією економіки, інтернаціоналізацією економічного життя, стрімким 
розвитком комп’ютерних технологій та електронних комунікацій, так і з 
посиленням економічної нестабільності, фінансових ризиків та зниженням 
прогнозованості, ефективне функціонування підприємства стає неможливим 
без налагодження досконалого інформаційного обміну. Основна складність під 
час формування інформаційної системи підприємства полягає не стільки в 
організації системи внутрішньої інформації, яка переважно є об’єктивною, 
своєчасною і легко формалізується, скільки в регламентуванні обміну 
підприємства із зовнішнім середовищем, який забезпечується здебільшого 
маркетинговими інформаційними потоками. 

Зважаючи на важливість проблеми інформаційного забезпечення 
підприємства, багато дослідників приділяли увагу концепції МІС. Зокрема, 
структуру, функції та роль МІС в управлінні підприємством досліджували в 
своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Д. Аакер, Г. Ассель, Л.В. 
Балабанова, Ф. Брассінгтон, Л.І. Бушуєва, А.В. Войчак, Є.П. Голубков, О.І. 
Гончар [2], О.В. Дейнега, Д. Джоббер, Е. Діхтль, Ю.В. Довгань [2], О.Л. 
Каніщенко, Ф. Котлер, Є.В. Крикавський, Н. Малхотра, С.В. Мхітарян, А.Ф. 
Павленко, В.П. Пелішенко, І.І. Поліщук [1-3] та інші. 

Під «маркетинговою інформацією» розуміють сукупність знань, 
відомостей та повідомлень про зовнішнє та внутрішнє середовище 
функціонування підприємства, які збираються, генеруються та передаються 
керівникам для прийняття маркетингових управлінських рішень [4]. Виходячи з 
цього маркетингова інформаційна система (МІС) – це люди, обладнання та 
методологічні прийоми, призначені для збору, класифікації, аналізу, 
оцінювання і розповсюдження інформації для прийняття маркетингових рішень 
[1, c.121]. МІС дає змогу підприємству інтегрувати інформацію з різних 
джерел, а потім передавати її менеджерам у формі, пристосованій для 
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прийняття рішень [2]. 
Маркетингова інформаційна система виконує такі функції [4]: 
— збір і акумулювання інформації з різних джерел – від споживачів, 

конкурентів, торгового персоналу, дистриб'юторів тощо; 
— спрощення процесу аналізу зібраної інформації шляхом 

використання формалізованих методів подання інформації, що дає змогу 
виконувати низку розрахунків різної складності за участю та без участі 
дослідника, та оцінювати вплив маркетингу на результативні показники 
ефективності діяльності підприємства або організації; 

— розповсюдження інформації або направлення проаналізованих 
даних певному працівнику підприємства в потрібний час для прийняття 
рішення. 

МІС активно взаємодіє із зовнішнім середовищем. У її структурі 
містяться, зазвичай, такі підсистеми: збір, оброблення, аналіз та дослідження 
інформації; всю інформацію, що здобувається системою і використовується для 
здійснення функцій управління маркетингом [3]. Усі блоки системи пов'язані 
через прийняття рішень і комунікацію. Потоки інформації, що надходять до 
менеджера з маркетингу, допомагають йому в плануванні та реалізації всіх 
маркетингових заходів, у виконанні функцій контролю за здійсненням 
маркетингових планів. Зворотні потоки в напрямку ринку складаються з 
маркетингових заходів та інших комунікацій [2, c.62]. 

Отже, підсистема зберігання даних, інформації, методів та моделей в МІС 
є пасивною підсистемою, в процесі функціонування якої не відбувається 
генерування інформаційних потоків та запитів на їх отримання, а лише 
формуються інформаційні повідомлення, які є результатами обробки 
пошукових звернень, отриманих з інших підсистем. Підсистема моніторингу та 
підсистема маркетингових досліджень, навпаки, активно подають запити й 
одержують необхідні дані, виконують функції опрацювання, аналізу та 
генерування інформації, формують та відправляють звіти за отриманими 
результатами. 

 
Список використаної літератури: 

1. Поліщук І.І., Вихватенко О.В. Інформаційне забезпечення як 
невід’ємна складова системи управління підприємством. Соціально-економічні 
аспекти розвитку. 2014. С. 120-123. 

2. Поліщук І., Гончар О., Довгань Ю. Особливості моніторингу 
зовнішнього середовища на засадах маркетингового аналізу. Scientific Letters of 
Academic Society of Michal Baludansky. Словаччина. 2020. №8. Том 4. С. 60-63. 

3. Поліщук І. І. Формування інформаційно-організаційного забезпечення 
механізму управління маркетинговим потенціалом підприємства. Соціально- 
економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. № 30 
(19). С. 56–60. 

4. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бондаренко В.М., 
Гевчук А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ 
«Меркьюрі-Поділля». 2019. 292 с. 



77 

Кирик Юлія Олександрівна, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник – ст. викладач Довгань Ю.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

На сьогодні проблеми логістики залишаються актуальними, адже успішне 

функціонування будь-якої організації та її конкурентоспроможність 

безпосередньо залежать від грамотної взаємодії усіх підсистем підприємства, у 

тому числі і логістичної. 

Сучасні вимоги конкуренції на світовому ринку призвели до необхідності 

побудови механізму управління підприємствами, в основу якого покладено, 

перш за все, оптимальна якість. Ресурсні обмеження в умовах глобальної 

фінансової посткризи обумовлюють пошук ефективних шляхів удосконалення в 

усіх сферах економічної діяльності, особливо це стосується наукових завдань 

логістики, які включають в себе [3]: 

– складування продукції в спеціальних ємностях і спорудах; 

– переміщення продукції за допомогою транспортних і маніпуляційних 

засобів; 

– захист продукції з використанням складських приміщень, яка вимагає 

системи пакування, передачу інформації тощо; 

– перетворення інформації логістичних процесів. 

Логістична діяльність є досить важливою складовою на всіх 

підприємствах. Процес організації логістичної діяльності є складним та 

потребує чималих зусиль зі сторони керівництва. Саме організація логістичної 

діяльності повинна охоплювати всі гілки кожного підприємства та мати тісний 

взаємозв’язок із ними. 

З кожним роком організація логістичної діяльності набуває нових обертів 

та в значному розумінні автоматизується. Стрімкий розвиток та запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій перетворює усі економічні процеси 

підприємства у своєрідну ланку визначення та виконання завдань. Цифровізація 

зумовлює появу інших спеціалістів, таких, що можуть працювати у режимі 

смарт-завдань, цільових бізнес-схем тощо. Враховуючи цифрові трансформації 

країн, починають з’являтися нові особливості розвитку логістики, зокрема 

більшість з них пов’язано із інтеграцією даних. 

Застосування інноваційних принципів управління логістичними 

процесами є забезпеченням підвищення конкурентоспроможності підприємств 

в умовах посткризи у світовому середовищі та зокрема в України [2]. 

Проблемними є питання щодо забезпечення функціонування та 

підвищення ефективності логістичної діяльності на вітчизняних підприємствах, 

серед яких: відсутність сертифікації послуг; недостатня якість та кількість 

числа кваліфікованих кадрів, демпінг цін – все, що приводить до підвищення 

рівня ризиків, які виникають в ході діяльності. З одного боку, головним 

обмеженням виступає час, з іншого – обмеженість ресурсів. 
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Для забезпечення оптимізації логістичних процесів використовують 

логістичну концепцію. Її можна трактувати як парадигму і платформу 

підтримки бізнесу та інструментарій оптимізації ресурсів підприємства під час 

управління основними і супутніми потоками [2]. 

Система управління якістю на підприємствах, передбачає, перш за все, 

поєднання інформаційних потоків на підприємствах з елементами стратегічного 

і тактичного планування логістичної діяльності, що дозволяє ефективно 

реагувати на зміни зовнішнього середовища, коригуючи заходи з метою 

забезпечення економічної стійкості підприємства. Результатом цієї діяльності 

буде підвищення рівня економічного потенціалу підприємства, оптимізація і 

раціоналізація всіх логістичних потоків, а також підвищення, насамперед, 

якості логістичних послуг. 

Організаційно-економічний механізм управління інтегрованою системою 

якості включає комплекс послідовних, взаємоузгоджених управлінських дій і 

заходів, які передбачають аналіз і оптимізацію економічної діяльності 

підприємства, спираються на систему методів, моделей і методик, для 

досягнення раціонального економічного результату і відповідної якості, 

враховує особливості логістичних процесів підприємств різних організаційно- 

правових форм та сфери діяльності. Використання цього механізму забезпечує 

виконання шести правил логістики: вантаж – потрібний товар; якість – 

необхідної якості; кількість – необхідної кількості; час – повинний бути 

доставлений у потрібну годину; місце – у потрібне місце; витрати – з 

мінімальними витратами. Як засвідчує практика, підприємства, які 

застосовують принципи удосконалення управління логістичними процесами, 

забезпечують високу конкурентоздатність своєї продукції і послуг за рахунок 

оптимізації витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів, 

прискоренням оборотності обігового капіталу, найбільш повного задоволення 

споживачів у якісних товарах та сервісі. Такий ефект досягається шляхом 

значного скорочення запасів матеріальних ресурсів і готової продукції у сферах 

виробництва, постачання і збуту, скорочення тривалості виробничого циклу і 

циклу виконання замовлень клієнтів, упровадження гнучких автоматизованих і 

роботизованих виробництв, що дозволяють швидко переходити на випуск 

нових видів продукції, створення дистрибутивних каналів збуту тощо [1]. 

В умовах глобалізації економічних процесів управлінські рішення, 

прийняті на основі традиційних підходів є все менш ефективними, що потребує 

переорієнтації підприємств на максимальне вивчення і задоволення потреб 

ринку та споживачів, а також на активний вплив на них [4; 5]. Важливе 

значення в досягненні цього відіграють інноваційні методи управління в 

логістиці. 

Отже, при подальшому розвитку інноваційних методів управління 

логістичними процесами на підприємствах, необхідно враховувати такі основні 

фактори: значна роль інформаційних технологій, необхідність впровадження 

стандартів якості логістичних послуг, а також використання інтеграційних 

підходів, що значно знижує витрати упродовж всього логістичного ланцюга від 

виробника до споживача. 
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ЦІЛІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Цілі, що керівництво підприємства може поставити перед ціновою 

політикою у визначений момент часу, будуть різними. Різні цілі викликають 

застосування різних цінових стратегій [1-3]. 

Правильно сформульована мета повинна відповідати наступним вимогам: 

- конкретності (тобто необхідно точно відбити її зміст, час, обсяг); 

- вимірності (тобто ціль необхідно представити кількісно для оцінки 

ступеня її досягнення); 

- досяжності (ціль повинна бути реальна); 

- погодженості (ціль повинна розглядатися не ізольовано, а у 

взаємозв'язку). 

До цілей, що підприємство може поставити перед ціновою політикою, 

можна віднести [3-5]: 

1. Збільшення частки ринку. Фірма знижує ціни і сподівається, що 

зростання обсягу збуту поліпшить її позиції на ринку і приведе до збільшення 

прибутків у майбутньому. 

2. Завоювання лідерства за якістю продукції. Фірма прагне 

запропонувати ринку найкращий товар за високою ціною, яка повинна покрити 

витрати на науково-дослідні розробки і виробництво високоякісної продукції. 

3. Забезпечення виживання фірми у складній ринковій ситуації. 

Труднощі можуть виникнути внаслідок надлишкових потужностей, інтенсивної 
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конкуренції чи змін в уподобаннях споживачів. Щоб забезпечити роботу 

підприємства і збут продукції, ціни знижують. У такій ситуації виживання 

важливіше за прибутковість. Доти, доки знижені ціни ще покривають витрати, 

фірма може деякий час існувати. Однак зрозуміло, що така ціль може бути 

лише тимчасовою. 

4. Максимізація поточного прибутку. Оцінюють попит на товар і 

витрати стосовно різних рівнів цін і відповідних обсягів збуту та обирають 

ціну, яка забезпечує максимальний поточний прибуток. У такому разі фірма 

орієнтується на сьогодення і менше уваги приділяє перспективі. 

Ставлячи за мету своєї цінової стратегії максимізацію поточного 

прибутку, підприємство, як правило, не замислюється про можливі стратегічні 

наслідки. Вони можуть виникнути як наслідок поміркованих відповідних дій 

конкурентів, так і в наслідок дії інших ринкових факторів. Мета максимізації 

поточного прибутку є найбільш розповсюдженою за умов, коли: 

1) підприємство пропонує на ринку унікальні товари, що відсутні у 

конкурентів; 

2) попит на ті чи інші товари значно перевищує пропозицію. 
Але постановка за ціль максимізації поточного прибутку без урахування 

ймовірної реакції ринку може негативно вплинути на діяльність підприємства у 
майбутньому. В умовах високого насичення ринку може виникнути ситуація, 
коли підприємство буде зацікавленим збувати свої товари за будь-якою ціною, 
з метою утримати свої позиції на ринку (виживання). За таких умов 
підприємство доволі часто не приділяє уваги розгляду структури своїх витрат і 
в деяких випадках продає товари собі у збиток. Але такого підходу 
дотримуватись не можна. Необхідно проводити ретельний аналіз витрат і 
будувати цілі ціноутворення в такий спосіб, щоб забезпечити зберігання не 
лише власного ринкового становища, але й отримання хоча б помірного 
прибутку. 

Цілі цінової стратегії, розраховані на завоювання та підтримання 
лідерства на ринку реалізуються на найбільш ранніх стадіях товарів новинок. 
На підставі точного виокремлення структури витрат розраховуються такі ціни, 
які дозволяють досить тривалий час працювати з досить високим прибутком, є 
доступними споживачам і не викликають бажання у конкурентів боротися за 
лідерство на ринку. Обираючи цілі цінової стратегії, спрямовані на досягнення 
лідерства в якості товарів, що пропонуються, фірми намагаються випередити 
конкурентів через максимальне підвищення якісних характеристик виробів. 
Підвищення якості товару призводить й до підвищення ціни на нього. Якщо 
таке підвищення розглядається споживачами як цілком допустиме, то 
підприємство може з успіхом уникнути конкурентної боротьби [3]. 

Сутність цілей, орієнтованих на збут, полягає у максимізації виторгу і 
частки ринку. Механізм дії базується на твердженні: збільшення збуту призведе 
до зниження умовно постійних витрат на одиницю продукції, а відтак, до 
збільшення прибутку [2-5]. 

Таким чином, політика цін підприємства полягає у визначенні і підтримці 
оптимальних рівнів, структури цін, взаємозв'язків цін на товари в рамках 
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асортименту підприємства і конкретного ринку, у своєчасній зміні цін за 
товарами і ринками з метою досягнення максимально можливого успіху в 
конкретній ринковій ситуації. Політика цін підприємства є складовою 
частиною загальної політики поводження підприємства на ринку. Поводження 
підприємства на ринку може бути пасивним і активним, що накладає 
відповідний відбиток і на політику цін (активна і пасивна політика цін). 
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Для здійснення класифікації ринків виокремлюють споживчий ринок і 

ринок підприємств. Ринок підприємств має наступні різновиди: 

 ринок товарів промислового призначення, 

 ринок проміжних продавців 

 ринок державних установ. 

«Ринок товарів промислового призначення – сукупність осіб і організацій, 

які закуповують товари і послуги, що використовуються при виробництві 

інших товарів або послуг, що продаються, здаються в оренду або що 

поставляються іншим споживачам». 

При аналізі особливостей маркетингових досліджень на ринку товарів 

промислового призначення, потрібно зауважувати якості підприємств- 

споживачів продукції та якості підприємств-виробників продукції, що 

являються складовою частиною ринку ⦋1⦌. 
Головними аспектами, що визначають специфіку проведення 

промислових маркетингових досліджень, є організаційна поведінка організацій- 

споживачів. До неї відносяться наступні характеристики: 
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- історія, економіка, географія, культура; 

- організаційна структура, модель, система і процес прийняття рішень, 

управління технологіями; 

- мотивація, робота в команді, чинники стресу і конфліктів, контакти, 

влада, керівництво; 

- керування змінами, управлінські аспекти глобалізації, моделі 

організаційних змін, моделі споживацької поведінки тощо⦋2⦌. 
Покупці, в основному, є організаціями, а не окремими особами, що веде 

до наступних наслідків: 

- рішення про покупки, як правило, є колективним, прийнятим в 

результаті ретельного аналізу цін, характеристик товару і постачальників; 

- рішення щодо покупки відрізняється своєю складністю; 

- оцінка імовірних варіантів проводиться з урахуванням складних умов 

та форм кредитування; 

- мотивацію покупців ускладнюють тим наступні фактори такі, як: 

різні особи організації зацікавлені в продукції а, з іншого боку, вона 

спрощується шляхом своєї об'єктивності. 

Маркетингові дослідження на ринку товарів промислового призначення 

потребують значних витрат коштів та часу. Ринок відрізняється важкістю 

знаходження експерта для проведення інтерв'ю, яке могло б дозволити 

отримати специфічну інформацію про особливості виробничого процесу як на 

підприємствах, що випускають продукцію, так і на підприємствах, що 

використовують її. Контакти виробників і споживачів продукції лімітовані тим 

що, по-перше, на ринку наявна невелика кількість учасників ринку, а по-друге, 

спілкування відбувається тільки на рівні керівництва підприємств. Збір 

інформації неможливий без особистої зацікавленості та безпосередньої участі 

представників керівництва підприємств-виробників продукції. Для проведення 

опитувань необхідно існування сталих довірчих ділових відносин, що 

дозволяють отримувати інформацію, закриту для вільного доступу ⦋3⦌. 
У порівнянні зі споживчим ринком, ринок товарів промислового 

призначення – часто відрізняється одиничними покупками і для того, щоб 

отримати уявлення про властивості, закономірності і тенденції певних 

ринкових явищ, інформація збирається протягом декількох років. Невелике 

число споживачів продукції ускладнює проведення кількісних досліджень. 

Великого значення набуває створення інформаційної бази, що дозволяє 

проводити такі дослідження. Інформаційна база створюється шляхом особистих 

бесід або під час спілкування по телефоном, або під час ділових зустрічей. 

Тому питання анкети повинні бути ретельно продумані і мають сприяти 

збиранню важливої інформації за короткий проміжок часу 

Безпосередній збір інформації ускладнюється тим, що рішення про 

купівлю приймається колективно. У дослідника на ринку товарів промислового 

призначення немає можливості проводити опитування з кожним учасником 

групи закупівлі. Виявлення складу групи закупівлі та розподілу ролей між її 

учасниками дозволить розробити анкети багатоваріантного вибору, коли 

респонденту пропонується оптимально можливий набір варіантів відповідей. 
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«Закупівлі для потреб підприємства – це «процес прийняття рішення, за 

допомогою якого офіційна організація констатує наявність потреби в 

закуповуваних з боку товарів і послуг, а також виявляє, оцінює і відбирає 

конкретні марки товарів та конкретних постачальників з-поміж наявних на 

ринку». 

Особливості покупців товарів промислового призначення роблять процес 

покупки досить тривалим. Складність вирішення і ступінь ризику або новизни 

визначають ступінь формалізації процесу закупівлі, який не завжди слідує 

певним схемам. 

Знання потреб покупців дозволять споживачеві адаптувати продукцію і 

пропоновані послуги, впливати на думку покупців під час проведення 

переговорів. Визначаючи потребу, покупець цього ринку визначає не свої 

особисті потреби, а потреби підприємства, колективу⦋4⦌. 
Потреба в покупці товарів промислового призначення – може виникнути 

в наступних ситуаціях: розширення виробництва; заміна парку устаткування в 

результаті фізичного зносу машин; заміна морально застарілого обладнання. 

Поведінка кінцевих споживачів обумовлено, насамперед, характером 

самих потреб. 
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Реклама на місці продажу є елементом маркетингової комунікаційної 

політики будь-якого підприємства. Оскільки цей вид реклами є кінцевою 

ланкою рекламного процесу, він не просто сприяє продажу товару, а й 

стимулює покупців здійснювати спонтанні (незаплановані) покупки. 

Призначення цього роду реклами полягає в інформуванні покупця про 
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наявність тих чи інших товарів у конкретній торговельній точці, а також 

акцентування уваги на перевагах, які отримує покупець придбавши цей товар 

саме в цій торговій точці. Як відомо, до 2/3 усіх рішень про купівлю споживачі 

приймають перед прилавком. Більше того, навіть якщо купівля певного товару 

попередньо запланована сімома з кожних десяти покупців, приймають рішення 

щодо вибору на користь тієї або іншої торговельної марки у торговельному залі 

тощо [1-3]. 

Таким чином, у дев’яти з кожних десяти покупців, які прийшли до 

магазину, немає остаточно сформованого рішення щодо того, товар якої марки 

вони куплять і чи куплять вони альтернативний товар. На цьому і базуються 

основні завдання підприємства щодо збільшення свого продажу [2-4]. 

Процес використання рекламних інструментів відбувається згідно з 

логікою ієрархії цілей підприємства і пов’язаний з усіма розділами бізнес-плану 

підприємства, що допомагає чітко визначити місце реклами в комплексі 

маркетингу, виходячи з конкретної цінової та товарної політики й діяльності з 

організації продажу товарів. За допомогою використання рекламних 

інструментів підприємство вирішує чимало завдань, зокрема [3]: 

- розповсюджує інформацію про саме підприємство, його товари; 

- отримує замовлення та запити; 

- налагоджує партнерські відносини; 

- створює собі позитивну репутацію та забезпечує визнання з боку 

ринку; 

- чітко відокремлює власні товари від товарів-конкурентів; 

- підтримує прихильність до продукту; 

- пробуджує допитливість споживачів до товару, підприємства; 

- впливає на звички при споживанні продукту; 

- отримує рекламний прибуток 

Використання рекламних інструментів на ринку товарів (послуг) – це 

складний процес і в різній літературі виділяється різна кількість етапів 

реалізації рекламної діяльності [4-5]. 

Рекламну програму на підприємстві доцільно починати з аналізу 

внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища (маркетингові 

дослідження). На цьому етапі є можливість знайти відповіді на питання щодо: 

- основних цілей рекламної активності підприємства на ринку товарів 

(послуг), сфери застосування продукції (унікального, оптимального, 

можливого, потенційного застосування); 

- основних функціональних якостей і техніко-економічних властивостей 

продукції, її унікальних можливостей, переваг і недоліків відносно аналогів на 

ринку; 

- економічного чи соціального ефекту (вигоди) від споживання 

продукції; 

- можливості використання тих чи інших слів (образів, символів, 

персонажів) у рекламному зверненні; 

- реального та можливого обсягу продажу, потенційних споживачів 

рекламованої продукції, рекламної активності конкурентів, їх унікальних 
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пропозицій, переваг та недоліків конкуруючих товарів потреб та побажань 

споживачів, зовнішньої ситуації на ринку та в країні загалом тощо [4]. 
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Основою ефективної взаємодії учасників логістичної діяльності є 

забезпечення необхідного рівня якості процесів транспортно-логістичного 

обслуговування споживачів. Якість таких процесів є сукупністю властивостей і 

характеристик, що виникають у результаті взаємодії споживача з 

постачальниками , пов’язаних із переміщенням вантажів або пасажирів у 

просторі й часі із застосуванням транспортних засобів, наданням необхідного 

комплексу послуг, рівень яких дозволяє задовольняти різні соціально-

економічні потреби, що постійно змінюються. 

Провідні вчені в галузі логістики пропонують оцінювати логістичне 

обслуговування споживачів товарів за трьома показниками: доступність, 

функціональність та надійність. Доступність – це наявність запасів там, де вони 

потрібні споживачам; забезпечується за рахунок локально сконцентрованих 

складських об’єктів із залученням найнадійнішого, мобільного й одночасно 

більш дорогого транспорту. Функціональність як показник рівня 

обслуговування складається з таких показників: тривалість (час 

обслуговування, інтервал часу між надходженням замовлення на постачання 

продукції й одержанням замовленої продукції споживачем), стійкість 
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(безвідмовність), гнучкість і адаптованість, спосіб і форма розміщення 

замовлення. Надійність обслуговування означає здатність дотримуватися 

планового рівня доступності запасів і функціональності логістичних операцій 

[2, с.92]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наукових працях Дж. Сток і 

Д. Ламберта, Л. Міротіна, І. Таштаєва, А. Гаджинського, В. Сергєєва, Н. 

Чухрай, М. Григорак, М. Окландера та ін. висвітлено теоретичні основи 

логістичного обслуговування, формування його системи, основи логістичного 

управління обслуговуванням тощо. 

Головним питанням, яке вирішує логістика у процесі надання послуг 

споживачам, є визначення оптимального співвідношення між витратами на 

обслуговування і досягненням ефекту від нього [1]. З одного боку, підвищення 

рівня сервісу збільшує обсяг збуту товарів та підвищує 

конкурентоспроможність логістичної системи, з іншого – провокує зростання 

витрат, що може призвести до зниження ефективності роботи всієї логістичної 

системи. Об'єктами логістичного обслуговування виступають конкретні 

споживачі логістичних потоків [5, с. 107]. На будь-якому етапі руху 

логістичних потоків обслуговування має розглядатися з точки зору кінцевого 

споживача потоку. Формування систем логістичного обслуговування засноване 

на використанні певних методологічних принципів і методичних підходів. 

Логістичне обслуговування функціонує на основі таких принципів, як 

еластичність, зручність, інформаційна віддача, раціональність тощо [3, с. 310]. 

Розвиток сфери логістичних послуг в Україні зростає, проте послуги 

здебільшого не відповідають міжнародним стандартам обслуговування 

споживачів [5]. Більшість підприємств усвідомлює, що завдяки оптимізації та 

покращення логістичного обслуговування споживачів можливо збільшити 

прибутки, залучити нових клієнтів, підвищити імідж підприємства та в 

кінцевому підсумку збільшити свої конкурентні переваги. Досягти високого 

рівня логістичного обслуговування можна завдяки використанню у своєї 

діяльності принципів, на яких базується функціонування систем логістичного 

обслуговування споживачів у розвинутих країнах. 
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ЦІЛІ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Маркетингові комунікації сьогодні посідають центральне місце серед 

засобів конкурентної боротьби. Адже, вже зовсім недостатньо створити вдалий 

товар, призначити відповідну ціну та сформувати відповідні канали розподілу 

[2]. 

В Україні дослідженню проблем ефективного здійснення маркетингових 

комунікацій присвячені теоретичні та практичні праці таких учених: І. 

Поліщук, Г. Янковської, А. Войчака, Т. Примак, Т. Лук’янець, І. Литовченко, Є. 

Ромата, Г. Ріжкової, Н. Норіциної, Е. Голубкової, А. Пілько, В. Пилипчук та ін. 

Зростання конкуренції на фармацевтичному ринку України змушує 

багато компаній шукати принципово нові моделі розвитку, формувати нову 

філософію існування в мінливій системі охорони здоров’я. Намагаючись 

зберегти рівень рентабельності, фармацевтичні фірми вживають заходів щодо 

підвищення ефективності виробництва та оптимізації структури витрат. Отож, 

які існують цілі та засоби комунікаційної політики на фармацевтичному ринку? 

Комунікаційна політика підприємства являє собою поєднання засобів 

реклами, персональних продажів, стимулювання збуту та формування 

громадської думки [1]. 

Цільовими споживачами фармацевтичного ринку є люди, що віддають 

перевагу високоякісним медичним препаратам. 

Основними цілями підприємств є : 

- підвищення лояльності потенційних та реальних споживачів до 

аптечної мережі; 

- максимальне інформування споживачів про аптечну мережу, та її 

місце знаходження; 

- інформування споживачів щодо Інтернет сайту; 

- розробка різних акційних програм, та програм постійного споживача; 

- розповсюдження інформації в соціальних мережах; 

- участь в благодійних організаціях; 

- підписання різних партнерських угод. 

У своїй діяльності підприємства використовують такі складові комплексу 

маркетингових комунікацій: реклама, стимулювання збуту та ін. 

Багато фармацевтичних компаній рекламують свою продукцію в пресі, 

Інтернеті, на телебаченні, радіо, білбордах. 

Головним засобом комунікаційної політики є брендинг, що створює 

певну репутацію та імідж товару, а також є рекламною підтримкою впродовж 

усього існування даної торгової марки. 

Для стимулювання продажів своєї продукції фірми проводять промо- 

акції, що значно збільшує обсяг збуту продукції та підтримує імідж 
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підприємства. 

Одним з ефективних засобів комунікаційної є паблік-рілейшнз. Каналами 

комунікації PR - кампанії підприємств є телебачення, статті та ін [4]. 

У своїй діяльності фармацевтичні компанії застосовують такий засіб, як 

прямий макретинг. Пряма реклама дає можливість точно визначити та 

регулювати контингент своїх адресатів. Він є дуже гнучким: збільшення або 

зменшення кількості реклами залежно від кількості покупців, яке намітив 

рекламодавець охопити, та від суми коштів, що можуть бути витрачені, 

вирішується негайно, без зайвих ускладнень [3]. 

Одним із найбільш ефективних засобів комунікації на певних стадіях 

процесу закупівлі є персональний продаж. Персональний продаж медичних 

препаратів підприємства може здійснюватися у такій формі як торговельний 

агент контактує з одним покупцем [2]. 

Не менш ефективним засобом є організація показу препаратів на вистав 

ках. Це можливість проінформувати громадськість шляхом демонстрування 

засобів. 

Важливим засобом комунікації є соціально-етичний маркетинг, який 

передбачає продаж товарів та послуг для окремих соціальних груп населення 

(пенсіонерів, ветеранів війни та праці, малозабезпечених, багатодітних осіб 

тощо). 

Отже, цілі та засоби комунікаційної політики на підприємстві є основою 

для всіх сфер ринкової діяльності, мета яких — досягнення успіхів у процесі 

задоволення сукупних потреб суспільства. Застосування різних інструментів 

маркетингових комунікацій на підприємстві призводить до збільшення обсягів 

продажу медичних препараті, і, як наслідок, збільшення прибутку. Також 

збільшується обізнаність споживачів про продукцію даного виробника, а також 

за допомогою інструментів маркетингових комунікацій створюється 

позитивний імідж підприємства. 
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СЕЗОННІ ЗНИЖКИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В час конкурентної боротьби, щоб вижити підприємствам слід приділити 

велику увагу маркетингу та збуту своєї продукції. До методів стимулювання 

збуту можна віднести непряме маркетингове ціноутворення – це політика 

підприємства стосовно знижок, торговельного кредитування. Непряме 

маркетингове ціноутворення має на меті заохотити споживачів до тривалого 

контактування з підприємством щодо придбання його продукції, збільшення 

обсягів її збуту, поліпшення іміджу підприємства. 

При цьому непряме маркетингове ціноутворення напрямлене не тільки на 

осіб,підприємства чи організації, які купують дану продукцію для власного 

споживання чи використання, а й на різноманітні торговельно-посередницькі 

організації, які купують товари для наступного перепродажу й отримання 

власних прибутків. 

Одним із найпоширеніших методів маркетингового непрямого 

ціноутворення є політика знижок, тому підприємства часто практикують 

надання різноманітних знижок із метою заохочення покупців придбати їх 

продукцію. Одним із видів знижок для підприємств виступають сезонні 

знижки. 

Слід зазначити, що проблеми формування цінової політики та 

дослідження поняття сезоної знижки достатньо висвітлені у працях багатьох 

авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних. Зокрема, найбільш повно і широко це 

питання висвітлено у працях: Бутинець Ф. Ф, Грабова Н. М, Грачова Р .Ф, 

Даньків Й. Я, Котлер Ф, Ларіна Р.Р, Лишиленко О.В, Муса Г, Петров А.М, 

Семенець А.О , Спірін О, Ханшман Г. та ін. Така значна увага у авторів до цієї 

проблеми пояснюється тим, що, знижка є невід’ємним елементом при 

формуванні ціни на, а правильний вибір її виду – є проблемою для підприємств 

в наш час. 

Сезонні знижки зазвичай мають три характеристики: 

1. Вони призначені для сприяння посиленню періодів низького попиту. 

2. Зазвичай вони визначаються датою, тобто мають чіткі дати початку та 

закінчення. 

3. Сума знижки, як правило, найвища для товарів з найменшим попитом 

[1]. 

Можливість використання цінових знижок при придбанні і продажу 

продукції важко переоцінити. У сучасній роздрібній торгівлі великі 

супермаркети й інші магазини роздрібної торгівлі зі значним вибором товарів 

усе частіше звертаються до такого методу залучення покупців, як надання 

всіляких сезонних знижок[2]. 

Сезонні знижки, а особливо літні, є найбільшою можливістю заощадити 

протягом року. На їх початку, в червні, у таких магазинах, як Adidas, Reebok, 
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New Balance, 4F чи мережах Reserved, Mohito, CROPP, House, ZARA, 

Stradivarius, Bershka, H&M можна купити речі зі знижкою 50%. Коли ж 

розпочинаються «глибокі розпродажі», у кінці липня - серпні, то товари 

продають і на 60% дешевше [3] . 

Варто відзначити, що знижки в розмірі від 5-ти до 10-ти відсотків не 

особливо приваблюють клієнтів і вважаються несуттєвими. Однак суттєвими, з 

точки зору споживача, є знижки більше 15-ти відсотків. Заради такої економії 

практично кожен покупець готовий звернутися за покупкою. 

Застосування знижок підприємству часто дає можливість збільшити 

прибуток. Наприклад, при низькій закупівельній ціні сезонного товару, який не 

користується високим попитом. Без зниження ціни такий товар може і зовсім не 

продатися. Однак оголошення знижки в 15 відсотків дозволить залучити 

покупця. Таким чином, продавець отримає очікуваний прибуток і можливо 

залучить нових клієнтів за допомогою сарафанного радіо, а клієнт залишиться 

задоволений покупкою і зекономленими коштами. 

У разі необхідності продажу залежалих товарів також роздрібні 

підприємства використовують сезонні знижки. Залежана на складі продукція є 

звичайним явищем, так як речі періодично виходять з моди, техніка застаріває, 

сезонний товар залежується через завершення сезону. Продаж такого товару 

малоймовірна, однак за умови надання знижок на нього може знайтися свій 

покупець. Варто відзначити, що деякі клієнти навіть чекають подібних знижок. 

Підприємства за допомогою сезонних знижок залучають нових покупців. 

Сьогодні практично всі споживачі займаються пошуком товарів та речей з 

більш низькими цінами. Тому навіть незначна знижка може позитивно 

відбитися на збільшенні потоку клієнтів [4-5]. 

Але просто залучити клієнта часто недостатньо для створення успішно 

бізнесу. Важливо зробити так, щоб він повернувся знову. Для цього можна 

зробити систему накопичувальних знижок, що збільшує економію клієнта з 

кожною новою покупкою. При цьому розмір знижки можна регулювати 

самостійно. Головне, щоб вона не приносила збитки. 

Сезонні знижки можуть поширюватися і на сферу послуг, і це може 

дозволити компанії утримувати цінну кваліфіковану робочу силу, навіть коли 

обсяги роботи зазвичай будуть дуже низькими в певний час року. Наприклад, 

туристичні компанії надають сезонні знижки для своїх клієнтів в зимову пору 

року для відпочинку в країнах з теплим кліматом. Власники компанії 

надзвичайно добре планують свої вигідні місяці, щоб прикрити свої збиткові, і 

змогти утримати найкращий персонал у цій галузі. Використання знижок 

дозволяє знижувати вартість операційних витрат до 30 %. Така економія 

вигідніша, ніж зовнішнє фінансування. 

Отже, сезонні знижки використовуються постійно і є потенційно 

корисним інструментом, який допомагає бізнесу управляти своїми 

нерівномірними схемами доходів протягом року та забезпечувати 

товарооборот. 
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ПСИХОЛОГІЯ СВІТЛА, КОЛЬОРУ ТА ФОРМИ У РЕКЛАМНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Вітчизняні підприємства здійснюють своє управління, спираючись на 

підходи та принципи різних управлінських концепцій – фінансової, 
конкурентної, товарної тощо. В сучасних умовах важливого значення набуває 
управління, засноване на маркетинговому підходів [1]. Світова кон’юнктура 
товарних ринків, вподобання та смаки споживачів у світі динамічно 
змінюються і ставлять перед компаніями нові виклики, які можуть бути 
вирішені шляхом здобуття більш стійких конкурентних переваг, ніж ті що вже 
здобуті, що може бути досягнуто завдяки маркетингово-орієнтованому підходу 
до ведення бізнесу [2]. Реклама займає особливе місце в системі маркетингу. 
Часто її виділяють у самостійний напрямок, проте, як свідчить світова 
практика, найбільшої ефективності реклама набуває лише в комплексі 
маркетингу. 

Реклама – це інформація, яка доноситься до споживача кількома 
способами, при цьому містить відомості про певний товар або послугу. Це 
робиться для популяризації продукції з метою привернути увагу до 
рекламованого об’єкту [3]. 

Сама реклама включає в себе багато факторів, зокрема, світло, форму та 
колір. Психологи вважають, що світло кидає виклик, світло закликає до дії. 
Відтінок освітлення також має величезне значення, викликаючи у людини різні 
настрої. В будь-якому разі необхідно керуватися принципом, що полягає в 

https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_4_56_april_2020_part_3.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_4_56_april_2020_part_3.pdf


92 

тому, що враховується точка зору покупця, а не продавця. Освітлення має бути 
таким, аби покупцеві з першого ж погляду була видна корисність товару і 
ставали явними їх переваги в порівнянні з конкурентними товарами [4]. 

Що ж до кольору та форми, то між колірним вирішенням реклами і 
природним сприйняттям людини існує певна залежність. Достовірно 
встановлено, що кожен колір викликає підсвідомі асоціації. Коли бачиш хороші 
рекламні фільми, перегортаєш буклети, роздивляєшся плакати, неодмінно 
звертаєш увагу на виразність колірних і просторових рішень. Все продумано до 
дрібниць. Все дуже красиво, все працює на мету – привернути увагу, зацікавити 
рекламованим товаром. Колір і форма емоційно впливають на людину. Колір 
може залучати і відштовхувати, вселяти відчуття спокою і комфорту або 
збуджувати і тривожити [4]. 

В Україні, як і загалом у світі, рекламу розглядають як провідну складову 
та інформативну силу маркетингових комунікацій. Підвищена зацікавленість 
психологічними факторами впливу реклами пояснюється переважно 
проблемами зі створенням нового продукту, оскільки, зважаючи на високий 
рівень життя, покупець висуває вищі вимоги і звертає більшу увагу на якість, 
ніж на ціну товару. Ринки товарів як повсякденного попиту, так і промислового 
призначення близькі до насичення, а можливості екстенсивного економічного 
розвитку вже майже вичерпані. 

Психологія реклами представляє собою розгалужену структуру понять, 
методик та прийомів. Вивчення психологічного портрету потенційного 
споживача дозволить зробити правильні акценти на споживчих якостях 
рекламованого товару та сформувати максимально сприятливі умови для 
прийняття рішення щодо придбання [5]. 

Оперування критеріями психології реклами дозволить створити рекламне 
звернення з максимальним охопленням цільової аудиторії, при чому 
особливість такого звернення не в масштабах впливу, а в співвідношенні 
кількості споживачів, що сприйняли рекламу та реалізували її в покупку. 

Такі фізичні характеристики об’єкта як колір, форма, розмір, запах та 
інші, багато в чому визначають уявлення людини про його властивості, а також 
у деяких випадках сприяють формуванню певної установки по відношенню до 
даного предмету, що пов’язано з усталеними стереотипами мислення та 
соціокультурними умовами діяльності людини, соціально-психологічними 
установками [4]. 

Результати цих досліджень сьогодні часто використовуються при 
мерчандайзингу у роздрібних магазинах. Таким чином, використовуючи 
рекламні технології по зміні фізичних характеристик стимулу, можна не тільки 
суттєво впливати на психоемоційний та інтелектуальний стан особистості, а й 
викликати неусвідомлювані асоціативні реакції, пов’язані як з культурно-
соціальним, так і з особистим життєвим досвідом. 

Використання різних методів рекламування, а безпосередньо в самій 
рекламі – методів професійного освітлення та колористики, фахівці 
привертають все більше і більше уваги потенційних покупців. За Уотсоном 
«люди-це машини, і їхню поведінку також можна передбачити як і дію 
машини». Саме Уотсон почав стверджувати, що рекламні повідомлення 
повинні робити акцент не стільки на змісті, скільки на формі і стилі, вони 
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мають справляти враження перш за все новим дизайном або чином. Тому 
науковий внесок Дж. Б. Уотсона в рекламний бізнес був досить значним. Інші 
проведені дослідження лише підтверджували його слова.  

Оскільки психологія світла, кольору та форми – це особливий вид 
підсвідомої маніпуляції, то реклама є найяскравішим прикладом. Вона впливає 
на вибір тієї чи іншої продукції, місця відпочинку та навіть вибір майбутньої 
професії. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 
З КУР’ЄРСЬКИМИ СЛУЖБАМИ 

 

Організація доставки замовлень – одне з ключових питань для інтернет- 

магазинів ще з часу появи ніші електронної комерції як такої. І досі багато 

гравців на цьому ринку не в змозі запропонувати досить широкий вибір 

варіантів доставки,   щоб   задовольнити   потреби   своїх   покупців. 

Відсутність гнучкості в плані вибору можливих варіантів доставки – одна з 

основних причин відмови від покупки і фактор, який впливає на конверсію. Уся 

справа в очікуваннях різних категорій покупців: якщо одні готові почекати, 

заощадивши на вартості доставки, то інші, навпаки, готові заплатити більше, 

але куплений товар потрібен їм якомога швидше. І завдання власника бізнесу – 

задовольнити потреби кожного з цих типів клієнтів. 

Існує декілька основних способів організації доставки замовлень з 

інтернет-магазину покупцеві, у кожного з яких є свої особливості. Один варіант 

краще підходить на старті, інший буде більш оптимальним для бізнесу з 
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великими оборотами, в загальному плюсів і мінусів вистачає. Тому давайте 

розберемо кожен із видів детальніше. 

Доставка товарів кур’єром. Цей спосіб організації доставки замовлень 

найбільш потрібний у великих містах і практично не має попиту з боку 

покупців у регіонах. Проблема в тому, що в невеликих містах немає 

відповідних служб, складно контролювати якість, та й вартість буде високою. 

Основний плюс в тому, що доставка кур’єром дає можливість клієнту 

отримати свій товар у той же день або протягом 24 годин. Ще один важливий 

момент – швидке отримання готівки, оскільки, наприклад, за умови післяплати 

поштою оборотність коштів може становити кілька тижнів. Виняток – такі 

відомі компанії, як ―Нова пошта‖ , у яких ці процеси добре відпрацьовані і 

потребують мінімум часу. 

На старті, звичайно ж, оплата роботи власних кур’єрів для невеликого 

інтернет-магазину буде занадто дорогим задоволенням, тому можна 

скористатися аутсорсингом кур’єрських послуг і укласти договір із компанією, 

яка на цьому спеціалізується. Наприклад, в Україні такі послуги пропонує 

Cargo  Express і  ―Нова  пошта‖ .  А  ось  коли  потік  замовлень  стане 

постійним, вже можна задуматися про організацію власної служби доставки. 

Важливий момент – необхідно добре ознайомитися з умовами договору, а 

саме з тим пунктом, у якому йдеться про відповідальність за одержуваний 

вантаж. Також зазвичай компанії, які працюють у сфері таких послуг, 

пропонують два тарифи – доставка в день отримання заявки і доставка 

наступного дня, різниця у вартості яких може істотно відрізнятися. 

Кур’єрська   доставка,   що   називається   ―до   дверей‖ ,   зазвичай   

коштує дорожче, ніж відправлення поштою або транспортною компанією, тому 

рекомендувати цей варіант можна для інтернет-магазинів, які пропонують 

негабаритні товари з хорошою маржинальністю для бізнесу. 

Транспортні компанії. Компанії, які займаються доставкою різних 

посилок, зокрема і замовлень з інтернет-магазинів, успішно працюють у всіх 

країнах СНД уже не перший рік. В Україні найбільш популярна «Нова Пошта», 

про яку чув уже, напевно, кожен користувач Мережі. Принаймні практично всі 

великі українські інтернет-магазини пропонують можливість доставки за 

допомогою цієї транспортної служби як одну з опцій. 

Основні конкуренти «Нової пошти» – такі компанії, як «Ін-Тайм» і «Міст 

Експрес». Фактично це трійка лідерів на ринку, оскільки через несприятливу 

ситуацію в економіці ускладнюється поява нових операторів. 

Серед переваг цього способу доставки можна назвати такі: 

 висока швидкість доставки, у декілька разів швидше, ніж 

звичайною поштою; 

 надійність, оскільки компанії дорожать своєю репутацією; 

 можливість доставки габаритних вантажів, наприклад меблів. 

Мабуть, єдиним недоліком такого варіанта роботи можна назвати високу 

вартість при доставці габаритних товарів. Але варто відзначити, що з кожним 

роком її ціна знижується. 

Основний аргумент на користь доставки замовлень транспортними 

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/kak-privlekayut-trafik-krupnejshie-internet-magazina-uaneta/
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компаніями – швидкість, особливо якщо йдеться про великі міста. Та й як і в 

випадку з Укрпоштою є можливість постоплати замовлення після його 

отримання, а цей спосіб зараз найбільш популярний в Україні. 

Отже сьогодні, коли користувачеві достатньо декількох кліків мишки, 

щоб порівняти пропозицію від кількох продавців, бізнес працює в умовах 

дійсно високої конкуренції. Тому при організації доставки ви повинні 

переконатися, що вибрали дійсно вигідне рішення. Потрібно впевнитися, що 

потенційна економія не відзначиться на якості, що може обернутися 

негативними наслідками для вашої репутації. Адже у випадку з проблемами 

при доставці насамперед покупець буде звинувачувати вас, а не перевізника.  

Крім гнучкості в плані вибору, не менш важливим моментом є і 

швидкість отримання замовлення покупцем. Час доставки товару з інтернет- 

магазину має відповідати очікуванням клієнтів. Тому оптимальний варіант – 

комбінація, наприклад, із таких варіантів, як Укрпошта або Нова Пошта, якщо 

потрібна відправка в регіони, що може зайняти кілька днів (покупець про це 

знає), і можливість отримати своє замовлення в той же день. Другий варіант 

можна успішно реалізувати шляхом домовленостей із компаніями, які 

пропонують аутсорсинг кур’єрських послуг. 

Питання організації доставки – одне з найважливіших для власника 

інтернет-магазину. Вирішити його треба насамперед і бажано ще до відкриття 

та початку продажів. Інакше проблеми з доставкою можуть відзначитися на 

успішності бізнесу і негативно вплинути на процес   його   розвитку. Питання 

організації доставки – одне з найважливіших для власника інтернет- магазину. 

Вирішити його треба насамперед і бажано ще до відкриття та початку продажів. 

Інакше проблеми з доставкою можуть відзначитися на успішності бізнесу і 

негативно вплинути на процес його розвитку. 
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На сьогоднішній час у світі ми спостерігаємо перерозподіл світових 

ринків, тотальну глобалізацію економіки, посилення конкуренції, поглиблення 

http://idivpered.ru/2012/07/logistikainternet-magazina-
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96 

спеціалізації країн, зміну джерел забезпечення конкурентоспроможності. 

Безумовно, такі процеси відобразилися на розвитку теоретико-методичних 

підходів у маркетингу. У той же час в умовах, коли серед ключових факторів 

успіху підприємств виокремлюють відносини зі споживачами, персонал та 

нематеріальні активи, концепція брендингу набуває більшого значення і стає 

відповіддю на потреби в нових формах забезпечення конкурентоспроможності 

товарів та послуг. З огляду на вищесказане, дослідження місця брендингу в 

розвитку сучасних маркетингових концепцій є актуальним. 

Провівши оцінку ефективності діяльності підприємства, можна сказати, 

що потрібно збільшити збутову діяльність за допомогою удосконалення 

маркетингової діяльності. 

Збутова діяльність повинна забезпечити: інформацію про зовнішні умови 

функціонування підприємства, тобто надійну, достовірну і своєчасну 

інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смаки і 

вподобання покупців; створення товарів, які найбільш повно задовольняють 

вимоги ринку, необхідний вплив на споживача, попит, ринок для забезпечення 

максимально можливого контролю над сферою реалізації. 

Методи маркетингової діяльності полягають у проведенні аналізу 

зовнішнього середовища підприємства і формуванні бази даних для його 

оцінювання і можливостей, аналізу реальних і потенційних споживачів; у 

розробці концепції створення нових товарів і/або модернізації старих; 

плануванні товароруху і збуту; у забезпеченні формування попиту і 

стимулювання збуту; забезпеченні цінової політики; забезпеченні безпеки 

використання товару і захисту навколишнього середовища; в управлінні 

маркетинговою діяльністю як системою, тобто планування, виконання і 

контроль маркетингової програми. 

Найбільш універсальною для підприємств, є схема дій, що передбачає 

такі етапи: 

1) фокусування на максимальному задоволенні потреб споживачів; 

2) перегляд, уточнення або визначення нового цільового споживача; 

3) глибше дослідження споживчого тренду; 

4) визначення конкретних маркетингових бізнес-процесів, у яких 

допущена помилка, виправлення даної помилки та удосконалення цих бізнес- 

процесів, впровадження маркетингових інновацій; 

5) оптимізація комунікаційного процесу із споживачем; 

6) створення ефективнішої рекламної кампанії; 

7) якщо виконані дії не призвели до очікуваного результату, то 

необхідно розробити нову маркетингову стратегію. 

Стосовно питання брендингу в системі маркетингових комунікацій можна 

зробити висновки, що бренд є ключовим елементом діяльності підприємства, 

який концентрує в собі споживчу цінність продукції та є джерелом 

конкурентоспроможності підприємства. Вся діяльність підприємства повинна 

бути спрямована на забезпечення формування бренда. Це означає, що бренд 

визначає не всі параметри комплексу маркетингу, а тільки комунікацій або 

продукту. Концепція бренда втілюється в ціновій, товарній, комунікаційній та 
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розподільчій політиці підприємства і не є частиною комплексу маркетингу. 
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО  ПІДПРИЄМСТВА 

 

Купівлю будь-якого товару можна планувати, а можна здійснювати 

імпульсивно. Відомо, що до 2/3 всіх рішень про купівлю споживачі приймають, 

стоячи перед прилавком. Більше того, якщо покупка певного товару 

попередньо запланована (а таких, відповідно, більше третини), 7 з кожних 10 

покупців ухвалюють рішення про вибір на користь тієї чи іншої торгової марки 

знову ж таки в торговому залі [1, c. 236]/ 

Таким чином, виходить, що у 9 з кожних 10 покупців, що прийшли в 

магазин за покупками, немає остаточно сформованого рішення щодо того, 

наприклад, молоко якої марки вони куплять і куплять чи вони газовані напої. 

Комплекс заходів вироблених в торговому залі і спрямованих на 

просування того чи іншого товару, марки, виду або упаковки називається 

мерчандайзинг [2, c. 268]. 

Його головне завдання полягає в якнайшвидшої реалізації товарів у 

пункті продаж і організації загального збільшення обсягів продажу. 

Найпершою метою збуту є збільшення загального обсягу покупок шляхом 

полегшення цього процесу задля клієнта. Зі збутом пов'язано все: і потік 

покупців, і товарообіг, й доходи. А, щоб конкретний товар належним чином 

було представлено в магазині, його треба правильно розташувати й надати 

йому образність. Інакше висловлюючись, уявити товар лицем [3, c. 77]. 

Також існує таке поняття як візуальний мерчандайзинг - комплекс заходів 

що здійснюється в торговому залі з метою збільшення обсягу продажу та 

просування товару, марки, бренду шляхом спеціального їх розміщення, 

оформлення простору всього магазину, вітрин та стелажів для представлення 

споживачу як найбільше інформації про товар. 

Мерчандайзинг як організаційно-управлінський метод виконує такі 

основні завдання: 

- забезпечує сумісність внутрішньо-магазинних технологій з 

http://obolon.ua/ua
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особливостями поведінки покупців; 

- створює атмосферу в магазині, підвищує культуру торгівлі, імідж 

підприємства; 

- підтримує баланс між структурою потреб і асортиментом, а також 

споживчими характеристиками товарів; 

- стимулює процес продажу товарів при збалансованому розподілі 

пізнавальних ресурсів покупців [4]. 

Отже, мерчандайзинг – це комплекс заходів у торговельній точці, метою 

яких є підвищення попиту на продукцію; мистецтво представити товар у 

торговому залі. Ці заходи дозволяють сформувати у споживачів позитивний 

імпульс, спрямований не тільки на купівлю, а також на створення іміджевого 

образу торгової марки у свідомості покупця. 

В сучасній конкуренції успішними можуть бути компанії, конкурентні 

переваги яких базуються на ефективності та продуктивності, отриманими 

завдяки використанню сучасних наукомістких технологій, пропонуванню 

унікальних продуктів та послуг [5]. Використання таких сучасних 

маркетингових інструментів як мерчандайзинг є передумовою формування 

стійких конкурентних переваг вітчизняних підприємств. 
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Маркетингові дослідження, вивчення зовнішнього і внутрішнього 

середовища та його регулярний моніторинг для будь-якого підприємства є 

важливим елементом стратегії успішного розвитку в умовах ринкової 
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економіки. Роль досліджень зростає багаторазово в умовах несформованості 

свого сегмента ринку або при невизначеності нового бізнесу [1]. 

Для формування рекламної стратегії підприємства необхідно знати: свого 

потенційного покупця та його можливості; дані про наявність схожого товару; 

про конкурентів. Для того, щоб дізнатися цю інформацію потрібно проводити 

маркетингові та рекламні дослідження ринку. 

Роль маркетингових та рекламних досліджень на підприємстві з кожним 

роком підвищується, це пов’язано з постійними змінами ринкових умов і 

прискорення темпів науково-технічного процесу [2]. 

Найбільш типовими завданнями менеджерів, які займаються 

маркетинговими та рекламними дослідженнями є: вивчення характеристик 

ринку, виміри потенційних можливостей ринку, аналіз розподілу часток ринку 

між фірмами, аналіз збуту, вивчення тенденцій ділової активності, вивчення 

товарів конкурентів, короткострокове прогнозування, вивчення реакції на 

новий товар і його обсяг, довгострокове прогнозування, вивчення політики цін 

[3]. 

Основні завдання які повинні вирішувати маркетингові дослідження є 

такі: дослідження ринку та його основних суб'єктів, тобто поведінки 

споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контактних аудиторій, 

аналіз та прогнозування кон'юнктури ринку; оцінка конкурентних позицій 

підприємства та його продукції на ринку і розробка на підставі цього 

рекомендацій з її покращання; розробка рекомендацій щодо формування 

товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на підставі 

дослідження ринку; прогнозування збуту на товари підприємства. Проведення 

маркетингових досліджень направлене також на: пошук потенційних покупців; 

детальний аналіз потреб існуючих покупців; розрахунок співвідношення 

попиту і пропозиції; дослідження поведінки та мотивацій покупців; визначення 

конкурентоспроможності товарів і послуг; орієнтація виробництва на 

"потрібний" товар як для покупців, так і для фірми-виробника; обрання 

цільового (спеціального, ефективного) ринку збуту власних товарів для його 

поступового захоплення [4]. 

Необхідною умовою ефективного дослідження є прийняття рішення в 

галузі маркетингу і комунікацій. Рекламне дослідження ринку передбачає 

збирання, систематизацію й аналіз даних, необхідних підприємству для 

вирішення комунікаційних завдань, задоволення потреб споживачів у товарах, 

послугах чи ідеях. Одним із різновидів маркетингових досліджень є рекламні. 

Проведення рекламних досліджень спрямоване на: формування або оцінювання 

реалізації рекламної стратегії розроблення рекламних повідомлень і рекламних 

кампаній; контроль за ефективністю рекламних заходів [5]. 

Отже, маркетингові та рекламні дослідження ринку збуту, прогнозування 

попиту на конкретну продукцію, тенденцій ціноутворення, визначення 

маркетингової політики конкурентів впливають на прийняття рішень у 

рекламному менеджменті щодо формування рекламної стратегії. Рекомендації, 

одержані в ході досліджень, є підставою для маркетингових дій щодо 

виготовлення товару, ціноутворення, системи і розподілу продукту 
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ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ 

 

Динамічний характер сучасної української економіки в умовах ринку 

викликає неабиякі труднощі в управлінні ціновою політикою підприємства. 

Теорія ціноутворення в ринкових умовах пропонує надзвичайно широкий 

спектр наукових методів встановлення ціни та способів її зміни в бік 

підвищення чи зниження. Тому вкрай важливо грамотно обирати та 

обґрунтовувати цінову стратегію підприємства з урахуванням економічної 

кон’юнктури ринку 

Для ефективного управління процесом ціноутворення необхідно мати 

більш-менш точну інформацію про витрати на здійснення тих чи інших видів 

діяльності, а всередині цих видів діяльності — про витрати на виробництво і 

реалізацію окремих типів продукції (робіт, послуг). 

Для ціноутворення у ринковій економіці безпосередньо на підприємстві 

потрібні певні умови. Основні з них: економічна самостійність, комерційні 

умови діяльності, захищеність, конкуренція на ринку, рівновага ринку [1-3]. 

Можна навести доволі об'ємний перелік завдань, які слід вирішувати 

підприємству з тією чи іншою періодичністю для формування ефективної 

політики ціноутворення: 

— встановлення нижнього рівня ціни на продукцію (роботи, послуги), яка 

випускається; 

— обґрунтування зміни асортименту (зняття з виробництва одних видів 

продукції, освоєння випуску нових тощо); 

— оцінка заходів щодо вдосконалення технології та організації 

виробництва; 
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— оцінка маркетингових заходів; 

— оцінка конкурентоспроможності товарів та ін. 

Спільним для усіх цих завдань є те, що ухвалення відповідного 

управлінського рішення можливе лише за наявності інформації про склад 

витрат, які включаються у ціну продукції [4-5]. 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», витрати – це зменшення економічних 

вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) [5]. 

Будь-яке виробництво має два види витрат: поточні та капітальні. 

Поточні витрати — це короткострокові витрати, що повністю списуються 

у той же період, в який вони сталися. Саме на підставі поточних витрат 

формується ціна продукції. 

Капітальні витрати — це довгострокові витрати, що амортизуються (їхня 

вартість поступово зменшується) впродовж кількох років згідно з правилами 

податкового обліку. Ці витрати покриваються з прибутку. 

В цілому можна вважати,   що   витрати   —   це   зменшення економічних 

вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власниками). Однак для правильного формування 

ціни необхідно знати склад витрат. 

Кажучи про витрати на виробництво окремих товарів, необхідно 

розглядати витрати операційної діяльності (деякою мірою аналог повної 

собівартості), які, у свою чергу, поділяються на: 

собівартість   реалізованої    продукції    (витрати,    безпосередньо 

пов'язані з виробництвом продукції); 

адміністративні витрати; витрати, пов'язані зі збутом; інші операційні 

витрати. 

Склад витрат операційної та інших видів діяльності підприємства 

розглянемо      нижче.      Проте      не       всі       види       зменшення 

економічних вигод підприємства належать до витрат. Відзначають п'ять видів 

витрат, що не визначають витратами і не включають до звіту про фінансові 

результати [1-3]: 

– платежі за договором комісії, агентськими угодами та іншими 

аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;  

– попередня авансова оплата запасів, робіт, послуг; погашення 

одержаних позик; 

– зменшення власного капіталу при його вилученні або розподілі 

власниками чи витрати, які не можуть бути достовірно оцінені; 

– витрати,   що    відображаються    зменшенням    власного    капіталу    у 

тих   випадках,   якщо   це   передбачено    стандартами    бухгалтерського 

обліку. 

Якщо визначена основна мета діяльності підприємства в залежності від 

типу ринка на якому здійснюється його діяльність, то тоді спрощується і 

полегшується   вибір   методів   ціноутворення   на   підприємстві   з 
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урахуванням фактору витрат. Витрати і прибуток   складають   мінімальну ціну 

товару. Найпростіший спосіб утворення ціни: при відомих витратах додати 

прийнятну норму прибутку. Однак навіть якщо ціна тільки покриває витрати, 

немає гарантії, що товар буде куплений. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ 

СТРАТЕГІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

При виходжені на зовнішній ринок підприємство потрапляє в умови 

сильної міжнародної конкуренції. В даних умовах може позитивно вплинути 

лише застосування сучасних методів управління. 

Підприємці повинні розглядати новітні маркетингові підходи для 

застосування регулюючих механізмів в зовнішньоекономічних зв’язках із 

застосуванням факторів пропозиції і попиту. Також слід зазначити, що 

протиріччя інтересів виробників і споживачів зумовлювати об’єктивну 

необхідність регулювання маркетингових досліджень. 

Головним місцем в системі міжнародного маркетингу є дослідження 

іноземних ринків. Це відбувається за певною схемою. Перше і головне це 

попереднє вивчення ринків країн, що можуть цікавити підприємців. Далі йде 

вибір найбільш сприятливого середовища чи регіону країни. Наступним 

пунктом слід визначити метод присутності підприємства на цьому ринку. 

Визначення пропозиції в розрізі товарів, послуг і цін, пристосованих і до 

сприятливих, і до несприятливих варіантів ринку є важливою ланкою. 

https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_4_56_april_2020_part_3.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_4_56_april_2020_part_3.pdf
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За таких умов важливою метою маркетингових досліджень є зменшення 

ризиків в прийнятті рішень. 

Маркетингові дослідження, що проводяться на закордонних ринках 

мають два великих пункти: перший - це дослідження ринків; другий – це 

дослідження можливостей підприємства. 

Також слід зазначити, що існують певні відмінності між маркетинговими 

дослідженнями іноземних та українського ринків. Головними з них є: 

– складність одержання початкової інформації; 

– недостатня кількість або навіть відсутність вторинної інформації; 

– великі витрати на проведення досліджень; 

– необхідність більшої кількості знань на дослідженні ринків різних 

країн. [3] 

Дослідження можуть проводитись підприємством або на його замовлення 

спеціалізованими мaркетинговими фірмами. Ефективність таких досліджень 

залежить від конкурентоспроможності, аналізу, системності та кількості джерел 

інформації. 

За допомогою маркетингових досліджень можуть бути знайдені шляхи 

взаємних інтересів виробників і споживачів, для чого необхідно володіти 

інформацією яка стосується економічних інтересів споживачів та виробників, 

визначити усі розбіжності інтересів, знайти спосіб їх зменшення шляхом 

розробки якісної маркетингової стратегії. 

При маркетингових дослідженнях виділяють внутрішній та міжнародний 

напрями. 

У зoвнішньoекономічній діяльнocті вітчизняних підприємств лідируючі 

позиції займає маркетинг зорієнтований на міжнародний маркетинг. 

Міжнародний маркетинг має декілька стадій планування: 

– аналіз середовища діяльності підприємства; 

– прогнозування спрямувану на розвиток; 

– визначення порядок завдань на основі первинних завдань 

підприємства; 

– визначення переважних напрямків діяльності; 

– поділ іноземних ринків на сегменти, вибір цільових сегментів; 

– розробка виходу на сегментовані підприємства іноземних ринків та 

поведінки на них; 

– розробка комплексу маркетингових заходів; 

Оптимальна стратегія під час виходу на зарубіжні ринки компанії, що 

перебуває на розвиваючійся стадії міжнародних відносин, є розробка власного 

механізму обрання найвигіднішої стратегії звертаючи увагу на ринкові умови 

та фактори, що є головними на даному ринку, це можуть бути 

конкурентоспроможність, доцільна кількість ресурсів, чітка структура попиту, 

чітка ціль та місія. 

Виділяють основні критерії класифікацій маркетингових стратегій: 

- залежно від терміну реалізації, стадії життєвого циклу товару; 

-загального стану фірми-виробника; 

-за елементами комплексу маркетингу; 
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- видом диференціації; 

-методом обрання цільового ринку; 

-за ступенем сегментації ринків збуту [2]. 

Стратегія маркетингу є важливим елементом успіху діяльності 

підприємства, так як забезпечує аналіз різних сторін діяльності та формує 

комплекс дій для досягнення цілей функціонування підприємства. Розглядаючи 

стратегічний маркетинг як складову здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності, слід звернути увагу на онлайн-маркетинг, який останнім часом 

набуває все біль- шої ваги в загальній маркетинговій стратегії. Використання 

засобів Інтернет для створення власного сайту та його про- сування, реклами, 

пошуку партнерів чи клієнтів дають змогу підприємству отримати доступ до 

великої кількості даних, технологій та значно розширити власні можливості 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В процесі прийняття рішення про покупку споживачі все частіше 

керуються додатковими перевагами, які створює маркетингова політика 

кондицій, стимулювання збуту або програм лояльності. Отже, за таких умов 

маркетингова діяльність сучасних підприємств має розпочинатися з 

маркетингових досліджень, що дозволить зорієнтуватися та визначити саме ті 

маркетингові інструменти, за дію яких споживач буде згоден заплатити 

додаткові гроші та обрати наш товар. Під час досліджень вивчають смаки, 

потреби, поведінку споживачів, починають розуміти, які мотиви спонукають 

споживачів здійснити покупку. Глибоке розуміння поведінки споживачів на 

зарубіжному ринку дасть змогу підприємству ефективно задовольняти потреби 

споживачів та бути конкурентоспроможним.  

Передусім, аспекти маркетингових досліджень розглядаються в працях 

іноземних авторів Ф. Котлера, Г. Армстронга, Д. Сондерса, В.Вонга, В. 

Руделіуса, Нареш Малхотри, Є.П. Голубкова, а також вітчизняних науковців 



105 

С.С. Гаркавенка, Є.В. Крикавського, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сороки та 

інших.  

Метою даної роботи є узагальнення особливостей органiзацiї 

маркетингових дослiджень на підприємстві. 

Дослідження ринку - це ціла систематична діяльність, спрямована на збір, 

аналіз та інтерпретацію інформації про ринкові процеси. Дослідження ринку 

дозволяє визначити основні ринкові механізми, такі як попит, пропозиція, ціни, 

а також поведінка споживачів та діяльність у сфері конкуренції.  

Нині дослідження ринку є основою успішного бізнесу, проведені аналізи 

допомагають підприємцям приймати правильні рішення, інвестувати лише в 

проекти з потенціалом та адаптувати маркетингову стратегію до сучасних 

вимог ринку. Крім того, в епоху боротьби за якомога більшу кількість клієнтів 

використання маркетингових досліджень дозволить компанії ефективно 

функціонувати та може дати значну конкурентну перевагу [1, с. 83].  

Маркетингові дослідження - це широка сфера діяльності, пов'язана із 

систематичним збором, обробкою та аналізом даних зі сфер компетенції 

маркетингу промислового підприємства. Вони мають на меті не лише 

ідентифікувати проблеми, але й виявити ринкові можливості стосовно 

досягнення бажаних конкурентних позицій на конкретному ринку [2, с. 87]. 

Під час проведення дослідження маркетингового середовища необхідно 

дотримуватися наступних принципів: 

- об’єктивність передбачає адекватне відображення отриманих даних та 

результатів; 

- системність – ретельний аналіз усієї сукупності чинників, суб’єктів та сил 

маркетингового середовища, виділення структурних складових, визначення 

ієрархічних зв’язків і взаємопідпорядкованості процесів і явищ; 

- комплексність – вивчення явищ і процесів, які відбуваються у 

маркетинговому середовищі у всій повноті, взаємозв’язку та розвитку; 

- точність – дослідження маркетингового середовища повинні 

засновуватися на певних джерелах інформації (власних, офіційних, зібраних 

тощо); 

- ретельність – використання різноманітних інструментів і методів, 

проведення необхідних підрахунків; 

- регулярність – дослідження чинників маркетингового середовища 

повинні проводитися систематично для своєчасного виявлення змін та їх 

урахування під час підготовки та прийняття управлінських рішень. 

До базових цілей маркетингових досліджень, які проводять  підприємства, 

можна віднести наступні: 

1) розробка загальної стратегії діяльності підприємства на ринку; 

2) формування маркетингової стратегії представлення товару на ринку; 

3) обґрунтування господарських рішень із формування асортименту, 

обсягів виробництва, термінів і умов представлення на ринку, методів збуту, 

вибору каналів товароруху, методів маркетингових комунікацій. 

До другорядних цілей маркетингових досліджень можна віднести: 

- пошукові - збирання додаткової інформації для виявлення проблеми; 
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- описові - детальний опис окремих фактів і явищ, які вказують на 

специфіку проблеми, а також їх взаємозв'язку та взаємовпливу; 

- експериментальні - перевірка маркетингових гіпотез і причинно-

наслідкових зв'язків попиту та характеристик товару чи споживача; 

- підтверджуючі - підтвердження інформацією вже сформованої думки, 

переконання, позиції чи точку зору керівника підприємства [3, с. 42]. 

Таким чином, проведення маркетингових досліджень необхідне для 

забезпечення стабільної і ефективної роботи вітчизняних підприємств різних 

форм власності та Процес дослідження попиту аналізує Ступінь взаємного 

впливу факторів, які обумовлюють попит Тенденції та імовірність зміни обсягу 

і структури попиту Ступінь впливу факторів на попит Динаміка структури 

попиту Фактори, які впливають на попит Фактори, які впливають на зміну 

попиту Фактори, які впливають на коливання попиту господарювання. Для 

вирішення цього питання на підприємствах слід створювати маркетингові 

відділи або делегувати ці функції маркетинговим аутсортинговим компаніям, 

які зможуть на високопрофесійному рівні забезпечувати організацію та 

здійснення маркетингової діяльності вітчизняних підприємств. 
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ДІАГНOСТИКА ЦІЛЬOВИХ СЕГМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах господарювання маркетингoва діяльність підприємств 

набуває найбільшoї ефективнoсті в разі здійснення управлінських захoдів, 

спрямoваних на цільoвий ринoк, зoрієнтoваних на сучасну кoнцепцію 

маркетингу, кoнцепцію ринкoвoї oрієнтації. 

Маркетингове управління підприємством полягає в орієнтації його на 

ринок та засновується на сучасній маркетинговій концепції, формуванні нового 

образу мислення і нового способу дії, розвитку комунікативних зв’язків 

підприємства з цільовим ринком [1]. Утім, передумoвoю цільoвoї ринкoвoї 

oрієнтації для підприємства пoстають маркетингoві засади, спрямoвані на вибір 

«власнoгo» сегмента ринку та фoрмування з ним дoвгoтермінoвих віднoсин. 

Мoва йде прo прoцеси сегментування ринку та пoзиціювання. 

Oрієнтуючись у свoїй діяльнoсті на маркетингoву кoнцепцію, 

підприємствo має на меті завoлoдіти спoживачем, у пoдальшoму завoювати 

ринoк, стати лідерoм на ньoму. Дoсягнення таких умoв пoтребує складнoї 
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рoбoти, пoв’язанoї із крoпіткими дoслідженнями ринку, діагнoстикoю йoгo 

цільoвих сегментів, виявленням дoцільнoї для пoдальшoї взаємoдії групи 

спoживачів та рoзрoбленням маркетингoвих захoдів, які дoзвoлять у 

пoдальшoму дoсягти пoставленoї мети. 

Теoретикo-метoдoлoгічні та практичні аспекти цільoвих сегментів 

підприємства дoсліджувались у працях як інoземних, так і вітчизняних 

наукoвців Кoтлер Ф., Келлера К.Л., Вoйчака   А.В.,   Карпенкo Н.В., Зoзульoва 

O.В., Старoстіна А.O. 

Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв 

метoдoлoгічних засад діагнoстики цільoвих сегментів підприємства. 

Oдним з етапів маркетингoвoї діяльнoсті підприємства є сегментація 

ринку для кoжнoгo тoварнoгo асoртименту – oснoвний метoд маркетингу, за 

дoпoмoгoю якoгo підприємствo ділить ринoк з урахуванням результатів аналізу 

за певними oзнаками на деякі сегменти спoживачів. Вoна здійснюється для 

наступнoгo виділення цільoвих сегментів, щo пoтребують різнoгo підхoду в 

стратегії рoзрoбки нoвих видів прoдукції, oрганізації руху тoварів, реклами та 

метoдів стимулювання збуту [2, с. 29; 3]. 

Сегментування ринку – це виoкремлення певнoї кількoсті пoкупців, щo 

мають аналoгічну реакцію на кoмплекс маркетингoвих засoбів підприємства, 

тoбтo oднакoвo сприймають параметри тoвару, йoгo ціну, місце збуту та 

маркетингoві кoмунікації. 

Гoлoвнoю підставoю для сегментації ринку є бажання керівника 

підприємства здійснювати свoю ринкoву діяльність з меншими витратами на 

 пoшук цільoвих клієнтів. Для підприємств спoживчoї кooперації гoлoвна мета 

пoлягає не стільки в oбранні групи спoживачів, а у більш пoвнoму визначенні їх 

пoтреб, oскільки цільoвий ринoк для підприємств спoживчoї кooперації 

складається здебільшoгo з цільoвих спoживачів, які є oснoвними спoживачами 

прoдукції підприємств системи. Саме маркетингoва діяльність підприємства 

визначає ті притаманні спoживачам характеристики, на які пoвинні 

oрієнтуватися підприємства в свoїй діяльнoсті. 

Найчастіше, oбираючи цільoвий ринoк, підприємства спoживчoї 

кooперації oрієнтуються на oбмежений сегмент ринку (групу спoживачів), щo 

висуває дo кoнкретнoї тoварнoї прoпoзиції чи пoслуги схoжі вимoги, які 

oднoчаснo відрізняються від вимoг і пoбажань інших сегментів ринку. 

Oднoзначнo, щo підприємства системи, oрієнтуючись на прoцес 

сегментації, пoвинні oбрати за мету максимальне прoникнення підприємства на 

oбрані сегменти замість рoзпилення зусиль на весь ринoк і максимальне 

задoвoлення пoтреб спoживачів на oбраних сегментах. 

Oснoвні цілі сегментації для підприємств як: 

- пoшук на ринку такoї кількoсті платoспрoмoжних пoкупців, пoпит 

яких підприємствo змoже задoвoльнити в найближчий час і в найближчій 

перспективі; 

- виключення тих пoкупців, чий пoпит краще змoжуть задoвoльнити 

кoнкуренти; 

- кoнцентрація зусиль тільки на тих пoкупцях, пoтреби яких 
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підприємствo мoже задoвoльнити краще, ніж кoнкуренти; 

- підвищення ефективнoсті маркетингoвoї діяльнoсті підприємств за 

рахунoк підвищення прибуткoвoсті рoбoти з oбраними спoживачами. 

Сегментування ринку здійснюється переважнo у два етапи, щo 

відпoвідають двoм рівням пoділу ринку: макрoсегментування і 

мікрoсегментування. На рівні макрoсегментування як oзнаки сегментування 

oбирають лише загальні характеристики й критерії. Детальніше базoвий ринoк 

пoділяється на рівні мікрoсегментування, oснoвна мета якoгo - у межах певнoгo 

ринку визначити сегмент спoживачів. Мікрoсегментування пoтребує 

ретельнішoгo аналізу відміннoстей oрганізацій-спoживачів у межах ринків 

тoвару, ідентифікoваних на стадії макрoсегментування. Далі мoже прoвoдитися 

більш «глибoка» макрoсегментація. Це зумoвлене тим, щo підприємства мають 

чіткo визначені технoлoгії, щo дoзвoляє тoчніше сфoрмулювати клас прoблем, 

щo вирішуються. 

Oснoвна відмінність мікрoсегментації від макрoсегментації пoлягає в 

тoму, щo в рамках мікрoсегментації виділення спoживачів відбувається вже на 

рівні oсoбливoстей пoведінки спoживачів, субдoмінуючих мoтивів та пoтреб 

спoживачів. 

Для тoгo щoб прoвести сегментацію, неoбхіднo виділити всі пoтреби (абo 

oбставини спoживання, абo oбставини пoкупки), систематизувати їх і 

запрoпoнувати свoї переваги та прoграму oбслугoвування для кoжнoї групи. 

Внаслідoк цьoгo ставлення підприємства дo рoбoти зі спoживачами змінюється. 

Пo-перше, навіть невелике підприємствo мoже без істoтнoгo рoзпoрoшення 

фінансoвих засoбів функціoнувати в декількoх сегментах. Пoдруге, змінюється 

ставлення дo пoкупця (клієнта), яке фoрмується на засадах задoвoлення тієї 

вигoди, пoтребу в яких він відчуває в даний мoмент. Не менш важливoгo 

значення набуває прoцес пoбудoви мoделі сегментації, де гoлoвним пoстає 

вибір oснoвних параметрів, які є критеріями сегментації [4]. 

Таким чинoм, кoжне підприємствo залежнo від тoвару та oсoбливoстей 

йoгo спoживання спрoмoжне рoзрoбити власні правила сегментації. Успішнo 

прoведена сегментація дасть мoжливість oдержувати дoбрі кoмерційні 

результати. При цьoму рекoмендується кoмбінувати схoжі сегменти на різних 

ринках, щo дає певні переваги. Мoжна ставитися дo кoмбінації сегментів як дo 

єдинoгo ринку і мати у зв'язку з цим пoмітну екoнoмію кoштів, призначених 

для прoведення маркетингoвих захoдів, oсoбливo щoдo фoрмування пoпиту та 

стимулювання збуту (реклама, зв'язки з грoмадськістю, цінoва пoлітика та ін.). 

На практиці більшість фірм сегментують ринoк лише за двoма критеріями: 

характеристики тoвару та oрганізаційспoживачів, oскільки, як правилo, 

підприємствo-вирoбник застoсoвує лише oдну певну технoлoгію, навіть якщo 

на ринку існують альтернативні. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В МАРКЕТИНГОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Актуальність досліджуваної теми обумовлена тим, що моніторинг 

споживача являє собою найбільш вагомий та пріоритетний напрямок у 

дослідженні діяльності підприємств. Адже прибуток компанії напряму 

залежить від споживача, який купує товари, що виробляє компанія. Вивчати 

психологію покупця необхідно для того, щоб дослідити певні категорії 

громадян, які потенційно могли б стати клієнтами компанії, їх звички, 

уподобання та мотиви, які приводять їх до виконання акту купівлі того чи 

іншого товару.[1] 

Питанням вивчення поведінки споживачів в маркетинговій діяльності 

підприємства присвятили свої дослідження зарубіжні та вітчизняні науковці, 

такі як: Вальтуха К.К., Римашевська Н.М., Головач А.В., Левін О.І., Рувінська 

Л.М., І.В. Альошина, А.В.Войчак, Т.С.Робертсон, В.П.Онищенко та інші. 

Метою даної роботи є дослідження факторів, що визначають поведінку 

споживачів. Поведінка споживача — одне з найскладніших со 

ціальноекономічних явищ. Вона не є суто раціональною чи виключно 

емоційною. Передусім, споживча поведінка є проявом моральної свідомості 

людини, оскільки не може бути етично нейтральною стосовно самого 

споживача та інших суб'єктів господарювання. Чинники, які формують 

поведінку споживача бувають двох типів: раціональні та емоційні [1-2]. 

До раціональних відносять: 

– Мотив економії; 

– Мотив якості товару; 

– Мотив здоров’я, безпеки та захищеності. 

До емоційних чинників відносять: 

– Мотив радості, фантазії, чутливості; 

– Мотив переваги над іншими; 

– Прагнення до індивідуальності та самореалізації. 

Особливість підходу до організації досліджень поведінки споживачів 

являє собою те, що в центрі уваги такого дослідження знаходиться мотивація та 
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психологічна реакція споживача на товар відповідно до його економічних, 

функціональних, фізичних та вікових обмежень. Для подолання реальних і 

потенційних загроз підприємствам життєво необхідно застосовувати 

маркетинговий підхід до управління господарською діяльністю. Сутність 

згаданого підходу полягає в тому, що стратегія підприємства розробляється на 

основі маркетингових досліджень ринку, потреб і купівельної поведінки 

споживачів, аналізу конкурентів. Маркетинговий підхід до управління 

передбачає організацію діяльності підприємства таким чином, щоб у кінцевому 

результаті пропонувати такі товари і послуги, які б найповніше задовольняли 

потреби і побажання споживачів на потенційних та реальних ринках збуту. Для 

успішної діяльності суб’єкта господарювання потрібно не лише пропонувати 

потрібний на ринку продукт, а й створювати конкурентні переваги, зміцнювати 

власні позиції на ринку. Тому особливої уваги менеджменту потребує 

налагодження партнерських відносин зі споживачами, кінцевими й 

індустріальними, посередниками, постачальниками, оскільки ефективна 

взаємодія із зазначеними суб’єктами впливає на формування конкурентних 

переваг. Таким чином, продовольчий ринок необхідно розглядати як сукупність 

різних. Теорія маркетингу розділяє споживачів на два типи: кінцевих та 

індустріальних, або інституційних. Кінцевий споживач купує товари для 

власного некомерційного споживання [3]. 

Отже, мотиваційна сфера покупця дуже різноманітна, оскільки 

формується під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників навколишнього 

середовища, які істотно впливають на вибір споживача, активізуючи його 

поведінку на ринку або, навпаки, ускладнюючи вибір [2-5]. Тому для повноти 

проведення дослідження об’єктивно необхідним, окрім інституційного підходу 

до визначення поведінки споживачів, вбачається розгляд і маркетингового 

підходу до цього питання. Адже одним із ключових елементів розуміння та 

управління досвідом споживача слід вказати можливість розуміти й 

контролювати реакцію споживачів на пропозиції фірми, визначати, яке їхнє 

ставлення та сприйняття. Розвиток маркетингових концепцій від концепції 

вдосконалення виробництва до концепції маркетингу партнерських відносин 

передбачав формування систем і принципів до визначення позиції та стратегії 

фірми на ринку, розуміння потреб і поведінки споживачів. 
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У сучасних умовах стає ймовірно, що для виживання і збереження 

довгострокової конкурентоспроможності підприємства забовязані постійно 
призвичаїти своє діяння до умов ринкового середовища. Успіхи чи невдачі 
вітчизняних підприємств багато в чому обумовлені відповідно наявністю або 
відсутністю знань специфіки управлінської діяльності. Для досягнення 
ефективної виробничої діяльності та стійкого фінансового стану підприємства 
необхідно впровадження нових прогресивних концепцій менеджменту зокрема, 
таких як логістика. Концепція логістичного менеджменту є 
найконструктивнішим підходом до управління матеріальними та супутніми 
потоками, яка відображає динамічність і складність господарської ситуації. 

Основні аспекти логістичного менеджменту на підприємстві відображені 
в роботах таких вітчизняних науковців як Б. Анікіна, В.Алькеми, А. 
Гаджинського, Є. Крикавський, Р. Ларіної, Б. Миротіна, М. Окландера, І. 
Поліщук, В. Сергєєва, О.Сумця, О.Тридіда та ін. 

Метою дослідження є розвиток теоретико-методичних підходів до 
визначення сутності інноваційного управління ланцюгами поставок. 

Відомі американські фахівці з логістики та маркетингу Д. Дж. Бауерсокс і 
Д. Дж. Клосс у своїй науковій роботі відзначають, що поняття логістичного 
менеджменту полягає «в створенні та налагодженні таких систем управління 
потоками матеріальних ресурсів недобудованого виробництва та запасів 
готової продукції, які б служили опорою для ділової стратегії господарської 
одиниці» [1, с. 27]. У той же час російські вчені В. Стаханов та В. Українцев 
розглядали логістичне управління, як синтез основних управлінських функцій, 
спрямованих на планування, організацію, контроль і регулювання економічних 
потоків у господарських системах для досягнення загальносистемних цілей з 
найменшими витратами [7, с. 174]. 

Слід зазначити, що підприємство можна розглядати як систему 
логістичного менеджменту, тобто як єдину організаційно-господарську 
структуру, що складається з власне компанії, постачальників сировини, 
матеріалів і комплектуючих виробів, споживачів готової продукції, системи 

https://are-journal.com/index.php/are/article/view/338/252
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складського і транспортного господарства [4, с. 248; 6, с. 27]. Логістичний 
менеджмент по суті являє собою управління інтегрованими бізнеспроцесами, 
пов’язаними з просуванням продукції і послуг. 

У зв’язку з тим, що сфера закупівель ресурсів, мaтеріалів для 
вирoбничого прoцесу розглядається і здійснюється логістичної системою, то 
логістичний менеджмент виступaє тим інструментом, який дoзволяє ефективно 
розподіляти і використовувати кошти підприємства так, щоб задовольнити як 
потреби виробника, так і потреби споживача [5, с. 245]. У свою чергу 
логістичний менеджмент на виробничих фірмах починається з приймання та 
обробки замовлення споживача, тобто якісне задоволення попиту від прийняття 
замовлення до доставки готової продукції кінцевому споживачеві, 
дотримуючись правил логістики [5, с. 245]. 

В даний час управління системoю логістики на підприємстві 
здійснюється централізовано чи, нaвпаки, може бути децентралізовано на рівні 
відділів [3, с. 116]. Централізована організація логістики припускає, що 
підприємство має службу логістики, яка керує всіма видами логістичної 
діяльності з єдиного центру. Децентралізована організація логістики, навпаки, 
передбачає, що пов’язані з логістикою рішення приймають окремо на рівні 
підрозділів або виробничих груп і часто в різних географічних регіонах [3, с. 
119]. Багато підприємств не мають відділу логістики, але все одно працюють 
досить ефективно. 

Р. Ларіна зазначає, що підприємства, які проводять зовнішньоекономічну 
діяльність, вважають за краще користуватися послугами третьої сторони або 
контрактними послугами, це так звана стороння логістика. Причиною тому 
служать складності глобальних логістичних операцій і різні труднощі 
управління системами розподілу в різних державах [3, с. 122]. Безумовно, 
зовнішньоекономічна логістика повинна відповідати всім вимогам, що 
пред’являються до логістики на внутрішньому ринку, але крім цього їй 
доводиться справлятися з більшою невизначеністю, породжуваної зростаючою 
відстанню, попитом, різноманітністю правил регулювання та документації. 

Слід звернути увагу на те, що керуючий логістикою на підприємстві 
звичайно відповідає за вирішення наступних проблем: транспорт та 
перевезення; контроль запасів і виробничих планів; управління продажами і 
замовленнями; обслуговування споживачів і складські операції на регіональних 
складах; управління складським господарством; дослідження в галузі логістики 
і вдосконалення системи [2, с. 126]. Керуючий логістикою також контролює 
процес постачання і відповідний йому інформаційний потік і систему зв’язку 
[3, с. 116]. На багатьох підприємствах сьогодні вводиться відповідальна посада 
менеджер-логіст. 

Основними взаємозв’язками в системі логістичного менеджменту є 
взаємозв’язки постачальників з організацією та організації з споживачами. 
Розширення міжнародної торгівлі вимагає від логістичних менеджерів знання 
світового ринку і уміння мислити в глобальних категоріях. Менеджерам треба 
добре уявляти собі бар’єри для міжнародної логістики, альтернативні варіанти 
вирішення проблем та способи їх застосування у нетрадиційних обставинах [1, 
с. 141]. І на внутрішньому, і на світовому ринках логістика підкоряється 
однаковим принципами, проте умови зовнішньоекономічної діяльності більш 
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складні і пов’язані з великими витратами. 
Отже, логістичний менеджмент покликаний забезпечити підвищення 

економічної ефективності в порівнянні з традиційними методами управління. 
Ключовою ідеєю, яка лежить в основі логістичного підходу до організації та 
управління економічною діяльністю, повинна бути ідея інтеграції всіх її 
складових, яка полягає в тому, що потоки матеріалів, фінансів та інформації на 
технологічно самостійних етапах і стадіях зв’язуються в загальній системі 
управління. 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
В умовах глобалізації світової економіки міжнародна торгівля виступає 

одним з найважливіших чинників економічного розвитку країн, що 
спрямований не лише на зростання макроекономічних показників держави, а й 
на послідовну її інтеграцію у світове господарство. Участь України в 
інтеграційних процесах об’єктивно зумовлена перевагами міжнародного поділу 
праці, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої держави від 
світового господарства. 

Проблеми та особливості розвитку зовнішньої торгівлі в сучасних умовах 
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вивчаються багатьма українськими та зарубіжними вченими. Комплексні 
дослідження проводяться на основі теорій міжнародної торгівлі таких видатних 
економістів, як: А. Сміт, Е. Хекшер, Б. Олін, В. Леонтьєв, П. Самуельсон та 
інших. 

Для України зовнішня торгівля виступає не лише джерелом валютних 
надходжень до бюджету, вона дає можливість зарекомендувати себе на 
зовнішній арені. Беручи участь у міжнародній торгівлі, країна отримує: 
можливість експортувати ті товари, у виробництві яких ширше споживаються 
ресурси, котрі є в них у порівняно великій кількості; можливість імпортувати 
такі товари, для виробництва яких потрібно було б витратити багато порівняно 
обмежених у неї ресурсів; ефект економії на більших масштабах виробництва, 
спеціалізуючись при цьому на більш вузькому наборі товарів [1]. 

Експортно-імпортні операції, відкривають країнам та споживачам, які в 
них живуть, доступ до товарів, виробництво яких є для них нетиповим, а з 
іншого – дає можливість підвищити ефективність господарювання завдяки 
спеціалізації. Кожна із сторін в обмін на частину своєї продукції може 
отримувати продукції більше, ніж вона могла б зробити сама, відмовившись від 
спеціалізованого виробництва [2]. 

У матеріально-речовому аспекті предметами експортно-імпортних 
операцій є кінцева продукція та інші матеріальні цінності-напівфабрикати, 
сировина, енергоносії, знаряддя праці. Для того, щоб українські 
товаровиробники мали успіх на зовнішньому ринку, необхідно нарощувати 
конкурентоспроможність українських підприємств у пріоритетних сферах, а 
для цього уряду необхідно сконцентрувати свою увагу на вирішенні таких 
завдань, як [3]: 

– прийняття державних програм розвитку експортного потенціалу й 
структурної перебудови економіки з орієнтацією на високотехнологічний 
розвиток і створення міжнародних конкурентних переваг; 

– забезпечення присутності українських експортерів на пріоритетних 
для нашої країни ринках і створення умов для успішного просування на нові 
зарубіжні ринки, особливо ринки наукомістких товарів та послуг. 

Традиційними для національних підприємств конкурентними перевагами 
є низька ціна праці і сировини, що дозволяють підтримувати експортно- 
сировинну орієнтацію та утримувати позиції на зовнішніх ринках. Однак такі 
переваги перестають бути високоефективними [4]. Сучасні реалії вимагають від 
них пошуку шляхів більш ефективного задоволення потреб ринку та 
споживачів, перегляду традиційних підходів, принципів і методів управління. 
Найбільш ефективні результати в управлінні підприємством, з нашої точки 
зору, забезпечує використання підходів маркетингової концепції управління, 
яка орієнтована не тільки на виявлення та задоволення запитів споживачів, але 
й на врахування інтересів усіх інших зацікавлених суб’єктів ланцюгів поставок 
продукції та суспільства [5]. Для експортно-орієнтованих вітчизняних 
підприємств ланцюги поставок продукції містять ланки, які знаходяться в 
інших країнах. Тому важливим є врахування інтересів закордонних 
стейкхолдерів даних ланцюгів. 

Отже, нині вітчизняна економіка характеризується відсутністю вагомих 
здобутків у сфері зовнішньої торгівлі. Тому важливо переглянути та доповнити 
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іншими перспективними напрямами зовнішньоторговельної політики обраний 
вектор аграрно-сировинного розвитку, як такий, що є кроком назад і зменшує 
потенційні можливості нашої країни на світових ринках в умовах глобалізації. 
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УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В УРАХУВАННЯМ 
МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ 

 
Завдяки здійсненню сукупності функцій логістика і маркетинг тісно 

пов'язані матеріальними, фінансовими, інформаційними, товарними та іншими 
потоками з ринками і з усіма суб'єктами ринкової системи. 

Як вже зазначалося вище, маркетингова діяльність підприємства 

пов'язана перш за все з комплексом функцій від вивчення попиту до просування 

товарів і послуг на ринок, включаючи післяпродажне обслуговування, а 

логістика спрямована на організацію забезпечення виробництва всіма видами 

ресурсів і оптимізацію управління потоковими процесами. Таким чином, 

логістика та маркетинг взаємодоповнюють один одного, так як в сукупності 

вони зумовлюють політику і спрямованість виробничої, постачальницької і 

збутової діяльності суб'єктів ринкових відносин. 

Отже, логістика та маркетинг представляють собою тісно інтегровані 

напрямки виробничо-комерційної діяльності. Чим ширше і динамічніше 

номенклатура продукції, що випускається, тим складніше проблеми управління 

процесами в усіх сферах виробничо-господарської діяльності (у матеріально- 

технічному забезпеченні, виробництві, збуті, менеджменті, фінансуванні тощо). 

Якщо дані проблеми вирішити неможливо або їх рішення обходиться 

невиправдано дорого, то доводиться вносити корективи в асортиментну 

структуру, виробничу програму, бюджет підприємства, а також в маркетингову 
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стратегію і тактику продуцента. Зв'язки між маркетингом і логістикою 

настільки сильні і переплетені, що іноді буває важко розділити сфери інтересів 

цих двох ключових функцій будь-якого бізнесу. І все-таки ототожнення 

маркетингу з логістикою, на нашу думку, неправомірно. Логістика і маркетинг 

не тільки дві різні наукові дисципліни, а й на практиці мають різні цілі, 

завдання та функції [2]. 

Словосполучення «маркетингова логістика» може здатися на перший 

погляд тавтологічні, якщо виходити з буквального трактування понять 

«логістика» і «маркетинг». Як було показано вище, під логістикою 

найчастіше розуміють управління матеріальними потоками і пов'язаними з 

ними потоками фінансів та інформації; маркетинг ж являє собою управління 

виробничо- збутовою діяльністю з орієнтацією на ринок [3]. 

У свою чергу, розуміння цього не тільки не виключає, а навіть передбачає 

використання категорії «маркетингова логістика» в теорії логістики та практиці 

господарської діяльності підприємств. 

Серед тенденцій розвитку маркетингової логістики в умовах ринкових 

відносин чітко проявляється напрямок на індивідуальний підхід до кожного 

виду продукції і ускладнення процесу її реалізації. Ось чому тільки 

маркетингова логістика здатна зменшити ризики від ускладнення процесів 

реалізації, створити гнучкі потужності розподілу і в підсумку допомогти 

підприємству динамічно пристосовуватися до змін в поточній економічній 

ситуації. Таким чином, розвиток сучасних концепцій маркетингу і логістики 

призводить до того, що жодна з концепцій не є ефективною без використання 

іншої концепції. 
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ 

 

У зв’язку з тим, що потреби споживача виступають визначальним 

фактором у діяльності будь-якого підприємства, необхідною умовою для їх 

найкращого забезпечення є формування та оптимізація товарного асортименту, 
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оскільки товарна політика забезпечує комерційну та маркетингову діяльність на 

ринку. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що за допомогою правильної 

товарної політики підприємство може відкривати перед собою нові ринки, 

підвищувати свою конкурентоспроможність, максимізувати власний прибуток, 

заохочувати споживачів до здійснення покупки тощо. 

Питання товарної політики та оптимізації товарного асортименту у своїх 

працях розглядали такі вчені: Ф. Котлер, Р. Уотерман, М. Портер, С. Сноу, П. 

Дойль, Ж. Лпмбен, В. Кардаш, С. Ілляшенко, В. Кардаш, В. Власова, А. Войчак, 

І. Корнеєва, Н. Кубишина, Г. Орловська, Г. Ассель та інші. 

Якщо на підприємстві, що виробляє певний товар, вузький його 

асортимент, котрий не відповідає вимогам споживачів, то це призводить до 

зменшення попиту, збільшення витрат часу покупцями на пошук необхідного 

товару. Це означає, що для збільшення економічної ефективності та 

забезпечення роботи підприємства, потрібно постійно вивчати потреби 

споживачів та удосконалювати асортимент відповідно до їх уподобань 

Асортиментна політика є необхідним компонентом діяльності будь-якого 

суб’єкта господарювання, оскільки правильно складений асортимент товарів та 

послуг дає можливість отримати прибуток та заохотити споживачів до 

здійснення покупки. У разі відсутності збалансованого асортименту 

підприємство не може повноцінно функціонувати, тому що втрачає свої 

конкурентні переваги [2, с. 111]. 

Оптимальним асортиментом вважають такий, що містить товари, котрі 

перебувають на різних стадіях життєвого циклу: стратегічні, найприбутковіші, 

підтримуючі, тактичні, ті, що будуть зняті з продажу та розроблювані. 

При формуванні товарного асортименту до уваги беруть такі фактори: 

- Рівень технічного забезпечення підприємства. 

- Наявність можливостей для нового виробництва. 

- Наявність висококваліфікованих працівників. 

- Налагоджена система постачання. 

Варто також відзначити, що при формуванні товарного асортименту 

необхідно застосовувати маркетингові дослідження, головною метою яких є 

запобігти ризику при прийнятті рішення. Результатом маркетингових 

досліджень є розробки та рішення, які згодом застосовуються для того, щоб 

підсилити конкурентні переваги, сприяти кращому функціонуванню 

підприємства та здійсненню його успішної маркетингової діяльності [3, с. 63]. 

Суть оптимізації товарного асортименту полягає в прагненні обрати таке 

рішення, котре найкраще враховувало б внутрішні та зовнішні можливості 

підприємства. А оскільки основними напрямками маркетингових досліджень є 

визначення характеристики ринку, місткості ринку, аналіз обсягів продажу, 

вивчення товарів конкурентів, аналіз реакцій споживачів на новий товар, 

вивчення наявних товарів, вивчення каналів збуту продукції та інші, то при 

процесі оптимізації товарного асортименту це дає можливість пошуку 

найкращих її шляхів [4, с. 22]. 

Аналіз даних, отриманих під час якісних маркетингових досліджень, 
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узагальнює експертні оцінки, дає змогу спрогнозувати розвиток тих чи інших 

подій на ринку, визначити сильні та слабкі сторони фірми та її конкурентів. 

Обробка даних кількісних маркетингових досліджень дозволяє перевірити 

достовірність даних щодо споживчих переваг, ставлення до торгової марки, 

товару, фірми [1, с. 200]. 

Результати маркетингових досліджень стають фундаментом при 

оптимізації товарного асортименту, тому що завдяки дослідженню 

позиціонування товару на ринку визначається потенціал ринку певного товару, 

попит на даний товар, еластичність попиту, обсяг збуту товарів. Результати 

досліджень дають можливість підприємству розробити власний асортимент 

товарів відповідно до вимог покупців, підвищити їх конкурентоспроможність, 

розробити нові товари, виробити фірмовий стиль [5, с. 133]. 

Таким чином, від правильного формування та оптимізації товарного 

асортименту залежить ступінь задоволеності споживачів, можливість 

посилення переваг серед підприємств-конкурентів, отримання прибутку тощо. 

Основною цільовою метою маркетингового дослідження товарів є 

визначення відповідності технічних та економічних показників, якості товарів, 

реакції споживачів на товари, рівень сервісу. 
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На даний момент маркетинг - це неоднозначне поняття, багатопланове 

явище. Ми можемо розуміти маркетинг як концепцію, ринкову філософію 

бізнесу, самостійний вид підприємницької діяльності, одна з систем управління 

підприємством, стратегію і тактику мислення та дій суб’єктів ринкових 
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відносин, одну з найдинамічніших сфер економічної діяльності, вид 

професійної діяльності, комплекс конкретних функцій, методологію ринкової 

діяльності, що визначає стратегію і тактику функціонування підприємства в 

умовах конкуренції, науку про ринок, ринкову діяльність, науково-прикладну 

дисципліну. Маркетинг це постійний та систематичний аналіз потреб ринку, 

який дозволяє підприємству розробити ефективні товарні та цінові стратегії, 

спрямовані на конкретні сегменти споживачів, що, в свою чергу, надає 

підприємству певних конкурентних переваг. 

Однак зараз поширюється твердження про кризу маркетингу, спричинену 

глобалізаційними процесами, посиленням конкуренції, прискоренням науково- 

технічного прогресу, зміною поведінки та стилю життя споживача, зниження 

ефективності традиційних маркетингових комунікацій та іншим. Ці слова 

мають аргументоване підтвердження. Змінився світ, а разом з ним умови та 

можливості маркетингової діяльності. Тепер маркетингова система мусить 

стати гнучкішою і динамічною [4. 202]. 

Питанням сучасного розвитку маркетингу присвячували свої роботи 

відомі Українські вчені, наприклад, Войчак, А.В., Близнюк, С.В., Балабанова, 

Л.В., Лилик, І.В. та інші. До числа зарубіжних вчених, які приділяли увагу 

цьому пританню віднесемо Мескона, М., Девіса, К., Кілі, М., Дональдсона Т. та 

інших. Але систематизованих досліджень з питань сучасного розвитку 

маркетингу в Україні недостатньо, чим і зумовлена актуальність даної теми. 

Ціль дослідження полягає у виявленні сучасних аспектів розвитку 

маркетингу у нашій державі. 
Сьогодні вік інформації та інформатизації призвів до того, що споживач 

змінився. Зросла “ринкова грамотність” споживача і в той час знизилась 
ефективність традиційних видів маркетингових комунікацій. На даний час 

я до реклами, щоб обрати товар [3. 
124]. Інформацію про споживчі якості товарів покупці мають можливість 
отримати з незалежних джерел. 

Рівень цін залишається проблемою номер один для більшості споживачів. 
Проте чіткого розподілу у купівлі тільки дорогих або тільки дешевих товарів 
вже немає. Багаті купують товари середнього цінового сегменту, а не дуже 
забезпечених може привабити щось із дорогих речей. Це найбільше зумовлено 
тим, що деякі категорії споживачів прагнуть підкреслити свій соціальний 
статус, показати, що він є на якомога більшому рівні. Цьому найчастіше 
піддаються підлітки, жінки, або люди, які тільки отримали високу посаду. 

Виробникам стає все складніше досягти чіткої диференціації їхнього 
продукту, тому на перший план виходить емоційна привабливість. Кампанії з 
просування все частіше акцентують увагу не на споживацьких властивостях 
товарів, а на емоційному впливові на аудиторію. 

В останнi роки при зростаннi витрат на маркетинг спостерiгалося падіння 
ефективностi маркетингових програм. Нові продукти скоріше невдалі, ніж 
успішні (80% нових споживчих товарів і 30% товарів для бізнесу не приносять 
прибутку). Як вiдзначають фахiвці, більшого значення набула швидкiсть 
виходу нового продукту на ринок, а не дійсна потреба споживачів в ньому. 
Спостерігається також тенденція до зниження ефективності реклами. Одним із 
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чинників цього став її настирливий характер. За статистикою, лише 10% людей 
позитивно ставляться до рекламних повідомлень. Зростає важливість точного 
знання свого споживача з використання методів зворотнього зв'язку, зокрема 
тих, що пропонує Інтернет [2. 11]. 

Сучасний маркетинг повинен базуватися на швидкому, гнучкому 
плануванні нововведень, в центрі яких завжди повинен бути споживач. Нові 
продукти можуть створити нові ринки, а на існуючих ринках допомагають 
потіснити конкурентів. Якщо найчастіше пріоритети віддавалися мінімізації 
ризику виходу на ринок з новим продуктом, то на сьогодні пріоритети 
зміщуються у бік прискорення виходу на ринок, прагнення стати на ньому 
піонером, що, як правило, має більшу долю ринка. Втрати від пізнього виходу 
на ринок можуть суттєво перевищувати втрати від недостатньої ефективності 
нових продуктів [4. 203]. 

Маркетологи успішних американських підприємств підкреслюють, що 
важливо максимально точно знати свого споживача і використовувати методи 
зворотного зв’язку, що відповідають вимогам підприємства [1. 27]. 

Рівень ефективності маркетингової діяльності необов’язково визначається 
результатами поточної діяльності. Висока ефективність, в першу чергу, 
повинна визначатись грамотністю проведення маркетингової політики 
підприємства у стратегічному масштабі. Звіди ми бачимо необхідність 
приділяти велику увагу проблемам росту бізнесу. В сучасних ринкових умовах 
рости менш ризиковано, ніж не рости [1. 7]. 

В сучасних умовах акцент в діяльності підприємств зміщується з 
виробництва та продажу продуктів на вибір цінностей, їх створення та передачу 
споживачам і, як результат, перехід на маркетинг, що спонукається 
споживачем. 

У маркетингу, що спонукається продуктом, продукт зазвичай 
створюється для великої групи споживачів, часто використовується масовий 
маркетинг. Маркетингова діяльність швидше орієнтована на залучення нових 
споживачів, аніж на утримання існуючих. Хоча набагато легше зацікавити в 
новому товарі споживача, який є лояльним до певного підприємства, ніж 
залучити нових споживачів. 

У маркетингу, що спонукається споживачем, у якості головного 
принципу організації діяльності підприємства розглядаються сегменти 
споживачів. Більше немає ринків для продуктів, які трішки подобаються всім, – 
є лише ринки для продуктів, які сильно подобаються комусь. 

Можемо зробити висновки, що в українській практиці існує ряд 
негативних дій, які роблять переважно українські підприємці: хаотичне 
використання окремих елементів маркетингу, асоціювання маркетингу лише з 
рекламою, необґрунтоване застосування західних методик, нетворчий підхід до 
маркетингової діяльності, орієнтація на короткострокову перспективу, 
відсутність програм лояльності клієнтів, низький сервіс, відсутність гнучкості 
та незнання власних споживачів [3. 133]. У цілому спектр цих помилок створює 
враження про таку діяльність підприємств, яка спрямована лише на отримання 
якнайбільш високого прибутку не залежно від рівня задоволення та подальшої 
зацікавленості в їх товарах всього населення. Тому усі сили повинні йти на 
ліквідацію цих помилок, наприклад, шляхом запозичення методів ведення 
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маркетингової політики підприємств зарубіжних розвинутих країн, приєднання 
нових молодих спеціалістів у цій сфері з творчим потенціалом та свіжими 
ідеями, глибокого вивчення потреб населення, сприяння розширенню 
дослідницьких робіт, посилення контролю за всією діяльністю і взагалі, як 
говорять, «йти в ногу з часом». 
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ВПЛИВ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Найбільш важливим поняттям у ринковій економіці є ціна і 
ціноутворення. Адже під ціною, ми зазвичай розуміємо суму, яку покупець 
готовий віддати за потрібний йому товар. Як правило, ціна відображає інтереси 
всіх учасників ринкових відносин: і виробників, і покупців. При цьому 
виробник орієнтується на отримання прибутку, а покупець – на задоволення 
власних потреб у певному товарі. 

Дослідженнями ціни, ціноутворення та їх впливу на ключові показники 

ефективності займалися П’ятак І., Захарова М., Дугіна С., Гаркавенко С., 

Котлер Ф., Говард К. тощо. 

Ціноутворення є певною тактикою і стратегією виробника, тому що саме 

від вибраної тактики і стратегії цінової політики залежить комерційний успіх 

будь-якого підприємця. Найбільша складність вибору такої стратегії полягає в 

тому, що ціна залежить не тільки від економічних, але й від психологічних, 

соціальних і навіть політичних факторів. 

Економічна ефективність діяльність будь-якого підприємства 

характеризується відношенням досягнутих кінцевих результатів до витрачених 

на це досягнення ресурсів (витрати). Витрати мають ключове значення в 

економічній науці і господарській практиці. Оскільки, самим центральним 

елементом економіки є діяльність у виробничо-господарській галузі напрямку 

оптимізації. 



122 

Потенціал підприємства може бути визначенням і самої цінової політики. 

Якщо продукція підприємства користується попитом на ринку, то необхідно 

цей попит задовільнити, до того ж це потрібно зробити в потрібний час, у 

необхідній кількості, у потрібному місці і з відповідною якістю. Також можна 

відмітити той фактор, що управління ціноутворенням і цінова політика 

складають основу стратегічного управління підприємством. 

У ціновій політиці можна простежити дві сторони: умова, що визначає 

положення товару на ринку і функція, яка формується за допомогою впливу на 

неї ряду певних факторів. Такими факторами можуть бути: якість продукту, 

структура ринку, життєвий цикл продукту, а також конкурентоспроможність. 

Із-за цінової конкуренції модель ціноутворення може змінюватися. В 

теперішній час найбільшою популярністю користується метод цінової політики 

по існуючим цінам [1]. У даному методі, виробник звертає більшу увагу не на 

витрати і попит на свою продукцію, а на аналіз цін конкурента. При цьому 

підприємство встановлює або такі ж ціни як у конкурента, або нижчі, або вищі. 

Якщо розглядати політику ціноутворення малих підприємств, то можна 

сказати, що вони використовують політику «наслідування лідера». При цьому 

вони змінюють ціни частіше, ніж того вимагають попит чи витрати, в такій 

послідовності, як змінює їх лідер. Також, багато підприємств вводять в цінову 

політику такі аспекти, як знижки, акції та інше, з метою збільшення попиту, але 

зазвичай коливання таких величин є невеликим. 

Дуже часто ефективність цінової політики визначається за допомогою 

економічної і фінансової стратегії підприємства. Також може визначатися тим, 

в якій мірі реалізуються завдання ціноутворення підприємства. Але не варто 

залишати без уваги такий фактор, як реалізація товару по існуючій ціні. 

Ефективність цінової політики можна визначити і через гнучкість 

ціноутворення, яку розглядають зазвичай з різних точок зору: це може бути і 

рентабельність, зміцнення ринкових позицій, а також позицій, що 

порівнюються з конкурентами, баланс цін і їх адекватність по відношенню до 

якості товару. Якщо розглядати ефективність ціноутворення в порівнянні з 

окремими видами продукції, то можна прослідкувати і саму рентабельність 

продукції, що реалізується. Ефективність цінової політики може набути 

найбільшого значення в умовах цінової конкуренції, коли боротьба за покупця 

розгортається навколо цін. Якщо порівнювати цінову політику з продуктовою, 

то просування і розподіл товарів перейде в область основних аспектів 

маркетингу. При цьому найбільшою відмінністю буде те, що ціна відіграватиме 

більш суттєву роль, так як вона напряму впливає на ті економічні показники 

підприємства, які приносять кінцеві результати підприємству. 

Існує декілька шляхів досягнути ефективного ціноутворення [2-5]. Один 

із таких шляхів забезпечення прибуткового ціноутворення – це зробити так, 

щоб як можна раніше підприємець відмовився від ідей, через які підприємство 

не може досягнути адекватної вартості, яка б стала достатньою для того, щоб 

виправдати витрати. 

Достатньо ефективно себе зарекомендував інструмент трансферного 

ціноутворення. Його механізм починає працювати на стадії формування 
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бюджету доходів і витрат. В основному, це характеризує важливість вказаного 

інструмента в управлінні. Основною перевагою методу визначення трансферної 

ціни, що такий механізм ціноутворення сприяє більш ефективному управлінню 

ефективності діяльності центрів фінансової відповідальності. Даний спосіб 

ціноутворення дозволяє оптимально розподіляти ресурси між підрозділами, а 

також служить інструментом зовнішнього ціноутворення [1-3]. 

Процес формування і зміни ціни повинні узгоджуватися зі стратегічними 

цілями підприємства і враховувати переваги споживачів, що постійно 

змінюються. Від правильного ціноутворення буде залежати величина прибутку 

підприємства і об’єм продажу на ринку. Звідси можна зробити висновок, що за 

допомогою ціни повинна досягатися максимальна збалансованість між 

інтересами виробників та інтересами споживачів. При формуванні ціни 

необхідно прагнути до максимальної різниці між витратами підприємства на 

виробництво продукції і цінністю товару для споживачів. 

При стратегічному ціноутворенні необхідно, щоб керівництво 

підприємства погоджувало між собою проведену цінову політику і дії, які 

направлені на досягнення стратегічних цілей підприємства. У випадку, якщо 

підприємство знімає з себе цю відповідальність, то це може призвести, 

відповідно і до зняття відповідальності за стратегічне управління бізнесом. При 

стратегічному ціноутворенні потребується взаємозв’язок і взаємодія між 

маркетинговою і фінансовою діяльностями підприємства [3]. Це можна 

пояснити тим, що саме маркетинг здійснює пошук рівноваги між споживачами, 

що бажають отримати найбільш вигідну для них вартість товари і необхідністю 

підприємства, яке випускає даний товар, покрити всі свої витрати і отримати 

якомога найбільший прибуток. 

Ціни повинні призначати ті, хто може передбачати важливість цінності 

товару для покупця. В той же час, рекомендується акцентувати увагу на 

досягненні фінансового успіху. При цьому фінансисти повинні 

використовувати свої знання, щоб розвинути ринок і отримати прибуток, а не 

ставити своєю метою лише покриття затрат. Така взаємодія маркетингу і 

фінансів може сприяти отриманню прибутку за допомогою стратегічного 

ціноутворення. Таким чином, підприємствам рекомендується замінити 

«реагуюче» ціноутворення метою якого є покриття затрат і отримання 

прибутку, на стратегічне ціноутворення. При цьому підприємство повинно 

розуміти, що цінова політика здатна впливати на обсяг продажів, а обсяг 

продажів здатний впливати на витрати. Ціноутворення, яке базується на 

собівартості, може призвести до завищення ціни на слабких ринках та 

зниження цін на сильних ринках. Це протирічить розумному управлінню і 

розумній стратегії. 
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В сучасних умовах жодне підприємство у сфері ринкових відносин не 

може нормально функціонувати без розробки та проведення маркетингових 

досліджень. Це відбувається тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а 

ресурси підприємства обмежені. Кожен суб’єкт має свої потреби, задоволення 

яких не завжди є можливим. До кожного необхідний свій індивідуальний 

підхід. Тому, в нових умовах виживає те підприємство, яке може найбільш 

точно виділяти і вловлювати різноманітність смаків споживачів. 

Дослідженнями підприємств сфери послуг та їх конкурентів займалися 

такі вчені, як М. Зайцев, Т. Ільченко, І. Кадирус, А. Чернов, Котлер, Д. 

Арутюнова, Ю. Учитель, М. Учитель, Ф. С. Ковальчук, А. Келічавий. 

На сьогоднішній день маркетингові дослідження як глобальна функція 

управління інформацією підприємства в умовах ринку дає підприємцю, будь- 

якому господарському керівнику ряд перевірених живою практикою рецептів 

виходу на позитивні комерційні результати господарської діяльності в 

ринкових нішах з обмеженими ризиками. Це, перш за все, визначена 

послідовність проведення аналітичної роботи; вихід на найбільш сприятливі 

сегменти ринку, формування в інтересах підприємства факторів зовнішнього 

середовища, в тому числі поведінки споживачів, зниження впливу діяльності 

конкурентів, створення позитивного іміджу підприємства і всієї його 

діяльності. 

Проведення маркетингових досліджень допомагає організації отримувати 

конкурентні переваги, знижувати фінансові та комерційні ризики, виявляти 

відношення клієнтів до послуг, що надає саме підприємство або компанії- 

конкуренти, визначати цільові сегменти та оптимальний варіант 

https://are-journal.com/index.php/are/article/view/338/252
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-25
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позиціонування послуг [1-2], давати оцінку стратегічної та тактичної діяльності 

компанії. 

Добре відомим є факт, що компанії створюються з однією кінцевої ціллю. 

Дана ціль – це отримання прибутку. Однак для досягнення цієї цілі необхідно 

вирішити ряд завдань, таких як: завоювання долі ринку, укріплення своїх 

позицій на ринку і основне завдання дослідження – досягнення поставленої цілі 

і вирішення завдань, що постають на шляху до головної цілі, шляхом 

використання різноманітних методів. До таких методів можна віднести: 

координацію діяльності компанії, створення бази для ефективного 

функціонування компанії, створення достатнього кадрового резерву, залучення 

інноваційних технологій [3-4]. 

Маркетингові дослідження являють собою збір, обробку та аналіз даних, з 

метою зменшення невизначеності, що перешкоджає прийняттю маркетингових 

рішень. Дослідження проводяться у сфері ринку, конкурентів, споживачів, ціни 

та внутрішнього потенціалу підприємства. Дослідження ринку має на увазі 

виявлення тенденцій його розвитку, що може допомогти виявити недоліки 

поточного положення і підказати можливості та шляхи його покращення. 

Всі маркетингові дослідження здійснюються з двох позицій: оцінка тих 

чи інших маркетингових параметрів для поточного моменту часу та 

прогнозування їх значень у майбутньому. Як правило, прогнозні оцінки 

використовуються при розробці як цілей і стратегій розвитку підприємства в 

загальному, так і його маркетингової діяльності. Підприємство, що замовило 

проведення маркетингових досліджень або ж проводить дослідження 

самостійно, повинно отримати інформацію щодо того, як стимулювати 

продажі, підвищити рівень конкурентоспроможності та які фактор мають 

ключовий вплив в умовах конкуренції [1-4]. 

Незважаючи на те, що процедура маркетингового дослідження, як 

правило, включає ряд традиційних етапів, стандартної програми дослідження 

не існує. Обумовлено це специфікою ринку, що досліджується, а саме великою 

різницею між видами послуг [3]. Наприклад, для проведення маркетингового 

дослідження ринку поштових послуг необхідно бути добре ознайомленим саме 

з цим сектором та знати його особливості. При цьому основними напрямками 

будуть: вивчення споживчого попиту і ступеня задоволеності клієнтів, тому 

даний ринок потребує глибоких та детальних досліджень. Застосовується 

широкий набір різноманітних методів дослідження. В першу чергу, це особисті 

зустрічі (підходять для обговорення специфічних питань та питань на які 

важлива саме реакція споживача) [2], анкетування, інтерв’ю, опитування по 

телефону та за допомогою мережі Інтернет (голосування у Viber та Facebook, 

використання Google Forms, що дозволяє більш глибоко оцінити питання та 

одразу ж отримати графічне представлення інформації у вигляді діаграм). 

Використовується також аналіз статистичних та інших даних, проводяться 

вузькоспеціалізовані та неперервні спостереження, якісні та кількісні 

дослідження. Так як споживачі поштових послуг є представниками різних 

соціальних груп та вікових категорій, то набрати необхідну кількість 

респондентів можна легко, проте карантинні обмеження вносять свої 
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корективи. 

На основі даних проведеного аналізу можна виділити слабкі і сильні 

сторони свого підприємства та підприємств-конкурентів і скласти карту 

конкурентних переваг. Під конкурентними перевагами розуміються матеріальні 

та нематеріальні активи, якими володіє підприємство і які найбільш важливі 

для нього, так як дозволяють перемагати в конкурентній боротьбі [4-5]. 

Наявність великої кількості переваг  робить підприємство більш 

конкурентоздатнім.  

Під  конкурентоздатністю розуміється відносна характеристика, що 

виражає відмінності даного підприємства від конкурентів по ступеню 

задоволеності споживачів його послугами і по ефективності виробничої 

(основної) діяльності. 

В основі розвитку будь-якої компанії лежить стратегічне планування, яке 

в свою чергу базується на аналізі. Аналіз організації можна провести за 

допомогою багатьох способів. Після проведення маркетингового дослідження, 

що включає в себе такі підпункти, як комплексний економічний аналіз, 

маркетинговий аналіз, аналіз конкурентоспроможності, підприємство зможе 

отримати дані, що будуть мати в своєму складі висновки необхідні для 

подальшого прийняття рішень. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Позиціонування - це, перш за все, формування сприйняття 

споживачів. Загальний алгоритм розробки та втілення стратегії позиціонування 

такий [2]: 
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 Проведення сегментації ринку, вибір цільових сегментів. 

 Вивчення уподобань споживачів цільових сегментів, порівняння себе 

з конкурентами по виділеним критеріям, виділення конкурентних переваг, 

вибір підстав позиціонування. 

 Розробка стратегії позиціонування, спрямованої на підкреслення 

конкурентних переваг. Розробка програми маркетинг-мікс: конкретного 

втілення стратегії позиціонування в рекламі, дистрибуції, оформленні, 

обслуговуванні і т.п. 

 Впровадження розробленої стратегії і тактики позиціонування. 

У маркетингу можна вибрати підставу позиціонування. Такими 

підставами можуть бути такі ознаки, наведені у табл.1. 

Таблиця 1 – Підстави для позиціонування товару [3] 

Підстава Коментарі 

Відмітна якість Споживачі відзначили найбільш важливими 
характеристиками: термін придатності, вага, запах, обсяг 
пропозиції. Це означає, що при позиціонуванні особливу 
увагу треба приділити саме цим перевагам вашого товару. 

Орієнтація на переваги або 
на вирішення проблеми 

Для споживачів важливо, щоб товар задовольняв потреби 
найкращим, більш швидким, якісним способом. 

Особливий спосіб 
використання 

Для використання в даних цілях, цей товар - найкращий. Це 
найважливіше для покупця і про це треба йому розповісти, 
звернути його увагу. 

Орієнтація на особливу 
групу споживачів 

Тут мається на увазі спрямованість компанії на будь-який 
цільовий сегмент за різними характеристиками: за віком, 
стилем, способом життя, доходом і т.п. 

Відмінності між 
позиціонуванням, маркою і 
найближчим конкурентом 

Не часто зустрічається в модному бізнесі, оскільки завжди є 
інші способи «відбудуватися» від конкурентів. Зокрема 
стиль і дизайн. 

Розрив з певною категорією 
товарів 

Продукт, магазин-лідер у певній товарній категорії. 

Сприйняття, якими 
володіють покупці з різним 
стилем життя 

Орієнтація на параметри, значимі для людей з певним 
стилем життя. 

У сучасних умовах господарювання торговельних мереж для збереження 
своєї частки на ринку та розширення сегмента споживачів постає необхідність 
постійного контролю та оцінки конкурентних переваг, як власних, так і 
торговельних мереж — конкурентів [1]. Щоб провести оцінку ринкового 
конкурентного середовища торговельних мереж, необхідно визначити ключові 
переваги та недоліки цього сегменту, а також вплив окремих суб’єктів на його 
формування (діючі конкуренти; потенційні конкуренти; споживачі; 
постачальники; механізми, що сприяють формуванню конкурентних переваг). 
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КОНЦЕПЦIЙ ТА СИСТЕМ МАРКЕТИНГУ В ДIЯЛЬНОСТI 

ПIДПРИЄМСТВА 
 
Останнiм часом спостерiгається стрiмкий розвиток свiтової торгiвлi. У 

зв’язку iз конкуренцiю пiдприємства повиннi завойовувати прихильнiсть 
споживачiв не лише якiстю продукцiї та сервiсу, все бiльша увага 
зосереджується на ергономiчностi та дизайнi торгiвельного обладнання 
закладiв, що якiсно вирiзняє їх вiд конкурентiв. Тому виникає питання про 
застосування концепцiй маркетингу як запоруки розвитку органiзацiї та її 
успiху. Останнiм часом все бiльше набуває актуальностi розгляд проблеми 
концепцiї маркетингу та її подальше застосування в пiдприємницькiй 
дiяльностi. Практично не iснує керiвникiв, якi б недооцiнювали важливу роль 
маркетингу в сучасному управлiннi органiзацiєю. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних засад формування та 
управлiння комплексом маркетингу пiдприємства здiйснили такi вiдомi 
вiтчизнянi вченi, як Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Гаркавенко С. С. Назарова К. 
О. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Скибiнський С. В. та iншi. 

Метою даного дослiдження є обгрунтування теоретичних основ 
використання сучасних концепцiй та систем маркетингу в дiяльностi 
пiдприємства. 

На сучасному етапi розвитку концепцiй використання сучасних 
концепцiй та систем маркетингу в дiяльностi пiдприємства, маркетинг 
розглядається як функцiя бiзнесу. Це пов’язано з тим, що у пiдприємств 
з’явилися новi можливостi, якi здатнi змiнити їх пiдхiд до маркетингу. У ХХI 
столiттi фахiвцi з маркетингу все бiльше усвiдомлюють потребу в масштабному 
та системному пiдходi, що не обмежується принципами ринкової концепцiї. На 
думку Ф. Котлера та К.Л. Келлера такою концепцiєю став холiстичний 
(цiлiсний) маркетинг. 

1. Соцiально вiдповiдальний (соцiально-етичний маркетинг) передбачає 
досконале розумiння етичного, екологiчного, правового та соцiального 
контексту маркетингових заходiв i програм. Соцiальна вiдповiдальнiсть вимагає 
вiд суб’єктiв ринкових вiдносин уваги до їх ролi в забезпеченнi добробуту 
суспiльства. 

У наш час концепцiя соцiально вiдповiдального маркетингу нацiлює 
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пiдприємство на визначення потреб, iнтересiв цiльових ринкiв та їх задоволення 
бiльш ефективними, нiж у конкурентiв, способами, що зберiгає i пiдвищує 
добробут споживачiв, суспiльства в цiлому. Важливим завданням в контекстi 
цiєї концепцiї є збалансування прибутковостi пiдприємства, задоволення потреб 
клiєнтiв та iнтересiв суспiльства [3, с. 15]. 

Iстотним ризиком при використаннi концепцiї соцiально вiдповiдального 
маркетингу є вiдмiнностi в iнтересах споживачiв, суспiльства та пiдприємства, 
що пропонує товари чи послуги, а це вимагає компромiсiв, якi часто не 
влаштовують усiх учасникiв господарських вiдносин [2, с. 41]. 

2. Внутрiшнiй маркетинг передбачає забезпечення повного сприйняття 
маркетингових принципiв усiм персоналом пiдприємства, а особливо його 
керiвництвом. Внутрiшнiй маркетинг охоплює прийняття i навчання робiтникiв, 
стимулювання їх до професiйного та якiсного обслуговування клiєнтiв та iн. 

Внутрiшнiй маркетинг являє собою дворiвневу систему. Перший її рiвень 
втiлює в життя маркетинговi функцiї i представлений службами збуту, реклами, 
обслуговування покупцiв, маркетингових дослiджень тощо. Всi цi функцiї 
мають бути тiсно взаємопов’язанi мiж собою. Другий рiвень внутрiшнього 
маркетингу передбачає прийняття маркетингових рiшень iншими вiддiлами 
пiдприємства, оскiльки маркетинг – це його орiєнтацiя i вiн повинен бути в усiх 
структурних пiдроздiлах [4]. 

Маркетинг взаємодії (партнерських  вiдносин) – це дiяльнiсть, 
спрямована на налагодження довгострокових взаємовигідних стосункi  з 
ключовими ринковими партнерами пiдприємства (споживачами, 
постачальниками, посередниками та iн.). 

Маркетинг взаємовiдносин передбачає встановлення тiсних економiчних, 
технiчних i соцiальних зв’язкiв з партнерами. Головною метою, яку переслiдує 
маркетинг взаємовiдносин – це формування особливого активу пiдприємства – 
маркетингової партнерської мережi. Вона охоплює як пiдприємство, так i 
зацiкавленi в його роботi групи: покупцi, персонал, постачальники, роздрiбнi 
торговцi, рекламнi агенти i т.д. [2, с. 19]. 

Ключовими умовами реалiзацiї маркетингу партнерських вiдносин на 
пiдприємствi є: 

- зростання диференцiацiї потреб споживачiв; 
- використання пiдприємством ефективної системи комунiкацiй; 
- створення позитивного iмiджу суб’єкта господарювання [1, с. 35]. 
Що ж стосується вiтчизняних торговельних пiдприємств, то вони 

безпосередньо взаємодiють з iндивiдуальними покупцями й фiлософiю свого 
бiзнесу редагують вiдповiдно до того результату та ефекту, який прагнуть 
отримати споживачi. 

3. Iнтегрований маркетинг заснований на двох принципах: по-перше, 
для просування продукцiї використовуються рiзноманiтнi маркетинговi заходи; 
по- друге, всi маркетинговi дiї координуються для максимiзацiї їх ефекту. 
Тобто, розробка i здiйснення певного маркетингового заходу проводиться з 
урахуванням всiєї маркетингової дiяльностi пiдприємства [2, с. 18]. 

Таким чином, еволюцiя концепцiй управлiння маркетинговою дiяльнiстю 
та їх постiйне удосконалення є свiдченням пошуку ефективних iнструментiв 
управлiння маркетингом для забезпечення стiйкої ринкової позицiї та 
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переконливих конкурентних переваг. Iснуючi концепцiї управлiння 
маркетингом на сучасному рiвнi розвитку ринкових вiдносин є недосконалими 
та потребують перегляду. 

Список використаної літератури: 
1. Вачевський М. Суть i принципи маркетингу в дiяльностi пiдприємства. 

Економiка України. 2018. № 12. С. 34-39. 
2. Зебарна Е.М. Маркетинг: навч. посiб. Одеса : ОНТПУ, 2016. 149 с. 
3. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посiб. К. : 

МАУП, 2018. 184 с. 
4. Танасійчук А.М., Поліщук І.І., Громова О.Є., Бонадаренко В.М., Гевчук 

А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг. Навчальний посібник. Вінниця: ТОВ 
«Меркьюрі-Поділля», 2019. 292 с. 

 
 

Поборозник Владислава Анатоліївна, 3 курс, група МР-32д  
Науковий керівник – ст. викладач Середницька Л. П. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА З ОГЛЯДУ НА МАРКЕТИНГОВІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Процес управління маркетингом охоплює такі аспекти діяльності 

підприємства, як організація збуту товару, ціноутворення та управління 
товарами – все це впливає на діяльність, розвиток та прибуток підприємства. На 
даний момент усе більше виробників у своїй діяльності звертаються до 
маркетингового управління, формуючи на підприємстві відділи маркетингу та 
проводячи безліч досліджень, аби забезпечити себе високою 
конкурентоспроможністю на ринку. При цьому досягають успіху лише ті 
підприємства, в яких діяльність маркетингу здійснюється комплексно. 

Тобто існує постійний процес удосконалення інформаційного та 
технічного забезпечення маркетингової діяльності. Запорукою успішності 
відділу маркетингу є швидке реагування на зміни маркетингового середовища. І 
саме тому оранізація ефективної маркетингової діяльності на підприємстві 
вимагає не лише кваліфікованого керування, а й нових підходів у своїй 
діяльності. 

Роблячи висновки із вищезазначеного, я вважаю, що необхідно приділяти 
достатньо уваги управлінню маркетингу на підприємстві, що є необхідним для 
управліньської і маркетингової діяльності в умовах ринку. 

Економічна сутність управління маркетинговою діяльністю промислової 
фірми ґрунтується на його основних принципах: адаптивність і гнучкість, 
орієнтація на споживача, вплив на споживача, комплексність, системність, 
обмеження потенційного збитку, економічна ефективність, інновації, навчання, 
інформування і захист споживача. Для того, аби створити якісну систему 
управління маркетингом, необхідно врахувати вплив чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища його функціонування. Зовнішнє середовище 
окреслює ситуацію на ринку, попит і пропозицію на товари і послуги, 
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конкуренцію з боку інших фірм, економічні та суспільні умови, законодавство. 
Внутрішнє середовище описує на скільки підприємство забезпечене 
матеріальними, трудовими і грошовими ресурсами, чи наявні новітні технології 
у виробництві, психологічний клімат, який склався на підприємстві, а також 
санітарний стан. 

До основних завдань маркетингової діяльності на підприємстві можна 
віднести: 

1. Визначення цілей підприємства та способів їх досягнення 
2. Формування організаційної структури маркетингу 
3. Аналіз ринку та ситуацій, що на ньому склались, конкуренції, попиту 

та поведінки споживачів 
4. Підготовка планів по закупці ресурсів для подальшої діяльності 
5. Постановка виробничого плану 
6. Стимулювання працівників, аби досягти поставлених цілей 
Це означає, що на підприємстві повинна бути така маркетингова система, 

яка змогла б дозволити йому найбільш точно планувати свою дільність, 
організовувати виробництво та збут товарів і послуг, контролювати ці процеси. 

Управліня діяльністю маркетингу здійснюється за трьома напрямками: 
1. Формування маркетинг-міксу 
2. Управління службою маркетингу 
3. Внутрішній маркетинг 
Загальними функціями управління маркетинговою діяльністю є: аналіз, 

планування, організація, контроль. Специфічними функціями являються 
розробка ідей і постановка завдань підприємства, стратегічних принципів його 
подальшої діяльності, визначення цільових ринків, формування каналів 
розподілу, збут. 

Отже, модель управління маркетинговою діяльністю підприємства – це 
сукупність визначених суб’єктів, об’єктів, інструментів та методів управління, 
які у процесі взаємодії між собою спрямовані на ефективне управління 
маркетинговою діяльністю підприємства. 
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КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Канали розподілу – це маршрути, за якими продукція переміщується від 

місць виробництва чи видобутку до місць споживання, зупиняючись у певних 
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пунктах, переходячи від одного власника до іншого. 
Функції каналів розподілу наведено нижче: 
- функції, пов'язані з угодами (закупівля продукції для перепродажу чи 

для передачі споживачам; продаж продукції, тобто контактування з 
потенційними покупцями, отримання замовлень, просування товарів; діловий 
ризик за наявності права власності на продукцію); 

- логістичні функції (створення необхідного асортименту продукції для 
обслуговування покупців; збереження продукції, її якості; сортування, 
комплектування, поділ великих партій продукції відповідно до потреб 
споживачів; транспортування продукції); 

- обслуговуючі функції (торговельне обслуговування споживачів; 
огляд, перевірка, оцінка продукції, визначення її ґатунку та якості; проведення 
маркетингових досліджень; планування продукції, тобто консультування 
виробників щодо товарів, стадій життєвого циклу, місця товарів на ринку в 
умовах конкуренції; визначення цін, націнок та знижок; надання послуг 
виробничого, комерційного, інформаційного та іншого характеру [1-4]. 

Канал розподілу являє собою сукупність проміжних ланок, що мають 
відношення до процесу просування товарів з метою забезпечення їхньої 
доступності для кінцевих споживачів. У якості таких проміжних ланок можуть 
виступати прості посередники, оптові і роздрібні торговці. Організація продажу 
товарів безпосередньо кінцевому споживачеві може здійснюватися шляхом 
пропозиції товарів у роздрібному торговельному підприємстві, ліцензованої 
торгівлі ("франчайзинг") і прямих контактів зі споживачем. 

Розрізняють два базисні типи каналів розподілу – прямі та 
опосередковані, також виділяють ешеловані канали розподілу [3-4]. 

Прямі – без використання посередників – канали розподілу 
використовуються фірмами, які бажають контролювати всю свою маркетингову 
програму, підтримують тісний контакт зі споживачами, мають обмежені цільові 
ринки і достатні засоби для організації збуту. 

Опосередковані – переміщення товарів через посередників – канали 
розподілу використовуються фірмами для збільшення ринків збуту, кращого їх 
охоплення, нарощування обсягів продажу товарів [2-3]. 

Ефективність каналу розподілу здебільшого залежить від взаємодії 
виробника та посередника. Посередник залежно від виду каналу розподілу є 
для виробника кінцевим споживачем, тому що при цьому виробник не 
контактує з покупцями цільового ринку. Виробник і посередник, об'єднавши 
зусилля з метою отримання переваг над конкурентами, досягнення 
синергічного ефекту стратегій виробництва та розподілу продукту, можуть 
налагодити найефективніший збутовий канал. Однак впливати на посередника 
після того, як він отримав товар, майже неможливо. Наступне питання 
присвячене сучасним маркетинговим системам та особливостям вибору 
посередників, факторам, що впливають на цей вибір [3-5]. 
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МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОВЕДIНКУ 
СПОЖИВАЧIВ 

 
У сучасних умовах торгiвля є складним, багаторiвневим, динамiчним 

бiзнесом. Для здiйснення успiшної торгiвлi, фахiвцi в галузi товарознавства та 
комерцiї повиннi шукати покупцiв, виявляти їх потреби, закуповувати 
вiдповiднi товари, складувати, перевозити їх, домовлятися про цiни та умови 
продажу.При цьому фахiвцi з закупiвлi можуть створити хороший асортимент, 
домогтися низької вартостi товарiв, але якщо цi товари не будуть реалiзованi 
споживачем, компанiя не отримає прибутку. Оскiльки жоден, навiть найкращий 
товар не може продати себе сам, роздрiбний торговець повинен забезпечити 
ефективне представлення продуктiв у магазинi, переконати покупцiв у 
доцiльностi придбання товарiвй запропонувати послуги, що будуть 
стимулюватита пiдкрiплювати рiшення споживача зробити покупку. Комплекс 
заходiв спрямований на просування та збут товарiв у магазинi, отримав назву 
мерчандайзингу. 

Роль мерчандайзингу в маркетинговiй дiяльностi пiдприємства та вплив 

на конкурентоспроможнiсть вивченi вiтчизняними та закордонними 

науковцями сучасностi, зокрема Баумгартеном Л.В., Роматом Е.В., Удаловою 

К., Чаттерджи Д., Полiщук I., Скорук О. тощо. 

Метою даного дослiдження є обгрунтування основних аспектiв впливу 

системи мерчандайзнгу на поведiнку споживачiв. 

Термiн мерчандайзинг прийшов в українську мову з англiйської 

(merchandise) i у перекладi означає – торгувати. Аналiз наукової лiтератури 

показав, що мерчандайзинг трактується у професiйних колах як: 

– процес торгiвлi; 

– напрямок маркетингу, який сприяє стимулюванню роздрiбного 
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продажу за допомогою залучення уваги покупцiв до певних марок або груп 

товарiв в мiсцях продажiв без активної участi спецiального персоналу; 

– мистецтво продажiв; 

– сукупнiсть засобiв i способiв, що допомагають товару бути проданими 

у магазинi; 

– набiр методiв для побудови результативних комунiкацiй мiж товаром i 

споживачем у зонах торгiвлi; 

– вид дiяльностi по оптимiзацiї продажiв товару [1, с. 88]. 

Сучасний мерчандайзинг базується на результатах психологiчних 

дослiджень, якi стверджують, що на виникнення iмпульсу покупки впливає 

приваблива i яскрава упаковка. Оформлення товару у стилi, який найбiльше 

вiдповiдає очiкуванням споживачiв принесе значнi дивiденди. Велика увага 

придiляється також яскравим кольорам упаковки. Встановлено, що 

найсильнiше покупцiв-жiнок гiпнотизує жовтий i червоний колiр, на чоловiкiв 

добре дiє синiй, саме цi кольори спонукають споживача до позитивної реакцiї 

на зусилля виробника. На деяких упаковках також можна знайти рецепти 

приготування вишуканих страв та зображення процесiв приготування їжi, що 

стимулює покупця до вибору саме даної торгової марки. Для збiльшення 

привабливостi упаковки виробники застосовують ноу-хау, наприклад, упаковка, 

що говорить [2, с. 182]. 

Наявнiсть компетентного персоналу є достатньо важливим фактором, 

який безпосередньо впливає на атмосферу магазину, оскiльки для кожного 

покупця необхiдний iндивiдуальний пiдхiд (наприклад, однi споживачi люблять 

довго обирати продукт без сторонньої допомоги, а iншi просто не можуть самi 

обрати i їм необхiдна порада). 

Що стосується вдалого розташування торгових вiддiлiв, то можна 

сказати, що це своєрiдне мистецтво, адже багаторiчнi дослiдження показують, 

що найбiльше витрачають у магазинах тi споживачi, якi якомога довше 

знаходяться у торговому залi. Саме тому групи повсякденних товарiв – хлiб, 

молочнi вироби, м’яснi продукти, а також напої завжди розташованi достатньо 

далеко один вiд одного. Всi данi заходи, не повиннi привертати увагу 

пересiчного покупця. Мерчандайзерам такий стан речей бiльш зрозумiлий, 

оскiльки, щоб купити певнi товари, людина має обiйти майже весь супермаркет. 

А в процесi цього вона може побачити речi, якi не включила у свiй список, тому 

є ймовiрнiсть, що частину з них вона все ж таки придбає [3, с. 35]. 

Таким чином, мерчендайзинг робить полицi торгового залу 

привабливими, переслiдуючи при цьому головну мету: впливати на купiвельну 

поведiнку так, щоб споживач, що знаходиться в точцi продажу, по- перше, 

дiзнався про пропонованi товари, по-друге зацiкавився ними, по-третє, захотiв 

би їх купити, по-четверте, купив. Застосування мерчандайзинга має таке ж 

значення для успiшного продажу, розробки продукцiї, як створення бренду 

товару, проведення рекламних акцiй рiзного роду. Ця маркетингова комунiкацiя 

дозволяє ефективно просувати той або iнший товар, марку упаковку саме в 

торговому залi, де безпосередньо приймається рiшення про купiвлю. 
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ЛОГІСТИЧНА ОЦІНКА ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

 

В сучасних умовах розвитку економічних виробничих систем, активізації 

конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг все більшого значення 

набуває логістика, і зокрема, розвиток логістичної інфраструктури в 

сучасних умовах розвитку економічних виробничих систем, активізації 

конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг тому,що саме 

функціонування послуг, здатне забезпечити той неперервний ланцюг, по якому 

протікатимуть всі 

необхідні логістичні операції з матеріальними потоками. Логістичні 

процеси є складовою частиною системи управління підприємством, тому від 

швидкості, потужності й надійності проходження матеріально-інформаційних 

потоків по логістичному ланцюгу залежать ступінь задоволення споживачів, 

прибуток і оборотність оборотних коштів. Опосередковано якість проектних 

робіт зі 

створення логістичної системи на підприємстві визначає рівень розвитку 

й конкурентоспроможність підприємства та його стійкості в сучасних умовах 

ринку. 

Однією із основних проблем в управлінні закупівлями матеріальних 

ресурсів є вибір постачальника. Важливість її пояснюється не тільки тим, що на 

сучасному ринку функціонує велика кількість постачальників схожих 

матеріальних ресурсів, але, головним чином тим, що постачальник повинен 

бути надійним партнером підприємства в реалізації його логістичної стратегії. 

Вітчизняні підприємства під час вибору постачальника сьогодні в 

основному покладаються на власну інформацію. При цьому на підприємстві, 

яке має велику кількість постачальників, може бути сформований список добре 

відомих партнерів, яким можна довіряти. 

Затвердження договорів з цими постачальниками, дозвіл попередньої 

оплати за постачання передбаченої продукції здійснюється відповідно до 

спрощеної схеми. Якщо ж прогнозується підписання договору з 

постачальником, відсутнім у названому списку, то процедура затвердження і 

оплати ускладняється проведенням необхідних заходів, які забезпечують 
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безпеку фінансових та інших інтересів підприємства. 

Пошук потенційних постачальників. При цьому можуть бути використані 

такі методи: 

– оголошення конкурсу (тендера): проводиться, якщо передбачається 

закупити сировину, матеріали, комплектуючі на велику грошову суму або 

налагодити довгострокові зв’язки між постачальником чи споживачем; 

– вивчення рекламних матеріалів: фірмових каталогів, оголошень у 

засобах масової інформації і т.д.; 

– відвідування виставок і ярмарків; 

– листування і особисті контакти з можливими постачальниками. 

Внаслідок комплексного пошуку формується перелік потенційних 

постачальників матеріальних ресурсів, згідно якого проводиться подальша 

робота. 

Складаючи перелік потенційних постачальників аналізується за 

спеціальними критеріями, які дозволяють здійснити відбір прийнятних 

постачальників. Кількість таких критеріїв може складати кілька десятків і не 

обмежується ціною та якістю продукції, яку постачають. Крім них, можна 

навести ще багато суттєвих критеріїв вибору постачальника, які можуть бути не 

менш важливими для підприємства. 

Критерії оцінки і відбору генераторів матеріальних потоків залежать від 

вимог споживаючої логістичної системи і можуть бути різними. Підприємство 

визначає для себе найбільш значимі критерії залежно від специфіки своєї 

діяльності. 

Високорозвинені взаємини із постачальниками повинні включати ще 

один ступінь – це розвиток постачальника, тобто інтеграцію його в систему 

своїх інтересів. 

Розвиток постачальника застосовується у випадках, коли прийнятого 

джерела постачання не існує, і підприємство-покупець повинно створити 

джерело постачання, тобто зайняти активну позицію і виявити певну 

наполегливість у переконанні перспективного постачальника про початок 

співробітництва. 

У більш загальному плані розвиток постачальника означає виявлення 

позицій постачальника, за якими необхідно досягнути покращень у даний 

момент чи у перспективі для потреб даного підприємства, а також визначення 

комплексу заходів, необхідних для поліпшення взаємної співпраці. 

Тому, визначення питань щодо оцінки й вибору постачальників 

підприємства з погляду підвищення якості матеріально-технічного 

забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами, оптимізації 

алгоритму оцінки й вибору постачальників з метою підвищення ефективності 

закупівельної логістики підприємства є актуальними в сучасних умовах. 
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МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БРЕНДІВ 

 

Відправною точкою будь-якої програми створення чи розвитку бренду є 

проведення досліджень, які складають основу брендингу на всіх його етапах. 

При цьому дослідження особливо потрібні на першому та останньому етапах 

створення брендів. Дослідження є обов’язковою компетенцією не тільки для 

практикуючих фахівців зі зв’язків з громадськістю, маркетологів та рекламістів, 

а й бренд-менеджерів. 

Справа в тому, що достовірна інформація, отримана в результаті 

досліджень, знижує невизначеність та полегшує прийняття рішень. Проведення 

дослідницької роботи, її організація залежить від конкретних обставин і 

можливостей організації, рівня готовності дослідницького персоналу. 

Дослідницька робота в брендингу охоплює в основному два типи 

досліджень: формальні та неформальні. 

Формальні дослідження передбачають чітко сформулювані методи збору 

інформації на основі формування репрезентативних вибірок. Цей тип 

досліджень вимагає суворого дотримання певних процедур дослідницького 

процесу, починаючи з постановки завдання і закінчуючи інтерпретацією 

отриманих даних, подачею заключного звіту про виконану роботу. 

Формальні дослідження за своєю методикою діляться на якісні та 

кількісні. Якісні дослідження (якісний аналіз) – це ті, що базуються на 

теоретичних ресурсах соціології, індивідуальному досвіді, спостереженнях, 

аналізі особистих та офіційних документів тощо. Найпоширенішими 

спеціальними методами якісного аналізу виступають історіографічний 

(біографічний) метод, дослідження окремих прикладів, вивчення особистих 

документів (щоденників), поглиблені інтерв’ю, фокус-групи, панельні 

дослідження. 

Кількісні методи дослідження складають сукупність прийомів, процедур і 

методів опису, перетворення й отримання нового знання, формалізованого на 

підставі досягнень й методів математики та комп’ютерною техніки. 

Найпоширенішими методами кількісних досліджень вважаються контент – 

аналіз, опитування громадської думки та інші типи маркетингових досліджень. 
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Неформальні дослідження проводяться без дотримання певних наукових, 

загальноприйнятих правил і процедур, що вимагають від дослідника завжди 

точно копіювати дослідницький процес. На відміну від формальних 

досліджень, результати яких можна використовувати для передбачень і 

прогнозування, неформальні дослідження використовуються виключно для 

опису конкретних ситуацій. 

Часто в якості неформальних досліджень у брендингу використовують 

«ненав’язливі» спостереження, експерименти, досліди, які не передбачають 

втручання в чиїсь або якісь справи, журналістські розслідування, 

комунікаційний аудит, аудит громадської думки, аналіз паблісіті тощо. В таких 

дослідженнях велику роль відіграють інтуїція й особистий досвід дослідника. 

Так само, як і у випадках формальних досліджень, фахівці – дослідники 

повинні добре розбиратися в перевагах та недоліках тих чи інших методів 

неформальних досліджень. [1, с. 286]. 

Крім формальних та неформальних методів досліджень, виділяють кілька 

основних напрямків, що використовують елементи як формальних, так і 

неформальних методів, тобто поєднують у собі їхні переваги. Так, підготовку 

брендингу слід починати з кон’юктурного аналізу, який зводиться до аналізу 

розвитку ринку в цілому і в конкретному сегменті ринку. Ринкова кон'юнктура 

може бути сприятливою, несприятливою та нейтральною з точки зору введення 

нового бренду на ринок. 

До несприятливих кон’юктурних чинників відносять: 

- Зниження прибутковості або взагалі збитковість комерційної 

діяльності в даному секторі економіки; 

- Наявність великої кількості запланованих акцій брендів- 

конкурентів; 

- Велика частка контрафактної продукції на ринку. 

Наступний напрям досліджень – аналіз конкурентів. Аналіз конкурентів 

тісно переплітається з кон’юктурним аналізом, оскільки саме конкурентне 

середовище значною мірою формує підприємницький клімат. Очевидно, що від 

сили або слабкості конкуруючих брендів залежить стратегія і тактика розвитку 

власних. Найголовніше в кон’юктурному та конкурентному аналізах – це не 

приймати бажане за дійсне та намагатися адекватно оцінити становище власної 

організації серед конкурентів. Від того, наскільки правильно буде оцінена 

конкурентна ситуація залежить правильний вибір маркетингової стратегії 

просування бренду на ринок. [2, с. 216]. 

У процесі здійснення маркетингових досліджень проводяться: 

- дослідження зовнішнього (відносно підприємства) середовища, до 

якого входить не тільки ринок, але й політичні, соціальні, культурні та інші 

умови. Дослідження дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному 

успіху або перешкоджають йому. В результаті дослідження формується банк; 

- дослідження й аналіз реальних та потенційних споживачів. 

Дослідження демографічних, економічних, соціальних, географічних та інших 

характеристик і потреб людей, що ухвалюють рішення про покупку товару чи 

послуги; 
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- вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка 

концепцій створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи їхній 

асортимент й параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, такі, що не 

приносять очікуваного прибутку товари знімаються з виробництва і ринку. 

- дослідження і планування товарообороту і збуту, включаючи 

створення власних збутових мереж зі складами і магазинами та/або агентських 

мереж; 

- дослідження попиту і стимулювання збуту шляхом комбінації 

реклами, особистого продажу, некомерційних престижних заходів (“паблік 

рілейшнз”) та різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на покупців, 

агентів і продавців; 

- дослідження ринкових цін і забезпечення на основі результатів 

дослідження цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на 

товари, що поставляються, визначенні «технології» використання цін, кредитів, 

знижок і т.п. 

- управління маркетинговою діяльністю, тобто планування, виконання і 

контроль маркетингової програми та індивідуальних обов'язків учасників 

роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових 

рішень. [3-5]. 

Отже, маркетингові дослідження – систематичний збір і об’єктивний 

запис, класифікація, аналіз і презентація даних щодо поведінки, потреб, 

відносин, вражень, мотивацій тощо окремих осіб та організацій в контексті їх 

економічної, політичної, суспільної та повсякденної діяльності. Вони 

проводяться з якоїсь проблеми та носять комплексний характер. 
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Маркетингове планування актуальне, тим, що формує більш ефективну 

програму швидкої реалізації продукції. Якщо головною ціллю підприємства є 

збільшити товарообіг продукції, то доцільно застосовувати маркетингове 

планування. Структуроване планування запобігає зменшенню ефективності 

виробництва та сприяє швидкому розвитку економічної діяльності, 

пришвидшує процес просування продукції шляхом вірно побудованої реклами 

продукту. 

Планування маркетингових досліджень є основною складовою діяльності 

підприємства. Визначення «маркетингового планування» являє собою комплекс 

дій спрямованих на підтримку можливого ресурсного забезпечення 

підприємства [1-7]. Концептуальні засади категорійного апарату 

маркетингового планування розкрито в наукових працях Бондаренка В.М. [7], 

Гончар О.І. [1], Громової О.Є. [7], Поліщук І.І. [1-5], Коновал В.В. [3], 

Середницької Л.П. [3], Соломонюк Н.М. [6], Танасійчук А.М. [7] та інших. 

Маркетингове планування підтримує два головних чинника: цілі та 

стратегії. При формуванні основних стратегій необхідно розробити певні 

тактичні заходи засновані на конкретизації запланованих результатів, а також 

аналізу виробництва та кон'юнктури ринку. Планування передбачає 

дотримання певних цілей, які спрямовані на отримання максимального 

прибутку, задоволення потреб клієнтів та завоювання більшої частки ринку. 

Комплекс даних чинників зумовить цілісне та актуальне маркетингове 

планування. 

Основні принципи та завдання маркетингової політики: досягнення 

кінцевого практичною результату виробничо-збутової діяльності відповідно до 

довгострокових цілей підприємства, тобто одержання прибутку від реалізації 

запланованої кількості й асортименту продукції, орієнтація не лише на 

поточний, а й на довгостроковий результат діяльності підприємства, полягає 

особливого значення прогнозним дослідженням виробництва й ринку, 

застосування у взаємозв'язку тактики та стратегії активного пристосування до 

вимог споживачів, цілеспрямований вплив на попит споживачів з мстою його 

належного формування, комплексність, тобто здійснення різноманітних 

маркетингових дій як системи взаємозалежних заходів. 

ТОВ «Золакс» ресторан «AURA» у своїй діяльності активно використовує 

процес маркетингового планування. Оскільки, ринок ресторанних послуг, 

стрімко розвивається, потрібно впроваджувати авторські програми, при цьому, 

зберігати свою індивідуальність. ТОВ «Золакс» врахувавши всі аспекти ринку 

та склавши аналіз, за допомогою розпізнає основні переваги конкурентів, 
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внутрішні процеси, які потребують оптимізації, фактори, що поліпшують якість 

продукту та послуги підприємства. На будь – якому ринку виникають певні 

загрози, які негативно впливають на підприємство, тому потрібно прозоро 

оцінювати можливості ринку та формувати такий обсяг продукції, який буде 

відповідати на його пропозиції. Система маркетингового планування 

покращить обсяги виробництва, сприятиме розширенню асортименту, що 

підвищить інтерес споживача до даного виду ресторанних послуг. 

Отже, процес маркетингового планування є основним чинником 

формування маркетингової політики на підприємстві. Завдяки, чому 

досліджуване товариство спроможне досягти бажаних результатів та 

пришвидшити розвиток своєї діяльності в умовах конкуренції, де головним 

чинником виступає політика планування. 
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Науковою розробкою проблеми формування та використання іміджу у 
різних сферах займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Загальні питання 
формування та сутності поняття іміджу з точки зору різних наукових дисциплін 
розглядали Г. Почепцов, В. Королько, М. Головатий, Є. Тихомирова, О. 
Феофанов, І. Поліщук, з іноземних – проблематику досліджували Ф. Котлер, С. 
Ангольт, Л. Браун, М. Спіллейн, П. Берд, Г. Даулінг, О. Перелигіна, А. Панасюк 
та багато інших. 

Основним напрямом зусиль з формування позитивного іміджу торгової 
марки є створення кола лояльних споживачів, прихильних до певної марки, які і 
є основним джерелом прибутку підприємств [3]. 

Технології цілеспрямованого формування іміджу включають наступні 
етапи [1]: 

1) формулювання іміджевих цілей. Необхідно чітко сформулювати 
послання, яке міститься в бажаний імідж; 

2) аналіз іміджевої аудиторії. На цьому етапі проводяться кількісні та 
якісні дослідження іміджевої аудиторії; 

3) промальовування іміджевих характеристик. Складається список 
якостей, які необхідно транслювати іміджевої аудиторії; 

4) співвіднесення готівки і бажаних характеристик. 
Техніки формування іміджу діляться на три групи в залежності від 

іміджевої мети [1] : 
– піднесення іміджу; мета – підвищити значущість, силу, авторитетність, 

переконливість образу; 
– створення впізнаваного образу (бренду); мета – привернути увагу, 

запам’ятатися, стати впізнаваним; 
– формування позитивного ставлення; мета – викликати позитивні 

почуття: довіру, симпатію, інтерес. 
Завданнями формування іміджу є [4] : 
– підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю 

свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва; 
– підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування 

товару; 
– полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що фірмі зі 

сформованим іміджем вивести товар на ринок легше; 
– підвищення конкурентоспроможності фірми, тому що в умовах рівного 

товару конкуренція ведеться на рівні іміджів фірм. 
Об’єктом дослідження було обрано Акціонерне товариство 

«Житомирський маслозавод», яке володіє ТМ «Рудь», яке приділяє велику 
увагу просуванню товарів, що в свою чергу формує міцний імідж торгової 
марки підприємства. Компанія просуває товари через: рекламні щити, радіо-
рекламу, рекламу в Інтернеті, рекламні флаєри. Одним з ефективних 
стимулювань продажів продукції є промо-акції, рекламні свята та дегустації, які 
значно збільшують продаж продукції та підтримують імідж торгової марки 
підприємства.  

Компанія є одним із провідних українських виробників морозива, що 
займає лідируючі позиції на ринках. Завдяки цінностям, визначеним у 
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сприйнятті створеного іміджу, компанія має достатній потенціал для будування 
подальшої комунікації на емоційній території сімейної марки, улюбленої і 
дітьми, і дорослими, що зближає дітей і батьків. Для дітей це – казка і розваги, 
для батьків – приваблива можливість подорожі в дитинство разом зі своїми 
дітьми, здійснення мрії, спілкування з дітьми «спільною мовою» – порозуміння, 
зближення. Крім того є життєлюби, розумні, практичні та турботливі. Імідж ТМ 
«Рудь» формується завдяки  морозиву «100% морозиво». Воно приваблює, 
передає позитивний настрій і формує імідж самої марки. І таким чином, 
створений імідж породжує певні очікування від марки. Тому на етикетку 
частково переноситься образ і символічні ознаки «100% морозиво» як марки в 
цілому. 

АТ «Житомирський маслозавод («Рудь»)» стабiльно займає перше з 
лiдируючих позицiй на ринку. Перевагами в дiяльностi компанії можна вважати 
багаторiчний досвiд роботи на цьому ринку, сформований імідж торгової 
марки, стабiльнi виробничi стосунки з основними оптовими покупцями та 
надiйними мiсцевими замовниками. В компанії існують можливості для 
зростання об'єму продаж та збiльшення частки ринку. Це можна зробити за 
рахунок територiального розширення ринку споживачiв паралельно з 
коригуванням структури продаж вiдносно окремого регiону. 

Отже, імідж – це складне соціально-психологічне утворення. Його 
формування залежить не тільки від самої організації, але і від соціального 
оточення. Сприятливий імідж торгової марки має бути оригінальним, 
адекватним, мати точну адресу, назву, слоган. Бути адекватним, значить 
відповідати існуючому образу фірми. Приступаючи до формування іміджу 
торгової марки підприємства, необхідно зробити аналіз підприємства, 
визначити рід діяльності в даний час, чим товари і послуги нашого 
підприємства відрізняються від товарів і послуг конкурентів. Імідж – не те, що 
робить організація, а те, що думають інші з приводу її діяльності. Тому донести 
до громадськості сенс діяльності організації, регулювати взаємодію, 
гармонізувати його – важлива складова в проблемі ідентифікації іміджу. У 
цьому полягає найважливіша мета служби PR. 
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Сучасні умови товарного виробництва, які відрізняються жорсткою 

конкурентною боротьбою за увагу споживачів, високими вимогами до якості 

товарів, постійним процесом оновлення асортименту існуючих товарів та 

появою їх замінників, передбачають посилення ролі маркетингової товарної 

політики в системі управління діяльністю підприємства. 

Маркетингова товарна політика - це комплекс дій підприємства, що 

направлений на формування та управління конкурентоспроможним 

асортиментом товарів, за умов ефективного використання існуючих 

можливостей з метою задоволення потреб споживачів та отримання компанією 

прибутку.  

Головна мета маркетингової товарної політики – це створення 

конкурентоспроможного товару, який задовольнятиме потреби ринку і буде 

приносити прибуток.  

Основними цілями маркетингової товарної політики є:  

- максимальне задоволення потреб споживачів;  

- зниження витрат на виробництво і маркетинг;  

- збільшення рівня товарообігу;  

- збільшення частки ринку підприємства;  

- забезпечення прибутку компанії;  

- підвищення іміджу товару та підприємства в цілому. 

Завданнями для повноцінного втілення цих цілей та реалізації мети 

товарної політики є: 

- раціональне використання ресурсів; 

- формування товарного асортименту; 

- випуск нових товарів та управління існуючими; 

- управління життєвим циклом товарів; 

- управління конкурентоспроможністю товарів та їх якістю; 

- прийняття рішень щодо прийняття та маркування товарів; 

- організація сервісного обслуговування товарів; 

Під час розробки стратегії товару може виникнути проблема ухвалення 

рішень щодо формування товарного асортименту та товарної номенклатури.  

Товарна номенклатура - сукупність усіх асортиментних груп товарів і 

товарних одиниць, які компанія пропонує покупцям [1, с. 68]. Товарна 

номенклатура має чотири важливі характеристики: широта, насиченість, 

глибина та гармонійність.  

Далі пропоную розглянути товарну номенклатуру на прикладі ПрАТ 

«Склоприлад». Асортиментна група підприємства складається із 6 типів товару. 

Глибина товарної номенклатури ПрАТ «Склоприлад» складається із 7 видів 

вимірювальних приладів, 6 видів хіміко-лабораторних приладів, 2 видів 
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трубопровідної арматури, 14 видів побутово вимірювальних приладів, 17 видів 

сувенірів та декору та 16 видів дидактичних товарів та товарів для школи.  

Насиченість товарної номенклатури ПрАТ «Склоприлад» становить 62 

окремих товарів, тобто загальну кількість окремих товарів. 

Гармонійність товарної номенклатури – ступінь схожості між товарами 

різних асортиментних груп із погляду їхнього кінцевого використання, умов 

виробництва, каналів розповсюдження або інших показників [3, с. 107]. 

Виходячи із того, що у всіх представлених асортиментних групах ПрАТ 

«Склоприлад» присутня спорідненість із боку виробництва, каналів 

розповсюдження, кінцевого використання товарів і інших показників, можна 

сказати, що товарна номенклатура є гармонійною. 

Завдяки тому, що продукція ПрАТ «Склоприлад» є широко вживаною та 

має великий попит її життєвий цикл досить тривалий (рис. 1). А це означає, що 

тривалість життєвого циклу продукції не впливає на маркетингову товарну 

політику підприємства. 

Продаж   
                                                                          Зрілість 

 

 
            Зростання                                                                                       Спад 

 

Розробка та виведення на ринок                                                                                Час 

 

 

 

Рисунок 1. Життєвий цикл вимірювальних приладів ПрАТ «Склоприлад» 

Отже, головна мета маркетингової товарної політики – це створення 

конкурентоспроможного товару, який задовольнятиме потреби ринку і буде 

приносити прибуток. Маркетингова товарна політика ПрАТ «Склоприлад» 

повністю відповідає основним цілям і виконує всі завдання маркетингової 

товарної політики. Саме тому діяльність підприємства є достатньо виваженою, 

якісною, ефективною та прибутковою. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 

 

В умовах сучасного ринку коли він є перенасиченим, недостатньо просто 

виготовити щось нове та сучасне, встановити на нього кращу ціну та обрати 

ефективні канали розподілу. Все вагомішою в управлінні підприємством стає 

така складова маркетингового комплексу комунікацій, як стимулювання збуту 

товару. Під цим мається на увазі, маркетингові рішення, націлені на 

нагадування інформування споживачів про товар або послугу підприємства, 

підтримки обсягів збуту і створення хорошого іміджу підприємства [1, c.109]. 

Методів стимулювання збуту існує дуже багато, обираючи метод 

стимулювання збуту необхідно спиратись не тільки на його привабливість чи 

ефективність загалом, а також і на концепцію самого підприємства. Адже не всі 

методи є універсальними, і не для всіх товарів та послуг вони можуть бути 

доречними, тому підприємство має підходити до цього питання відповідально 

та підбирати методи індивідуально. 

Ф. Котлер трактує поняття «стимулювання збуту» наступним чином: 

«Стимулювання збуту – це застосування стимулів і винагород які можуть 

змусити споживача купити товар негайно, не пізніше [2, с.206]. 

В основному виділяють три види стимулювання залежно від суб’єктів 

стимулювання: стимулювання споживачів, стимулювання посередників, 

стимулювання торговельного персоналу. 

В стимулюванні споживачів розрізняють такі форми: 

- цінове стимулювання (знижки, купони, спеціальні ціни для постійних 

клієнтів, промокоди); 

- «натуральне» стимулювання (безкоштовні зразки, сувеніри, програма 

«купи-отримай») продажів шляхом отриманням споживачем 

безкоштовної одиниці товару або сувеніру при покупці визначеної одиниці, для 

підвищення попиту на певний товар або послугу; 

- стимулювання активності споживачів (конкурс, розіграші, ігри). 

Стимулювання торговельного персоналу може бути матеріальним (премії, 

поїздки, подарунки, бонуси за додаткові продажі те перевиконання плану) та 

моральним (підвищення, перемога в конкурсі та повага керівництва). 

Серед найбільш популярних стимулювання посередників виділяють 

знижки при оптовій закупівлі, гарантії на повернення товарів надання товарних 

кредитів та надання деякої кількості товарів безкоштовно при купівлі значної 

кількості за певний проміжок часу [3, c.107]. 

Також є певні методи збуту які використовуються на сучасному ринку та 

є найбільш розповсюдженими, наприклад розпродаж «Black Friday», дисконтні 

карти, дегустація продукції, додаткова кількість товару, купи-отримай, 

конкурси та бонуси за покупку [4, с.337]. 

Підсумкове оцінювання результатів стимулювання збуту визначається за 
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наступними показниками: обсяг проданої продукції яка була здійснена 

унаслідок демонстрації, відсоток від покупок здійснених у результаті 

використання методів стимулювання збуту, сума загальних витрат на 

презентацію одиниці товару або послуги які розраховуються на одиницю від 

продажу і т.д. 

В сучасній конкуренції успішними можуть бути компанії, конкурентні 

переваги яких базуються на ефективності та продуктивності, отриманими 

завдяки використанню сучасних наукомістких технологій, пропонуванню 

унікальних продуктів та послуг [5]. Методи стимулювання збуту більше 

підходять для використання на короткострокову перспективу впливу на ринок, 

аніж для довгострокового впливу. Тому при створенні комплексу методів 

стимулювання збуту, підприємство має створити такій підхід, який буде 

неможливо скопіювати оскільки він буде пов’язаний з унікальними 

характеристиками товару чи послуги, та буде повність їй відповідати. 

Отже, методи стимулювання збуту в сучасному середовищі мають бути 

актуальними, новітніми, технологічно вивіреними і в той самий час їх механізм 

має бути простим. Такі заходи можуть збільшити обсяги продажів за короткі 

терміни, але якщо продукт є не якісним то методи стимулювання збуту можуть 

зменшити продажі та підірвати довіру споживача до товару і до бренду. 
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Активізація підприємницької діяльності в Україні вимагає маркетингових 

досліджень з метою пошуку сприятливих можливостей для розвитку 
підприємств, плідної діяльності та конкуренції в ринковому середовищі. 
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Для того, щоб створити найвищу споживчу вартість та задовольнити 
потреби споживачів, компаніям потрібна інформація. Багато прикладів 
успішних компаній показують, що виробництво високоякісної продукції та 
розробка маркетингових планів починаються з вивчення потреб та бажань 
клієнтів. Крім того, компаніям потрібні вичерпні дані про конкурентів, 
посередників та інші сили, що мають вплив на ринок. Сьогодні інформація про 
кон’юнктуру ринку використовується не тільки для прийняття найкращих 
рішень, а й як важливий стратегічний ресурс та інструмент маркетингу. 

Для того, щоб компанії могли ефективно функціонувати в ринкових 
умовах, необхідно регулярно збирати інформацію. Для вирішення цього 
завдання шляхом створення маркетингової інформаційної системи однією із 
складових системи є система маркетингових досліджень. 

Система маркетингових досліджень збирає дані про потреби споживачів, 
їх наміри відносно покупок і характеристик. Вона одержує інформацію про 
реакцію споживачів на стратегії компанії шляхом тестування товарів, вивчення 
ефективності реклами і стимулювання збуту. Коли пропонується новий товар, 
система маркетингових досліджень забезпечує його випробування на ринку з 
метою з’ясування реакції споживачів до виходу товару на 
загальнонаціональний ринок. Ці функції можуть бути розділені стосовно до 
нових і до вже виготовлених товарів. Система маркетингових досліджень є 
важливою і складною, тому що забезпечує отримання інформації безпосередньо 
від споживачів [1]. 

Маркетингові дослідження є основою корпоративної маркетингової 
діяльності. Відповідно до характеру маркетингових досліджень, їх ролі у 
нагляді за ринком та інших факторів маркетингові дослідження мають кілька 
визначень. Ось деякі з них [1]. 

«Маркетингові дослідження – це систематичний процес планування, 
збирання, аналізу і презентації ринкової інформації, необхідної для прийняття 
управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії підприємства, 
метою якої є найбільш повне узгодження інтересів виробника і споживача». 

Маркетингові дослідження протягом всієї своєї історії надають 
суспільству інформацію про потреби виробників, замовників і користувачів для 
оцінки, покращення і удосконалення своїх маркетингових дій. За даними 
Української асоціації маркетингу (УАМ) 70% українських підприємств 
використовують власні сили для маркетингових досліджень, 18% - 
скористались послугами інших підприємств, 12 % підприємств взагалі не 
проводили маркетингових досліджень [2]. 

Кожна компанія самостійно визначає предмет та обсяг маркетингових 
досліджень відповідно до своїх можливостей та попиту на маркетингову 
інформацію [3]. 

За цілями ринку маркетингові дослідження ринку можна поділити на [3]: 
- дослідницькі дослідження – здатність зрозуміти суть проблеми, таку 

як поведінка, попит чи споживання ; 
- цінові дослідження – полягають у визначенні гнучкості ціни та 

оптимальної ціни; 
- тестові дослідження – використовуються для тестування, наприклад, 
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нових товарів чи послуг; 
- дослідження бренда – застосовуються для визначення впізнаваності 

бренду та іміджу; 
- побутові панелі – для вивчення змін у споживанні; 
- опитування – для оцінки задоволеності і лояльності клієнтів. 
На основі проаналізованих даних можна виділити два типи дослідження 

ринку: первинне дослідження та вторинне. 
Залежно від способу збору даних, дослідженнями ринку можуть бути: 

якісні та кількісні. 
Маркетингові дослідження, в залежності від сфери застосування, можуть 

розглядатися на двох рівнях: 
- на першому рівні, як невід’ємна частина організаційного управління, 

це елемент формулювання корпоративних маркетингових стратегій; 
- на другому рівні, як інструмент дослідження для поліпшення певних 

характеристик товару. 
В процесі маркетингових досліджень реалізуються такі основні функції 

як [4]: 

 збирати різноманітну інформацію в різних сферах, яка необхідна для 
задоволення вимог до інформації та аналізу, необхідних для підготовки та 
маркетингових рішень; 

 обробляти, аналізувати та оцінювати зібрану інформацію, створювати 
інформаційну систему продажів та її підтримку; 

 підготовка інформації у вигляді, придатному для використання 
отриманих даних під час розробки стратегій, програм та планів маркетингу;  

  підтримка та поповнення маркетингової інформаційної системи 
оперативними даними, у тому числі про результативність реалізації 
маркетингових стратегій, програм та планів. 

Маркетингові дослідження здійснюються у двох напрямах: 
1) оцінка тих чи інших маркетингових параметрів для даного моменту 

часу; 
2) отримання прогнозних значень. 
Рішення щодо маркетингових досліджень ґрунтуються на порівнянні 

вартості інформації, отриманої в процесі маркетингового дослідження, та 
вартості збору, обробки та аналізу. Позитивне рішення щодо проведення 
маркетингового дослідження приймається якщо цінність інформації 
перевищуватиме розмір витрат. Ухвалення рішення у цьому випадку 
передбачає визначення проводити дослідження власними силами або залучити 
фахівців. Рішення залежить від необхідного персоналу кваліфікованих 
дослідників, відповідних комп’ютерів та програмного забезпечення, інших 
необхідних машин та обладнання, а також кількості, масштабу, запасу та 
наявності необхідної інформації та часу на дослідження. 

У деяких випадках компанія повинна замовити посереднику виконати 
частину дослідження, а саме: розробку анкет, збір даних, обробку інформації, 
зібраної замовниками, тощо. Приймаючи рішення про послуги професійних 
компаній та організацій, потрібно чітко розуміти: 

 розуміння виконавцем вимог, мети та завдань дослідження, які 
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сформульовані замовником; 

 запропонований виконавцем підхід, технологію, методику 
проведення дослідження; 

 досвід роботи виконавця над подібними проектами. 
Таким чином, маркетингові дослідження необхідні для забезпечення 

стабільної та ефективної роботи вітчизняних підприємств різних форм 
власності та господарювання. Для вирішення цього питання компанія повинна 
створити відділ маркетингу або делегувати ці функції маркетинговій 
аутсорсинговій компанії, яка забезпечить організацію та реалізацію 
маркетингової діяльності вітчизняних компаній на високопрофесійному рівні. 
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ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 
 

В умовах стрімкого розширення господарських зв’язків між економіками 

різних країн, інтенсифікації інтеграційних і глобалізаційних процесів істотно 

зростає роль транспортного забезпечення механізму міжнародної передачі 

продукції і руху факторів виробництва. Сучасний стан економіки України 

також характеризується підвищенням ролі транспорту, який до того ж, з огляду 

на особливості її геополітичного положення, має й значне міждержавне 

значення, що з часом зростатиме. В Україні розвинені всі види транспорту, при 

цьому автомобільний утримує перше місце за перевезенням пасажирів та друге 

– за вантажооборотом. 

Проблемам розвитку,дослідженням сучасних особливостей, структури та 

принципам функціонування пасажирського комплексу присвячені наукові праці 

таких учень як Кочнєв Ф. П., Правдін М. В., Нєгрєй В. Я., Пазойський Ю. О., 

http://www.uam.in.ua/rus/clubs/midirectors-club/meetings/446/?sphrase
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Гудков В. А., Міротін Л. Б., Юдін В. А., Антошвілі М. Є., Вакуленко С. П., 

Аксьонов І. М., Іловайський М. Д., Кулаєв Ю. Ф.,Сич Є. М., Гудкова В. П., 

Макаренко М. В., Мірошниченко О. Ф., Христофор О. В., Єфремов І. С., 

Нікітіна А. Н., Габа В. В., Марінцева Х. В. та інші [1]. Аналіз результатів 

виконаних досліджень показав, що на сьогодні недостатньо розкрита змістовна 

частина шляхів підвищення ефективності функціонування пасажирського 

комплексу України. 

Транспорт, як ніяка інша галузь відображає стан економіки країни в 

цілому. Україна розташована у центральній частині Європи і займає дуже 

привабливе геополітичне положення. Вона є природною транзитною країною 

для усіх видів транспорту, у тому числі автомобільного. Територією України 

проходять три міжнародні транспортні коридори. Ці фактори створюють 

необхідні передумови для залучення значних обсягів транзитних вантажів[2]. 

На розвиток зовнішньоекономічної діяльності України значною мірою 

впливають стан її транспортного забезпечення та обсяги міжнародної торгівлі 

послугами транспорту. Розвиток цих економічно вигідних перевезень 

стримується через нестачу сучасних вантажних автомобілів, причепів та 

напівпричепів, придатних для експлуатації у Західній Європі за своїми 

технічними та екологічними стандартами [3,с.71]. Вирішення питань 

підвищення ефективності використання вітчизняного транспорту та зростання 

його конкурентоспроможності на міжнародних ринках транспортних послуг 

вимагає створення економічних і правових умов, необхідних для захисту та 

підтримки діяльності українських транспортних підприємств при здійсненні 

ними експортних, імпортних і транзитних перевезень вантажів. 

Вaжливим напрямком державного регулювання транспортного 

зaбезпечення зовнішньоекономічної діяльності є дотримaння Україною 

валютно-тарифної політики на світовому транспортному ринку. Створені 

aвтотранспортні підприємства різних форм власності здійснюють вантажні 

aвтоперевезення в Європу i деякі з них мають угоди із зарубіжними країнами 

про зворотне завaтаження, що сприяє розширенню ринку aвтотранспортних 

послуг України. При цьому рівень договірних цін дещо нижчий, ніж на 

світовому ринку, через існування конкуренції здебільшого між українськими 

автотранспортними перевізниками. В результаті жорсткої конкуренції на ринку 

послуг більшість автотранспортних підприємств несуть збитки [4, с.45]. 

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

транспорту України присвячені прaці вчених Інституту комплексних 

трaнспортних проблем, ДержaвтотрансНДІпроекту, Національного 

трaнспортного університету, Національного авіаційного університету. В цих 

роботах охоплено широкий комплекс заходів економічного, організaційно- 

правового, технологічного і технічного характеру, направлених на 

вдосконалення взаємодії транспорту України з Європейською і світовою 

транспортними системами; особлива увага була приділена ролі транспорту 

України в забезпеченні зовнішньоекономічних зв’язків країни [5, с.101]. 

Aктуальність дослідження обумовленa тим, що головне завдaння системи 

надaння послуг з міжнародних перевезень вантaжів автомобільним 
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трaнспортом є підвищення ефективності її функціонування за рахунок 

подальшої оптимізації її структури, широкого застосування сучасних 

організаційних форм і технологій, удосконалення правових норм і підвищення 

ролі керівних органів системи, які повніше відповідатимуть вимогам ринку 

послуг. 

Отже, у результаті дослідження й аналізу виявлено, що в сучaсній 

міжнародній трaнспортній прaктиці однією із основних вимог ефективного 

здійснення міжнaродних перевезень є забезпечення безперервного i швидкого 

транзиту вантажів, полегшення умов пропуску вантажів через державні та 

митні кордони, прикордонні транспортні термінали. Це забезпечується 

відповідними багато - та двосторонніми договорами, розробкою погоджених 

технологічних процесів переміщення вантажів через кордон, створенням 

належної матеріально-технічної бази діяльності контрольно-пропускних 

пунктів та транспортної інфраструктури, їх інформаційного та сервісного 

забезпечення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИЧНОГО І ПРАКТИЧНОГО 

ЗНАЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Важливу роль у існуванні сучасного підприємства відіграє система 

маркетингу. Адже підприємства що використовують його в своїй діяльності є 
краще організованими та більш конкурентоспроможними. 

Маркетинг можна вважати однією із систем управління підприємством, 
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яка передбачає у собі включення та врахування усіх ринкових процесів задля 
прийняття вірних господарчих рішень [1, с. 116]. Проте основою для прийняття 
вагомих, обґрунтованих та, що не менш важливо, ефективних рішень є, перш за 
все, результати, що були отримані в процесі проведення маркетингових 
досліджень. Маркетингові дослідження – це такий вид наукових досліджень, 
який спрямований на знаходження, опрацювання, відображення та оцінки 
інформації до таких проблем, що можуть бути пов’язані з маркетингом товарів 
та послуг [2, с. 58]. 

У своїй науковій праці Ковінько О.М. зазначає, що ці дослідження є 
прямим виявленням стратегічного поля діяльності фірми – сукупності 
цільового ринку і товару підприємства, який призначений для нього. Це 
виявлення включає в собі пошук придатних для досягнення цілей підприємства 
ринків, а також забезпечення необхідної адаптивності для його товару. Це 
важливо, тому що від правильності вибору залежить і ефективність всіх 
наступних маркетингових заходів і діяльності фірми в цілому [3, с.108]. 

Маркетингові дослідження є дуже важливим інструментом, так як 
дозволяють передбачити наслідки від вибору тієї чи іншої альтернативи, що, у 
свою чергу, сприяє прийняттю правильного рішення. Також їх застосовують і 
для того, щоб зрозуміти чому проведені маркетингові дії не дали планованого 
результату. 

Одним із важливих моментів є організаційні аспекти побудови 
ефективного механізму проведення маркетингових досліджень. Як доводить 
практика, належна організація маркетингових досліджень є запорукою їх 
ефективності та можливості використання одержаних результатів у практиці 
маркетингової діяльності підприємств. Варто зазначити, що в маркетингових 
дослідженнях кращих результатів досягає той, хто здійснює творчий підхід, 
проявляючи ініціативу, знаходячи нові нетрадиційні шляхи досліджень. 

Перед початком проведення маркетингового дослідження, потрібно 
достовірно та точно вивчити його об’єкт. Це зв’язано з тим, що у кінцевому 
результаті самевін ставить основні цілі та задачі самого дослідження та 
детальну технологію пошуків [4, с. 234]. Далі необхідно визначити проблему та 
узгодити цілі, сформулювавши при цьому предмет дослідження та розробити 
проект його проведення. Після цього потрібно зайнятися збором інформації. 
Зазвичай це найбільш проблематичний етап. Спершу варто збирати вторинні 
дані, так як вони є базовою точкою всього дослідження. 

Для безпосереднього збору первинної інформації слід розробити 
структуру або план дослідження, який включає відповіді на такі запитання: 
Кого або що потрібно дослідити? Яку інформацію слід збирати? Хто 
займатиметься збором інформації? Які методи збору інформації слід 
використовувати (опитування, спостереження, експеримент)? Якою буде 
вартість дослідження і скільки воно займе часу? 

Наступним кроком є проведення аналізу всієї інформації, яка була зібрана 
та її систематизація. Завершальним етапом дослідження є презентація 
отриманих результатів та розробка рекомендацій, які потрібні фірмі для 
прийняття основних маркетингових рішень. 

Потреба у проведенні цих досліджень виникає тоді, коли: 
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- для прийняття рішень з маркетингу у майбутньому необхідно 
спрогнозувати зміни ринкових умов; 

- відбувається вагоме збільшення кількості варіантів вибору таких 
самих товарів та послуг у конкурентів. 

Це дуже тісно пов’язано з тим, що проведені маркетингові дослідження 
дають можливість насамперед отримувати важливі конкурентні переваги, 
визначати відношення споживачів до наданих послуг, оцінювати стратегію 
підприємства, знижувати фінансові та комерційні ризики діяльності фірми, 
покращувати комунікаційні ринкові заходи тощо. 

Саме результати, які можуть бути отримані в ході проведення 
маркетингових досліджень здатні допомогти виявити причини проблемних 
ситуацій, що пов’язані з зниженням рівня збуту товарів і зможуть обґрунтувати 
можливості їх рішення [5, с.179]. 

Існує кілька найбільш загальних класифікацій маркетингових досліджень 
залежно від способів збирання інформації, якості, достовірності та 
характеристик отриманих даних, серед яких варто виокремити: 

- кабінетний метод, який дозволяє оцінити, структуру попиту обсяг 
ринку, конкурентоспроможність, асортимент, можливості та загрози в 
просуванні товару; 

- польовий, використовується задля збору первинної інформації; 
- кількісний, який використовують для розрахунку обсягу продажів, 

структури попиту та пропозиції, ефективності рекламних заходів тощо; 
- якісні методи, що є вкрай необхідними при виведенні на ринок нового 

товару. Вони допомагають виявити основні мотиви споживачів, їх поведінку, 
погляди та потреби [5, с.180]. 

Маркетингові дослідження мають проводитись професійно і продумано 
на всіх етапах, починаючи від вибору типу маркетингового дослідження і 
закінчуючи методами обробки даних і формою представлення результатів. 

Також, у теорії маркетингових досліджень існує дві: «школа формалізації 
досліджень» та «школа неформальних досліджень». У кожної з них є як 
переваги, так і недоліки. Перша дає можливість прогнозувати точні та 
достовірні оцінки досліджень, забезпечувати врахування великої кількості 
факторів, дозволяє давати прогноз розвитку на перспективу, але є досить 
трудомістким дослідницьким процесом, що потребує деяких знань, 
використання комп’ютерної техніки, багатьох спеціальних прикладних програм 
і базується на збиранні статистичної інформації. 

Неформальний підхід хоч і є більш оперативним, нерідко дає надійні 
оцінки, не потребує використання математичних вирахувань, проте він не може 
характеризуватися високим рівнем точності, далеко не завжди є об’єктивним та 
вимагає досить значного досвіду роботи та високої кваліфікації працівника або 
дослідника [5, с.182]. 

Проте, найбільш оптимальним є поєднання цих підходів залежно від 
цілей та конкретної ситуації, яка складається на підприємствах легкої 
промисловості. Кожний з методів є по-своєму необхідним, але задля 
досягнення максимального ефекту, варто задіяти комплексне їх застосування та 
професійне оцінювання результатів. 
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Отже, маркетингові дослідження здатні відіграти ключову роль у житті та 
розвитку підприємства. Методичне і практичне значення їхнього проведення 
величезне, адже за допомогою них можна чітко оцінити становище фірми серед 
її конкурентів, дізнатися про нові тенденції ринку, рівень попиту на той чи 
інший товар або послугу підприємства, визначитися з встановленням 
необхідного рівня цін на продукцію фірми, дієвість існуючої реклами, 
правильність прийнятих маркетингових і управлінських рішень підприємства та 
обрати напрями подальшого його розвитку. 
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Задля правильного та максимально ефективного управління 

підприємством, надзвичайно важливим є саме розуміння значення формування 

ціни. Ціна - це грошовий вираз вартості товару або послуги, коли 

ціноутворення – це процес встановлення цін на них [1]. 

У наш час від ціни продукту прямо залежна і його успішність на ринку. 

Поняття ціни та ціноутворення надзвичайно сильно пов’язані між собою. Ціна 

виступає одним з основних інструментів маркетингового впливу на ринок. Вона 

є грошовим виразом товару тільки у тому випадку, коли існує пряма рівновага 

між попитом та пропозицією. Окрім цього, можна виокремити якісний та 

кількісний її аспекти, зокрема останній характеризується як грошовий вираз 

вартості товару, коли якісний – як форма вираження економічних відносин 

людей в умовах товарної та ринкової економік. Ціноутворення, що базується на 
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психології є особливим видом маркетингу, який бере за основу теорію, згідно 

якої одні ціни наносять більший психологічний вплив на споживачів, ніж інші 

[2]. 

Цінова психологія використовує емоційний відгук покупця заради його 

заохочення до максимізації корисності. Саме сприймання цін за послуги 

споживачем виступає основою психологічного ціноутворення. Такий тип 

утворення ціни, замість звернення до раціональної сторони клієнтів, 

сконцентровується на їхньому емоційному складнику. 

Ціноутворення здатне націлюватися на різноманітні відчуття покупця. 

Для прикладу, це може бути почуття престижності після усвідомлення шансу 

користуватися якісним та елітним товаром, або ж на покупку зі значною 

вигодою тощо. Це важливо, так як психологія ціни базується саме на потребах 

цільової аудиторії продукту. 

Варто дуже серйозно відноситись до формування ціни під час 

дослідження психологічного впливу на людську свідомість, так як це є 

особливим видом маркетингу, що базується на теорії, відповідно до якої деякі 

ціни справляють більш вагомий психологічний вплив на споживачів, на відміну 

від інших. 

Система психологічного утворення ціни створює один з основних 

елементів системи споживчого ціноутворення (така ціна, яку справді готові 

заплатити споживачі за ту чи іншу продукцію), при якій основна увага 

цілеспрямована на споживчий попит. 

Відношення ціни та якості, що керує відносинами на споживчому ринку, 

оточене крайньою невизначеністю та створює у покупця враження, що чим 

вища ціна, тим вища і якість товару або послуги [3]. 

Сутність цінової психології лежить у виборі та практичному здійсненні 

таких способів психологічного впливу на покупців та психологічно 

обґрунтованого встановлення і зміни цін пропозиції товарів та послуг. Усі вони 

відповідно сприяють реалізації обраних стратегій ціноутворення. Формування 

цінової політики нерозривно пов’язане з поняттям цінності продукту. 

До найбільш популярних стратегій ціноутворення, які засновані на 

психологічному підґрунті можна віднести наступні: «незаокруглених цін»; 

«приємних цифр»; «зменшення упаковки»; «зростаючого порядку»; 

«відсоткових відмінностей», «подрібнення платежу»; «масових закупівель», 

«кількості цифр у ціні»; «останньої цифри»; «першої цифри» тощо. Їх усіх з 

легкістю можна застосовувати задля покращення обсягу продажу. 

Закон попиту говорить, що ціна виступає основною змінною (або ж, 

детермінантом) кількості проданої продукції. Окрім цього, він стверджує, що 

споживачі будуть більше купувати за нижчими цінами та менше за вищими, 

при умові рівності інших змінних. Обидва цих твердження могли б спокійно 

співіснувати, якби не знаходились у постійній залежності від таких показників 

як: ціни конкурентів; дохід, або бюджет покупця, його смаки та пріоритети; 

сезонність; зусилля з реклами тощо. Також, клієнт не завжди купує більше за 

скидання ціни на певну пропорцію, і таким чином упровадження низьких цін та 

високих знижок може привести не до підвищення рівня продажів, а, повністю 
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навпаки, до абсолютно протилежного ефекту. 

Політика цін виробників та продавців товарів і послуг формується 

завдяки прямому впливу цільових установок товаровиробників та представляє 

їхнє психологічне відображення, а в деякому сенсі навіть вираз [1, 4-5]. 

Цінова політика має будуватися з урахуванням психологічних 

особливостей сприйняття ціни у споживачів. Психологія ціни продавців є нічим 

іншим, як використанням психологічних факторів та психології поведінки осіб, 

які пропонують продукцію за певним рівнем цін, у ході реалізації однієї з таких 

стратегій чи їх поєднання [4]. 

Отже, під час формування цінової політики, виробникам надзвичайно 

важливо враховувати психологічні аспекти впливу цін на сприйняття їх 

споживачами. Варто експериментувати з одним або декількома методами 

психологічного ціноутворення задля знаходження ідеальної оптимальної ціни, 

яка буде здатна збільшити продажі продукції, а не негативно вплинути на них. 

Таким чином, раціональний підхід до ціноутворення надасть не лише 

конкурентні переваги, а й дасть змогу споживачеві відчути саму цінність 

товару. 
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Останнім часом упаковка продукції відіграє величезну роль у 

маркетинговій діяльності промислових і торговельних підприємств. Упаковка – 
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це оболонка готового продукту, яка одночасно повинна виконувати декілька 

важливих для нього функцій: можливість розподілу його вмісту за вагою або 

кількістю, збереження та зручність транспортування продукту, його 

ідентифікацію, інформаційну функцію, зокрема рекламну, тощо. Упаковка має 

істотне, а часом і вирішальне значення у сприйнятті того чи іншого бренду. [1] 

Вивчення упаковки товару досліджується в роботах як зарубіжних, так і 

вітчизняних учених. Варто виділити праці таких вчених, як Т. Хайн, А. Козак, 

Е.С. Шершнев, С.А. Хуршудян. Українські вчері також здійсли свій внесок у 

дослідження упаковки товару, серед відомих виділяються: В.М. Завгородня, 

С.М. Ярема, О.М. Овчар.[2] 

Загалом прийнято розрізняти декілька основних типа упаковки: 

 первинна, в яких безпосередньо розміщується і зберігається 

продукція; 

 вторинна, в яку поміщається продукція в первинній упаковці з 

метою її збереження і захисту від зовнішнього впливу[3]; 

Виділяють такі функції упаковки: 

 Локалізаційна функція - Обмеження в деякому обсязі певної 

кількості продукції. 

 Захисна функція - Забезпечує охорону продукту від впливу 

навколишнього середовища та охорону людей від небезпечних продуктів 

за допомогою упаковки. 

 Забезпечення зручності використання продукту - Упаковка повинна 

максимально і найбільш конкретно надавати послуги споживачу. 

 Комунікаційна функція- Упаковка повинна донести всю

 необхідну інформацію до споживача [4-5]. 

Загалом розрізняють два види упаковки – фізична та психологічна. 

Психологічна упаковка за сукупністю та характером складових її елементів є 

навіть більш складною, ніж фізична. Причому вона має ті самі властивості, що 

й самі послуги, – нематеріальні, мінливі, адресні, з невід’ємністю від джерела 

подання. Отже, психологічна упаковка теж може розглядатися як послуга, а за 

призначенням – як особливий товар. 

Психолог Е. Тулвінг говорив: "Успішне відтворення (в пам'яті) залежить 

від збігу інформації, закодованої під час запам'ятовування, з інформацією, яка 

існує на час її відтворення". Іншими словами, якщо споживачеві необхідно 

впізнати упаковку товару, то реклама повинна чітко показати товар у фірмовій 

упаковці серед аналогічних товарів відповідної категорії [1-4] 

Отже, можна сказати, що упаковка є невід’ємную частиною кожного 

підприємства, і тому потрібно докладати чимало зусиль для створення 

унікального дизайну упаковки для того, щоб приваблювати клієнтів. Тому 

кожному виробнику необхідно пам’ятати одну просту істину: не пропозиція 

породжує попит, а попит - пропозицію. 
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OЦIНКА IМIДЖУ БРЕНДУ СПOЖИВАЧАМИ 

 

Бренди в сучаснiй екoнoмiцi – це глoбальнi кoмунiкатoри, щo пoв’язують 

прoдавцiв, тoвари та пoкупцiв, це емoцiйнi iндивiдуальнi oбрази тoвару 

(пoслуги) абo кoмпанiї, якi вiдoбражають їх унiкальнi риси й характеристики. 

Сьoгoднi маркетoлoги пiд термiнoм «бренд» рoзумiють сукупнiсть як 

матерiальних, так i нематерiальних категoрiй, щo фoрмують у спoживача 

пoзитивний iмiдж тoвару (пoслуги) абo кoмпанiї й неперебoрне бажання 

придбати тoвар з кoнкретним маркуванням, зрoбивши такий вибiр з 

рiзнoманiття прoпoзицiй, незважаючи на пiдвищену цiну брендoванoгo тoвару 

на ринку. 

Реалiї рoзвитку ринку пoказують, щo прoблема, пoв’язана з визначенням 

взаємoзв’язку та взаємнoгo впливу пoнять бренду та iмiджу кoмпанiї, не 

втрачає свoєї гoстрoти та є важливим питанням для багатьoх кoмпанiй на 

спoживчoму ринку. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв oцiнки 

iмiджу бренду спoживачами. 

На сучаснoму етапi брендинг є привабливoю перспективoю, пoкликанoю 

налагoдити вiднoсини зi спoживачем у рoзрiзi «тут i зараз». Прoте для 

фoрмування ефективнoгo бренда недoстатньo лише oрганiзoванoї рекламнoї 

кампанiї. Передусiм бренд пoвинен знахoдити емoцiйний вiдклик у свiдoмoстi 

спoживача, викликати певний естетичний oбраз, бажання приєднатися дo свiту 

кoмпанiї, купивши прoдукт чи oбравши пoслугу. В такoму випадку iмiдж 

бренда – це цiлеспрямoванo сфoрмoваний oбраз, щo надiляє пiдприємствo 
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iндивiдуальними рисами та надає йoму певну значимiсть [2, с. 73]. 

Тoбтo, iмiдж бренда – це загальне враження, щo складається у людей 

вiднoснo бренда. Iнoдi важливo не прoстo прoiнфoрмувати прo тoвар, але й 

зв'язати йoгo iм'я з певними преференцiями, стилем життя, надiлити 

дoдаткoвими iмiджевими характеристиками. 

Для бiльшoстi людей iмiдж - пoняття рoзпливчате, якoсь пoв'язане з 

пoчуттями, емoцiями абo навiть пiдсвiдoмiстю. Маркетoлoгу у свoю чергу треба 

ввести iмiдж бренда в плoщину лoгiчну, стратегiчну й систематичну. Зрoбити 

це мoжливo в тoму випадку, якщo рoзглядати всi елементи, щo складають iмiдж 

i викoристати їх для ствoрення такoгo oбраза, який буде привабливий для 

спoживачiв [1, с. 53]. 

 У нейрoмаркетингу iмiдж бренду – це oбраз тoвару/пoслуги, який 

цiлеспрямoванo впрoваджується прoфесiйними маркетoлoгами в свiдoмiсть i 

пiдсвiдoмiсть цiльoвoї аудитoрiї, та реалiзується у виглядi набoру суб'єктивних 

асoцiацiй, думoк i пoчуттiв спoживачiв стoсoвнo атрибутiв бренду абo 

кoмунiкацiй кoмпанiї. 

У цiлoму рoзумiння прo iмiдж бренда фoрмується iз двoх кoмпoнентiв: 

- асoцiацiй, якi пoв'язанi в пoкупцiв iз брендoм i дoпoмагають їм 

зрoзумiти вигoди й рoль бренда в їхньoму життi; 

- йoгo iндивiдуальнoстi – oпис у термiнах, якi звичайнo 

викoристoвуються для характеристики людини. 

Iмiдж бренда в уявленнi пoкупцiв є результатoм iнтерпретацiї всiх 

oтриманих прo ньoгo сигналiв [2, с. 22]. 

Спoживач пoвинен захoтiти асoцiювати себе з брендoм, включити йoгo в 

свoє пoвсякденне життя, щo практичнo немoжливo, якщo iмiдж бренда в oчах 

спoживача є недoскoналим чи негативний. Тoму важливo рoзiбратись, щo саме 

хoче бачити пoкупець, кoли oбирає тoй чи iнший бренд. Видiлимo oзнаки 

пoзитивнoгo iмiджу у свiдoмoстi спoживача: 

1. Привабливiсть. Кoжна людина бажає вiдчувати себе 

привабливoю. У багатьoх пoняття «привабливiсть» асoцiюється з впевненiстю у 

сoбi. Важливo дoнести, щo, oбираючи кoнкретний бренд, спoживач 

вдoскoналює себе, стає кращим, нiж був дo тoгo, кoли в ньoгo не булo цьoгo 

тoвару. Привабливiсть дoстатньo складне явище, oскiльки тiснo пoв’язане з 

мoдoю, тенденцiями, менталiтетoм. Тoму неoбхiднo чiткo рoзумiти: те, щo 

привабливo сьoгoднi, мoже вже завтра стати вiдштoвхуючим. 

2. Унiкальнiсть. Бажання бути iндивiдуальнiстю, oсoбистiстю в 

oчах oтoчуючих успiшнo викoристoвується багатьма брендами за рахунoк свoєї 

прoстoти – придбайте наш oсoбливий тoвар i ви теж станете oсoбливими. 

3. Динамiчнiсть. Свiт пoстiйнo змiнюється, вiдпoвiднo пoвинен 

мiнятись i oбраз бренда. Прoте тут неoбхiднo зрoбити зауваження, щo рiзка 

змiна iмiджу не завжди впливає пoзитивнo, oсoбливo якщo пoпереднiй oбраз 

успiшнo викoристoвувався кoмпанiєю рoками. В такoму випадку, дoцiльнo 

ретельнo вивчити тенденцiї на ринку та бажання спoживачiв пoбачити бренд в 

нoвoму свiтлi [4, с. 172, 5]. 

Таким чинoм, iмiдж бренду – це уявний oбраз марки бренду, щo 



161 

представляє сoбoю унiкальний набiр асoцiацiй, це oбраз марки як кoмплекс 

сфoрмoваних у свiдoмoстi спoживача уявлень прo дoстoїнства (абo недoлiки) 

брендoванoгo oб'єкта. 

Фoрмування пoзитивнoгo iмiджу бренда несе за сoбoю ствoрення значних 

кoнкурентних переваг. Спoживач хoче асoцiювати себе з oбраним брендoм, 

тoму емoцiйна складoва iмiджу стає визначальнoю. Вивчення та пoдальше 

викoристання характеристик iмiджу у стратегiчнoму рoзвитку бренда дає 

мoжливiсть кoмпанiї збiльшити власну частку ринку за рахунoк перекoнання 

спoживачiв у бiльшiй цiннoстi свoгo тoвару пoряд з iншими. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАТ «МОГИЛІВ – 
ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД») 

 
Процес реалізації продукції на основі маркетингової логістики набуває 

актуальності. Кожного дня збільшується число підприємств, які застосовують 
новаторські системи просування товару, щоб забезпечити ефективність 
виробництва та реалізації готової продукції. 

Логістика, як окремий вид діяльності, тісно пов'язана з маркетингом. 
Питання розвитку сучасної логістики, логістичних організації в цілому мають 
непогане опрацювання у вітчизняній та зарубіжній літературі. 

Проблемам використання логістики як інструменту ринкової економіки 
присвячені роботи Д. Дж.Бауерсокса, Д. Вордлоу, Д. Вуда, Дж. Джонсона, Д. 
Дж. Клоса, П. Мерфі-мол., М. Ліндерса, Х. Фірона, Д. Стока, Д. Ламберта, Б. 
Анікіна, А. Гаджинського, Л. Міротіна, Ю. Неруша, В. Сергеєва. Вагомий 
внесок у розвиток теорії   логістики   в   Україні   зробили   Л.Балабанова, В. 
Бондаренко, Ю. Довгань, Є. Крикавський, М. Окландер, Ю. Пономарьова, І. 
Поліщук, Н. Чухрай, Г. Пчелянська та ін. На етапі процесу реалізації продукції, 



162 

маркетинг та логістика доповнюють один одного та формують стале 
конкурентоспроможне становище, яке зміцнює позицію підприємства, тим 
самим, сприяє оптимізації виробництва. Логістика спрямовує свою діяльність 
на організацію товарообігу шляхом планового розподілу товарів, аналізуючи 
кожен вид продукції та його ціну [3]. Зважаючи на, платоспроможну 
можливість покупців. 

В основу маркетингової логістики, включають економічні показники, які 
забезпечують процес інформування споживача про процеси реалізації продукції 
[2]. Велику роль, відіграє дохід від реалізації продукції, який залежить не лише 
від попиту на товар, а й від його ефективного просування на ринок. 

Маркетинг та логістика, об’єднавшись, переслідують головну ціль 
підприємства – задоволення потреб споживачів [1]. Для її досягнення, потрібно 
дотримуватись, певних завдань, а саме: дослідження потреб споживачів, 
вивчення цінової та товарної політики конкурентів, інформаційне забезпечення 
систем збуту, проведення економічного аналізу створення власної системи 
зберігання готової продукції чи використання складів посередницьких 
організацій, вибір ефективного використання транспортування продукції до 
споживача, а також порівняння та вибір оптимального виду транспорту, 
визначення обсягів запасів готової продукції та розробка заходів плану 
реалізації продукції [4]. 

Діяльність ПрАТ «Могилів – Подільський машинобудівний завод» 
дотримується сучасних чинників дослідження процесу реалізації продукції. 
Аналізуючи маркетингову логістику товариства, ми бачимо, що воно не 
використовує альтернативні методи продаж. Тим самим, дає можливість 
конкурентам залишатись лідерами по збуту товару на ринку. Виникає 
необхідність впроваджувати актуальні концепції розвитку, які забезпечують 
збільшення обсягів реалізації продукції. При цьому потрібно враховувати 
можливість виникнення супутніх чинників та в разі необхідності миттєво 
вирішувати питання їх усунення. 

Щоб процес реалізації продукції на виробництві був ефективний має бути 
правильно сформована організаційна структура. Вона забезпечить контроль та 
дотримання усіх технічних вимог, щодо, виробництва обладнання, на якому 
спеціалізується ПрАТ «Могилів – Подільський машинобудівний завод». Беручи 
до уваги, сезонність товару потрібно сформувати якісну маркетингово– 
логістичну політику спрямовуючи її на більш ефективну рекламну компанію. 

Отже, дослідження процесу реалізації продукції на основі маркетингової 
логістики зосереджено на оптимізації економічних показників товариства, 
використовуючи основні завдання маркетингової логістики. Які формують 
конкретну позицію, котрої має дотримуватись досліджуване підприємство, 
задля, збільшення товарообігу своєї продукції, не зважаючи на сезонність 
попиту та сегментацію ринку. Тому ефективна маркетингова логістика 
забезпечить сталі показники обсягу реалізації продукції та товарної політики 
товариства. 
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Протягом тривалого часу реклама залишається тією силою, котра змушує 

прогрес рухатись у перед. Дуже важливо щоб компанія організувала правильну 
рекламну компанію, тому що від цього залежить подальша діяльність її на 
ринку. Безперечно, рекламна політика компанії залежить від тієї сфери, в котрій 
вона існує. Кожен ринок моє свої особливості, а це означає що і кожна реклама 
має також свої особливості. Деякі комерційні підприємства можуть сьогодні 
успішно вести справи без реклами в тому або іншому вигляді, а у великих 
фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні 
функції легко розподілити серед працівників. За сучасних умов 
господарювання, коли підприємства функціонують в умовах жорсткої ринкової 
конкуренції, рекламна діяльність як один із способів просування товарів до 
споживачів, набуває особливого значення, про що свідчить щорічне зростання 
обсягу витрат на рекламу у вітчизняних та зарубіжних підприємств. 

Специфіка сучасної системи ринкових відносин автоматично передбачає 
наявність конкуренції, як рушійного механізму економічних та господарських 
процесів і для того, щоб організації вижити в такому середовищі, використання 
маркетингових інструментів є неминучим. Особливе місце серед цих 
інструментів займає реклама. Поняття реклами (лат. reklamare – голосно 
кричати або повідомляти) є доволі складним, адже різні фахівці трактують цей 
термін на свій лад. Великий перелік значень оснований на функціях реклами, а 
саме реклама – це «будь-яка платна форма неособистої пропозиції товарів і 
послуг від імені визначеного спонсора, з метою вплинути певним чином на 
аудиторію» [2]. Реклама задля іміджу або імідж-реклама покликана створити 
сприятливий образ (імідж) підприємства і його товарів або послуг в уяві 
покупця. Її основною роллю є ознайомлення потенційних клієнтів з товарами 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000079
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(послугами), з їхнім функціонуванням, характеристиками, призначенням, а 
також, з переліком переваг, які безперечно здобуває споживач, коли звертається 
за бажаною покупкою. 

Веб-сайт ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» є оптимізованим під 
мобільні пристрої, протокол передачі даних є захищеним що є позитивним з 
точки зору зручності та безпеки користування ресурсом. Така оптимізація 
дозволяє підлаштовувати існуючий контент і оформлення під розмір екрану, 
наприклад, приховуючи непотрібні блоки або змінюючи їх розміри. Не 
змінюється обсяг переданих даних для різних пристроїв, це потрібно 
враховувати при розробці сайту та подальшій роботі з ним. 

Виявлено технічні недоліки на сайті, усунувши які компанія зможе 
отримати значно вищі позиції у результатах пошуку за наявними пошуковими 
запитами. Спостерігається негативна динаміку, що свідчить про неефективний 
рівень зовнішніх Інтернет-комунікацій. Причиною цьому може бути 
недостатній рівень оптимізації сайту для пошукової системи, що 
унеможливлює знаходження ресурсу для користувача за певним пошуковим 
запитом. Деякі компанії не враховують важливість оптимізації сайту для 
пошукової системи. Для них це автоматично означає втрату потенційних 
клієнтів та замовлень, навіть без їх відома. Чим швидше виявити будь-яку 
велику чи малу проблему на сайті, тим менше часу та енергії буде витрачено, 
щоб все виправити. З точки зору маркетингу, web-сайт — це набір 
інформаційних блоків і інструментів для взаємодії з одним або декількома 
сегментами цільової аудиторії. Яка інформація буде представлена на ньому, які 
інструменти будуть задіяні, як вони взаємодіятимуть між собою — все це 
залежить від вибраної моделі бізнесу, короткострокових і довгострокових 
завдань, а також від типу сегментів цільової аудиторії і можливості 
контактувати з нею тим, або іншим способом. 

Загальна блок-схема побудови web-сайту включає чотири основні етапи. 
Перший етап — визначення цілей і доріг їх досягнення, проведення 

маркетингових досліджень, розробка плану необхідних заходів. Цей етап має 
основоположне значення, оскільки від отриманих на ньому даних і прийнятих 
на їх основі рішень залежатиме ефективність побудованої системи і її 
життєздатність в цілому. 

Наступним етапом є реалізація web-сайту. На ньому мають бути вирішені 
такі питання, як вибір місця розміщення сервера, вибір постачальника послуг 
Інтернету, розроблений дизайн сайту і його структура, вироблено його 
первинне інформаційне наповнення, розглянуті питання поєднання з існуючою 
інформаційною системою підприємства, і, після проведення попереднього 
тестування, web-сервер може бути розміщений в Інтернеті. 

При правильному підході до побудови бізнесу з використанням 
Інтернету, він продовжуватиме удосконалюватися і розвиватися. 

У нашому випадку основною метою розробки web-сайту для ПрАТ 
«ДТЕК Київські електромережі» є: діставання можливості побудови 

ефективних систем взаємодії зі всіма суб'єктами ринку. В рамках поставленої 
мети можуть вирішуватися наступні завдання [1]: 

1) використання Інтернету як засоби для продажу рекламних послуг 
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споживачам; 
2) використання Інтернету для організації через нього системи 

постачання компанії. 
Інструменти, які можуть бути використані на сайті для передачі 

інформації, забезпечують практично весь набір маркетингових комунікацій, а 
саме: 

1) Реклама. На сайті можна використовувати всі рекламні звернення до 
цільової аудиторії, адаптувавши їх до інтернет-технологій. 

2) Стимулювання збуту. У Інтернеті можна використовувати практично 
всі прийоми, включаючи надання знижок, купонів і т. д., тим більше що, за 
допомогою сайту, набагато простіше забезпечити попадання їх цільовій групі. 
А, забезпечивши на сайті механізми авторизації користувачів, ми маємо 
можливість звертатися до потенційних покупців індивідуально; 

3) Зв'язки з громадськістю (піар). Про важливість сайту як джерела 
інформації для журналістів вже згадувалося. Але інформаційні приводи цікаві і 
відвідувачам сайту з інших цільових груп, і при нагоді краще забезпечити їх 
трансляцію на сайті (у нашому випадку можна використовувати новинний 
блок). 

4) Прямі продажі (за допомогою блоку – заявка покупця); 
5) Прямий маркетинг. В даному випадку не йдеться про спам, а про 

розсилки новин зацікавленим користувачам, якими можуть бути фахівці з 
реклами і маркетингу крупних підприємств міста, а також керівників невеликих 
фірм, що самостійно визначають власну рекламну політику. Адже, якщо 
користувач погодився отримувати інформацію з сайту, значить, він в ній 
зацікавлений і пробачить невелику кількість реклами, яка можливо буде в 
даних повідомленнях. 

 
Список використаної літератури: 

1. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации. Москва : Изд-во 
«Питер». 2000. 256 с. 

2. Крамаренко В. І. Маркетинг: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2003. 258 с. 
 
 

Чеперната Вікторія Олександрівна, 4 курс, група ТКЛ-41д 
Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ОБ’ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЛОГІСТИЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основне завдання логістики - досягнення підприємством найбільшого 

прибутку. Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної 

інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і 

контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання 

продукції. 

Цілями сучасної логістик постачання є: 
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1) надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й 

асортименті до місця споживання; 

2) зміни запасів матеріалів у відповідь на інформацію про можливості їх 

швидкого придбання; 

3) зміна політики продажу товарів що виробляються або випускаються 

на політику виробництва товарів, що продаються; 

4) зменшення оптимального розміру партії постачання та обробки до 

одиниці для зменшення витрат; 

5) якісне виконання усіх замовлень у мінімальні строки. Досягнення 

сукупності поставлених цілей - це ідеал, до якого слід прагнути. І чим 

вищий виробничий та інфраструктурний потенціал, тим легше досягти цього 

ідеалу. 

Логістика постачання - функціональна галузь логістики, що здійснює 

управління вхідними матеріальними потоками та пов’язаним з ними іншими 

логістичними потоками з метою забезпечення виробництва необхідними 

ресурсами. 

Метою логістики постачання є адекватне і повне задоволення потреб 

виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною 

ефективністю. 

Процес управління матеріальними потоками в логістиці постачання 

складається з двох основних частин: 

–управління диспозицією матеріально-технічних ресурсів, тобто 

управління запасами; 

–регулярний аналіз, вибір і організація постачань матеріально-технічних 

ресурсів на підприємство, тобто управління постачанням. 

Основними критеріями розробки логістичної політики здійснення 

постачання і формування загальної системи постачальної логістики є: 

–оптимальна періодичність (час) постачань; 

–оптимальна структура матеріальних потоків; 

–мінімальні сукупні логістичні витрати на постачання. Основними цілями 

в сфері логістики постачання є: 

1) необхідність забезпечення неперервного потоку товарів, необхідних 

компанії; 

2) зведення витрат, пов'язаних із записами до мінімуму; 

3) підтримка та підвищення якості; 

4) пошук компетентних та надійних постачальників; 

5) придбання при можливості багатофункціональних товарів; 

6) дотримання принципу "ціна – якість" в процесі закупівлі; 

7) підвищення конкурентоздатності; 

8) досягнення координованості підрозділів компанії; 

9) зниження адміністративних витрат. Типовими завданнями при цьому 

виступають: 

1) визначення предмета (структури) постачання; 

2) вибір постачальника; 

3) визначення обсягу постачання; 



167 

4) визначення умов постачання. 

Основу економічної ефективності логістики постачання складають пошук 

і закупівля необхідних товарів задовільної якості за мінімальними цінами. У 

вивченні ринку постачання, яке проводиться відповідними відділами фірм, 

питання цін – головне, але істотну роль відіграє також аналіз інших чинників, у 

тому числі можливих логістичних витрат і термінів поставок. 

Ефективність логістики постачання в першу чергу залежить від 

ефективності матеріально-технічного забезпечення. Остання є комплексною 

економічною категорією, яка відображає якість 

функціонування діючої на підприємстві системи постачання і її 

складових. Ефективність логістики на етапі матеріально-технічного 

забезпечення характеризується рядом взаємозв'язаних показників, які кількісно 

виражають результати діяльності всіх підрозділів системи постачання по 

відношенню до витрат або ресурсів їх потенціалу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНИХ НОСІЇВ – МОНІТОРИНГ ЗАСОБІВ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Адекватна поведінка компанії на ринку – ключовий фактор її 

процвітання. У сучасних ринкових умовах ця поведінка повинна бути вигідна 
не лише для самої організації, але і для її клієнтів. Споживач – це той, заради 
кого компанія існує. Він перестає бути безликим покупцем, пасивним 
одержувачем інформації – він стає експертом, висловлює свою думку про ту чи 
іншу організацію, про товари та послуги. В умовах нецінової конкуренції й 
тотальної орієнтації на споживача, посилюється роль системи добре 
налагоджених комунікацій між компанією і її клієнтами. Просування компанії 
на ринку є досить складне завдання, вирішення якого потребує часу, терпіння і   
фінансових   витрат. Саме   реклама, як важливий елемент цієї системи 
покликана допомогти виробнику в просуванні його товарів і послуг на ринку. 
Вона виступає як засіб, що впливає на формування думок і настроїв, як окремих 
споживачів, так і громадськості в цілому. 

Носіями реклами є преса, телебачення, радіо, пряма поштова реклама, 
зовнішня реклама, реклама на місці продажу, сувенірна реклама, реклама в 
Інтернеті. Оточення для реклами, яке створює носій, може суттєво впливати на 
характер отриманого покупцем стимулу. 

Телебачення може демонструвати дію, може торкатися таких почуттів, 
які є неможливими при застосуванні інших засобів масової інформації. Для 
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деяких рекламних звернень цей вид впливу на цільову аудиторію є 
вирішальним. З іншого боку, телебачення — це пасивний засіб. Радіо більше 
активізує слухача, даючи йому можливість «домальовувати» в уяві почуті 
повідомлення. Сьогодні, за наявності великої кількості радіостанцій, можливе 
звернення через радіо до певної цільової радіоаудиторії. Друковані засоби 
масової інформації більш придатні для довгих і складних повідомлень. 
Зовнішня реклама входить в блок найсильніших рекламних ЗМІ. Вона вирішує 
ряд завдань, які не в змозі реалізувати інші види реклами: стабільне просування 
фірми, стабільне просування торговельної марки, найшвидше залучення 
клієнтів. До інтернет-реклами вдаються, перш за все, компанії, що працюють в 
високо конкурентних областях і пропонують споживчі товари у високому 
ціновому сегменті – автомобілі, побутову техніку, дорогий годинник та інше, а 
також різного роду фінансові послуги, послуги зв’язку. За допомогою інтернету 
можна вирішувати завдання стимулювання і підвищення збуту шляхом 
створення інформаційного середовища для підтримки збуту продукції, яке 
забезпечує оперативну і якісну взаємодію постачальників і споживачів, 
залучення нових партнерів по збуту безпосередньо або через провайдерів 
послуг, фінансові інтереси яких стикаються з інтересами потенційних партнерів 
по збуту. Інтернет-реклама дешевша, ніж реклама на телебаченні, радіо або в 
друкованих виданнях в даний період. Середній користувач мережі звертає на 
рекламу більше уваги, ніж телеглядач або радіослухач. Інтернет – одне з 
найбільш гнучких медіа, у відповідь на зміну ринкової або конкурентної 
ситуації повідомлення можуть змінюватися практично миттєво. 

Визначення впливу носія як джерела рекламного звернення є похідним 
від загальних цілей рекламної кампанії. Наприклад, бажання зацікавити 
покупця буде ґрунтуватися на зовсім інших засадах, аніж бажання передати 
повідомлення або створити певний імідж. За кордоном користуються п’ятьма 
ознаками носіїв, які необхідно враховувати при проведенні досліджень: 
безсторонність, компетентність, престиж, створення настрою й уміння 
зацікавити потенційного покупця. 

Міра безсторонності для вибору носія як джерела інформації не є 
найважливішою. Як правило, усі носії бувають в основному нейтральними 
стосовно звичайного рекламного звернення, яке в них друкується, показується 
чи передається. Проте коли йдеться про рекламу, яка має відношення до 
політичних чи соціальних питань, позиція носія справді може впливати на 
повідомлення, що рекламується. 

Досить добре вивчена проблема просування компанії і її продукції на 
ринку, як в закордонній, так і у вітчизняній маркетинговій науці. Дана 
проблема добре освітлена в статтях періодичних видань, на Інернет-ресурсах, їй 
присвячені окремі книги. Необхідно зазначити, що особлива увага просуванню 
як елементу маркетингового міксу приділяється в роботах Ф. Котлера «Основи 
маркетингу» і Г.Л. Багиева «Маркетинг». 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ТА РОЗПОДІЛЬЧОЇ 
ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
До середини XХ в логістиці не надавалося великого значення будувати 

схеми поставок. Цей період можна охарактеризувати розквітом виробництва. 
Але до середини ХХ потрібно було шукати шляхи для створення конкурентних 
переваг між іншими підприємствами [1]. 

У   логістично-організованих   ланцюгах   собівартість   продукту   в 
пункті виявляється нижчою, ніж собівартість цього ж продукту   без підходу. 
Це спостереження показує явний економічний виграш якщо застосовувати 
логістику в економіці. Через це логістику і почали використовувати для 
керування матеріальними шляхами. 

В економіці процес управління матеріальними потоками має безліч 
різноманітних завдань. Наприклад: завдання прогнозувати та визначати попит 
виробництва, а тому, і обсяг перевезень; знаходження найбільш вигідніших 
обсягів і напрямів матеріальних потоків; організація розміщення на складі, 
упакування, перевезення або транспортування та інші. 

Так звані матеріальні потоки формуються на підставі діяльності різних 
підприємств та організацій, які займаються виробленням і споживанням тієї чи 
іншої продукції, самі використовують або надають ті чи інші послуги [2, с.125]. 

При цьому головну роль в керуванні матеріальними потоками відіграють 
такі підприємства та організації: 

 підприємства,        які         керують         транспортом         загального 
а також експедиційні фірми; 

 оптова торгівля, яка здійснює комплекс логістичних операцій з 
продуктом; 

 організації комерційно-посередницькі, вони не працюють з 
продуктом, але надають послуги по організації оптового обороту; 

 підприємства-виробники, склади яких використовують для сировини 
та готової продукції, вони також виконують різні логістичні операції [5]. 

За рахунок перерахованих вище організацій та підприємств створюються 

http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna
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матеріальні потоки, а також здійснюється і контролюється сам процес руху 
продукції. 

Логістична діяльність на підприємстві включає не тільки перевезення 
вантажу від постачальника до споживача (з підприємства на склад), але також 
доставку зі складу підприємства споживачам готову продукцію. Таким 
чином,логістична діяльність – це система дій і рішень, пов'язаних з 
формуванням оптимального співвідношення матеріальних, фінансових, 
інформаційних та транспортних потоків, які проходять послідовний ланцюг від 
зовнішнього джерела до кінцевого споживача готової продукції [4]. 

Основні завдання логістики є оптимізація внутрішніх та зовнішніх 
матеріальних потоків, а також інформаційних які відносяться до супутніх та 
фінансових потоків, налагодження бізнес-процесів метою якого є мінімізувати 
загальні витрати ресурсів [3]. Класичне визначення загальних цілей та функцій 
логістики полягає в тому, що покупець повинен гарантовано отримати належні 
за якістю і кількістю товари, в конкретний час, в конкретному місці, від 
перевіреного постачальника з високим рівнем обслуговування (як 
безпосередньо до продажу товару, так і після продажу) і при конкретному рівні 
загальних витрат [6]. 

Об'єктом логістичного управління є потоки, потокові процеси, будь-які 
процеси, пов'язані з переміщенням. 

Предметом вивчення логістики є оптимізація матеріальних потоків, 
потоків послуг і супутніх їм фінансових і інформаційних потоків. 

Мета розподільчої логістики міститься в забезпеченні гарантії 
присутності торговельного переліку на складах покупців при найменшій мірі 
запасів і найменших автотранспортних витратах для оброблення замовлень і їх 
доставку. 

Мета закупівельної логістики — вірна і високоякісна гарантія виробничих 
підрозділів компанії фізичними ресурсами, потрібними для виконання 
встановленого виробничого розкладу. Ключовими питаннями розподільчої 
логістики є: максимізація прибутку [3]. 

Оглянувши питання і функції розподільчої й закупівельної логістики, 
можна робити наступні висновки про їх взаємозв'язок: 

 вони обидві пов’язані з оптимізацією стрімкості й властивістю 
доставки продуктів і вантажів через постачальника до споживача; 

 вони представляються необхідною часткою логістичної 
налагодженості в підприємстві; 

 вони узгоджують весь хід руху товару; 

 встановлення необхідності в матеріальних ресурсах; 

 вивчення ринку. 
Закупівельна та розподільчої логістика представляються 

багатофункціональними сферами єдиної логістичної діяльності. Ця діяльність 
здійснюється спільно як службою покупок покупця, аналогічно службою 
розподілу постачальника. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ ТА 
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Сучасний етап економічного розвитку України характеризується 

реформаторськими перетвореннями, направленими на здійснення переходу до 

ринкової моделі економіки. У ринкових умовах стратегія розвитку 

господарюючих суб'єктів формується з урахуванням ринкової кон'юнктури, 

вимог, що висуваються споживачем до продукції. Виходячи з цього, виробник 

висуває зі свого боку власні вимоги до постачальників сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів. Тому одним з важливих факторів підвищення ефективності 

підприємницької діяльності стає ефективне управління логістикою постачання 

та закупівлі в умовах жорсткої конкурентної боротьби за постачальника. 

З позицій маркетингово-орієнтованого управління додана вартість 

продукту може створюватись не у виробництві, а вище по ланцюгу та зростати 

завдяки використанню нових маркетингових та логістичних інструментів [1;2]. 

Ефективна реалізація цього може здійснюватися на основі використання 

методологічних підходів нової наукової дисципліни – логістики постачання, яка 

є однією з функціональних систем логістики [3, с. 208]. 

Основною метою логістики постачання є отримання підприємством 

достатньої їх кількості та відповідної якості в необхідний час, у необхідному 

місці від надійних постачальників за своєчасного виконання всіх своїх 

обов’язків та досягнення оптимальних сукупних витрат управління 

матеріальним потоком. 

Функціями закупівельної логістики є процеси закупівлі, доставки, 

приймання, розміщення та зберігання матеріально-технічних ресурсів, їх 
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підготовки до виробничого використання у взаємодії з транспортною, 

складською логістикою та логістикою запасів. 

Постачання матеріалів, сировини та обладнання, що є основою логістики 

закупівель, як один із видів економічної діяльності у сфері товарообороту, 

здійснює функції обігу засобів виробництва, визначальним чином впливає на 

його ефективність. 

Завданням логістики постачання на виробничих підприємствах є 

визначення потреби у матеріалах, сировині, обладнанні тощо, пошук шляхів її 

задоволення, організація зберігання та управління запасами, а також здійснення 

контролю за правильним і доцільним використанням товарів, ресурсів, 

сприяння економії витрат тощо. 

Ставлячи перед собою такі завдання і шукаючи шляхи їх виконання, 

закупівельним службам підприємств необхідно перш за все дослідити попит і 

пропозицію на всі матеріальні ресурси, що використовуються, оцінити цінову 

ситуацію не лише для досліджуваної компаній, а й на ринку в цілому, 

визначитися з найбільш доцільною для власного виробництва формою 

товарообігу, оптимізувати рівень запасів, знизити супроводжуючі витрати як 

складські, так і транспортно-заготівельні. 

Дослідження закупленої сировини або послуги стосуються в основному 

специфічної продукції, що закуповується (унікальна або дорога продукція) і 

побудовані на аналізі цінності, який був уперше розроблений Лоуренсом 

Майлсом – співробітником компанії General Electric. Аналіз цінності порівнює 

функцію, яку виконують закуплені товари з витратами у спробі знайти варіант 

зменшення витрат. Дослідження товарів направлено на складання 

короткострокових або довгострокових прогнозів щодо основного 

закупівельного товару чи виробу. Як правило, у фокусі такого аналізу 

знаходяться сировина та товари, на покупку яких припадає основна частка 

оборотних коштів. 

Дослідження системи закупівель можна визначити як вивчення систем і 

процедур з особливим акцентом на управління сировиною. Розробка системи 

рейтингу – наскільки добре постачальники виконують свої обов’язки. 

Дослідження ринку закупівель вносить істотний внесок у дану діяльність, 

оскільки регулює здатність компанії успішно вирішувати майбутню 

невизначеність із сировиною і матеріалами, а також підвищувати ефективність 

закупівель [4]. 

Умови постачання та розподілу ризиків повинні бути заздалегідь 

обумовленими, виваженими та повністю дотриманими. Правильні і доцільні 

умови співпраці обов’язково мають бути вигідними для обох сторін. Отримання 

знижки також грає на користь як постачальника, так і виробника, адже дає 

можливість першому реалізувати більший об’єм товару, а відтак отримати 

більший прибуток, а останньому — зменшити витрати на придбання великих 

партій замовлень. Географічне розташування обох сторін прямо впливає на 

рівень витрат виробника. Чим більша відстань – тим більші витрати. Терміни 

виконання замовлення, як і періодичність поставок, вимагають стабільності в 

часу та швидкого реагування на всі події. Критерій «умови оплати» передбачає 
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алгоритм здійснення процесу передачі коштів за отримані послуги. В основі 

використання цього методу щодо аналізу постачальників лежить припущення, 

що не всі постачальники характеризуються однаковим впливом на 

ефективність, через що доцільно інтенсивніше займатися постачальниками, які 

мають великий обіг [5]. 

Отже, організація логістики та закупівель для кожного підприємства має 

свої особливості та може застосовуватись в залежності від специфіки ведення 

господарської діяльності компанії. Вітчизняні підприємства, мають 

застосовувати у своїй сучасні логістичні концепції та новітні підходи. Це 

пов’язано насамперед з динамічними змінами господарювання та активною 

діяльністю конкурентів, розвитком інноваційних процесів, інформатизацією та 

комп’ютеризацією діяльності підприємств. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В умовах сучасної економічної кризи, з якою зіткнулося кожне 

підприємство, першочерговою задачею для багатьох стало виживання. При 

цьому, особливо відчули це на собі компанії, основна діяльність яких 

безпосередньо пов'язана з найбільш постраждалими галузями - фінансовий 

сектор економіки, будівництво, металургія тощо. Перед багатьма компаніями 

постала проблема пошуку джерела додаткових інвестицій, диверсифікації своєї 

діяльності, виведення на ринок нових товарів. 

http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100005530-rozdil-7-funktsionalniy-analiz-
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Впровадження нового товару на ринок – складний процес, який потребує 

методологічного обґрунтування. Без адекватної стратегії компанія ризикує 

потерпіти невдачу навіть при наявності вдалого товару. У вітчизняних та 

зарубіжних авторів немає одного єдиного погляду як на поняття «новий товар», 

так і саме на процес впровадження нового товару на ринок. 

Питання розроблення нових товарів висвітлено в працях вітчизняних 

авторів: Л. Балабанова, О. Дурович, І. Заблодська, В. Кардаш, Н. Кубишина, В. 

Кучеренко, Н. Чернік, а також зарубіжних: Г. Ассель, Б. Берман, І. Бланк, Б. 

Вейтц, Е. Дихтль, Ф. Котлер К. Ланкастер, Т. Левітт, Р. Райт, Х. Хершген та 

інші. 

Метою даного дослiдження є обгрунтування основних етапів створення 

нового товару на підприємстві. 

Виділяють наступні два основні підходи до визначення поняття «новий 

товар»: 

1) виходить з часового критерію: до нових відносять будь-який заново 

випущений виріб. Критерій новизни в цьому випадку - не якісна своєрідність 

виробу, а час його освоєння і виробництва; 

3) базується на теоретичних засадах, які декларують що треба виходити 

не з єдиного критерію, а з певної їх сукупності, що характеризує ті чи інші 

сторони новизни товару [3]. 

Процес розроблення нового товару підрозділяють на кілька етапів: 

Перший етап – генерування ідеї. Генерувати ідею можуть споживачі, 

керівництво фірми, вчені, співробітники компанії, конкуренти, дилери та інші 

суб’єкти ринку. 

Другий етап – відбір ідей та перевірка задуму. Кількість ідей може бути 

необмеженою. Тому важливо з цього розмаїття ідей вибрати таку, що 

найбільшою мірою задовольнятиме потреби фірми і споживачів. Мета добору 

ідей - якомога швидше відкинути невдалі пропозиції. Після цього визначають 

рейтинг привабливих ідей. 

Третій етап – розроблення концепції ідеї. З однієї ідеї може виникнути 

кілька концепцій. Перевірка концепції передбачає випробування її на певній 

групі споживачів для з’ясування їхньої поведінки. Концепцію товару можна 

подати в символічній або в матеріальній формі. На цьому етапі достатньо 

словесного або графічного опису товару [2, с. 73]. 

Четвертий етап - розроблення стратегії маркетингу. Після перевірки 

концепції товару розробляють попередній план маркетингової стратегії для 

виведення товару на ринок. Цей план складається з трьох частин: 

− опис обсягу та структури цільового ринку, поводження на ньому 

споживачів, передбачуване позиціонування товару, показники обсягу продажу, 

частки ринку і запланованого прибутку на найближчі кілька років; 

− дані про планову ціну товару, принципи його розподілу, кошторис 

витрат на маркетинг протягом першого року; 

− показники обсягів продажу і прибутку на перспективу і довгостроковий 

підхід до планування маркетингу-мікс. 

П’ятий етап – розроблення бізнес-плану.  Шостий етап – розроблення 



175 

товару. Сьомий етап – випробування на ринку. 

Восьмий етап – розгортання комерційного виробництва. Це одна з 

найдорожчих статей витрат, оскільки сюди входять витрати на оренду 

приміщення або виробничого комплексу, придбання устаткування, наймання 

персоналу, закупівлю сировини та ін. 

Таким чином, виведення нового продукту на ринок є одноразовим 

процесом з певними завданнями у виробництві та просуванні, обмеженими 

ресурсами та часом на здійснення. Процес виведення нового продукту на ринок 

передбачає складну підготовчу роботу. Вона включає вибір цільової аудиторії, 

аналіз ціни- якості в розрахунку на конкретного споживача, і надання новому 

продукту значних конкурентних переваг. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ 

НА СКЛАДАХ 

 

Склад є складною організацією технічного типу, що має структуру, ряд 

функцій, завдання та взаємопов’язані елементи. Основне призначення складів – 

перетворення матеріальних потоків; накопичення, переміщення, зберігання чи 

розподіл товару. 

Складське господарство прямо впливає на виробничий процес та 

ефективну роботу будь-якої організації [2, с.95]. Основне призначення 

складського господарства – забезпечення збереження матеріальних ресурсів в 

належному стані. 

В силу мінливих ринкових умов та нових викликів для бізнесу, на 

кожному підприємстві існує потреба в забезпеченні ефективності управління 

складськими процесами. Найбільш доцільно в цьому напрямку: максимально 

автоматизувати технологічні процеси, впровадити застосування нових 

технологій, створити контрольну систему щодо якості складських послуг, 

осучаснити складську інфраструктуру [3]. 

Найбільш вживані стратегії управління товарними запасами: Push – 

централізований характер рішень про закупівлю і розподіл, виключення з 

процесу замовлення працівників мережі; Pull – децентралізований характер 

http://repository.kpi.kharkov.ua/
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прийняття рішень про рух товару на складах, активне залучення представників 

мережі. Вибір стратегії залежить від специфіки діяльності конкретного 

підприємства, його досвіду та управлінських компетенцій [1, с.125]. 

Управління складськими процесами, насамперед, потребує: 

- визначення стратегічних цілей складської діяльності (залежать від 

специфіки діяльності самого підприємства), 

- встановлення потреби в технічній оснащеності складу, 

- окреслення переліку необхідних елементів складської системи та 

встановлення між ними взаємозв’язків, 

- обґрунтування оптимального варіанту системи складування. 

В технічному аспекті управління переміщенням та зберіганням 

матеріальних ресурсів на складі потребує застосування системи управління 

складом. В сьогоднішніх реаліях без застосування зазначених систем досягти 

ефективності в управлінні складськими процесами майже неможливо [5, с.952]. 

На сучасному ринку доступний широкий вибір систем управління, обліку 

та вдосконалення складського господарства. Основне правило – 

управляючи складськими процесами, слід автоматизувати як безпосередньо 

склад, так і логістику. Ефективна організація даного процесу прямо впливає на 

всю роботу підприємства. 

Оптимальним варіантом управління складськими процесами є 

застосування відповідних програмних продуктів. Однак слід не тільки 

правильно обрати такий продукт, а й адаптувати процеси на підприємстві із 

врахуванням специфіки його роботи [1]. Першими слід врахувати особливості 

організації приміщення складу та специфіку матеріальних ресурсів (товару). 

Окрім цього, важливо окреслити мету впровадження програмного продукту, 

визначити причини неможливості вирішення працівниками складських завдань 

без додаткових інновацій [4]. 

Переваги впровадження програмних продуктів для ефективного 

управління складськими процесами очевидні. Це, зокрема: скорочення 

найманих працівників, скорочення часу на виконання обслуговуючих робіт 

(приймання, відвантаження та ін.), уникнення помилок у виконанні замовлень, 

значне полегшення інвентаризації, якісний облік запасів і руху товару, 

підвищення продуктивності праці, загальне підвищення рівня якості роботи 

підприємства. 
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МАТРИЦЯ «БОСТОНСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» ЯК 

ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Матриця БКГ - інструмент для стратегічного аналізу і планування в 

маркетингу [1]. Це найвідоміший інструмент аналізу корпоративного портфеля. 

Компанії надають перевагу БКГ, тому що вона надає графічне представлення 

організації для вивчення різних підприємств у своєму портфелі на основі 

відповідної частки ринку та темпів зростання галузі. Це двовимірний аналіз 

управління СПБ (Стратегічних підрозділів бізнесу). 

Дослідженню методів стратегічного та портфельного аналізу, вивченню 

практичних основ застосування цих методів та, зокрема, матриці БКГ 

присвячено багато праць зарубіжних і вітчизняних авторів. Серед них такі 

відомі науковці, як: Поліщук І., Берман Б., Моріарті С., Примак Т., Уэллс У., 

Шевченко Л. та багато інших. 

Матриця БКГ розділена на 4 квадранти на основі аналізу зростання ринку 

та відносної частки ринку. У кожного квадрата є своя назва та функції: 

1. Зірки: Бізнес-одиниці або продукти, які мають найкращу частку 

ринку та приносять найбільше грошей, вважаються зірками. 

2. Дійні корови: Лідер ринку, який приносить більше готівки, ніж 

споживає. 

3. Собаки: Собаки або домашні тварини, як їх іноді називають, - це 

одиниці або продукти, які мають як низьку частку ринку, так і низькі темпи 

зростання. 

4. Знаки запитання: Ці частини бізнесу мають високі перспективи 

зростання, але низьку частку ринку [2]. 

Матриця забезпечує промислові компанії логікою перерозподілу готівки 

від дійних корів до бізнес-підрозділів з вищим потенціалом зростання. Це 

також надало компаніям простий, але потужний інструмент для максимізації 

конкурентоспроможності, вартості та стійкості свого бізнесу, дозволивши їм 

знайти правильний баланс між експлуатацією зрілого бізнесу та пошуком 

нового бізнесу для забезпечення майбутнього зростання. 

Світ змінився. Конгломерати стали набагато менш поширеними з часів 

свого розквіту в 1970-х. Що ще важливіше, змінилося ділове середовище. По- 

перше, компанії стикаються з обставинами, які змінюються швидше і 

непередбачувані, ніж будь-коли раніше через технологічний прогрес та інші 
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фактори. Як результат, компаніям потрібно постійно поновлювати свої 

переваги, збільшуючи швидкість, з якою вони переносять ресурси між 

продуктами та бізнес-одиницями. По-друге, частка ринку більше не є прямим 

показників стійких показників На додаток до спільного використання, ми 

бачимо нові драйвери конкурентних переваг, такі як здатність 

пристосовуватися до мінливих обставин або формувати їх. 

Головна перевага матриці БКГ в тому, що вона допомагає компаніям 

вирішити в які ринки та підрозділи інвестувати, виходячи з двох факторів - 

конкурентоспроможності та привабливості ринку - причому основними 

рушіями цих факторів були відносна частка ринку та темпи зростання 

відповідно. Логіка полягала в тому, що лідерство на ринку, виражене високою 

відносною часткою, призводило до стабільно вищої віддачі [3]. У 

довгостроковій перспективі лідер ринку отримав самозбільшувальну вигідну 

вартість завдяки масштабу та досвіду, який конкурентам було важко 

відтворити. Високі темпи зростання сигналізували про ринки, на яких 

побудувати лідерство може бути найпростіше. 

Отже, матриця БКГ як інструмент маркетингового дослідження – це 

найвідоміший інструмент аналізу корпоративного портфеля. Він надає графічне 

представлення організації для вивчення різних підприємств у своєму портфелі 

на основі відповідної частки ринку та темпів зростання галузі. 

Список використаної літератури: 

1. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2019. 

2. Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. Маркетинговий 

менеджмент: Навчальний посібник. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ 

ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 224 с. 

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

Гевчук А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ 

«Меркьюрі-Поділля». 

 

 

Шмаркатюк Катерина Сергіївна, 3 курс, група МЗД-31д  

Науковий керівник  - к.е.н., доцент Громова О.Є. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ 

СПОЖИВАЧІВ 

 

Навіть найкращий товар не може продати себе сам, роздрібний торговець 

повинен забезпечити ефективне представлення продуктів у магазині, 

переконати покупців у доцільності придбання товарівй запропонувати послуги, 

що будуть стимулюватита підкріплювати рішення споживача зробити покупку. 

Комплекс заходів спрямований на просування та збут товарів у магазині, 

отримав назву мерчандайзингу – це інтегровані маркетингові комунікації в 

місцях продажу, специфічна маркетингова технологія, інструментами якої є всі 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI97-r6ILYAhXNI1AKHaD6CVMQFghaMAY&url=http%3A%2F%2Fukrbukva.net%2F121612-Merchendaiyzing-kak-faktor-vliyaniya-na-povedenie-potrebiteleiy.html&usg=AOvVaw2gOAQPyaWXA5t62pkfBiQY
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI97-r6ILYAhXNI1AKHaD6CVMQFghaMAY&url=http%3A%2F%2Fukrbukva.net%2F121612-Merchendaiyzing-kak-faktor-vliyaniya-na-povedenie-potrebiteleiy.html&usg=AOvVaw2gOAQPyaWXA5t62pkfBiQY
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елементи маркетингу мікс (товар, ціна, збут, маркетингові комунікації». Ці 

заходи дозволяють сформувати у споживачівпозитивний імпульс, спрямований 

не тільки на купівлю, а також на створення іміджового образу торгової марки в 

свідомості покупця. 

Актуальні проблеми мерчендайзингу розглядається в дослідженнях 

Л.В.Балабанової, Л.Л.Данілової, С.І.Дугіної, В.Л.Корінєва, Л.О.Лігоненко, 

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

Поліщук Н.В. та ін. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів впливу 

системи мерчандайзнгу на поведінку споживачів. 

Мерчендайзинг як комплекс заходів, що направлений не тільки на 

збільшення обсягу продажів товару безпосередньо в торговому залі (або на 

торговій точці), але і тривалу підготовку їх в культурній і соціальній практиці, 

повною мірою може розглядатися інструментом двох останіх позицій (Public 

оpiniоn, Pоlitics). Як показує сучасна практика, він напряму пов’язаний з 

культурними традиціями, суспільними вимогами, художніми смаками, 

естетичними ідеалами різних народів і соціальних шарів покупців світового 

товарного ринку. Досить часто покупці не помічають впливу мерчандайзингу 

на свою поведінкута , в свою чергу, заперечують навіть можливість такого 

впливу, однак результати досліджень свідчать про те, що час, який люди 

проводять у магазині, прямо залежить від атмосфери цього закладу, кількість 

покупок, зроблених споживачами, також має пряму залежність від часу, 

проведеного в закладі роздрібної торгівлі, тому дія мерчандайзингу є 

непомітною для споживача [1, с. 34]. 

Значення мерчендайзингу росте не лише зв’язку з посиленням ролі 

роздрібних торговців. Відбулися і серйозні зміни в мотивації і поведінці 

покупців. До них сьогодні можна віднести формування покоління «зрілих» 

споживачів і відсутність в очах споживачів істотної відмінності у властивостях 

марок, які є на 

ринку. Ці два чинники нерозривно зв’язані. Особливості «зрілого» споживання 

полягають в повному усвідомленні і вико- ристовуванні споживачем своїх прав 

на інформацію при виборі і вибору – гарантованого доступу до різноманітності 

товарів і послуг при конкурентних цінах. Сюди можна також віднести права 

етнічних груп і меншин на гарантію пропозиції товарів, пов’язаних з 

особливостями їх побуту і традиціями. Покупець початку XXI століття 

схильний більш ретельно зважувати варіанти і здійснювати придбання 

відповідно до загальної життєвої стратегії. Його не так просто «дістати» за 

допомогою реклами і методів із просування, і він більш підкований знаннями 

про сферу роздрібної торгівлі. Головний дефіцит, який він відчуває, – це 

дефіцит часу. 

Варто зауважити, що наявність компетентного персоналу є достатньо 

важливим фактором, який безпосередньо впливає на атмосферу магазину, 

оскільки для кожного покупця необхідний індивідуальний підхід (наприклад, 

одні споживачі люблять довго обирати продукт без сторонньої допомоги, а інші 

просто не можуть самі обрати і їм необхідна порада). 
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В свою чергу, що стосується вдалого розташування торгових відділів, то 

можна сказати, що це своєрідне мистецтво, адже багаторічні дослідження 

показують, що найбільше витрачають у магазинах ті споживачі, які якомога 

довше знаходяться у торговому залі. Саме тому групи повсякденних товарів – 

хліб, молочні вироби, м’ясні продукти, а також напої завжди розташовані 

достатньо далеко один від одного. Всі дані заходи, не повинні привертати увагу 

пересічного покупця. Мерчандайзерам такий стан речей більш зрозумілий, 

оскільки, щоб купити певні товари, людина має обійти майже весь супермаркет. 

А в процесі цього вона може побачити речі, які не включила у свій список, тому 

є ймовірність, що частину з них вона все ж таки придбає [3, с. 64]. 

Візуальний мерчандайзинг - мистецтво грамотного розміщення товарів, 

розташування, вивісок, таблиць та плакатів - допомагає показати товар з кращої 

сторони та якнайшвидше продати його. Він складається з двох окремих 

напрямів: мистецтва продажу та кваліфікованих психологічних підходів до 

візуального зображення товару й середовища, в якому він знаходиться. 

Візуальний мерчандайзинг, не лише напрям, це справжня наука, яка допомагає 

не тільки грамотно викласти товар на тій чи іншій вітрині, але й грамотно 

оформити увесь відділ продажів. Сферами його застосування є будь-які 

рекламні компоненти: плакати, прилавки, стійки, обладнання для продажу і все 

на що може звернути увагу покупець [2, с. 35]. 

Таким чином, мерчендайзинг будучи технологією, орієнтованою на 

поведінку покупця та утримання його в межах торгівельного підприємства, 

мерчандайзинг, перш за все, допомагає збільшенню обсягів покупок. За 

рахунок інтеграції мерчандайзингу із елементами комплексу маркетингу 

торгівельного підприємства досягається посилення впливу на покупців таким 

чином, щоб підштовхнути їх до імпульсивного придбання певних товарів або їх 

груп з наступним повторенням покупки. 
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Сприятливе логістичне розташування українських компаній України 

надає їм можливості для формування конкурентних переваг. Однак ці переваги 
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сьогодні не є повністю стійкими, оскільки в більшості випадків, полягають в 

дешевій робочій силі та низьких цінах на транспортування та зберігання 

продукції [1]. При формуванні сучасних бізнес-стратегій важливо вірно оцінити 

здатність підприємства не тільки формувати, а й утримувати конкурентні 

переваги і це дасть змогу отримувати запланований обсяг доходів підприємства 

впродовж тривалого періоду й підтримувати той рівень економічної 

ефективності, який необхідний для збереження свого місця на ринку [2]. 

Нами було проведено дослідження ролі складів при виробництві і 

розподілі продукції підприємства ПАТ «Фармак», яке є успішною 

міжнародною фармацевтичною компанією-лідером фармацевтичної галузі в 

Україні із постійно зростаючою часткою ринку та сталою репутацію 

відповідального бізнесу та надійного партнера. 

Більша частина прибутку «Фармак» щорічно реінвестується в зростання 

та розвиток компанії, що дає змогу розширювати бізнес із європейськими 

стандартами якості в Україні та зміцнювати позиції на міжнародній арені. 

Політика ПАТ «Фармак» є принципово відкритою та базується на підходах 

холістичного маркетингу. За основу своєї діяльності компанія взяла принцип 

якості, важливими також є принципи та вектори екологічного курсу, а також 

інвестиційних проектів, що покликані забезпечити ефективне використання 

природних ресурсів, охорону довкілля та гарантувати екологічну безпеки. 

До кола питань, які вирішуються фармацевтичними підприємствами, 

спираючись на підходи холістичного маркетингового управління, також можна 

віднести: етичність та безпечність, екологічність зберігання та транспортування 

сировини та продуктів; соціальна відповідальність бізнесу; побудова 

взаємовідносин з конкурентами, постачальниками і споживачами тощо [3]. 

Важливу роль при цьому відводиться стратегічному логістичному 

менеджменту. 

Стратегічний логістичний менеджмент підприємства дає змогу 

сформувати та організувати доцільне використання потужностей компанії. Для 

зростання ефективності даних процесів потрібно вибрати та налаштувати або 

створити відповідні механізми логістичного управління розвитком 

підприємства, зокрема складську логістику. 

Складами є споруди та будівлі, на яких застосовується спеціальне 

технічне устаткування, що призначене для приймання, зберігання, розміщення і 

розподілу речей, що потрапляють до них. Головною функцією складу є 

концентрація запасів, їх зберігання і забезпечення стабільного і ритмічного 

постачання замовлень. На складах прийнятий і відсортований якісно і кількісно 

товар переміщається в зону зберігання. Процес зберігання включає 

забезпечення належних умов і контроль за наявністю запасів на складі. Для 

впорядкованого зберігання вантажу та його економічного розміщення 

використовують систему адресного зберігання за принципом твердого 

(фіксованого) або вільного (вантаж розміщується на будь-якому вільному місці) 

вибору місця складування [4]. 

Складське господарство – це мінорний склад або сукупність двох і більше 

складів разом з обслуговуючими службами. Склади є ланками однієї з головних 
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підсистем логістичного ланцюга. 

Процес комплектації продукції на складах складається з підготовки 

товарів відповідно до критеріїв, встановлених споживачами, відбору товару за 

бажанням клієнта, підготовки вантажу до відправлення, об’єднання декількох 

замовлень в одне, для зручної відправки і оформлення транспортних накладних, 

навантаження товарів в засоби транспортування [5]. 

Унікальне облаштування місць розвантаження ПАТ «Фармак» і 

коректний вибір завантажувально-розвантажувального обладнання дають змогу 

ефективно проводити розвантаження (у найменші терміни і з мінімізацією 

втрат вантажу), що призводить до скорочення простою транспортних засобів, а, 

отже, зниження витрат обігу. 

Одними із найважливіших чинників, які не можна не враховувати при 

створенні системи розміщення товарів на складі, є якомога відчутніше 

зменшення вантажообігу, а саме тонно-метражу внутрішньо складського 

переміщення товарів, а також облік термінів зберігання товарів. Для 

досліджуваної компанії це стало можливим завдяки більш близькому 

розташуванню складів до пунктів розвантаження важкої і громіздкої продукції, 

а також такої, що має високу оборотність. 

Переміщення товарних потоків логістичним ланцюгом є нездійсненним, у 

випадку, коли немає концентрації у деяких місцях потрібних запасів, для 

зберігання яких призначається відповідний склад. Переміщення товарів через 

склад пов’язано з витратами живої та минулої роботи, наслідком чого може 

стати збільшення ціни товару. Відповідно до цього, склад потрібно розглядати 

не ізольовано, а як інтегровану складову частину логістичного ланцюга. Тільки 

такий підхід дозволить забезпечити успішне виконання основних функцій 

складу і досягнення високого рівня рентабельності. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Стимулювання збуту – це спонукальні засоби (здебільшого 

короткострокові), покликані прискорити продаж окремих товарів чи послуг 

споживачам або дилерам і (або) збільшити його обсяг. Стимулювання збуту 

заохочує до купівлі [6]. 

Стимулювання збуту є маркетинговою діяльністю, відмінною від 

реклами, пропаганди та особистих продажів, яка стимулює покупки споживачів 

і ефективність дилерів: виставки, демонстрації, різні неповторювані збутові 

зусилля [1].  

Стимулювання збуту застосовується для підтримки, інформування та 

мотивації всіх учасників процесу збуту (зовнішньої, оптової та роздрібної 

торгівлі) в цілях створення безперервного потоку реалізації товарів або послуг. 

Стимулювання збуту – використання різноманітних засобів впливу, 

покликаних пришвидшити чи підсилити відповідну реакцію ринку [3]. В 

останні роки частка витрат на стимулювання збуту в загальних витратах на 

просування зростає, що зумовлено такими причинами, як зниження 

ефективності реклами внаслідок збільшення її вартості, перенасиченості засобів 

масової інформації рекламними зверненнями й обмежень на законодавчому 

рівні (обмеження реклами окремих категорій товару, обсягів реклами на 

телебаченні), заборони використання деяких прийомів, наприклад, порівняння 

товарів; збільшення кількості купівель, які здійснюються імпульсивно, що 

спонукає роздрібну торгівлю вимагати від постачальників проведення заходів 

стимулювання збуту; можливість вимірювати ефективність заходів 

стимулювання збуту, наприклад, завдяки інформації, отриманій зі сканерів 

електронних пунктів продажу; загострення конкурентної боротьби, у процесі 

якої активно використовуються засоби стимулювання збуту, що вимагає від 

фірми-конкурента аналогічних дій  [5]. Збутова політика підприємства має бути 

побудована таким чином, щоб забезпечити йому найкращі конкурентні позиції  

на ринку за найоптимальнішого обсягу витрат. Зростання рівня конкуренції на 

сучасному ринку потребує того, щоб підприємства вирішували проблеми збуту 

завдяки власній збутовій політиці  [4]. 

Для забезпечення ефективного стимулювання збуту продукції виробничі 

підприємства повинні визначити основні завдання і необхідні засоби 

стимулювання, розробити відповідну програму стимулювання збуту та 

забезпечити контроль за її виконанням, проводити оцінку досягнутих 

результатів. Серед завдань, які має виконувати стимулювання збуту, можна 

виділити такі основні: забезпечення швидкого зростання обсягів збуту 

продукції підприємства; заохочення більшої кількості споживачів спробувати 

товар, купити чи здійснити повторні придбання; заохочення системи 
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посередницьких торговельних організацій та працівників власного збутового 

відділу спрямувати зусилля на реалізації продукції підприємства [2]. 

Необхідно зазначити, що стимулювання збуту також відіграє важливу 

роль у стадії впровадження і стадії зрілості життєвого циклу товару, а також 

виявляється досить ефективним в період інфляції, що є актуальним. Активізація 

стимулювання збуту може бути зумовлена такими факторами: 

1) Поступовим збільшенням ціни на традиційні медійні канали 

комунікації та активізацією рекламної діяльності. 

2) Зростанням тенденції до імпульсивних покупок, що формує сприятливе 

середовище для впровадження заходів зі стимулювання збуту. 

3) Загостренням конкуренції, яке спричиняє пошук підприємствами нових 

ефективних методів здобуття прихильності споживачів і клієнтів та викликає 

стійке бажання отримати швидкі чи негайні результати. 

4) Ускладнення соціально-економічного становища, зокрема в контексті 

українських реалій, провокує споживачів шукати методи здійснення 

привабливої в економічному сенсі покупки, а отже створює потенційно 

сприятливе середовище для сприйняття цінових методів стимулювання збуту. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ 

ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ 

 

Залежно від техніки організації опитування виділяють такі різновиди 

анкетного опитування: а) поштове; б) пресове; в) роздавальне. 
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Організація поштових опитувань, різновидом якого є опитування за 

допомогою електронної пошти, здійснюється в такий спосіб: опитувальний 

лист, анкета відправляється респондентам поштою. Якщо використовується 

традиційна пошта - частіше за все із супровідним листом  і конвертом, на якому 

наклеєно марки і написано адресу для відповіді дослідному центру (варіант: 

анкета може доставлятися респондентом особисто). 

Які ж основні переваги поштових опитувань? Перша і, мабуть, 

найважливіша - відносно низька вартість (порівняно з іншими опитувальними 

методиками). Друга перевага - більш проста організація (не потрібні анкетери, 

їх інструктаж, контроль їхньої роботи тощо). Третя перевага - можливість 

проведення опитування на порівняно великих і розкиданих територіях, в т.ч. у 

важкодоступних районах. Четверта перевага - практично повна відсутність 

впливу дослідника на респондента (відсутній безпосередній контакт). 

Всі перераховані переваги визначили сферу використання поштового 

опитування в маркетингових дослідженнях. У першу чергу, в тих випадках, 

коли необхідно опитати якийсь сегмент споживачів, наприклад власників 

певної марки автомобілів або холодильників. Важливо й те, що подібним чином 

можна опитувати споживачів, що придбали товари безпосередньо у фірми, що 

замовила маркетингове дослідження і має їхню поштову адресу (наприклад, 

організації, які купили офісні меблі). Цей метод анкетного опитування зручний 

і в тих випадках, коли споживачі, які цікавлять замовника, географічно 

розкидані (наприклад, фермери). 

Другий недолік поштового опитування - перекручування визначеної для 

дослідження вибірки, з одного боку, за рахунок низького рівня повернення, з 

іншого боку - через те, що на питання анкети відповідають не завжди ті, хто 

відібраний за критеріями вибірки (родичі, друзі та ін.). Ще один важливий 

недолік - одержання групових відповідей замість індивідуальної думки 

(респонденти радяться з іншими особами, обговорюють у сім'ї або колективі 

питання, дають спільні відповіді). 

Сутність пресового анкетного опитування в тому, що анкета публікується 

в одній або декількох газетах, а ті, хто висловив бажання відповісти на питання, 

після заповнення анкети вирізують її і відправляють поштою до редакції або 

безпосередньо до дослідного центру. 

Переваги і недоліки даної методики практично цілком збігаються з 

перевагами і недоліками описаного вище поштового опитування. Відмінність, 

мабуть, у тому, що на відповіді респондента певною мірою впливає та 

обставина, в якій газеті (у плані її цільової спрямованості) і серед яких 

матеріалів опубліковано анкету. Підвищенню рівня повернення анкет (вірніше, 

у цьому разі можна говорити не про повернення, а про посилення інтенсивності 

роботи з анкетами потенційних респондентів) значною мірою сприяє 

зобов'язання редакції опублікувати результати проведеного опитування 

Можуть використовуватися і такі форми залучення респондентів, як 

проведення паралельно з опитуванням конкурсів і вікторин (звичайно, з 

врученням призів). 

Що ж стосується тематичної спрямованості маркетингових опитувань 
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проведених з використанням методики пресового анкетного опитування, то, в 

першу чергу, вони звернені до досліджуваної читацької аудиторії, її специфіки, 

уподобань; застосовуються при аналізі ставлення населення до друкованої 

реклами, а також у ряді інших ситуацій, подібних до тих, де застосовується 

поштове опитування (наприклад, при вивченні думок споживачів будь-яких 

груп товарів). 

Роздавальне опитування являє собою класичний варіант анкетного 

опитування, при якому є анкетер і респондент. Перший, провівши попередній 

інструктаж і відібравши респондентів, видає анкети, стежить за їх заповненням, 

приймає і перевіряє заповнені екземпляри. Другий відповідає на питання 

анкети. 

Використовуються такі варіанти роздавального анкетного опитування По- 

перше, респондент може заповнити анкету відразу на місці або вдома і потім 

повернути досліднику. По-друге, як уже відзначалося, заповнення анкети у 

присутності дослідника може бути індивідуальним і груповим. Як 

індивідуальне, так і групове заповнення анкет на місці є переважним, оскільки 

гарантує їх практично повне повернення і, крім того, дослідник може 

контролювати процес заповнення анкет, допомагати респондентам, 

роз'яснюючи якісь позиції і проблеми. 

При використанні роздавального анкетного опитування нерідко виникає 

проблема забезпечення анонімності респондентів (це визначається, в першу 

чергу, змістом опитування. Наприклад, анонімність практично не потрібна, 

якщо метою опитування є з'ясовування обсягу ринку телевізорів, але вона 

необхідна, якщо питання анкети спрямовані на з'ясовування, оцінку ділових і 

особистісних якостей керівника фірми при опитуванні персоналу). 

Основні правила забезпечення анонімності такі: опитування має 

проводитися з дотриманням правил випадкового добору респондентів; 

респондент заповнює анкету самостійно, причому кількість питань, що 

потребують розгорнутих відповідей, необхідно звести до мінімуму; анкетер не 

втручається в роботу респондента, лише відповідає на його питання; при 

необхідності забезпечення анонімності опитування має носити груповий 

характер; після опитування респонденти самостійно опускають анкети в 

спеціальні ящики-урни; у демографічній частині анкети респондент повинен 

вказати мінімум відомостей про себе. 

При проведенні анкетного опитування необхідно також приділити 

особливу увагу структурі опитувального листа, чіткості постановки питань, 

вони повинні формулюватися однозначно, доступною респонденту мовою, з 

урахуванням того, що респондент працює з анкетою самостійно. Послідовність 

питань повинна бути такою, щоб у респондента протягом заповнення анкети 

зберігався інтерес до неї. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІВЕНТ- МАРКЕТИНГУ НА ПРАТ «ВІННИЦЬКА 

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» 

 

Івент (event) - це яскрава просторово-часова точка в житті людини, тому 

необхідне використання чітко зрежисованої позитивної емоції для проведення 

івент-захода. Позитивний емоційний заряд автоматично переходить на 

запропонований товар, який стає ніби «зарядженим» позитивними враженнями 

учасників події . 

Отже, в рамках івент-маркетингу і безпосередньо eventa позначається не 

тільки товар і його конкурентні переваги, але і відбувається залучення 

споживача, він робиться причетним до дійства, переживає емоції, пов’язані з 

брендом [4]. Всього в рамках концепції івент-маркетингу, згідно з різними 

джерел ми, є п’ять складових: 

• відчуття; 

• почуття; 

• роздуми; 

• дії; 

• співвіднесення [1]. 

Всі перераховані складові найбільш повно можуть проявити себе в івент- 

маркетингу, який за своїм визначенням є одним з інтерактивних технологій 

інтегрованих маркетингових комунікацій, що має на меті організацію заходів, 

пов’язаних з просуванням марки, продукту, послуги, персони. Саме 

інтерактивна взаємодія з цільовою аудиторією — головна відмінна риса цього 

маркетингового інструменту і одночасно його основна перевага. 

Таким чином, проникаючи в систему ІМК, івент-маркетинг додає в неї 

елемент живого спілкування з брендом. Він робить цей інтегрований комплекс 

більш цілісним, допомагає міцно налагодити зв’язок «споживач — бренд» і 

вибудувати лояльні та довгострокові відносини з цільовою аудиторією [2]. 

Івент-заходи в рамках ІМК формують у людини особистісне ставлення до 

бренду, забезпечують активну участь бренду в соціальному житті своєї цільової 

аудиторії. З цих причин event- маркетинг сьогодні вважається більш 

ефективним, ніж інші способи просування. Заходи, на відміну від більш 

традиційних рекламних інструментів, не викликають ефекту звикання, відрізня- 

ються найбільш сильним і всеосяжним впливом на аудиторію [3]. 
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Івент-маркетинг потрібен [1]: 

1. Коли існує потреба в організаційній формі прямого впливу на 

суб’єкти внутрішнього і / або зовнішнього маркетингового середовища. При 

організації спеціального заходу «обличчям до обличчя» можна протестувати 

відносини цільових аудиторій до бренду, побачити їх безпосередню емоційну 

реакцію, що складе цінну інформацію для планування стратегії подальших дій. 

Таким чином, заходи івент-маркетингу здатні не тільки просунути бренд, але і 

послужити у деяких випадках альтернативою марке- тинговим дослідженням. 

2. Для впливу та змін — як на рівні внутрішнього, так і зовнішнього 

маркетингової середовища. 

3. Коли виникає необхідність застосування непрямої реклами. Зміни в 

рекламному законодавстві, а також перенасичення інформацією сучасного 

суспільства рекламними повідомленнями робить актуальним звернення 

маркетологів до нетрадиційних способів просування. 

4. Для демонстрації споживчих властивостей товару. Подія може бути 

використана як інформаційний привід для ознайомлення клієнта з новими 

споживчими властивостями товару або послуги. Часто подібний захід носить 

творчий або повчальний характер. 

5. Коли традиційна реклама не дозволена або виявляється не 

результативною. Насиченість ринку традиційною рекламою змушує компанії 

шукати нові шляхи взаємодії з цільовими аудиторіями. 

Представимо   дослідження    організації    івент-маркетингу    на    ПрАТ 

«Вінницька кондитерська фабрика». 

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» веде насичену івент-діяльність, 

що є одним з головних інструментів просування. До спеціальних заходів ПрАТ 

«Вінницька кондитерсьа фабрика» відносяться: виставки, семінари, 

конференції, круглі столи, майстер-класи, конкурси, форуми, корпоративні 

заходи. Інформація про дані події публікується в ЗМІ. 

Серед найпопулярніших заходів ПрАТ «Вінницька кондитерська 

фабрика», які проводилися на постійній основі, доцільно відзначити екскурсії 

студентів та школярів на фабрику. Тут школярі мали змогу відчути себе 

справжніми кондитерами, одягнувши санітарний одяг перед тим, як відвідати 

виробництво та зробити фото на згадку. Після цього екскурсія продовжувалась 

у виробничому цеху, де діти спостерігали процес виготовлення цукерок 

«Шоколапки» або «Корівка». Наприкінці екскурсії школярі ділились 

враженнями з екскурсоводом, а потому кожен отримував солодкий подарунок. 

Окрім того, на Вінницькій фабриці діяв проект професійної орієнтації на 

виробничому майданчику для школярів старшої школи та студентів. В рамках 

програми екскурсанти ознайомлювались з особливостями організації праці на 

промисловому підприємстві, дізнавались, працівники яких професій задіяні на 

виробництві і яку освіту та досвід вони мають. 

Використання широкого спектру спеціальних заходів сприяє просуванню 

нових товарів, отримання нових споживачів, формуванню образу престижності, 

низьких цін і інновацій, сприятливою інформація про підприємство «Вінницька 

кондитерська фабрика». 
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Отже, івент-маркетинг - один з найперспективніших напрямів 

комунікаційної діяльності в будь-якій сфері бізнесу, проте він інтегрується з 

іншими інструментами цієї політики. В більшості випадків заходи стають 

частиною змішаної маркетингової кампанії, набуваючи популярності, 

порівнянної з популярністю традиційних рекламних інструментів. 

Використання техніки івент-маркетингу приносить рекламодавцеві багато 

переваг, подієвий маркетинг діє у різних напрямах, вибірково розширюючи 

сектори охоплення цільової аудиторії. Люди відвідують спеціальні заходи 

добровільно, тому у них немає відчуття, що маркетингова інформація нав’язана 

ним ззовні. Група генерує масові емоції, сильніші, створюється феномен 

єднання, приналежності до чогось загального: бренд фактично визначає стиль 

життя. Позитивні емоції від успішного заходу переносяться на товар або 

послугу, формується лояльність споживача. 

Івент-бізнес як особливий напрямок комерційної діяльності охоплює 

сьогодні різноманітні вектори і області застосування. Івент-заходи орієнтовані 

на емоційне сприйняття клієнтів і неповторні по суті, єдині у своєму роді; вони 

ризиковані і вимагають високого ступеня відповідальності, а отже і 

технологічності. Тому діапазон івент-маркетингу широкий і включає дії від 

постановки мети і пов’язання її з бізнес-стратегією до оперативного планування 

і проведення заходів в заздалегідь певних просторово-часових рамках. При 

цьому важливо, що в центрі уваги івент- маркетингу завжди є клієнт. Це 

вимагає набагато більшої зосередженості на роботі з індивідуальними 

рішеннями, суб’єктивним сприйняттям і психологічними ефектами, ніж на 

економіці і організації виробництва і технічних прийомах. 
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ОРГАНIЗАЦIЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ РИНКУ 

Застосування маркетингових дослiджень у дiяльностi сучасних 

пiдприємств є беззаперечною. Дослiдження ринкового оточення  споживачiв, 

конкурентiв, постачальникiв, вивчення тенденцiй ринку, попиту та пропозицiї 

на товари та послуги, визначення перспектив розвитку галузi, купiвельної 

поведiнки споживачiв, характеристик цiльової аудиторiї  без дослiджень цих 

та iнших аспектiв не можливим стає правильна органiзацiя дiяльностi 

пiдприємства на конкурентному ринку. 

Актуальнiсть теми полягає у тому, що iнформацiя, одержана в ходi 

маркетингових дослiджень, надає можливiсть приймати адекватнi й ефективнi 

управлiнськi рiшення в умовах конкуренцiї, яка постiйно загострюється. 

Окремi аспекти маркетингових дослiджень розглядаються в працях 

вiтчизняних та iноземних науковцiв, зокрема С.С. Гаркавенка, Є.В. 

Крикавського, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сороки, В. Руделiуса, О.М. Азаряна, 

О.А. Виноградова та iнших. 
Метою даної роботи є узагальнення особливостей органiзацiї 

маркетингових дослiджень ринку. 

Маркетинговi дослiдження – це функцiя, що через iнформацiю пов’язує 

маркетологiв iз ринками, споживачами, конкурентами, тобто з усiма 

елементами зовнiшнього середовища маркетингу [5]. Маркетинговi 

дослiдження пов’язанi з прийняттям рiшень за всiма аспектами маркетингової 

дiяльностi [2, с. 87]. 

Об’єктом дослiдження є розвиток тенденцiї застосування комплексу 

маркетингових заходiв пiдприємства, спрямований на пiдвищення обсягу 

продажiв продукцiї. 

У процесi планування маркетингового дослiдження необхідно пройти 

кiлька основних етапiв:  

1. Визначення проблеми. План дослiдження може бути розроблений 

тiльки пiсля визначення проблеми такою, що вимагає рiшення. На цьому етапi 

ставляться цiлi дослiдження i визначаються його завдання.  

2. Вибiр проєкту дослiдження. Залежно вiд того, що вже вiдомо про 

проблему, використовують: розвiдувальне дослiдження (попереднє 

дослiдження)  метою є доскональне визначення i осмислення сутi проблеми, 

яка стоїть перед дослiдником; описове дослiдження  для опису яких або 

параметрiв або явищ, як правило, певних характеристик i функцiй ринку; 

каузальнi (причиннi) дослiдження  для визначення причинно-наслiдкових 

взаємозв’язкiв.  

3. Визначення методу збору даних. Залежно вiд наявностi необхiдної 

iнформацiї можуть використовуватися: вторинна iнформацiя  данi з iснуючих 

джерел iнформацiї, зiбранi ранiше для iнших цiлей; первинна iнформацiя  данi, 
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якi будуть отриманi спецiально для вирiшення цiєї проблеми [4, с. 62]. 

4. Розробка iнструментарiю дослiджень. Форми, що розробляються, 

повиннi найкращим способом задовольняти потреби проєкту.  

5. Проєктування вибiрки i збiр даних. В ходi проектування вибiрки 

визначається форма вибiрки i її розмiр. 

6. Аналiз i iнтерпретацiя даних. У рамках аналiзу i iнтерпретацiї даних 

здiйснюється перевiрка даних, їх кодування i класифiкацiя.  

7. Пiдготовка звiту про результати дослiдження. Звiт про результати 

надається керiвництву або замовниковi i мiстить усi результати i висновки 

дослiдження [3, с. 237]. 

Методи проведення маркетингових дослiджень цiлком стандартнi i 

використовуються всiма маркетинговими агенцiями. До найбiльш 

розповсюджених методiв кiлькiсних дослiджень слiд вiднести особистi 

квартирнi. Особистi вуличнi або магазиннi iнтерв’ю, телефоннi iнтерв’ю, in-hall 

та in-home тести. .  

Кiлькiснi методи дослiдження, як i ранiше, значно бiльш поширенi у свiтi: 

на якiснi методи дослiдження припадає близько 10% обороту європейського 

ринку маркетингових дослiджень, причому двi третини загального бюджету на 

якiснi дослiдження витрачається на застосування найбiльш розповсюдженого 

методу – проведення фокус-груп [1, с. 53].  

Таким чином, на ринку маркетингових дослiджень спостерiгається 

тенденцiя до зростання рiвня концентрацiї капiталу i постiйним пiдвищенням 

ролi найбiльших мiжнародних дослiдницьких мереж. 
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В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства відео можна 

вважати ефективним способом просування бізнесу, посилення пізнаваності 
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бренду, ознайомлення споживачів з підприємством, його продукцією або 

послугами, підвищення лояльності клієнтів. 

Багато споживачів і дослідників вважають, що продукт-плейсмент є 

надмірною комерціалізацією засобів масової інформації і вторгненням у життя 

глядача. Глядач не йде в кіно чи не вмикає телевізор, щоб не побачити продукт- 

плейсмент. Таким чином, маркетологи повинні зробити так, щоб продукт 

виглядав доречним у момент його появи [1, с. 13]. Якщо продукт плейсмент є 

рекламою, то відповідно до ст. 9 Закону України «Про рекламу», реклама 

повинна бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи 

способів розповсюдження таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як 

рекламу. 

Наприклад, візуальний стиль обробки споживача спричинить 

акцентування уваги на візуальні «підказки», і буде ефективним при подачі 

реклами через образи. З іншого боку, на розміщення у сценарії звертатиметься 

набагато більше уваги з боку глядачів із словесним (аудіо) стилем обробки. 

Отже, оцінюючи ефективність типів продукт-плейсменту, необхідно 

враховувати індивідуальні відмінності в стилях обробки [2, с. 61]. 

Отже, виробники, підтримуючи імідж своєї марки, не тільки зміцнюють її 

позиції на ринку, але і здатні змінити ставлення споживачів до неї на краще. 

Але, у цієї стратегії є і свої недоліки. Першим реальним недоліком 

використання продукт-плейсменту є те, що маркетологи можуть втратити 

контроль над тим, як продукція зображується або включається в епізод чи 

основну сюжетну лінію і може в кінцевому підсумку бути використана не за 

призначенням, бути пов’язаною із сумнівними цінностями або 

використовуватися неетично. 

Другим недоліком використання продукт - плейсменту є те, що 

маркетологи не мають практично ніякого впливу на засоби масової інформації, 

тобто наскільки успішною може бути сама програма, яка буде містити продукт- 

плейсмент – важко передбачити, де розмістити бренд для максимального 

ефекту [3, с. 99]. 

Третім недоліком використання продукт-плейсменту є вірогідність 

негативних асоціацій. Якщо продукт пов'язаний з певним персонажем, а цей 

персонаж робить щось недоречне, продукт або бренд може бути знецінений у 

очах споживачів також. 

Тому, оцінюючи ефективність типів продукт-плейсменту необхідно 

враховувати індивідуальні відмінності в стилях обробки. 

Застосування маркетингових комунікацій у місцях продажів дає змогу: 

– забезпечити покупців необхідною інформацією, акцентувати 

увагу на пропозиції, впливати на їх поведінку, стимулювати збільшення 

кількості закупівель одним відвідувачем; 

– забезпечити ефективне подання товарів на ринку; залучити увагу 

покупців до марки у період її виведення на ринок або підсилити дієвість 

промоакції, закріпити у свідомості покупців певні ознаки марки; 

– створити конкурентні переваги магазину, сформувати 

прихильність до магазину, збільшити кількість лояльних покупців та завоювати 
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нові [4, с. 215]. 

Продукт-плейсмент як маркетинговий інструмент має свою історію, 

однак на вітчизняних маркетингових теренах використовується недостатньо 

ефективно. Це зумовлено, зокрема, нестачею аналітичного інструментарію 

дослідження такого прийому, переваг і недоліків продукт-плейсмент, 

недостатньо розробленою методикою аналізу впровадження цього типу 

реклами. 

Отже, можна підвести підсумок, що на збут продукції впливає багато 

факторів таких як: асортимент продукції, її якість, ціна, сегмент ринку. Для 

успішного функціонування на ринку підприємству слід приділити збутові та 

маркетингу велику увагу, тому що без покупців не можливе нормальне 

функціонування фірми. А, в свою чергу, надійна збутова політика неможлива 

без тісної співпраці з відділом маркетингу. 
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МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ  

 

Сьогодні, сучасна економіка характеризується гострою конкуренцією, яка 

вимагає від керівників підприємств та компаній модернізації бізнес – процесів, 

впровадження науково технічного прогресу, використання новітніх технологій 

та методів виробництва. На жаль, підприємству недостатньо просто виготовити 

товар, призначити ціну, та знайти канали збуту продукції. Існує ще ряд завдань, 

які необхідно виконати для того, щоб діяльність приносила прибуток та 

споживачі максимально задовольняли свої потреби. Підприємству потрібно 

проінформувати потенційних покупців про існування певного товару чи 

послуги, запевнити та переконати їх що продукт є унікальним, 

продемонструвати його переваги над аналогічни

 [1-3]. 

Ефективне використання маркетингової політики комунікацій 

підприємством дає змогу автоматизувати процес взаємодії з клієнтами, 

надаючи їм індивідуальне обслуговування у зручний час, ефективно 

організувати зворотній зв'язок, оперативно отримувати маркетингову 

iнформацiю i на цiй основi приймати обґрунтованi маркетингові рiшення, 

проводити високоефективнi рекламнi кампанiї. У кінцевому результаті, 

використання сучасних технологій маркетингу дає змогу підвищити 

конкурентоспроможність підприємства в цілому. 

Налагодження ефективного маркетингового комунікаційного процесу 

дозволяє сучасним українським підприємствам автоматизувати процес 

взаємодiї з клiєнтами, надаючи iндивiдуальне обслуговування в зручний час, 

ефективно органiзувати зворотний зв'язок, оперативно отримувати 

маркетингову iнформацiю i на цiй основi приймати обґрунтованi маркетингові 

рiшення, проводити високоефективнi рекламнi кампанiї. У свою чергу, 

використання новітніх технологiй маркетингу сприяє пiдвищенню 

конкурентоспроможностi підприємства в цілому [4-5]. 

Значний науковий доробок в теорії просування продукції на ринку 

належить таким зарубіжним науковцям як Т. Амблер, Г. Армстронг, Дж. 

Лейхифф, С. Моріарті, Дж. Пенроуз, Ф. Котлер, Г. Ассель, Е. Дихтль, Х. 
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Хершген, П. Дойль, Д. Сондерс, В. Вонг, Ж. Ламберн, Р. Чумпітас, І. Шулінг. В 

Україні проблемі формування системи маркетингових комунікацій присвячені 

теоретичні праці таких відомих вчених як Н.І. Ведмідь, А.В. Войчака, Т.І. 

Лук’янець, Л.А. Мороз, О.П. Луція, О.М. Мельникович, О.П. Корольчука, Т.О. 

Примак. Є.В. Ромата, Т.І. Ткаченко, Н.І. Чухрай. Однак, не зважаючи на значну 

кількість публікацій на тему маркетингових комунікацій, питання вибору 

оптимальної стратегії просування пропонованих товарів і послуг залишається 

відкритим й потребує значної уваги з боку виробників, враховуючи динамічні 

зміни ринкової кон’юнктури [1].  

Маркетинговi комунiкацiї є основним iнструментом реалiзацiї 

маркетингової стратегiї, яка пiдпорядкована корпоративнiй стратегiї дiяльностi 

фiрми. Її вибiр залежить вiд багатьох зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв, 

найбiльш важливими серед яких є: фактори, що характеризують стан галузi та 

умови конкуренцiї в нiй, та фактори, що характеризують конкурентнi 

можливостi фiрми, її ринкову позицiю i потенціал. 

Усі маркетингові комунікації зорієнтовані на те, щоб розв’язати певні 

завдання, які своєю чергою відповідають цілям комунікаційної програми. 

 До числа цих цілей відносять створення у покупців обізнаності про 

торговельну марку, поширення інформації, підвищення культури ринку, 

формування позитивного образу компанії або її торговельної марки. Кінцева 

мета будь-якої стратегії маркетингових комунікацій полягає в тому, щоб 

допомогти продавцеві продати свій товар і таким чином зберегти та 

примножити свій бізнес.  

Маркетинговi комунiкацiї варто розглядати як управлiння процесом 

просування товару на всiх етапах – перед продажем, у момент продажу, пiд час 

споживання, після споживання. Для досягнення найбільшої продуктивності, 

комунiкацiйнi програми необхiдно розробляти спецiально для кожного 

сегменту, ринкової нiшi i навiть окремих клiєнтiв [2, 3, 5].  

Підсумовуючи, можна сказати, що маркетингові комунікації на 

підприємстві є системою налагодженого обміну інформацією з ринком збуту, 

яка дає можливість пристосуватися до будь – яких змін ринкових умов та 

добиватися поставлених цілей. Ефективне використання маркетингової 

політики комунікацій допоможе підприємству налагодити зв’язок зі 

споживачем, отримати максимальний прибуток від діяльності та підвищити 

конкурентоспроможність. 
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ВИДИ ЦІН У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Щодня люди мають справу з покупкою будь-яких споживчих товарів, це 

може бути будь-який одяг чи речі для домашнього затишку, адже кожен з них 

має свою ринкову ціну.  Плата за квартиру також вважається цінною за послуги 

власника цього приміщення. Також роботодавець виплачує заробітну плату 

працівникам які надають йому свої послуги, це вважається ціна за «робочу 

силу» та інше.  Тому, ринкова ціна – це ціна, яка встановлюється на ринку при 

відповідності пропозиції та суспільного попиту. 

Проте на практичному досвіді вартість певних товарів буває значно 

більшою, ніж вартість інших, але все ж таки ринкова ціна буде нижча. Це 

відбувається тому що, ціна тим чи іншим чином залежна від попиту та 

пропозиції на товар. Завдяки цьому ціна другого товару стає більша, адже 

попит перевищуватиме пропозицію на цей товар, в наслідок чого ціна стає 

більшою за саму вартість [1-3]. 

Отже, ціни виступає грошовими вимірами вартості товарів в тому 

випадку, коли тримається рівновага між пропозицією та попитом. 

Особливостями ринкової ціни вважається встановлення співвідношення 

попиту та пропозиції на ринку. Іноді така ціна називається вільною, адже вона 

не нав'язується з гори та не нав'язана органами. Тільки в наслідок 

співвідношення пропозиції та попиту утворюється відхилення вартості від цін, 

проте не за вказівками чиновників. В умові адміністративної командної 

економіки ціна втрачає свою роль регулювання, адже наслідками цього стають 

хронічні дефіцити товарів та багатьох послуг [3-5]. 

Для ефективного функціонування ринкового механізму, потрібні певні 

умови: 

1. Необхідність інституту ринку – вільні ціни, але одночасно й вільне 

ціноутворення у ринковій економіці – прописна істина, адже інакше неможливо 

забезпечити збалансованість економічної системи, ефективне використання 

ресурсів та інше. 

https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_4_56_april_2020_part_3.pdf
https://are-journal.com/index.php/are/article/view/338/252
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2. Ринкова економіка – економіка угод між партнерами, розвинутою 

системою та зв’язків, які спираються у ринкову інфраструктуру. 

3. Від повного економічного охоплення ринкових відносин залежить 

ефективність ринкового механізму. 

4. Повна незалежність та самостійність агентів є необхідним для 

інституту ринкової економіки. 

5. Стійка грошово-кредитна та фінансова системи займають важливу роль 

для функціонування ринкового механізму. 

6. При здоровій активній конкуренції розквітає функціонування ринку. 

7. Політичні та соціальні проблеми також повинні бути вирішенні при 

формуванні ринкової економіки. 

Ціни у ринковій економіці класифікуються за різними критеріями. 

Дивлячись від прав суб’єкта господарювання та рівня втручання держави, 

ціни поділяються на [3, 5]: 

1. Регульовані ціни – встановлюються на природну сировину, 

енергоресурси, послуги зв’язку та транспорту та інше, це ті ресурси, які мають 

визначальний вплив на динаміку та загальний рівень цін. 

А також на такі життєво важливі послуги та товари, як транспортні та 

комунальні послуги, хліб, препарати медичного значення та інші. 

2. Вільні ринкові ціни – при згоді сторін господарювання, вільні ціни 

поширюються на всі види послуг та продукції, окрім тих на які накладено 

державні ціни. 

3. Комунальні ціни – встановлюються на продукцію. Яка здійснюється 

комунальними підприємствами. 

•  Ціни формуються залежно від формування стадії товарообігу: 

1.  Роздрібні ціни – товари за такими цінами реалізуються в організаціях, 

на підприємствах та роздрібних магазинах. Це кінцеві ціни, за допомогою них 

товари вилучаються зі сфери обігу. 

2. Закупівельні ціни – за допомогою таких цін, держава закуповує 

сільськогосподарську продукцію у сільгоспвиробників. 

3. Оптові ціни – це ціни виготовленої продукції, підприємство реалізує  

оптово-збутову продукцію для підприємств або організацій. Сама ціна 

фіксується за згодою двох сторін, термін її реалізації фіксується у прописаному 

контракті. Ціни розрізняються залежно від способів фіксації : тверда ціна, 

плинна, ціна опціонів, змінна, регульована, трансфертна [1]. 

У підсумках варто зазначити такі контури моделі ринкової економіки, як: 

По-перше, це ринок який поєднує в собі змішану економіку та соціальне 

ринкове господарство. По-друге, посилення ринкових тенденцій у сфері 

економіки повинно відповідати аналогічному посиленню ролі держави в 

соціальній сфері. А по-третє, приватний та державний сектори повинні 

співіснувати у моделі ринкової економіки. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

 

При сучасному стані вітчизняної економіки виникає низка невирішених 

проблем, з однією з яких зустрічається більша частина українських 

підприємств, це проблема досягнення й збереження конкурентоспроможності 

товару на ринку. Тому у даний період перетворення української економіки, це 

основне питання яке постає перед економістами, адже їм потрібно визначити 

основні фактори для підвищення конкурентоспроможності. 

Об’єкти, які володіють конкурентоспроможністю, зазвичай розбивають 

на чотири групи: продукція, підприємство, регіони та галузь. 

Конкурентоспроможність підприємства це здатність самого підприємства 

виробляти та продавати послуги та товари які за ціною та якістю будуть 

привабливіші, а ніж ті ж самі товари у конкурентів. Сама 

конкурентоспроможність оцінюється споживачем з точки зору положення 

підприємства на ринку. На довіру споживачів впливають відомі марки 

підприємств з якісними товарами які отримують хороші відгуки та багато років 

займають передові позиції на ринку. Також конкурентоспроможність галузі 

споживачі оцінюють з точки зору пріоритетності своїх потреб, тому при 

отриманій заробітній платі покупець ретельно вибирає товар який хоче 

придбати, і в той момент спостерігається явище міжгалузевої конкуренції. Коли 

споживач віддає пріоритет конкретній галузі, то конкуренція з точки зору 

споживача переходить у конкуренцію підприємств, а згодом й конкретних 

товарів. Тому можна виділити чотири типи суб’єктів, які оцінюють 

конкурентоспроможність тих або інших об’єктів: інвестори, споживачі, 

держава та виробники. Таким чином, покупець проводить власну оцінку 

конкурентоспроможності різних об'єктів із погляду своїх потреб та їх 

значущості. А виробники оцінюють товари з точки зору суми прибутків, який 

можна отримати. Виробник оцінює інші підприємства, як потенційних 

конкурентів, тому одними з  найважливіших характеристик виступають 
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співвідношення ціни та якості, відповідність між екологічними та технічними 

умовами й інших стандартів. Виробник оцінює вартість з точки свого стану на 

ринку та рамкових умов, а країну оцінює з точки зору необхідних ресурсів, а 

також доступності та якості [1]. 

Для того щоб визначити продуцент конкурентоспроможності потрібно 

знати: 

- можлива динаміка й розмір попиту на продукцію; 

- очікуваний рівень конкуренції на ринку конкретних послу та товарів; 

- терміни окупності  витрат, із просування та проектування продукту на 

ринок; 

- визначальні параметри продукцій основниого конкурента; 

- конкретні вимоги споживачів до пропонованого товару на ринку; 

- найбільші перспективні ринки для відповідного товару та етапи 

закріплення на них; 

- розрахунковий рівень ринкових цін товарів [2]. 

Питання про забезпечення конкурентоспроможності продукції 

підприємств в Україні набули стратегічних значень при умовах ринкової 

економіки та залишається недосконало дослідженим з точки зору галузевої 

специфіки, не розроблено чітких механізмів виходу підприємства на нові 

глобальніші ринки, не визначено та не обґрунтовано фактори впливу на основні 

елементи конкурентоспроможності, не обґрунтовано інструментарій оцінки 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [3]. 

Нині стоїть гостра проблема конкурентоспроможності підприємств. Тому 

що при умовах ринкових відносин та загостренні конкурентної боротьби, 

провідні позиції займатимуть лише ті підприємства, які здатні до впровадження 

ефективних інновацій, контролювання якості послуг та продукції, 

пристосування до швидких змін, а також систематичне оновлення виробництва. 

Інтенсифікація виробничих процесів за допомогою використання сучасних 

технологій, устаткування, великого асортименту матеріалів потребує пильного 

контролю якості при виконанні технологічних операцій за допомогою яких 

здійснюється забезпечення високого рівня конкурентоспроможності продукції 

й задоволення потреб у споживачів. 

Конкуренція буде тісно пов’язаною з товарним виробництвом, в тому випадку 

якщо виробник пропонує аналогічні товари, а споживач у свою чергу обирає з 

них кращий за приємну для нього ціну. Конкуренція – це змагання між 

виробниками товарів та послуг, за для отримання високого прибутку та 

задоволення потреб споживача. 

Отже, конкурентоспроможність є результатом, що фіксує наявність 

конкурентних переваг. Конкурентоспроможність – одна з головних складових 

успіху будь-якого підприємства. Конкурентоспроможність продукції 

підприємств  це здатність підприємства створювати майбутній товар чи 

послугу, а також його виробляти й продавати товари, цінові й нецінові якості 

яких привабливіші, ніж у подібній продукції своїх конкурентів. Виробництво і 

реалізація конкурентоспроможних товарів – обов’язкова умова 

конкурентоспроможності фірми. 
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Навколишнє середовище час від часу впливає на ефективність роботи 

підприємства, що й призводить до прийняття управлінського рішення. Частина 

підприємств не використовує різноманітні плани при проведені маркетингової 

діяльності. Аргументами виступають думки, що ринок швидкоплинно 

перевтілюється і саме тому плани не мають в собі ніякої необхідності. I все ж 

таки формальне планування має можливість врятувати будь-яке підприємство, 

мале та велике. Воно змушує керівництво постійно планувати майбутнє й 

визначати власну політику та ціль, що в результаті призводить до найбільш 

ефективної та чіткої роботи. Крім того, старанне планування допомагає 

передбачати зміни середовища та завчасно реагувати на них, а також готує до 

непередбачуваних обставин. Успішні компанії працюють згідно з 

пропрацьованим планом досліджень, але він складається таким чином, щоб не 

обмежувати підприємницької ініціативи. 

Планування вважається особливою формою діяльності, яке спрямоване на 

підготовку та упорядкування рішень про цілі, дії та засоби, які зобов'язані 

задовольнити наявний попит, реалізацію продуктів і задоволення майбутніх 

потреб. План маркетингового дослідження містить в собі систему заходів, які є 

необхідними для забезпечення ресурсів та досягнення цілей, а також методи, 

послідовність та обсяги виконання різних робіт. Планування допомагає досягти 

узгодженості та координації діяльності в систему вертикального та 

горизонтального рівнів управління. Ціль планування  в тому, щоб зменшити 

ризики на підприємстві шляхом концентрації ресурсів для найбільш 

перспективних напрямків та зниження невизначених умов діяльності [1]. 

Основні принципи, на яких базується планування це комплексність, 

оптимальність, системність, динамічність, варіантність, адаптивність, 

обмеженість ресурсів та узгодженість. 

Маркетинговий план це документ, в якому формуються основні цілі 

маркетингу та шляхи їх досягнення. Ці плани класифікуються по масштабах, 

строкам і методам обробки. 
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Планування маркетингу це впорядкована сукупність усіх дій та етапів, які 

пов'язані з аналізом оточення, постановкою цілей маркетингу та розробкою 

заходів для їх досягнення [2]. 

Перед проведенням самого дослідження дуже важливо мати план 

програми, в якому чітко аналізуються та виділяються усі основні поняття 

дослідження, обґрунтовуються межі досліджуваного об'єкта та висуваються 

гіпотези. Для приклада можна розглянути дослідження ринку житла. Чи є 

достатнім при його визначенні в процесі анкетування та інтерв'ю поставити 

запитання: "Чи є у Вас потреба в поліпшенні ваших житлових умов?" Так. При 

розробці маркетингового дослідження необхідно перш за все визначити, яких 

саме потенційних клієнтів фірми потрібно віднести до складових дійсного 

житлового ринку. Напевно, це мають бути люди які бажають поліпшити свої 

житлові умови, а також ті які прагнуть розв'язати свої проблеми шляхом 

придбання житлового будинку, для цього їм потрібно прийняти остаточне 

рішення, а також мати матеріальні можливості. 

Основні вимоги для всіх видів плану: досяжність, реальність, здійснення 

їх інтеграції, узгодженості та можливість вираження в кількісних величинах. 

Основною проблемою, яка виникає внаслідок проведення дослідження, 

вважається те, що досліджуваний процес та соціальне явище визначається 

досить абстрактним та складним поняттям, сутність якого не є вимірюване 

одним запитанням анкети та безпосередньо зафіксованою. В той самий час у 

довідника виникає необхідність про підтвердження певних умоглядних 

конструктів та висунутих гіпотез емпіричними фактами, саме тому для цього й 

потрібне емпіричне дослідження [3]. 

Отже, програмою маркетингового дослідження являється викладення 

його основних цілей, логічної послідовності операцій, вихідних гіпотез та 

загальної концепції щодо їх перевірки. Виділяються дві частини програми 

дослідження: процедурна та методична. Перша частина здійснює роботу з 

обґрунтування завдань, цілей, досліджень, уточнення об'єкту, формулювання 

потреб та предмета дослідження, емпіричної та теоретичної інтерпретації 

понять. А в процедурній частині програми маркетингового дослідження дається 

характеристика вибірки, завдяки якій збирається первинна інформація та 

визначається найефективніший метод збору інформації. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНИХ 

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Маркетингові дослідження використовуються всіма типами організацій 

для вирішення найрізноманітніших завдань: малим бізнесом, великими 

корпораціями, промисловими підприємствами, IT-компаніями, on-line 

магазинами, сервісними підприємствами, державними та громадськими 

організаціями і т. д.[1-2]. 

Існуючий міжнародний і вітчизняний досвід дозволяє стверджувати, що 

витрати навіть на найдорожчі маркетингові дослідження незрівнянні з 

масштабами втрат і непродуктивних витрат, виникають в результаті 

непродуманого виходу на ринок з продуктами, лише частково або повністю не 

задовольняють його потребам, виходу не на ті ринки або в невдало обраний 

час[3-4]. 

Досвід у ринковій активності українських товаровиробників показує, що 

без проведення маркетингових досліджень сьогодні неможливо належним 

чином вирішити проблеми збуту продукції не тільки на зовнішньому, але і на 

внутрішньому ринку. Такі дослідження дозволяють знаходити найбільш 

перспективні цільові ринки, оптимізувати асортимент продукції і своєчасно 

адаптувати його до мінливих вимог ринку (споживачів), підвищувати 

ефективність виробничо-збутової діяльності, удосконалювати форми і методи її 

здійснення і т. д.[1]. 

Маркетингові дослідження являють собою не просто моніторинг 

внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища, зазвичай 

здійснюваний керівництвом будь-якої компанії, отримуючи інформацію з 

різних джерело. Наприклад, акціонери можуть висловлювати претензії до 

якості реклами, від дилерів можна отримати інформацію, що компанія втрачає 

позиції на ринку і т. д. однак ця інформація є лише симптомами 

проблеми, а не їх причиною. Завданнями маркетингових досліджень як рази є 

виявлення основних проблем, що лежать в основі симптомів. 

Маркетингові дослідження не є інструментом або заходом, що 

безпосередньо впливає на продажі товарів. Однак вони необхідні для створення 

схеми оптимальної взаємодії по напрямами, що визначають положення товарів 

або послуг на ринку – виробництво, ціна, розподіл і просування [3-5]. 
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Результатами маркетингових досліджень не є матеріальні цінності, які 

можуть бути поставлені на баланс компанії. За підсумками такого дослідження 

в умах керівників, які приймають рішення, змінюється (доповнюється, 

розширюється) бачення ринку, уточнюється уявлення про споживачів, мотиви 

їх поведінки. Тому дослідження потрібні тоді, коли топ-менеджмент готовий 

коригувати сформовану в його свідомості картину ринку, на якому працює 

компанія, коли він налаштований на отримання та освоєння нової інформації. 

Необхідність проведення маркетингових досліджень обумовлена 

потребою скоротити ризик прийняття неправильного рішення завдяки кращому 

знанню і розуміння стану і динаміки навколишнього середовища. 

Зокрема, будь-якому підприємству, незалежно від його типу, розміру, 

форми власності, напрямків діяльності, дослідження прийнятті управлінських 

рішень в ситуаціях, при: 

-визначенні стратегічних напрямків розвитку підприємства; 

-розробці стратегічних і тактичних маркетингових планів; 

-виявленні потенціалу ринку та визначенні доцільності 

виробництва товарів або надання послуг; 

-виборі цільового ринку і комплексу маркетингу; 

-визначенні характеристик товарів або послуг, здатних гарантувати їх 

успіх на ринку; 

-визначенні потреб і запитів існуючих і потенційних споживач; 

-дослідженні поведінки конкурентів, напрямків їх дій, потенційних 

можливостей, стратегій ціноутворення; 

-визначенні цін і оптимальних умов просування на ринок, каналів 

розподілу товарів і послуг [1-3]. 

Найбільш складними з цих завдань є аналіз і прийняття стратегічних 

рішень, а також рішення про ціни і стимулювання збуту. Зазвичай, коли 

керівник стикається з однією з перерахованих вище ситуацій, у нього вже є 

варіанти рішень, заснованих на його власному досвід і розуміння ринку. 

Плануючи дослідження, необхідно оцінити, які будуть рішення, засновані на 

отриманих результатах, і без них. Якщо відповіді співпадуть, то існує висока 

ймовірність того, що дослідження не вимагатися. У цьому випадку, Однак, слід 

враховувати той факт, що оцінки варіантів управлінських альтернатив 

здійснюється в умовах неповноти інформація. Тому слід спробувати оцінити 

вартість помилкових рішень, враховуючи, що маркетингові дослідження 

вимагають часу і грошей. Якщо ціна помилки є невисокою або необхідно 

прийняти термінові рішення - можна покладатися на інтуїцію і діяти. Якщо ж 

помилкове рішення буде коштувати дуже дорого, і якщо є час (наприклад, щоб 

вивести на ринок новий товар) - маркетингове дослідження допоможе зробити 

правильний вибір і уникнути фінансових втрат (або зростання витрат). 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 
 

Маркетингова цінова політика – це цілий комплекс заходів підприємства: 

формування ціни, умов оплати за товар, задоволення потреб споживачів, 

отримання прибутку.  

Маркетингова цінова політика підприємства залежить, перш за все, від 

типу ринку. Якщо це ринок монополістичної конкуренції, то ціни можуть бути 

різні. Для олігопольного ринку характерна невелика кількість продавців. 

Звісно, вони своєчасно реагують на цінову політику конкурентів. І тому 

підприємці орієнтуються на динаміку ринкової ціни. На ринку чистої монополії 

ціна може бути вищою, або нижчою за собівартість продукції і роль 

маркетингової політики мінімальна [1]. 

Слід зазначити, що політика ціноутворення спрямована на забезпечення 

максимізації прибутку, високої якості продукції, збільшення частки ринку. В 

умовах жорсткої конкуренції головним завданням є забезпечення роботи 

підприємства, збуту товарів, тобто забезпечення процесу виживання. Ціна має 

гарантувати, як мінімум, просте відтворення. Впровадження нових технологій, 

залучення висококваліфікованих фахівців сприятимуть підвищення показників 

якості, що є підставою для встановлення більш високої ціни на продукт, 

орієнтування на свого споживача [2-4]. 

На політику ціноутворення впливають внутрішні і зовнішні фактори. 

Внутрішні фактори включають маркетингові цілі компанії, стратегію 

маркетингового комплексу, витрати виробництва, організацію діяльності. 

Формування ефективної маркетингової стратегії потребує узгодженої цінової 

політики, каналів розподілу, методів просування продукту. До основних 
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зовнішніх факторів ціноутворення традиційно відносять [2]:  

- фактори пропозиції, попиту;  

- ринкову кон’юнктуру; 

- конкурентні фактори; 

- вплив учасників каналів товароруху;  

- вплив контактних аудиторій; 

- фактори макросередовища тощо.  

Серед зовнішніх факторів ціноутворення деякі науковці пропонують 

виокремлювати фактори прямого та опосередкованого впливу. Однак, їх можна 

поділити на фактори, які частково контрольовані з боку підприємств та фактори 

неконтрольовані з боку підприємств.  

Таким чином, зовнішні фактори ціноутворення містять стан ринку і 

попиту, державне регулювання цін, споживачів, конкуренцію [1-5]. 

Для визначення вихідної ціни на товари на практиці використовуються 

моделі, які впливають на цінову політику підприємства. Ці моделі базуються на 

витратах виробництва, на попиті, на конкуренції. Кожна модель містить 

конкретні методи ціноутворення. Так, у витратній моделі це методи надбавок, 

забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал. Також відомі методи 

засновані на ринковому попиті – метод максимізації поточного прибутку, 

аукціон, метод орієнтований на цінність товару для споживача.  

На практиці існують різні маркетингові стратегії ціноутворення:  

- стратегія встановлення цін на нові товари;     

- стратегія ціноутворення в рамках товарної номенклатури;  

- стратегія корегування цін в залежності від відмінностей у характеристиках 

споживачів і ситуації.    

Дослідження свідчать, що саме цим маркетинговим стратегіям 

ціноутворення підприємства приділяють головну увагу [2]. 

Цінова політика впливає на комерційні успіхи підприємства. Тому перш 

ніж розробити цінову політику, підприємству необхідно проаналізувати усі 

чинники, що впливають на вибір конкретної цінової політики. До таких 

чинників належать: попит; цінова політика держави; життєвий цикл товару; 

модель ринку; канали товарообігу; конкуренція; витрати; методи 

ціноутворення; маркетингова стратегія підприємства. Цінова політика являє 

собою інтегровану систему, куди входять: взаємозв’язок цін на товари в рамках 

асортименту, використання спеціальних знижок і змін цін, співвідношення 

своїх цін і цін конкурентів, методи формування цін на нові товари. Для 

розроблення відповідної цінової політики підприємство повинно чітко 

визначити цілі ціноутворення. Вони випливають з аналізу становища 

підприємства на ринку і його загальних цілей на цьому ринку. Отже, цілі 

ціноутворення не повинні розглядатися як окремо взяті. Вони покликані 

сприяти успішному здійсненню маркетингової стратегії підприємства [3]. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТОВАРІВ(ПОСЛУГ) 

 

Підсистема обслуговування споживачів займає особливе місце у 

маркетингово-логістичній системі. Особливість цієї підсистеми полягає в тому, 

що споживач, на якого спрямоване сервісне обслуговування, є частиною 

системи, а не тільки її ціллю. 

Існують правила, які доцільно виконувати при наданні сервісних послуг 

аби уникнути помилок під час роботи із споживачами: 

1. Обов'язковість пропозиції. Якщо дивитися на статистику компанії, що 

виробляють високоякісні товари, але погано забезпечують їх додатковим 

сервісом, ставлять себе в дуже скрутне становище. 

2. Необов'язковість використання. Підприємству не можна тиснути із 

наданням послуг клієнту, тому що це викликає спротив клієнта. 

3. Еластичність сервісу. Пакет сервісних пропозицій фірми має бути 

достатньо великим: від мінімально потрібних до максимально доцільних. 

4. Зручність послуг. Послуги мають надаватися тоді коли захоче клієнт, в 

місці в якому захоче клієнт і так як він того захоче [3]. 

5. Технічна адекватність сервісу. Сучасні підприємства все більше 

оснащуються новітнім устаткуванням, що різко ускладнює технологію 

виготовлення виробу. І якщо технічний рівень обладнання і технології сервісу 

не буде рівним із виробничим, важко розраховувати на потрібну якість послуг. 

Для роботи цього принцип потрібна розробка і запровадження особливих видів 

технологій і обладнання для того щоб кожен сервісний центр виконував свою 

роботу як найбільш ефективно. Ця особливість лежить в тому, що встановити у 
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кожному центрі робото-технічний комплекс та потужну електроніку, які 

виготовляли товари на заводі, нереально, але якість наданого сервісу не 

повинна страждати від цього, тому що споживача не цікавлять проблеми 

виробника, який продав йому неякісний товар, або надав неякісну послугу, його 

цікавить як відшкодувати завдану йому шкоду. Тому і потрібне створення 

особливих технічних рішень які б працювали спеціально для технології сервісу. 

6. Інформаційна віддача сервісу. Керівництво підприємства має 

дослухатися до інформації, яку надає служба сервісу, про те як клієнти 

оцінюють сервіс і як можна було б його покращити,  про те що роблять 

конкуренти їхні прийоми, поведінка на ринку та інше. 

7. Розумна цінова політика в сфері сервісу. Сервіс не має існувати просто 

для доходу, але має бути ще одним приводом до покупки товарів підприємства, 

а також він має служити для завоювання лояльності клієнтів. 

8. Гарантована відповідність виробництва сервісу. Підприємство, що на 

всіх етапах продажу або надання послуги ставиться до клієнта доброзичливо 

обов’язково заручиться його довірою, а також завжди потрібно протиставляти 

шляхи надання сервісу із виробничими потужностями  і завжди допомагати 

клієнтові і давати відповіді на всі його питання щодо товару або послуги [1]. 

Доцільно систематизувати сервісне обслуговування споживачів 

Сервісне обслуговування за часом надання  розподіляють на 

передпродажне і післяпродажне, а післяпродажне розділяють  в свою чергу  - на 

гарантійне і післягарантійне. 

Передпродажне сервісне обслуговування є підготовкою самого товару 

перед показом його можливому або справжньому покупцю. Передпродажні 

послуги завжди  має бути безкоштовний. Він вміщає в себе шість основних 

елементів: 

1) перевірка; 

2) пакування; 

3) укомплектування необхідною технічною документацією, інструкціями 

про пуск, експлуатацію, технічне обслуговування. Технічна документація має 

бути надрукована на мові країни покупця обладнання, а якщо країна має групи 

населення, які говорять на різних мовах, вважається розумним друкувати 

документацію із великою кількістю мов (але  якщо вони є основними 

покупцями цього товару звісно ж); 

4) розпаковка і перевірка якості перед продажем товару майбутньому 

покупцю; 

5) показ товару; 

6) запаковування і передача товару покупцю. 

Післяпродажне сервісне обслуговування як вже говорилось 

розподіляється на гарантійне і післягарантійне різниця між ними полягає в тому 

що в період дії гарантії на товар його користувач має змогу відремонтувати або 

поміняти товар через його несправність безкоштовно(що не може зробити 

користувач в якого строк гарантії вже вийшов). Але єдиний нюанс в різниці між 

ними- це те що гарантійний строк входить в ціну товару, тобто покупець навіть 

із гарантією фактично платить за ремонт свого товару хоч і не так багато. 
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Послуги у гарантійний період включають взяті на гарантійний строк види 

відповідальності, що в свою чергу залежать від виду товару, договору який був 

укладений і політики конкурентів. Договір включає: 

1. Розпаковку у присутності споживача. 

2. Монтаж і запуск. 

3. Перевірку і налагоджування обладнання. 

4. Навчання фахівців із допоміжного сервісу 

5. Навчання робітників по правильній експлуатації. 

6. Спостереження за виробом безпосередньо під час його використання. 

7. Виконання потрібного технологічного обслуговування. 

8. Виконання (якщо потрібно) ремонту. 

9. Поставка запасних частин. 

Цей список в найбільшій мірі стосується складного у використанні та 

дорогого обладнання [3]. 

Послуги у післягарантійний період. Щодо кількості обов'язків у сервісу 

після закінчення гарантійного терміну обладнання є важливими саме ті 

застереження, що й у гарантійний період. У найбільш широкому понятті 

потрібно виконувати такі умови: 

1) спостерігати за обладнанням під час використання; 

2) забезпечити поставку запасних частин для обладнання; 

3) якщо потрібно надати послуги із ремонту; 

4) надавати різноманітну технічну допомогу; 

5) Покласти на фахівців із сервісу зобов’язання проводити нові навчання 

по експлуатації для робітників. 

Велика відмінність післягарантійного сервісного обслуговування лежить 

в тому, що він виконується за гроші, а його розмір і ціна визначаються умовами 

договору на певний тип послуг [2]. 

Отже, виходячи із цих всіх фактів можна сказати що будь-якому 

підприємству для того щоб стати успішним потрібно надати своїм покупцям як 

найбільш ефективне сервісне обслуговування, адже яким би якісним не був 

продукт без належного сервісу, який іде разом із ним цей товар майже нічого не 

коштує, а отже, і підприємство яке його виробляє або продає успішним не 

стане. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема маркетингових досліджень в каналах розподілу є достатньо 

важливою на нинішній день, адже вивчення політики розподілу та її практичне 

використання на підприємстві сильно збільшує ефективність діяльності 

останнього, що  приводить  до збільшення прибутку. 

Управління каналами розподілу — система заходів для реалізації функцій 

розподілу через непрямі канали для виконання поставленого завдання. Ця 

система складається з основних частин: 

- обрання торгівельних посередників (еталонами обрання є особливості 

грошової поведінки, політика та головні маркетингові дані, особливості 

сировини, вибір товарів, імідж, управління, досвід, охоплення ринку, ресурси, 

ринкова наближеність); 

-  розвивати в посередників відчуття довіри; 

- нагорода посередницької праці; 

- навчання робітників об’єднань посередників; 

- формування шаблонів сервісного обслуговування; 

- покращення дійової системи  зв’язку ; 

- зменшення вертикальних і горизонтальних конфліктів [1]. 

До головних чинників, як визначають обрання каналу розподілу, 

належать: 

- клієнт — обсяг клієнтів, де купують (магазини, яким надають перевагу); 

скупчення клієнтів (в якому обсязі споживають, як часто; надають перевагу 

широкому обслуговуванню з поміччю крамника або самообслуговуванню); 

- продукція — кількість, вага, склад (за значних розмірів варто 

остерігатись складських і транспортних розходів, пов’язаних з просуванням 

продукції через посередників, і надати перевагу безпосередньому продажу); 

незвичайність, рівень стандартизації продукту,  швидкість погіршування; ціна 

(за високої ціни клієнти надають перевагу прямим контактам з виробником); 

-  підприємство — обсяг підприємства, досвід праці на ринку і гідна 

оперативність посередників до кооперації; грошові перспективи; завдання та 

поведінка підприємства; 

- посередник — присутність посередників, цінність і типи 

обслуговування, які ними надаються; 

- зовнішнє середовище — юридичне налагодження, коливання попиту, 

конкуренція, розподіл, гнучкість, швидкість виконання замовлення, нові 

системи розподілу продукції тощо [3]. 

Також говорячи про канали розподілу варто сказати про етапи їх 

створення :  

- Перший етап створення каналів розподілу полягає у формулюванні мети 
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і завдань розподілу. Мета розподілу є показником обрання каналу. Вони 

залежні від загальних цілей фірми і маркетингової мети.  

- На другому етапі обрання конструкції каналу розподілу визначаються 

рішення стосовно виконання безпосереднього продажу чи застосування послуг 

посередників, формулювання довжини та потужності каналів розподілу. 

- Третій етап визначає опрацювання рішень стосовно обрання 

комунікативної концепції впливу на посередника: просування, привертання, 

комбінований  комунікаційний план. 

- Четвертий етап утворюють ухвалення про керування каналами 

розподілу [1]. 

 Обрання певних посередників  є першим компонентом процесу 

менеджменту каналами розподілу, який вимагає вибір посередників; 

мотивування партнерів каналу розподілу; навчання; оцінювання та контролю 

поведінки партнерів каналу; врегулювання конфліктів. 

Обрання посередників. Як правило, для пошуку перспективних 

посередників зазвичай реалізуються особисті відвідування в країну експорту 

для вивчення ринку, показники державних торговельних палат, характеристики 

компаньйонів, участь у виставках та ярмарках тощо. Факторів обрання 

посередника є декілька :  

- грошовий статус; 

- компанія та головні дані продажів; 

- збутова кваліфікація посередника; 

- сукупний обсяг продукції і виробів багатоманітних підприємств, які 

збуває посередник; 

- статус серед споживачів; 

- охоплення ринку; 

- ресурси та складські приміщення; 

- менеджмент [4]. 

Керування конфліктом. Ніяка з названих перед цим систем розподілу не є 

повністю правильною і точно приводить до конфліктів між партнерами каналу. 

Точно, тому що окремі причини конфліктів є повністю нормальними: 

- різні цілі (збільшення посередниками норми доходу, що 

супроводжується підвищенням торгової націнки, а значить і ціни) можуть 

погано позначитися на обсяг продажу, визнаний як головне завдання  

підприємства-виробника; 

- суперництво деяких каналів розподілу, яке може бути зумовлене тим, 

що, експлуатуючи товари через певні канали, виробник «підбурює» конфлікти 

між посередниками, які збувають схожу продукцію близько один від одного 

тощо; 

- непогодженість у праці учасників каналу — наприклад, справжня 

кількість продажу менша за задумані показники, і отже, нижчі за перспективні 

економічні результати — прибуток і комісійні [2]. 

На основі всього вище сказаного можна прийти до висновку, що 

головним завданням політики розподілу є обрання та формування каналів 

розподілу. Канали розподілу – це шляхи, по яким товар переходіть від місць 
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створення або видобутку до місця споживання, зупиняючись у деяких місцях, 

передаючись від одного власника до іншого. 

Список використаної літератури: 

1. Чеботар С.І., Ларіна Я.С., Луцій О.П., Шевчик М.Г., Буряк Р.І. 

«Маркетинг». Видавництво «Наш час» 2007. Розділ 3. 255 с. 

2. Котлер Ф. Основи маркетингу. М.: Видавництво Вільямс, 2007. 577 c. 

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

Гевчук А.В., Поліщук Н.В. Маркетинг: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ 

«Меркьюрі-Поділля». 2019. 292 с. 

4.Поліщук І. І., Гончар О. І., Буга Н.Ю., Соколюк К.Ю. Концепція 

логістизації в системі управління маркетинговим потенціалом підприємства. 

Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2018. № 2, Т. 5. 

pp.122-128. 

 

Березнер Вероніка Володимирівна, 2 курс, група МР-23д 

Науковий керівник – д.е.н., професор Бондаренко В.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА SMM-СТРАТЕГІЙ ПРАТ «КИЇВСЬКА 

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 

Актуальність теми дослідження пов'язана зі зростанням популярності 

соціальних мереж, які стають ефективним інструментом в PR-діяльності. 

Соціальні мережі стали невід'ємною частиною сучасного суспільства. 

Конкуренція в сучасному світі зобов'язує бути присутнім в інтернет-

середовищі, що є обов'язковим для будь-якої компанії. Розробка стратегії SMM-

просування допомагає підприємству оптимізувати рекламну та PR - діяльність і 

завоювати основні цільові аудиторії. У соціальних мережах компанії мають 

унікальну можливість взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією, стати цікавим 

співрозмовником, помічником або порадником, тим самим просуваючи свої 

товари або послуги і завойовувати нових споживачів. Тобто, просування в 

соціальних мережах - це рекламно-інформаційна діяльність, яка в першу чергу 

націлена на поширення інформації про рекламований об'єкт в соціальних 

мережах за допомогою створення спільноти[1]. 

Процес складання SMM-стратегії складається з реалізації наступних 

ключових процесів: 

1) оцінка поточного стану бренду підприємства в соціальних мережах: 

чисельність і активність підписників, актуальність і якість контенту;  

2) проведення докладного конкурентного аналізу; 

3) складання портрета потенційного споживача;  

4) формулювання унікальної торгівельної пропозиції  того, що  вигідно 

відрізняє підприємство і його товар / послуги від конкурентів;  

5) визначення формату присутності в соціальних мережах[2]. 

До складу корпорації входять чотири українські фабрики (Київська, 

Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької 

кондитерської фабрики «Ликонф» (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика 



212 

(Литва), а також молочний комбінат «Бершадьмолоко», та «Литінський 

племзавод», які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною 

сировиною. Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції 

корпорація ввела в експлуатацію власний логістичний центр. Всі кондитерські 

фабрики Корпорації, в тому числі й ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«Рошен» забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції 

та відповідних досліджень. Розробкою технологій та запуском високоякісних 

300 кондитерських виробів займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та 

навчання у спеціалізованих іноземних центрах[3]. Представлені на ринку 

кондитерські вироби виготовлені за найсучаснішими технологіями. 

Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання 

технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та 

матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів є 

запорукою головних переваг продукції «Roshen». 

    СММ-стратегія – це ефективний спосіб зробити спілкування в соцмережах 

корисним як для аудиторії, так і для бренду. Компанії, які спілкуються з 

аудиторією зрозумілою для неї мовою, швидше знаходять відданих фанатів. 

Комплекс маркетингу — це сукупність маркетингових інструментів і 

методів, що використовуються підприємством для досягнення його ринкових 

цілей[4]. 

Цю сукупність дуже часто позначають як 4Р ("чотири П") — за першими 

літерами англійських слів:  

product — продукт (товар),  

price — ціна,  

place — місце,  

promotion — просування. 

    Інтернет-брендинг – це комплекс маркетингових заходів, спрямованих на 

створення, просування і розвиток торгової марки через глобальну мережу 

Інтернет з метою створення позитивного іміджу підприємства та його 

прибуткової діяльності. Інтернет-брендинг – це складний процес і на сьогодні 

більш ефективний, ніж традиційний брендинг. Інтернет-брендинг по праву стає 

самостійною маркетингової технологією сучасного підприємства. 

     Отже, ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у своїй діяльності 

використовує маркетингову стратегію, яка включає чотири види стратегій, – 

товарну, ціноутворення, розповсюдження і просування, кожна із яких має свою 

специфіку застосування. Правильно вибрана система стратегій, що містить 

низку взаємозв’язаних конкретних функціональних стратегій, забезпечує 

підприємству щорічний темп зростання близько 10 %[5]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток сучасної організації – це процес систематичних динамічних 

перетворень, трансформацій її підсистем в межах встановлених підприємством 

стратегічних цілей. В умовах загострення конкурентної боротьби, здатність 

організацій забезпечувати адекватність внутрішньої структури вимогам 

динамічного і мінливого зовнішнього середовища визначає успіх діяльності 

підприємства. Саме тому моніторинг зовнішнього середовища підприємства і 

врахування факторів макро- і мікросередовища в стратегії розвитку є важливим 

чинником виживання та ефективного функціонування підприємства. Це 

потребує детального відстеження процесів у зовнішньому середовищі, оцінки 

впливу різних факторів і ґрунтовного аналізу для успішного управління 

змінами на підприємстві. В умовах ринкової системи господарювання 

підприємство стає основним ланцюгом усієї економіки [1-2]. 

Сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно 

високим рівнем складності, динамізму та невизначеності. Здатність 

пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі 

й інших сферах життєдіяльності. Більше того, у зростаючому числі випадків – 

це умова виживання та розвитку. Підприємства повинні, з одного боку, 

постійно усвідомлювати новий характер змін у довкіллі й ефективно на них 

реагувати. З другого боку, необхідно мати на увазі, що самі підприємства 

генерують зміни в зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види 

товарів і послуг, використовуючи новий вигляд сировини, матеріалів, енергії, 

устаткування, технологій. 

Зовнішнє середовище – це сукупність господарських суб’єктів, 

економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержавних 

інституційних структур та інших зовнішніх відносно підприємства умов і 

чинників, що діють у глобальному оточенні. Залежно від характеру впливу, 

зовнішнє середовище поділяють на середовище прямої та опосередкованої дії. 

Вплив суб’єктів зовнішнього середовища на організації є потужним і 
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різновекторним, що зумовлює необхідність своєчасного виявлення й 

оперативного реагування на них, щоб уникнути небезпеки або швидше за 

конкурентів скористатися новими можливостями [2-4].  

Зовнішнє середовище являє собою об’єктивні обставини, фактори, що 

оточують організацію в суспільстві (державі, світі), до яких вона мусить 

пристосовуватися. Зовнішнє оточення організації дедалі більше стає джерелом 

проблем для сучасних менеджерів. Власне, керівники вищих і певною мірою 

середніх рівнів найважливіших для суспільства організацій (ділових, освітніх, 

державних) під впливом різноманітних подій у світі та державі змушені 

зосереджувати свою увагу на середовищі, що швидко змінюється, враховувати 

його вплив на внутрішню будову і розвиток організації [3-5].  

Залежно від характеру впливу, зовнішнє середовище поділяють на 

середовище прямої та опосередкованої дії. Середовище прямої дії на 

організацію (так зване мікросередовище) утворюють певні суб’єкти – 

споживачі, конкуренти, постачальники, державні органи, фінансово-кредитні 

установи та інші зовнішні агенти і контрагенти. Це середовище ще називають 

середовищем завдань, тому що воно містить елементи, які безпосередньо 

пов’язані з операціями організації. Оскільки підприємство є 

системоутворюючим ядром мікросередовища, то будь-які зміни в його 

діяльності прямо і зворотно впливають на всі взаємопов’язані з ним елементи 

середовища і на середовище в цілому [1].  

До факторів прямого впливу, зокрема, належать: споживачі, 

постачальники, конкуренти, посередники, економічні закони, органи державної 

влади.  

Середовище непрямої дії (або макросередовище) охоплює матеріально-

технічні умови, суспільні відносини та інститути й інші чинники, що впливають 

на організації опосередковано. До основних із них відносяться: економічні, 

політичні, соціокультурні, науково-технологічні, екологічні та ін. [2]. 

Зовнішнє середовище є складним, мінливим і, як правило, багато в чому 

невизначеним. Його елементи взаємопов’язані та впливають один на одного. 

Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища – це рівень сили, з якою зміна 

одного фактора діє на інші фактори. Складність зовнішнього середовища – це 

число факторів, на які організація зобов’язана реагувати, а також рівень 

варіативності кожного фактора. Складнішою є робота тієї організації, на яку 

впливає більша кількість факторів. Мінливість середовища – це швидкість, з 

якою відбуваються зміни в оточенні організації. У деяких із них зовнішнє 

середовище надто рухливе (комп’ютерні технології, електронна, хімічна, 

фармацевтична промисловість, біотехнології) [2-4]. 
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 ТОВАРНІ МАРКИ НА РИНКУ УКРАЇНИ  

 

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” 

об’єктами знака визначає словесні, зображувальні, об’ємні та інші позначення 

або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі або поєднанні кольорів (п. 2 

ст. 5 Закону, ст. 492 ЦК України) [4, с.60]. 

Ефективне управління ТМ за допомогою правових засобів базується на 

застосуванні різноманітних класифікаційних ознак ТМ, що дозволяє визначати 

їх місце в інформаційній системі та ролі в процесі реалізації стратегічних і 

оперативних цілей товаровиробника [5, с. 89]. 

Діючим законодавством України не передбачений перелік видів ТМ, 

проте – враховуючи специфіку об’єкта правового регулювання, ТМ можуть 

бути класифіковані на словесні, зображувальні, об’ємні, комбіновані тощо. 

Між тим у світовій практиці уже давно помітна тенденція до зростання 

кількості саме словесних позначень. 

Словесні знаки більш ефективні як такі, що легкого сприймаються зором 

та слухом. Вони більш виразні, легше запам’ятовуються, вимовляються та 

перекладаються. 

Серед словесних знаків часто зустрічаються імена великих людей - 

Наполеон, Колумб, Хмельницький та ін. Закон України не згадує про 

можливість використання імен великих людей, які померли уже давно, для 

позначення торговельних марок, але таку можливість можна вивести із п. 5 ст. 6 

Закону. Якщо можна використати ім’я відомої особи з її дозволу, то, очевидно, 

можна використати й ім’я людини давно померлої, якщо дозволу спитати ні в 

кого. Разом з тим в Україні поки що не зустрічалися такі торговельні марки як 

Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. 

Часто як словесні товарні знаки використовуються імена міфічних героїв 

(Геркулес, Прометей, Садко, Ілля Муромець), а також персонажі із відомих 

творів (Гамлет, Кармен, Жизель, Оттело). Часто використовуються назви 
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тварин і птахів (Тигр, Орел, Лис), назви дорогоцінних каменів (агат, алмаз 

(діамант), аметист), географічні назви (Одеса, Таврія, Славутич). Немає 

перешкод для використання як товарних знаків назв астрономічних і метеоро-

логічних явищ (Комета, Веселка, Зоря, Венера). 

У практиці зустрічаються серії словесних товарних знаків. їх розробка і 

реєстрація на ім’я одного виробника зумовлюється широкою номенклатурою 

однорідних товарів, наприклад, радіоприймачі і телевізори різних модифікацій, 

кіно-, фотоапаратура, годинники тощо. Словесні товарні знаки вигідні ще й 

тим, що їх розробка простіша і легша, ніж інші види позначень. 

Зображувальними знаками для торговельних марок можуть бути художні, 

графічні та інші подібні позначення. В історії торговельних марок вони 

найдавніші. Назва цих об’єктів торговельних марок свідчить про їх характер і 

вони здебільшого втілені в малюнку, рисунку, кресленні. Часто це буває 

результат образотворчої діяльності і в такому разі таке позначення може стати 

об’єктом авторського права. Зображення може стосуватися фігур людей, 

тварин, птахів, бути орнаментом, стилізованим зображенням тощо. 

Об’ємні товарні знаки. Найчастіше об’ємний знак торговельної марки 

повторює форму самого виробу або його упаковки, що характеризується 

тримірністю. Проте знак може не лише повторювати предмет, а й бути новим. 

Найбільш поширеними об’ємними знаками для товарів є оригінальні упаковки, 

наприклад, флакони для парфумів або пляшки для спиртних напоїв. Деякі 

об’ємні знаки торговельної марки наближаються до промислових зразків. Проте 

між ними є істотні відмінності. Об’ємний товарний знак має своїм 

призначенням вирізняти товари одного виробника від таких самих товарів 

іншого виробника. Промисловий зразок є результатом творчої діяльності 

людини у галузі художнього конструювання. 

Комбіновані знаки є поєднанням словесного і зображувального 

позначень, тобто вони складаються із двох частин - словесної і зображувальної, 

які мають і смислове значення. Зображувальна частина в основному ілюструє 

словесну частину позначення. Обидві частини, безперечно, мають бути 

пов’язані композиційно і сюжетно та складати єдине ціле. Комбіновані знаки 

торговельних марок мають відповідати вимогам, що виробилися до інших 

об’єктів товарних знаків. Комбіновані товарні знаки у свою чергу поділяються 

на три види: 1) позначення, в яких переважає словесна частина; 2) позначення, 

в яких мають місце суміщення словесного і зображувального позначень з 

метою їх сумісного впливу; 3) позначення, в яких переважає зображувальна 

частина [1, с.32]. 

Знаки обслуговування принципово нічим не відрізняються від товарних 

знаків у точному значенні цього терміна. Вони виконують ті ж самі функції, 

мають дотримуватися тих самих принципів і відповідати тим самим вимогам. 

Знаки обслуговування відрізняються від торговельних марок лише 

призначенням - перші мають відрізняти послуги одних осіб, що їх надають, від 

таких самих послуг інших осіб. Тобто знаки обслуговування пов’язані не з 

товарами, а з послугами. Вони зафіксовані в ст. 1 (2) Паризької конвенції про 
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охорону промислової власності за своїм правовим режимом прирівнюються до 

товарних знаків. 

Колективні товарні знаки Законом України “Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг” не визначаються і таким позначенням правова охорона не 

надається. Проте деякі країни реєструють колективні товарні знаки. Стаття 7 

Паризької конвенції про охорону промислової власності містить припис, за 

яким країни Союзу зобов’язані приймати заявки на колективні знаки і надавати 

їм правову охорону. Право на колективний знак надається спілкам, госпо-

дарським асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням підприємств, а не 

фізичним особам. За загальним правилом право на колективний знак і його 

використання не можуть бути передані третім особам. 

Початок перебудови та отримання Україною статусу незалежної держави 

призвели до появи нових вітчизняних марок товарів. Однак, на першому етапі 

багато марок мали “західне” звучання – псевдоіноземні марки, що було 

пов’язано із менталітетом споживачів того часу. Це, наприклад, торгова марка 

пива “Taller”. Над її створенням працювали  пивкомбінат “Десна”, 

маркетингове агентство “GfK-USM” та рекламне агентство “PROVID/BBDO”. 

Пиво “Taller” – продукт 100%-ого вітчизняного виробництва, однак на ринку 

він позиціонувався як напій іноземного виробництва. 

Одночасно на початку 90-х років з’являються і суто українські марки, які 

пов’язані як з появою нового бізнесу, так і з розширенням асортименту та 

освоєнням виробництва нових товарів на колишніх державних підприємствах. 

Окремі товарні категорії переживають дуже швидке збільшення торгових 

марок. Це, перш за все, відноситься до ринку напоїв, молочних продуктів, 

спиртних напоїв, кондитерських виробів. 

Поряд з українськими товарами на вітчизняному ринку присутні й 

іноземні марки товарів: як глобальні – “Coca-Cola”, “Mars”, “Nestle”, так і  

локальні марки країн – “Finlandia”. 

Однак можливо виділити марки товарів, які створюються або 

розвиваються на українських підприємствах, але належать іноземним 

компаніям, тобто псевдоукраїнські. Зокрема більшість вітчизняних марок пива 

належить західним компаніям, кондитерська марка “Світоч” належить 

швейцарській компанії “Nestle”, відома марка шоколаду “Корона” належіть 

компанії “Мondelize”. 

Різноманітність марок та рівень розвитку ринкової інфраструктури, що 

пов’язана з марками, зокрема, досить слабкі механізми правового захисту 

споживачів та власників, визначають характерні особливості  у просуванні 

марок в Україні: 

- Головне призначення марок на українському ринку – гарантувати якість 

товару. Відомість марки формує у потенційного споживача надію на покупку 

якісного товару. 

- Разом з тим для українських споживачів існування марки самої по собі 

ще  недостатньо для створення уявлення про якість товару або прийняття 

рішення про його покупку. Велике значення поряд з маркою має і місце 

виробництва, при цьому це стосується і глобальних марок. 
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- У західного споживача для кожної товарної групи існує достатньо 

стабільний набір марок (дві-три марки), серед яких і відбувається вибір під час 

конкретної покупки. В українського споживача аналогічний набір дещо 

ширший (три-п’ять марок). Крім того, для українського споживача характерна 

заміна марок при покупці (споживач не завжди буде шукати певну марку, при її 

відсутності у магазині він може придбати товар іншої марки) [3, с.102]. 

Таким чином, можна говорити, що все більше українських споживачів 

звертає увагу на торгову марку, однак стала прихильність до певних марок ще 

тільки формується. У такій ситуації розробка українських марок стає 

актуальною теоретичною та практичною проблемою. 
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ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

В сучасних умовах збільшується потреба господарюючих суб’єктів у 

достовірній і адекватній інформації стосовно процесів, які відбуваються на 

окремих ринках. Це обумовлюється тим, що для зайняття компанією 

конкурентоспроможної позиції на ринку, утримання чи розширення сегмента 

ринку надзвичайно важливим в сучасних економічних умовах стає механізм 

комплексного рішення проблеми адекватності її функціонування умовам та 

вимогам маркетингового середовища, аналіз та прогнозування якого є 

прерогативою маркетингових досліджень. 

Маркетингові дослідження представляють собою вид соціальної 

технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управління ринком на 

основі об'єктивного розуміння ситуації на ньому.  

Усі маркетингові дослідження здійснюються в двох розрізах: оцінка тих 

чи інших маркетингових параметрів для даного моменту часу та отримання 
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їхніх прогнозних значень. Як правило, прогнозні оцінки використовуються при 

розробці як цілей і стратегій розвитку організації в цілому, так і її 

маркетингової діяльності. Практично будь-який аналіз ринку повинен дати 

відповідь на дуже просте питання: "Чи зможемо ми успішно, тобто з прибутком 

обміняти свою продукцію на адекватну суму грошей або іншу продукцію?» [1]. 

З точки зору об'єкта вивчення маркетингові дослідження являють собою 

комплексне дослідження. Наприклад, дуже складно відокремити один від 

одного такі напрями (об'єкти) дослідження, як ринок, споживач, 

конкурент. Ринок немислимий без конкурентної боротьби, споживачі 

формують свою поведінку в певній ринковому середовищі [2]. 

При проведенні маркетингових досліджень стикаються з двома типами 

проблем: проблеми управління маркетингом і проблеми маркетингових 

досліджень. Перші виникають в двох випадках. По-перше, коли з'являються 

симптоми недосягнення цілей маркетингової діяльності. По-друге, коли існує 

ймовірність досягнення цілей, проте керівнику треба вибрати такий курс дій, 

який дасть змогу повною мірою скористатися сприятливими обставинами.  

Після визначення проблем маркетингових досліджень встановлюються 

цілі проведення маркетингових досліджень і методи, спрямовані на їх 

досягнення. Цілі маркетингових досліджень можуть мати наступний характер:

 1. Пошуковий, тобто бути спрямовані на збір попередньої інформації, 

призначеної для більш точного визначення проблем та перевірки гіпотез.

 2. Описовий (дескриптивний), тобто полягати в простому описі тих чи 

інших аспектів реальної маркетингової ситуації.    

 3. Казуальний (експериментальний), тобто бути спрямовані на 

обґрунтування гіпотез, що визначають зміст виявлених причинно-наслідкових 

зв'язків. 

Існує три способи збору первинних даних: спостереження, експеримент, 

опитування.         

 Спостереження - один з можливих способів первинних даних, коли 

дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми і обстановкою. 

 Експеримент. Експериментальні дослідження вимагають відбору 

порівняних між собою груп суб'єктів, створення для цих груп різної 

обстановки, контролю за змінними складовими і встановлення ступеня 

значимості спостережуваних розходжень.     

 Опитування  знаходиться між спостереженням і експериментом. Фірми 

проводять опитування, щоб отримати інформацію про знання, переконання і 

уподобання людей, про ступінь їхньої задоволеності, а також для вимірів 

міцності свого становища в очах аудиторії. 

Одною з найбільш складних проблем, що стоять перед підприємством, є 

ухвалення рішення про розмір бюджету на маркетингові дослідження. Сума 

бюджету визначається у процесі розрахунку бюджету маркетингу, що є одною з 

важливих складових маркетингової програми [3]. 

У сучасних літературних джерелах з маркетингу наводиться ряд методів з 

розробки бюджету маркетингових досліджень.       

 Метод фінансування «від можливостей» («від наявних коштів»). Він 

https://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC
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застосовується фірмами, орієнтованими на виробництво, а не на споживача. На 

частку останнього зазвичай доводиться лише те, що залишається після 

задоволення запитів виробництва як такого. По суті, це так званий 

«залишковий» метод фінансування. Його єдина, але досить сумнівна перевага – 

відсутність конфліктів з питань фінансування з виробничими підрозділами 

через їх безумовний пріоритет. Недоліками методу є: абсолютна довільність, 

суб'єктивність виділення конкретних сум, їх непередбачуваність з року в рік і 

як наслідок, неможливість планування маркетингових досліджень.  

 Метод «фіксованого відсотка» («відсотка від суми продажу») заснований 

на відрахуванні певної частки від попереднього чи передбачуваного обсягу 

збуту.          

Метод «відповідності конкуренту» передбачає врахування практики і 

рівня витрат на маркетингові дослідження конкуруючих підприємств з 

поправкою на співвідношення в силах і частку на ринку. Для його реалізації 

необхідна наявність ряду умов. По-перше, слід підібрати конкурента, близького 

за ресурсами, інтересами та ринковою позицією. По-друге, потрібно визначити 

розміри його бюджету маркетингових досліджень. Якщо зусилля конкурента 

щодо реклами і стимулювання збуту помітні на ринку і можуть бути приблизно 

встановлені, то витрати на проведення маркетингових досліджень та розробку 

товарів оцінити досить складно. Такий метод розробки бюджету маркетингових 

досліджень дає можливість використання колективного досвіду, однак, не 

відрізняється стійкою оптимальністю. Немає ніякої гарантії, що обраний 

підприємством для наслідування конкурент діє мудро, раціонально формуючи 

свій бюджет [4].   

Метод максимальних витрат передбачає, що на маркетинг необхідно 

витрачати якомога більше коштів. При всій «прогресивності» такого підходу, 

його слабкість – у зневазі способами оптимізації витрат.   

Метод «мета – завдання» припускає, що будь-яке маркетингове зусилля 

повинне строго відповідати конкретним цілям роботи, при цьому витрати на 

кожну маркетингову дію співвідносяться з очікуваним прибутком у контексті 

встановленої мети. 

Метод врахування програми маркетингових досліджень припускає 

ретельний облік витрат на досягнення конкретних цілей, у порівнянні з 

витратами при інших можливих комбінаціях засобів маркетингу, тобто при 

реалізації інших «ланцюжків» альтернатив маркетингової стратегії. 
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНОГОВОЮ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 

СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ 

ПАТ « Концерн Хлібпром» 

      Зважаючи на нинішні умови ринкової економіки, доцільним 

вважається гуманне встановлення цінової політики на підприємстві. Процесом 

формування ціни у минулих роках займались багато науковців, економістів, 

викладачів. Одним з них був Ф. Котлер, він стверджував, що ціна – це 

сукупність всіх цінностей, які споживач обмінює на можливість володіти або 

використовувати товар або послугу. Оскільки ціну вважають інструментом 

узгодження інтересів, то можна зауважити, що кінцевий результат її 

встановлення може призвести підприємство як до успіху в економічній 

діяльності, так і до неминучих збитків. 

Ціна виступає головним чинником процесу ціноутворення на ринку. В 

процесі розробки цінової політики, для початку підприємство має визначитись 

з результатом власної діяльності. Для цього ефективніше буде застосування 

цілей, розробка яких зорієнтує виробництво у вірне русло. Виділяють три групи 

цілей : цілі, орієнтовані на прибуток; цілі, орієнтовані на збут; цілі, орієнтовані 

на становище ринку. Обравши для себе ціль, якої підприємство має намір 

дотримуватись, воно зробить перший крок до ефективного встановлення 

цінової політики. 

Цінова політика на ринку не може існувати без маркетингових методів її 

формування. До аспектів, які застосовують в маркетингових методах 

розрахунку належать : визначення ціни із орієнтацією на попит; визначення 

ціни на основі аналізу мінімальних прибутків і збитків; визначення ціни з 

орієнтацією на конкурентів; метод визначення престижних цін і т. д. Означення 

ціни не можливе без аналізу попиту на продукцію, оскільки від нього залежить 

чи зможе товар бути реалізованим за високу, або ж навпаки низьку ціну. Попит 

продукції безпосередньо залежить від конкурентів на ринку та ціни їх 

продукції. Цінова політика орієнтується на внутрішні та зовнішні чинники. 

Показники стабільності, забезпеченість країни ресурсами; особливості товару, 

його життєвий цикл, спосіб виробництва і т. д. Все це регулює ціну на ринку та 

зосереджує увагу не лише на цілях підприємства, а й на можливостях та 

потребах споживача. 

Ціна – це відображення іміджу підприємства. Тож задля ефективнішого 

збуту товару необхідно застосовувати стратегії ціноутворення. ПАТ «Концерн 

Хлібпром» у своїй діяльності застосовує стратегію збільшення частки 

виробництва і реалізації продукції з високим маржинальним доходом. Для 

досягнення даних результатів було розроблено продукцію з терміном 

зберігання до 6 місяців. Це дозволило експортувати товари за кордон та 

збільшити обсяг виробництва. Така стратегія розширила частку підприємства 

на ринку та дозволила формування конкурентоспроможної ціни. 
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 Пріоритетом розвитку будь- якого підприємства є правильний механізм 

ціноутворення. Він визначає чи вірну  тактику для досягнення власних цілей 

обрала компанія. Рівновага на ринку є результатом вдалого механізму, коли 

виробництво працює таким чином, щоб попит на товар дорівнював його 

пропозиції. Як наслідок, коли ціна відповідає якості товару та є доступною для 

споживача виникає ринкова рівновага. 

 В управлінні ціновою політикою, підприємницька діяльність 

зосереджена на удосконаленні власного виробництва шляхом встановлення 

ринкової ціни. Для підвищення цих показників підприємство має: 

-  проводити постійні зміни в маркетинговій політиці просування; 

- використовувати ефективні процеси ціноутворення; 

- розробити інформативний підхід до заохочення споживачів; 

- спрямовувати рекламу для пізнання виробника та його торгових марок.  

ПАТ «Концерн Хлібпром» як суб’єкт підприємницької діяльності 

зосереджує свою увагу на сучасних методах управління маркетинговою 

ціновою політикою. Для свого розвитку компанія обрала дотримання 

маржинальної концепції розвитку. Такий підхід дозволяє компанії 

зосереджуватись на своїх доходах, оскільки вид даного просування дозволяє 

підтримувати підприємству свою діяльність до тих пір, поки їхні додаткові 

доходи перевищують додаткові витрати. Використання стратегій пришвидшує 

шлях збуту товару та є ефективним в процесі просування. 

Отже, суб’єкт підприємницької діяльності в означенні управління 

маркетинговою ціновою політикою має зосереджувати свою увагу на 

конкретних шляхах розвитку та просування цін даної продукції на ринку. 

Використовуючи при цьому актуальні засоби, а саме стратегії, тактики, плани. 

Налагоджений механізм зменшить негативний вплив різних факторів на 

процеси ціноутворення. Результатом цього буде збільшення виробництва та 

реалізації продукції, зміцниться положення на ринку та виникне гідна 

конкуренція.  А економічні показники будуть сприяти продуктивності праці та  

більш ефективному процесу ціноутворення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИВЕДЕННЯ ГЛИБИННОГО 

ІНТЕРВ’Ю 

 

Глибинне інтерв’ю є oдним із метoдів oпитування та віднoситься дo 

якісних сoціoлoгічних дoсліджень. Такoж є oдним із найпoширеніших метoдів 

oдержання інфoрмації в сoціoлoгії та маркетингoвих дoслідженнях прo 

пoведінку та ставлення людей дo різних явищ. Цей метoд застoсoвується у тoму 

разі, якщo люди не бажають абo не мають змoги відпoвісти на запитання, тoму 

щo відпoвіді на них здаються їм дoсить oсoбистими, абo такими, щo стoсуються 

їхньoї самooцінки чи престижу, кoли вoни не мoжуть пoяснити свoю 

мoтивацію, навіть усвідoмлюючи її [1]. 

Воно є безперечнo дoсить складнoю та крoпіткoю справoю, щo пoтребує 

тривалoї та ретельнoї підгoтoвки. Надійність та цінність oтриманoї інфoрмації 

безпoсередньo залежить від правильнoсті викoристання метoдів дoслідження, 

тoму для кoжнoгo oкремoгo випадку сoціoлoг пoвинен вміти підібрати 

дoцільний метoд прoведення такoгo інтерв’ю [2]. 

Найбільш типoвими завданнями інтерв’юерів, які займаються 

маркетингoвими дoслідженнями є: вивчення характеристик ринку, вивчення 

спoживачів, прoведення глибиннoгo індивідуальнoгo інтерв’ю за різними 

напрямками. На етапі збoру інфoрмації, зoкрема глибинних інтерв’ювань, 

інтерв’юер має дoтримуватися певних вимoг і рекoмендацій, які суттєвo 

різняться від викoристoвуваних у кількісних дoслідженнях. Метoдoлoгія 

oстанніх не передбачає oпису й oбгoвoрення дoсвіду дoслідника, на відміну від 

неї метoдoлoгія якіснoгo дoслідження відкрита для пoстійнoї метoдoлoгічнoї 

рефлексії прoтягoм усьoгo дoслідницькoгo прoцесу, від самoгo пoчатку й дo 

кінця [3]. 

Oсoблива специфіка глибиннoгo індивідуальнoгo інтерв’ю пoлягає в 

тoму, щo дoстoвірність oтриманoї інфoрмації під час дoслідження неoдміннo 

залежить від правильнoсті підхoду дo респoндентів. Сoціoлoг має рoзуміти, щo 

кoнтингент респoндентів мoже бути різним, тoму не завжди метoди oпитування 

як анкетування чи тестування мoжуть надати всю неoбхідну інфoрмації. Для 

oтримання такoї інфoрмації дoслідники частo викoристoвують глибинне 

інтерв’ю [4]. 

Oснoвні завдання які вирішують за дoпoмoгoю глибиннoгo 

індивідуальнoгo інтерв’ю це: дoслідження ринку та йoгo oснoвних суб’єктів, 

тoбтo пoведінки спoживачів, кoнкурентів, пoстачальників, пoсередників, 

кoнтактних аудитoрій, аналіз та прoгнoзування кoн’юнктури ринку; oцінка 

кoнкурентних пoзицій підприємства та йoгo прoдукції на ринку і рoзрoбка на 

підставі цьoгo рекoмендацій з її пoкращання; визначення пoтреб спoживачів в 

залежнoсті від категoрій. Прoведення глибиннoгo індивідуальнoгo інтерв’ю 

направлене такoж на: пoшук пoтенційних пoкупців; детальний аналіз пoтреб 
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існуючих пoкупців; рoзрахунoк співвіднoшення пoпиту і прoпoзиції; 

дoслідження пoведінки та мoтивацій пoкупців; визначення 

кoнкурентoспрoмoжнoсті тoварів і пoслуг; oрієнтація вирoбництва на 

«пoтрібний» тoвар як для пoкупців, так і для фірми-вирoбника; oбрання 

цільoвoгo (спеціальнoгo, ефективнoгo) ринку збуту власних тoварів для йoгo 

пoступoвoгo захoплення [5]. 

Таким чинoм, прoведення такoгo інтерв’ю є важливoю складoвoю для 

маркетингoвoгo дoслідження тoгo чи іншoгo підприємства. Адже oпитавши 

спoживачів, мoжна визначити їх пoтреби і дoсягнути таким чинoм пoставленoї 

мети для пoдальших пoчинань на підприємстві. 
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ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ: ЙОГО РІЗНОВИДИ,  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

Слід зауважити, що виділяють експерименти наукові та практичні. 

Різновид останнього,який використовується в маркетингу, отримав назву 

«пробний маркетинг». Метою подібного експерименту є комплексна перевірка 

спрямованості й ефективності всіх чинників, пов’язаних з виробництвом і 

реалізацією певних товарів або послуг безпосередньо на ринку. 

Пробний маркетинг служить для перевірки нового товару і його 

маркетингової програми, яка включає в себе стратегію позиціонування, 

ціноутворення, поширення, обсяг фінансування і тд. При цьому умови повинні 

бути якомога більш наближені до реальних ринкових. Фактично пробний 

маркетинг можна назвати "випробуванням в ринкових умовах". У ході його 

виявляється реакція споживачів і дилерів на новий товар, особливо важливо 

ставлення споживачів до товару, що складається в процесі користування ним. 

Це значною мірою впливає на можливість повторних покупок [1]. 

Що ж таке пробний маркетинг? Пробний маркетинг – це вид 

контрольованого експерименту, що проводиться на обмеженому, добре 

підібраному пробному ринку. Представляє собою відтворення в рамках 

пробного ринку маркетингової програми, що планується для застосування у 
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національному масштабі. Часто під час проведення пробного маркетингу 

варіюються незалежні фактори з одночасною фіксацією значень залежних 

факторів для визначення оптимальної маркетингової стратегії [2]. 

Виділяють три найвідоміші різновиди пробного маркетингу. Це є 

стандартний , контрольований та лабораторний (модельований).  

Стандартний пробний ринок - пробний ринок, на якому товар 

реалізується звичайними каналами розподілу, тобто не прикладається будь-

яких спеціальних 266 додаткових зусиль для збуту товару тільки тому, що він 

проходить ринкове тестування. 

Контрольований пробний ринок - програма пробного маркетингу, що 

проводиться сторонньою спеціалізованою фірмою у вигляді експерименту в 

ринкових умовах. Фірма гарантує реалізацію продукту, що тестується, через 

роздрібні торгові точки, які представляють певну частину всієї торгової мережі.  

Пробний ринок, що моделюється (лабораторний тест) - штучно створений 

пробний ринок, для якого попередньо відбираються покупці, потім проводиться 

опитування щодо їх відношення до товару, а потім здійснюється спостереження 

за покупками [2]. 

Переваги та недоліки різних видів пробного маркетингу. Переваги 

Контрольованого ПМ: 

1) менші масштаби дослідження . 

2) непогана достовірність результатів. 

3) має справу з реально існуючими продуктами і ринками. 

Недоліки Контрольованого ПМ: 1) даний вид ПМ відноситься до дорогих і 

тривалих. 2) торгові точки можуть не відповідати тим каналам, які в 

подальшому будуть використовуватися. 3) стає відомим конкурентам. 

Переваги лабораторного експерименту: 

1) оперативність отримання результатів. 

2) швидка оцінка перспективності новинки і величини первинного попиту. 

3) реальний контакт споживача з продуктом, проте в штучно створених умовах. 

4) оцінка впливу цінових і нецінових факторів на рівень продажів. 

5) не розкривається задум конкурентам. 

Недоліки лабораторного експерименту: 

1) необхідність використання складних комп'ютерних моделей. 

2) штучно створені умови процесу здійснення покупки. 

 3) незначна вибірка споживачів і складність в її підборі. 

4) результати лабораторного експерименту не такі точні і надійні, як 

дослідження в реальному житті [3]. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ І ОБСЯГУ ПРОДАЖУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Аналіз  сучасної  наукової  літератури  свідчить,  що  проблеми 

прогнозування збуту продукції досить широко висвітлені в зарубіжній і 

вітчизняній літературі. Зокрема їх дослідженню присвячено праці Балабанова 

И.Т., Бальнова М.О., Дячуна О.Д., Пархоменка О.П., Тимошенко Л.В. та інших. 

В роботах згаданих науковців, проблема прогнозування збуту продукції 

розглядається переважно для передбачуваних ситуацій при яких можливо 

використання статистичного масиву даних попередніх періодів функціонування 

підприємства. [1-6]. 

Успішна діяльність будь-якого підприємства у сфері продажу вимагає 

здійснення такої управлінської функції як прогнозування. Так науковці, що 

досліджують цю проблему, трактують його сутність по-різному.  

Наприклад, Л.В. Тимошенко, С.А.Ус, М.О. Бальнов вважають, що 

прогнозування попиту і обсягу продажу – це «систематична перевірка ресурсів 

компанії, що дозволяє більш повно використовувати її переваги та своєчасно 

виявляти потенційні загрози» [5]. 

Інші науковці, наприклад Спіро, Уільям Соснтон і Грегорі Рич, під 

прогнозуванням обсягу продажу розуміють «оцінку обсягу продажу (в 

грошових одиницях або одиницях продукції), якого окрема фірма очікує 

досягнути за певний період часу на даному ринку і при запропонованому 

маркетинговому плані» [4, с. 432]. 

З метою глибшого розуміння прогнозування продажу необхідним є 

розкриття головних особливостей останнього. На думку Дячуна О.Д., до таких 

відносяться: 

— прогнозування базується на основі реальних умовах діяльності 

підприємств на ринку, чинниках, що здійснюють вплив на обсяг прогнозу; 

— містить елементи ймовірності, що стосуються ситуацій в 

майбутньому. Через це результати, одержані при прогнозуванні мають 

здійснювати характеристику ступеню ймовірності; 

— результати прогнозу здйснюють функцію орієнтування при 

плануванні обсягу продажу; 

— при розробці прогнозу завданням не виступає деталізації останнього; 

— характер прогнозу – багато-варіативний [2, с. 130]. 

Вивчаючи сутність прогнозування, доцільно різнити терміни прогноз 

продажу і план продажу, а також потенційний і прогнозований обсяг продажу. 

Зокрема, прогноз продажу - це такий обсяг останнього, що може бути 

досягнутий за деяких умов чи реалізації подій.  

План продажу – це кількість товарів, що має бути проданим при 

здійснення певних діянь. 
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Величина прогнозу застосовується при складанні плану продажу, уточненні 

величини останнього в цьому процесі. 

Прогноз продажу виступає первинним, тоді як план продажу - 

вторинним, а також залежним від результатів прогнозування. В кількісному 

відношенні прогнозів може бути декілька, а планів – один [2, с. 131]. 

Варто зазначити, що процесу прогнозування передує процес, який 

полягає у комплексному вивченні й аналізі кон'юнктури ринку, а також зміни 

останньої, попиту на ринку товарів, дослідження конкурентоспроможності. 

На прикладі ТОВ «Пирятинський сирзавод» визначимо планові обсяги 

товарообороту за допомогою трендової моделі: Y = 280552x + 836524. 

Апроксимація висока, оскільки R=0,8734. 

-

- тами аналізу тр

и новий товар – сир 

з родзинками. 

Після проведених маркетингових досліджень було визначено, що існує 

необхідність впровадження інновацій на основі сиру Голандського - створення 

нового сиру з родзинками та горіхами. Як  бачимо  з  розрахунків,  економічна  

цінність  нового виду сиру для споживачів є доволі високою. Проте в діяльності 

підприємства є напрямки, покращення показників яких дасть змогу підвищити 

цінність нового виду сиру для клієнтів.   

Таким чином, прогнозування обсягів продажу є способом, що дає можливість 

спрогнозувати результат перебігу тих чи інших подій, є найбільш надійним 

засобом уникнення небажаних наслідків. Складати плани досягнення 

визначених цілей слід на основі прогнозів із високим рівнем точності для 

забезпечення гарантованого успіху й досягнення очікуваних позитивних 

результатів при мінімальності витрат. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Маркетингові дослідження відіграють важливу роль у діяльності будь-

якого підприємства. Саме з їх можливо отримати інформацію із зовнішнього 

середовища відносно загального становища ринку, дій основних конкурентів, 

особливостей вподобань цільових споживачів та ін. 

Дані, отримані у результаті маркетингових досліджень, 

використовуються різними підрозділами компанії та вищим керівництвом у 

повсякденній діяльності з метою досягнення поставлених цілей. 

Згідно з класичними теоретичними поглядами, система управління 

маркетингом - це розроблений послідовний комплекс маркетингових дій, 

спрямованих на реалізацію маркетингових функцій та принципів, завдяки яким 

мають бути відшукані потреби споживачів, відповідно задоволені, а фірма 

отримає очікуваний прибуток. 

Процес управління маркетингом має розпочинатися з аналізу ринкових 

можливостей, а саме - із вивчення факторів маркетингового середовища та 

оцінки їх впливу на діяльність компанії. Після цього має бути налагоджена 

система маркетингових досліджень та інформації, завданням якої є регулярна 

оцінка факторів маркетингового середовища, передбачення динаміки впливу 

цих факторів на діяльність фірми і поведінку споживачів. 

Маркетингова думка проявляється в тому, що це соціально орієнтований 

напрям, який дає змогу підприємствам отримувати стабільний прибуток 

завдяки тому, що споживач одержує справді якісний товар. 

Тому, маркетинг - це так звана етична філософія бізнесу, прояв поваги та 

любові до споживача. Натомість в українському суспільстві слово «маркетинг» 

здебільшого асоціюється з негативом. 

Згідно з маркетинговою думкою, ключовим об'єктом уваги стають 

споживачі та клієнти. Завдяки налагодженим дослідженням ці інтереси 

формують маркетингові політики (продуктову, цінову, збутову, комунікаційну) 

підприємства. Установи, які не застосовують маркетингового підходу, 

ключовим об'єктом уваги вважають власні інтереси. 

За таких умов вони також розробляють товарно-асортиментну політику, 

займаються процесом ціноутворення та налагодженням збуту, реалізують 

інформаційну та іміджеву підтримку продукції, але за таких умов ці складові 

навряд чи можна назвати маркетинговими. 
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Функції маркетингу мають своє функціональне та змістове призначення. 

За функціональним спрямуванням можна виділити дослідну, дійову, 

соціальну та регулювальну функції. 

Дослідна функція реалізується в напрямі збору інформації й аналізу щодо 

факторів середовища та потреб споживачів. Ця функція має ключове значення в 

контексті маркетингу. 

Дійова функція реалізується в напрямі розроблення маркетинг-міксу 

(тобто маркетингові дії можуть бути спрямовані на розроблення і впровадження 

на ринок товарів і послуг, встановлення на них адекватних цін, супроводження 

цих товарів ефективною системою збуту та комунікацій). 

Соціальна функція дає змогу суспільству загалом та окремим його 

представникам отримувати певні вигоди. Ця функція передбачає, що 

підприємства повинні нести соціальну відповідальність за свій товар перед 

споживачами. 

Маркетингові дослідження включають у себе певний алгоритм дій, якого 

необхідно дотримуватися для того, щоб отримати потрібну інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

Маркетингові дослідження насправді мають досить важливе значення, і 

різнобічні наукові підходи до визначення його суті тільки підтверджують цю 

думку. Адже маркетингове дослідження насправді: 

-виступає першочерговою функцією маркетингу (функціональний підхід); 

-у ході систематичного процесу, який передбачає послідовність 

визначених етапів (процесуальний підхід); 

-дає змогу отримати достовірну інформацію для прийняття стратегічних 

та поточних рішень (фундаментальний підхід); 

-дає змогу отримати інформацію, яка пов'язує через маркетолога 

споживача і виробника (змістовий підхід); 

-дає змогу встановити причинно-наслідкові зв'язки і розробити ефективні 

стратегії конкурентної боротьби завдяки застосуванню інформатизованих 

технологій у маркетингу (методологічний підхід). 

Існує три підходи до проведення досліджень: 

1. Систематичний підхід використовують компанії, орієнтовані на 

реалізацію концепції маркетингу, для яких проведення маркетингових 

досліджень є нормою корпоративної культури. Як правило, це великі компанії, 

які інколи мають вікову історію, що використовують проактивний або 

партнерський підхід до організації стратегічного планування своєї діяльності. 

2. Реактивний. При такому підході підприємства проводять маркетингові 

дослідження періодично, по мірі виникнення проблем. Як правило, це середні 

за розміром компанії, що розвиваються з не складною організаційною 

структурою і корпоративною культурою. 

3. Інтуїтивний. Керівники компаній, що використовують даний підхід, 

проводять дослідження на інтуїтивному рівні, в основному аналізуючи 

інформацію, що до них надходить. 

Можна виділити п'ять стадій дослідницького процесу [2, с. 22]. 

1. Постановка проблеми. Перш за все менеджер (користувач результатами 
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дослідження) та ринковий аналітик (дослідник) повинні чітко сформулювати 

проблему та узгодити мету дослідження. 

Слід пам’ятати істину маркетингових досліджень: «Правильно 

поставлена проблема – наполовину вирішує проблему». Іншими словами, якщо 

не знаєш, що шукаєш, то, швидше за все, нічого й не знайдеш. Мета 

дослідження на даній стадії роботи це якомога точніше визначити, яка саме 

інформація необхідна для підвищення якості прийнятого рішення. 

2. Розробка плану дослідження. План дослідження – це основний 

документ, в якому визначаються методи та процедури збору й аналізу 

необхідної інформації. 

План дослідження повинен розроблятися професійну та містити гіпотезу, 

питання дослідження, джерела інформації, опис інструментів дослідження 

(фокус-групи, опитування, експерименти), методологію побудови вибірок, 

календарний графік та кошторис витрат. Особа, що приймає рішення, 

затверджує план дослідження, попередньо перевіряючи, чи буде зібрана 

інформація відповідати його потребам. 

3. Збір інформації. Після затвердження плану дослідження може початися 

процес збору інформації у респондентів. У багатьох випадках цю процедуру 

доручають спеціалізованій дослідницької фірмі. 

Виділяють дві фази збору даних: попереднє тестування і основне 

дослідження. На попередній фазі використовується мала вибірка і визначається, 

чи правильно обрані методи збору даних для основного дослідження. 

4. Обробка і аналіз даних. Після того як дані зібрані, їх необхідно 

перевести у формат, який дозволить отримати відповіді на питання менеджера. 

На цій стадії проводиться редагування, кодування, табулювання даних і 

визначення одностороннього або двостороннього розподілу частот. Як правило, 

цими завданнями також займається стороння дослідницька фірма, причому 

застосовувані нею правила і процедури необхідно суворо контролювати. 

5. Підготовка звіту та розробка рекомендацій. Остання стадія 

дослідницького процесу полягає в інтерпретації інформації та підготовці 

висновків для прийняття управлінського рішення. У звіті про дослідження 

результати мають бути представлені таким чином, щоб їх використання було 

максимально ефективно, тобто мало практичне значення для управлінської 

аудиторії. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економіка ринку ґрунтується на вільному підприємстві. Місце, де люди 

купують чи продають свої товари і послуги і є ринком, який з’являється 

повсюди. У системі ринкової економіки продавці та споживачі обмінюються 

товарами на багатьох конкуруючих ринках і обмін забезпечує їм можливість 

чесно і ефективно займатися бізнесом. Конкуренція на ринку спонукає 

виробників покращувати показники якості товарів, постійно збільшувати їх 

різноманітність, удосконалювати ціну, а споживач має можливість обирати те, 

що відповідає його вимогам.  В результаті зростає добробут споживачів, 

знижуються ціни на традиційні види продукції та послуг, на ринку з’являються 

нові товари і нові виробники. Надаючи споживачу право вибору, конкуренція 

забезпечує оздоровлення економіки, не дозволяючи працювати неефективним 

підприємствам . 

Питання вивчення конкуренції розглянуті в роботах багатьох зарубіжних 

авторів, таких як Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, М. Портер. З російських авторів 

можна виділити роботи Р. Фатхудінова, Г. Азоєва, Ю. Коробова, Д. Юданова, а 

серед українських – Г. Филюка, В. Момутова, О. Гайворонського.  

Зараз, процес дослідження конкуренції на ринках вкрай необхідний. 

Комплексний системний підхід до маркетингового дослідження конкуренції 

скерований на вивчення рівня цін конкурентів, стану ринкової кон’юнктури. 

Підсумовування теоретичних підходів щодо наукової сутності конкуренції та 

обґрунтування етапів конкуренції є своєчасним і актуальним. Можна виділити 

основні напрямки дослідження конкурентів: 

1. Дослідження конкурентної арени, значущості на ній конкурентних 

позицій фірми. 

2. Виявлення основних конкурентів фірми, оцінка їхніх можливостей. 

3. Вивчення основних конкурентів за головними факторами 

конкурентоспроможності. 

4. Вивчення факторів конкурентоспроможності фірми. 

5. Аналіз конкурентних позицій фірми на основі зіставлення її 

потенціалу з потенціалом конкурентів[2, с. 55]. 

Дослідження конкурентної арени. Відповідно до цього підходу 

досліджується привабливість галузі в довгостроковій можливості, вивчаються 

конкурентні позиції фірми та її продуктів порівняно з іншими фірмами, що 

функціонують у даній галузі. Організація такого дослідження передбачає не 

тільки виявлення й оцінку діючих конкурентів на ринку. 

Визначення основних конкурентів. В процесі визначається перелік всіх 

потенційних клієнтів фірми, а після, досліджується максимальний збір 

інформації про всі сторони діяльності, за допомогою різних методів. 
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Досліджується оцінка потенційних можливостей, схильність до експансії на 

ринку. Прогнозується поведінка реальних і потенційних конкурентів на основі 

зібраної в процесі маркетингових досліджень інформації, використовується 

метод експертних оцінок[3, с. 335].   

Під час роботи виявляються пріоритетні конкуренти фірми, вивченню 

яких приділяється першорядна увага. Пріоритетні конкуренти визначаються, як 

правило, залежно від частки ринку та темпів росту обсягів виробництва. 

Важливим аспектом є визначення конкурентоспроможності фірми.  

Конкурентоспроможність підприємства - це порівняльна здатність фірми до 

результативного функціонування на ринку (відносно її конкурентів), яка 

забезпечується через задоволення потреб всіх зацікавлених осіб (споживачів, 

постачальників, посередників, а також інвесторів, акціонерів, персоналу тощо) 

шляхом створення та утримання конкурентних переваг. 

Основні етапи визначення конкурентоспроможності фірми такі: 

1. Дослідження конкурентоспроможності товарів. 

2. Дослідження конкурентоспроможності маркетингової діяльності. 

3. Вивчення конкурентоспроможності фірми в цілому[1, с. 21]. 

Зв'язним кроком конкурентного аналізу є вивчення чинників 

конкурентоспроможності фірми. У зв'язку з цим особливо значуща роль 

маркетингових досліджень, оскільки саме за допомогою дослідницьких 

методів, приміром методики експертного опитування, оцінюється значущість 

різноманітних конкурентних чинників: споживчих особливостей товару, його 

якості, ціни, унікальності і багатьох інших. При оцінці чинників 

конкурентоспроможності велике значення мають дані маркетингової розвідки, 

інформація, отримана з різних джерел. Кінцевим аспектом конкурентного 

аналізу є розбір і аналіз конкурентних позицій фірми на ринку та їх порівняння 

з позиціями конкурентів[1, с. 46].  

Отже, аналіз конкурентів і вироблення конкретних дій відносно головних 

суперників часто приносять більше користі, ніж навіть істотний реальний рост 

на даному сегменті ринку. Знаючи сильні й слабкі сторони конкурентів, можна 

оцінити їхній потенціал, мету, справжню й майбутню стратегії. Це дозволить 

стратегічно точно зорієнтуватися на те, де конкурент слабший. Таким чином, 

підприємство може розширити власні переваги в конкурентній боротьбі. 

Список використаної літератури: 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ СЕГМЕНТУ 

РИНКУ ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 

 

Створення іміджу - питання стратегічного планування діяльності 

компанії. Привабливий імідж фірми може працювати довгі роки і підтримувати 

підприємство у важких обставинах.   

Завдання іміджу:  

- Підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю 

свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва.  

- Підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо 

просування товару.  

- Полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що 

фірмі зі сформованим іміджем вивести товар на ринок легше. 

- Підвищення конкурентоспроможності фірми, тому що в умовах 

рівного товару конкуренція ведеться на рівні іміджів фірм .  

Саме тому, ПрАТ „Тернопільський молокозавод” формує та підтримує 

імідж підприємства серед своїх споживачів. «Ми цінуємо похвалу та 

сприймаємо критику. Ми горді, що працюємо і не обманюємо людей». – 

представлена цитата з головного сайту компанії. В ній відображається як 

моральні цінності та робиться основна увага на клієнтоорієнтованість.  

Надзвичайно важливим є формування позитивного ставлення покупців до 

бренду «Молокія». Це відображається у слоганах – «Молоко, яке тебе любить», 

у зображеннях та інших маркетингових інструментах (зв’язки з громадськістю, 

реклама, презентації та виставки).   

Іміджева аудиторія це покупці всіх вікових категорій, які мають 

можливість придбати продукцію, вибравши з широкого асортименту. В даному 

випадку мова йде про дітей шкільного віку, студентів, споживачів, які 

працюють та пенсіонерів.  

Серед споживачів є як жінки, так і чоловіки.  

Пристосування до потреб споживача сприяє збільшенню продажу. 

Сегментація ринку молочної продукції – це процес постійний, який вимагає 

дослідження переваг споживачів і їх змін. Можуть появлятися нові сегменти 

ринку у випадках впровадження нових продуктів, сегменти ринку можуть 

розширюватися або звужуватися. 

Сегментація споживачів показана у рис. 1 

Перший сегмент ринку компанії ПрАТ „Тернопільський молокозавод” —  

споживачі з низькими доходами. Можна припустити, що в цій групі 

знаходиться близько 30-35 % населення. Це – безробітні (зареєстровані і 

незареєстровані), пенсіонери, інваліди, студенти, значна частина сільського 

населення, яка веде підсобне господарства.   
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Рисунок  1. Сегментація ринку ПрАТ „Тернопільський молокозавод” 
 

Ця група споживачів купує молочні товари основні і дешеві. Основним 
чинником рішення про закупівлю товару є ціна. Ця група не є особливо 
привабливою для молочного підкомплексу, але нею також не належить 
легковажити.   

Другий сегмент – найбільший – приблизно близько 45-50 % споживачів. 
Його утворюють як фізичні, так і розумові працівники разом з сім'ями. Саме ця 
група є основною і цільовою для більшості молокопереробних підприємств. 
Проте ця група дуже відрізняється за рівнем доходів і вимог, в основному купує 
продукти середньої якості, реагує однак і на ціни.   

Третій сегмент, який у нас називають як "середній клас", охоплює 10- 15 
% споживачів. Він включає працівників (спеціалістів) різних галузей та дрібних 
бізнесменів. Споживачі з цього сектора переважно ставлять високі вимоги до 
продуктів молочного ринку, проте споживацька свідомість їх низька і, 
переважно культура споживання мало відрізняється від традиційної.   

Хоча більше зорієнтовані на марку продукту, очікують високої якості і 
урізноманітнення продукту, менше вразливі на ціни. Ця група споживачів 
охоче купує імпортовані продукти. Стосовно охоплення цієї групи існує велика 
конкуренція, тому потрібно прикладати максимум зусиль, зокрема 
маркетингових дій для завоювання чи існування на цьому ринку.   

Четвертий сегмент – це середовище вітчизняного (офіційного і 
неофіційного) бізнесу, високопоставлені службовці та їх сім'ї. Становить 
близько 3-5 % споживачів. Для виробників і торговельників важливо, що цей 
сегмент ринку буде розширюватися.   

Для цієї групи споживачів враховується якість, смак, марка, а ціна не є 
істотною. Саме в цій групі вітчизняні виробники потрапляють на найбільшу 
конкуренцію зі сторони іноземних фірм. Саме для цього сегменту ринку 
можуть бути запропоновані продукти молочної галантереї. Цей сегмент є дуже 

Споживачі, з  
низьким рівнем  

доходів   
11 %   

Споживачі, з  
рівнем доходів,  

нище середнього   
22 %   

Споживачі, з  
середним рівнем  

доходів   
45 %   

Споживачі, з  
високим рівнем  

доходів   
22 %   
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привабливим і рентабельним, але наразі малим за розмірами. 
При сегментації споживачів важливим є оцінка їх з огляду на вік та 

освіту.  
Очевидно, що молодь і літні споживачі істотно відрізняються характером 

споживанням.  
 Підвищення загальноосвітнього рівня населення стало наслідком 

збільшення прихильників здорового способу життя, що в свою чергу 
спричинило зміну структури споживання.   

Ми спостерігаємо тенденцію розвитку корисних продуктів харчування 
серед асортименту компанії. Нові йогурти, без цукру та консервантів, йогурти 
зі злаками без глютену і т.д, поступово і впевнено замінюють класичні товари, 
які на ринку представлені вже давно.  

Для того, щоб завоювати покупця на ринку, велике значення має 
вдосконалення продукту. Молоко як сировина, з огляду на мікробіологічні 
властивості, є продуктом специфічним, а з огляду на споживання, є 
універсальним. Тому в стратегії молочного продукту основна увага повинна 
бути приділена вдосконаленню якості молочних продуктів. 
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КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ  
 
Аналізування ринку – це аналітичне, осмислене та систематизоване 

інформаційне джерело з метою приймання результативних маркетингових 
вердиктів та рішень, засноване на правилах, відомих усім як «етика ринку». 
Вивчення споживчого ринку відноситься до маркетингових досліджень. 

http://www..lawgroup.com.ua/ua/paper3/
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Дослідження ринку споживчих товарів, виконане своєчасно і професійно, 
дозволяє не тільки відслідковувати ефективність здійснюваних маркетингових 
дій, але й виокремити максимальну користь з поточної ситуації: досягти успіху 
в жорсткій конкурентній боротьбі, характерної для цього сегменту економіки, 
без застосування сучасних дослідницьких технологій практично неможливо. 

Варто зазначати, що при цьому комплексне дослідження ринку 
передбачає обов’язкове вивчення споживчих вподобань, облік яких дозволяє 
створити нові продукти й ідеї, прогнозувати продажі і знайти шляхи виходу на 
нові ринки [1]. 

Ціль комплексного вивчення споживчого ринку – уточнення факту – 

коли, як, де варто реалізувати продукт/товар/виріб, що саме сьогодні потребує 

індивідуальний споживач [2]. 

Досліджено, що завданнями комплексного дослідження ринку є: 

вивчення та конкретизація попиту ринку до товару, інакше кажучи попиту 

покупців; розбір мотивацій при купівлі певних товарів; конкретизація типу 

споживачів; вивчення економічної кон’юнктури; вивчення ринкової 

сегментації; пізнання фірмової структури ринку; розгляд психологічно-

соціальних характеристик покупців; вивчення методів і форм торгівельної 

практики з даного виду товару на даному ринку і серед його різноманітних 

сегментів; вивчення ємності ринку і долі фірми; детальне пізнання та вивчення 

товару; аналізування процесів, що протікають на ринку; дослідження 

торгівельних шляхів; пошук потенційних партнерів; глибоке пізнання 

конкурентів; пізнання умов ринку [3]. 

Аналізуючи дане питання, передусім варто зазначати, що для 

знаходження саме своєї комірки серед ринку споживчих товарів виробнику 

спершу варто досить сумлінно та детально його дослідити. Аналіз та 

дослідження  ринку – не є самоціллю, а джерелом інформації для менеджера з 

маркетингу під час прийняття ефективного управлінського рішення у цій сфері.  

Отже, дослідження споживчого ринку розпочинається саме з аналізу 

поведінки покупців і споживачів та з’ясування провідних мотивів і потреб для 

придбання ними різноманітних послуг та товарів. Оскільки, споживачі по-

різному вживають та використовують товари, а головне – купують їх, 

керуючись різними, індивідуальними мотивами та потребами [4; 5]. 

Отже, промисловцям варто розподілити ринок на визначені цільові 

сегменти за цими мотивами та іншими ознаками, а вже після цього 

пропонувати цільовим споживачам продукт, який буде вироблений з 

максимальним урахуванням цих ознак. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Маркетинг як функція підприємства, як сфера управління потребує певної 

організації щодо її ефективної реалізації. Організація маркетингової діяльності 

має не менше значення, ніж рівень стратегічного маркетингового мислення 

власників та вищих менеджерів компанії. [2. 1]. 

Маркетингова діяльність підприємства включає організацію відповідних 

управлінських структур  відділів, бюро, секторів тощо. 

Маркетинг-менеджмент потрібен для рішень таких функцій: 

- аналіз (комплексне дослідження ринку, аналіз внутрішніх можливостей 

фірми); 

- планування (розробка маркетингової стратегії, планів товарної, цінової, 

збутової та комунікаційної політики, а на їх основі формування програми 

маркетингу); 

- реалізація програми маркетингу і контроль маркетингу [3. 1]. 

Алгоритм формування маркетингової організаційної структури 

підприємства: спочатку досліджується ринок підприємства, далі відбувається 

аналіз підприємства, з’ясовується концепція організації маркетингу, 

визначаються цілі та завдання маркетингової організаційної структури, 

формується маркетингова організаційна структура, потім відбувається розподіл 

функцій між виконавцями, підбір працівників, розроблення та запровадження 

системи стимулювання праці та контроль. 

Аналізується власного підприємства відбувається пошуком його сильних 

та слабких сторін, з’ясовується концепція управління маркетингом, тобто 

основна ідея його організації. 

http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4539&i=11
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http://bses.in.ua/journals/2020/49_2020/15.pdf


238 

Концепції організації маркетингу на підприємстві розрізняються залежно 

від умов навколишнього бізнес-середовища і намірів підприємства: 

— відділ збуту; 

— маркетингово-збутовий відділ; 

— відділ маркетингу; 

—  сучасна схема управління.  

Елементи системи стимулювання праці:  

Засоби стимулювання споживачів – персональні продажі, зразки 

(можливість користування послугою протягом часу безкоштовно чи на 

пільгових умовах), знижки постійним клієнтам, демонстрації (проведення 

семінарів і презентацій), лотереї. Стимулювання працівників – заохочення 

зусиль співробітників по наданню послуг, заохочення до поліпшення 

обслуговування і до удосконалювання продуктів, грошові премії, подарунки, 

додаткові відпустки. Стимулювання посередників – спільна реклама, системи 

спеціальних знижок. 

Зв'язки з громадськістю – цілеспрямована діяльність, що має на меті 

доброзичливе відношення для досягнення взаєморозуміння з навколишніми 

суб'єктами, інформує про продукти і послуги, аналіз ситуації і прогнозування 

можливої реакції на діяльність. 

Рекламна політика – сукупність усієї діяльності, що проводиться з метою 

завоювання нових ринків, збільшення обсягу реалізації послуг, підвищення 

авторитету. Цілі рекламної політики: уведення на ринок нової послуги, 

завоювання нових ринків; розширення знань про реальних та потенційних 

споживачів і схоже. [3. 1]. 

Контроль маркетингу – процес визначення, оцінки та відповідність 

встановленим нормам. 

Предмет контролю – контроль результатів (за місяць, квартал, рік) або 

оперативний контроль, орієнтований на буденну маркетингову діяльність, і 

стратегічний контроль, основний елемент якої – маркетинговий аудит, що 

включає аудит змін у зовнішньому середовищі, аудит цілей і стратегій, 

маркетинг-міксу, організаційних маркетингових структур. Контроль 

маркетингу передбачає прийняття рішень із таких питань: система і завдання 

контролю; об'єкт і обсяг контролю; період і методи контролю; контролери. 

Напрямки контролю маркетингу включає: 

 Контроль результатів: контроль збуту та аналіз результатів діяльності 

збуту; контроль частки ринку; контроль прибутковості; контроль 

неекономічних показників. 

 Маркетинговий аудит (ревізія маркетингу, аудит маркетингу, 

стратегічний контроль системи маркетингу) – всеосяжна, систематична, ревізія 

зовнішнього середовища маркетингу, цілей, стратегій та окремих видів 

маркетингу діяльності фірми. Ціль – визначення вузьких місць у системі 

маркетингу та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності 

маркетингової діяльності і прийняття рішень: аудит маркетингового 

середовища; аудит цілей і стратегій маркетингу; аудит маркетингових заходів 
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(товар, розподіл, ціна, просування); аудит організаційних структур маркетингу. 

[2. 430]. 

Види маркетингового аудита: 

1) внутрішній аудит - робота проводиться силами відділу маркетингу 

(власними силами); 

2) зовнішній аудит -  залучення незалежних експертів (спеціалістів), 

такими виступають консалтингові фірми. 
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ВИСТАВКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОДАЖУ СУБ'ЄКТА 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг, 

просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цією метою 

кон'юнктури ринку. Виставки допомагають підвищувати авторитет 

підприємств, набувати досвіду професійних контактів, підвищувати рівень 

кваліфікації працівників та активізувати їхні зусилля для поліпшення своєї 

підприємницької діяльності, захищатися від помилкових рішень та дій, 

формувати суспільну думку про підприємство-учасника, демонструючи 

загальні досягнення підприємства в його стосунках з клієнтами, конкурентами, 

фінансовими органами та засобами масової інформації. Основним завданням 

виставкового руху є створення позитивного іміджу експонованих організацій 

поряд з підвищенням престижності самої виставки, так як ці поняття 

взаємопов'язані – чим престижніше виставка чи ярмарок, тим вище віддача для 

учасників; чим привабливіше експозиції фірм, тим цікавіше виставка чи 

ярмарок для відвідувачів. Але слід відмітити, що виставка несе вигоду не лише 

підприємству – експоненту, але й споживачам.  Перевагою виставок слід 

вважати зосередження зразків величезної кількості товарів, вироблених у 

різних країнах.  

Для підприємств участь у виставкових заходах надає такі можливості: 

https://pidru4niki.com/15000326/marketing/organi%20zatsiya_kontrol_marketingovoyi_diyalnosti
https://pidru4niki.com/15000326/marketing/organi%20zatsiya_kontrol_marketingovoyi_diyalnosti
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 – провести дослідження (вивчити попит і потенційний ринок продукту); 

 – встановити партнерські відносини з компаніями-учасницями; 

 – отримати в ЗМІ публікації про компанію як учасниці виставки; 

 – підвищити рівень популярності фірми серед громадськості. 

Необхідно пам'ятати, що участь навіть у найпрестижнішій виставці не 

буде достатньо ефективним без ретельної підготовки. Саме в цьому і полягає 

унікальність виставок: інтеграція всіх інструментів маркетингових комунікацій 

з метою забезпечення комплексного впливу і, відповідно, досягнення 

унікального результату. Добре спланована виставкова діяльність дає змогу 

передусім ефективно використовувати маркетингові ресурси підприємства, 

досягти як комунікативних, так і торговельних поточних цілей підприємства, 

визначити напрями подальшого маркетингового розвитку підприємства. 

 Переваги виставок: створення передумов для так званих випадкових 

зустрічей; забезпечення безпосереднього спілкування; економія часу покупців і 

продавців; презентація товарів та їх демонстрація; безпосереднє і одночасне 

порівняння конкуруючих товарів; цілеспрямована організація інформаційних 

контактів; сприяння укладенню угод; співпраця із професійною аудиторією; 

прямі контакти з представниками преси (зокрема професійних видань); ефект 

концентрації уваги; психологічний ефект («нейтральної території»).  

Управління фінансово-економічними показниками діяльності 

виставкових підприємств. Основними фінансово-економічними показниками, 

що характеризують господарську діяльність підприємств виставкової 

діяльності, є: витрати, пов’язані з наданням виставкових послуг; дохід 

(виручка) від реалізації виставкових послуг; прибуток від надання виставкових 

послуг. Дохід від реалізації виставкового продукту – це загальна сума виручки, 

яку підприємство виставкової діяльності отримує як результат організації та 

проведення виставкових заходів. Основними джерелами доходу підприємств 

виставкової діяльності є: організаційний внесок, який сплачує експонент для 

участі у виставковому заході; ціна експозиційної площі, яку орендує експонент 

для участі у виставковому заході; ціна вхідних квитків, яку сплачують 

відвідувачі виставкових заходів; ціна додаткових послуг (рекламні послуги, 

додаткове обладнання, послуги перекладачів тощо).  

Дуже важливим при організації виставкових заходів є підбір виставкового 

обладнання. Тому організатори і учасники цих заходів повинні мати повну уяву 

про їх наявність.Виставкове обладнання – це збірно-розбірні конструкції, з яких 

можна зібрати виставковий стенд.Як правило, на виставках використовується 

виставкове обладнання декількох всесвітньо відомих виробників. Набір 

виставкового обладнання – це, фактично, конструктор, що включає певну 

кількість стандартних елементів: металеві стійки та ригелі, пластикові панелі, а 

також додаткові елементи, такі як полиці, двері, лампи освітлення, розетки 

тощо. З цього обладнання можна зібрати велике розмаїття більш-менш 

стандартних стендів. На додаток до цього забудовники мають певну кількість 

нестандартного обладнання від того самого виробника, яке служить метою 

створення неповторного дизайну. 

Одним із ключових критеріїв успіху на виставці є персонал. Чим 
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ретельніше підібраний персонал, тим більше шансів на високі показники 

продажу та налагодження нових контактів. Цілеспрямований підбір та 

інтенсивне навчання співробітників стенду так само важливі, як і ефективна 

презентація товарів. 

Для участі у виставці співробітників враховуються такі їх професійні та 

особисті якості: 

– теоретичні й практичні професійні знання; 

– комунікабельність; 

– добре поставлена мова; 

– вміння пристосовуватися до обставин; 

– знання іноземних мов; 

– досвід роботи на виставках; 

– здатність переносити навантаження (добре здоров'я); 

– любов до подорожей. 

На виставці про підприємство судять, як про єдине ціле. Кожен член 

виставкової команди повинен бути готовий до того, щоб показати себе 

найкращим чином. Персонал стенду, який правильно підготовлений, найкраще 

сприяє безперебійному та успішному ходу виставки.  

Нерідко комерсанти володіють недостатнім практичним досвідом у 

спілкуванні з відвідувачами. Тому виставкова команда повинна готуватися та 

тренуватися для виконання свого завдання, особливо для ведення переговорів, 

аргументації та техніки опитування. Для цього перед виставкою проводяться 

семінари, надаються друковані видання, навчальні відеоматеріали тощо. 

Основним повинно бути вивчення законів психології. 

Виставки – це живі та динамічні заходи, де втрачений шанс повернути 

вже неможливо. А це означає втрату потенційного клієнта-споживача. Потрібно 

приділяти відповідну увагу і одягу, і зовнішньому вигляду, і манері поведінки. 

Єдина форма одягу для персоналу стенду полегшує пошуки співробітників. 

Потрібні досить великі таблички з прізвищем. 

Під час роботи ярмарку-виставки контакти із засобами масової 

інформації, без сумніву, уособлюють важливий чинник для підняття 

популярності експонента, і, відповідно, привернення уваги відвідувачів до його 

стенду. 

Отже,виставкова діяльність як інструмент маркетингової комунікації 

підприємства створює передумови для досягнення різноманітних цілей за 

низкою напрямків, включаючи особисті продажі, управління відносинами з 

клієнтами, зв’язки з громадськістю, зміцнення бренду, дослідження ринку 

тощо. Так як більшість інших інструментів маркетингу підприємства є 

неособистими або немасовими, то саме виставкові заходи, завдяки особистому 

контакту, забезпечують персональне звернення до конкретного споживача, 

дозволяють підтримувати діалог із ним і демонструвати особисту 

відповідальність. 
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ВИВЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТОВАРУ ТА ЙОГО 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

 

Як уже відзначалося, маркетинг являє собою, в першу чергу, 

інформаційно-аналітичний процес, у рамках якого вивчається й аналізується 

інформація про потреби населення, покупців з метою їх подальшого 

задоволення. Отже, збір, обробка, аналіз інформації про ринки, товари, 

споживачів, фірми тощо - найважливіша складова частина маркетингу. 

Без інформації неможливий процес управління підприємством, фірмою; 

інформація - засіб зменшення непевності, властивої ринковим процесам. 

Інформація являє собою в маркетингу найважливіший ресурс, що забезпечує 

стратегічну перевагу фірми над конкурентами. Коли мова йде про маркетинг, 

поділ інформації на "маркетингову інформацію" та "інформацію, 

використовувану в маркетингу" недоцільний з тієї простої причини, що для 

маркетолога цінність мають будь-які відомості та повідомлення, починаючи від 

статистично обгрунтованих даних про розвиток того або іншого ринку і 

закінчуючи різноманітними чутками, що можуть вплинути на реалізацію 

певного товару. 

Маркетингова інформація - це об'єктивні (статистичні дані, результати 

маркетингових досліджень та ін.) і суб'єктивні (оцінки, думки, чутки) відомості, 

необхідні для аналізу маркетингового середовища, ринку, товару, споживача і 

залучувані для прийняття маркетингових рішень, розробки маркетингових 

планів. 

Чим повніше, об'єктивніше, надійніше, своєчасніше інформацію буде 

зібрано і передано у відділ маркетингу, тим меншим буде ризик прийняття 

необгрунтованих рішень, тим успішнішим буде бізнес компанії. Оскільки 

маркетингові дослідження дають максимально надійну й об'єктивну 
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інформацію, можна стверджувати, що вони є найважливішим джерелом 

маркетингової інформації. Основними вимогами до змісту і форм 

маркетингової інформації є: 

- надійність (валідність, сталість, репрезентативність); 

- оперативність і актуальність; 

- цілеспрямованість; 

- повнота відображення явищ і процесів. 

Ще раз підкреслимо: маркетингова інформація сама по собі є одним з 

найбільше цінних ринкових продуктів, товарів. Цінність маркетингової 

інформації, як справедливо відзначає А. В. Войчак, полягає в тому, що вона: 

створює передумови для одержання конкурентних переваг; 

- допомагає зменшити міру, ступінь ризику; 

- попереджає про зміни в оточуючому середовищі; 

- сприяє формуванню і координації стратегій; 

- підтримує й обґрунтовує рішення; 

- сприяє зростанню іміджу фірми; 

- дає можливість аналізувати діяльність фірми з метою підвищення її 

ефективності [13, с. 14]. 

Проте головне полягає в тому, що без об'єктивної, надійної, постійно 

одержуваної інформації діяльність сучасного підприємства (фірми) неможлива. 

Адже, як уже неодноразово відзначалося, головний принцип маркетингу - 

робити лише те, що необхідно споживачу, а знання про те, що останньому 

необхідно, міститься в маркетинговій інформації. 

Різновиди маркетингової інформації класифікують за такими 

принципами: за періодом часу, до якого відносяться відомості (історична, 

поточна, прогнозна); за формами планування маркетингу (оперативна, 

стратегічна); стосовно етапів процесу прийняття маркетингових рішень 

(констатуюча, аналітично-рекомендаційна, планова, контрольна); за 

можливістю кількісної оцінки (кількісна, якісна); за місцем одержання 

(внутрішня, зовнішня); за джерелами одержання (первинна, вторинна, 

синдикативна). Розглянемо названі різновиди маркетингової інформації, 

приділивши більш серйозну увагу останній класифікації. 

За періодом часу, до якого відносяться відомості, що містяться в 

маркетинговій інформації, виділяють: 

- історичну інформацію, тобто формуючу уявлення про господарську і 

маркетингову діяльність підприємства, фірми за попередній період; подібна 

інформація має серйозне значення при аналізі ефективності маркетингових 

рішень, що приймалися раніше; 

- поточну інформацію, що відбиває стан справ на відповідний період, 

оперативні відомості про справи фірми і проблеми, пов'язані з конкурентами; 

- прогнозну інформацію, пов'язану з можливими, у тому числі 

експертними, оцінками позицій фірми у найближчому майбутньому. 

За формами планування маркетингу виділяють: 

- оперативну, термінову інформацію, що використовується в 

оперативному плануванні, у т.ч. попереджувальну, сигнальну тощо; 
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- стратегічну інформацію, використовувану в стратегічному плануванні й 

відмітну більшою глибиною й охоплюваним часовим періодом, яких 

стосуються відомості, що містяться в ній 

Стосовно етапів процесу прийняття маркетингових рішень виділяють такі 

види інформації: 

- констатуючу інформацію, що містить відомості про стан об'єкта 

управління, організації маркетингу у фірмі; 

- аналітично-рекомендаційну, пов'язану з оцінкою ринкової ситуації, 

виявленими закономірностями і тенденціями, рекомендаціями, пропозиціями 

експертів, консалтингових фірм; 

- планову інформацію, застосовувану вже безпосередньо в ході розробки і 

прийняття рішень про цілі, стратегії діяльності фірми; 

- контрольну інформацію, "що ревізує" поточну діяльність фірми, а також 

розроблювану стратегію її розвитку. 

За можливістю кількісної оцінки виділяють: 

- кількісну інформацію, тобто виражену в числовій, статистичній, 

математичній формі інформацію про показники обсягу сегментів ринку, ціни, 

різні групи споживачів у плані їхньої чисельності й ін.; 

- якісну інформацію, як правило, отриману за допомогою спеціальних 

дослідних методів; інформацію про мотиви споживачів, установи, специфіку 

споживчої поведінки населення. 

За місцем одержання інформації виділяють такі її види: 

- внутрішня інформація - будь-які відомості, що збираються й 

аналізуються усередині фірми, компанії, які стосуються її безпосередньої 

діяльності (вона може збиратися й аналізуватися як самими співробітниками 

організації, так і запрошеними фахівцями з маркетингових досліджень); 

- зовнішня інформація - інформація, що збирається за межами фірми й 

стосується в основному середовища маркетингу, конкурентів на основі 

маркетингової розвідки та маркетингових досліджень. 

За джерелами одержання маркетингова інформація класифікується на такі 

різновиди: 

- первинна інформація - відомості, одержувані в результаті спеціальних 

зусиль фірми, у першу чергу - за допомогою проведення маркетингових 

досліджень, призначені для спеціальних потреб фірми; 

- вторинна інформація - це вже існуюча, зібрана раніше даною або 

іншими організаціями інформація, у т.ч. - шляхом проведення маркетингових 

досліджень, використовується, при можливості доступу "вдруге", тобто 

повторно; 

- синдикативна інформація - інформація про ринки, рейтинги тощо, яка 

збирається спеціальними організаціями на основі часткової вартості, оплати і 

розповсюджується потім (як правило, за передплатою) серед зацікавлених 

організацій, компаній. 

Зупинимося на останній класифікації маркетингової інформації більш 

докладно. Це стосується в першу чергу, якості, специфіки одержання і 

використання вторинної і синдикативної інформації. Відомо, наприклад, що 
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вторинній інформації властивий ряд переваг та недоліків. До перших потрібно 

віднести її порівняльну дешевизну (не потрібно проводити власних 

досліджень); можливість оперативного одержання; деяка інформація 

(наприклад, урядова) може міститися тільки у вторинній інформації; нарешті, 

вторинна інформація незамінна на стадії попереднього аналізу маркетингових 

проблем, про які практично немає даних. До основних недоліків вторинної 

інформації належать: по-перше, її невідповідність (або неповна відповідність) 

завданням дослідження, що зрозуміло: адже збиралася вона з іншими цілями; 

по-друге, недостатня достовірність вторинної інформації, принаймні, 

перевірити її дуже складно; по-третє, не завжди ясні методологія і методи, на 

основі яких збиралася вторинна інформація. Нарешті, зустрічаються випадки, 

коли конкуренти навмисно вводять в оману своїх контрагентів, публікуючи 

явно помилкову інформацію. 

Проте вторинною інформацією в жодному разі не можна зневажати (про 

її використання в маркетингових дослідженнях детально див. розділ 4). Будь-

яке дослідження потрібно починати з аналізу вторинної інформації. А при її 

недостатності переходити до проведення власних досліджень, тобто збору 

первинної інформації. 

Проблеми, пов'язані з недостатністю і не завжди високою якістю 

вторинної інформації, можуть бути частково вирішені шляхом використання 

синдикативної інформації. Подібна інформація продукується спеціальними 

дослідними і консультативними організаціями на основі проведених 

маркетингових досліджень, частіше за все - панельних, і потім надається за 

передплатою. 

Зазвичай подібна інформація містить відомості про стан в якійсь галузі, 

рейтинги організацій, інші досить прості показники, але які мають значну 

маркетингову цінність. До переваг синдикативної інформації варто віднести, 

по-перше, її помірну ціну: оскільки вартість проведених досліджень 

розподіляється між передплатниками, то вона відносно невелика. По-друге, 

висока якість, оскільки синдикативна інформація збирається регулярно, 

методики її одержання й обробки зазвичай відпрацьовані. По-третє, 

періодичність і оперативність інформації. По-четверте, можливість на її основі 

відслідковувати ринкові процеси в динаміці (звичайно в процесі таких 

досліджень постійно використовуються аналогічні показники). 

До недоліків інформації, отриманої з синдикативних досліджень, з 

погляду її споживача, по-перше, потрібно віднести ту обставину, що, 

передплативши певне синдикативне видання, фірма може використовувати 

лише інформацію, що містить стандартизовані в рамках подібного дослідження 

показники. Вплинути на таку інформацію, одержати додаткові дані з цікавлячої 

фірму конкретної проблеми практично неможливо: для цього потрібно брати 

участь в омнібусному дослідженні або проводити власне. По-друге, 

найсуттєвішою проблемою, пов'язаною з використанням синдикативної 

інформації, є те, що аналогічні відомості в тій же формі та в ті ж терміни 

одержують конкуренти фірми. Отже, про будь-які інформаційні переваги в 

контексті конкуренції тут говорити не можна. 
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Втім, використання синдикативної інформації (про методики проведення 

панельних та інших синдикативних досліджень див. розділ 9) є для вітчизняних 

підприємств даний час одним з перспективних підходів до одержання 

маркетингової інформації. 
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МАРКЕТИНГOВЕ МIКРOСЕРЕДOВИЩЕ ПIДПРИЄМСТВА 

 

Пiдприємства перебувають у прoцесi пoстiйнoгo зв’язку i взаємoдiї iз 

зoвнiшнiм середoвищем – вoни oтримують вiд ньoгo пoчаткoвi ресурси, 

неoбхiднi для забезпечення життєдiяльнoстi, та вiддають кiнцевi прoдукти свoєї 

дiяльнoстi у фoрмi кoмпенсацiї. Дo тoгo ж сучасний ринoк ствoрює для 

вирoбникiв рiзнi варiанти рoзпoдiлу гoтoвoї прoдукцiї, вибiр яких залежить вiд 

oсoбливoстей як власне пiдприємства, так i йoгo прoдукцiї. Oднак надаючи 

мoжливoстi для рoзпoдiлу, ринoк oднoчаснo встанoвлює oбмеження, 

oбoв’язкoвi для врахування при рoзрoбленнi маркетингoвoї пoлiтики рoзпoдiлу 

пiдприємства. Такими oбмеженнями є фактoри мiкрoсередoвища, у якoму 

функцioнує пiдприємствo. Iншi oбмеження визначаються власне внутрiшнiм 

середoвищем, яке задає вектoр фoрмування маркетингoвoї пoлiтики 

пiдприємства.  

Питання маркетингoвoгo мiкрoсередoвища пiдприємства  рoзглядалися 

такими вiтчизняними й закoрдoнними вченими, як O. Варченкo, O. Самчука, I. 

Сoлoвйoва, А. У. Альбекoв, Б. А. Анiкiн, Д. Л. Вoрдлoу, Д. Ф. Вуд, А. М. 

Гаджинський. Oсoбливo слiд вiдзначити наукoвi рoбoти таких вiдoмих 

зарубiжних автoрiв, як Ф. Кoтлер, Г. Армстрoнг, П. Дoйль, М. Мак-Дoнальд та 

Г. Черчилль.  

Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв 

маркетингoвoгo мiкрoсередoвища пiдприємства. 

Маркетингoве середoвище – це кoмплекс взаємoпoв’язаних чинникiв, 

суб’єктiв i сил, якi впливають з oднoгo бoку, oдин на другoгo, а з iншoгo, 

безпoсередньo на пiдприємствo та ефективнiсть йoгo функцioнування на 

oбранoму ринку, маркетингoву дiяльнiсть.  

https://studall.org/all3-159820.html
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Маркетингoве середoвище пoстiйнo змiнюється: ринкoвi мoжливoстi й 

загрoзи виникають, змiнюються й зникають, тoму для пiдприємства є дуже 

важливим, вчаснo рoзпiзнавши ринкoвi мoжливoстi й загрoзи, рoзвивати 

мoжливoстi та знешкoджувати загрoзи. Маркетингoве середoвище фoрмують 

макрoсередoвище i мiкрoсередoвище . 

Маркетингoве мiкрoсередoвище – частина середoвища, в якoму фiрма 

безпoсередньo функцioнує в прoцесi маркетингoвoї дiяльнoстi. Дo складoвих 

мiкрoсередoвища належать: безпoсередньo пiдприємствo, пoстачальники, 

маркетингoвi пoсередники, спoживачi, кoнкуренти, грoмадськiсть.  

Маркетингoве макрoсередoвище – це тi фактoри, якими фiрма не мoже 

безпoсередньo керувати, але якi впливають на її маркетингoву дiяльнiсть. Дo 

маркетингoвoгo макрoсередoвища належать: екoнoмiчне середoвище, 

демoграфiя, пoлiтичне середoвище, НТП, культура, прирoдне середoвище. 

Мiкрoсередoвище станoвлять:  спoживачi; кoнкуренти;  пoстачальники;  

пoсередники; кoнтактнi аудитoрiї. 

1. Кoнтактнi аудитoрiї ‒  це групи, щo виявляють iнтерес дo дiяльнoстi 

фiрми i мoжуть вплинути на дoсягнення пoставлених цiлей. Видiляють сiм 

кoнтактних груп:  

– внутрiшнi кoнтактнi аудитoрiї (трудoвий кoлектив, акцioнери, рада 

директoрiв, прoфспiлки);  

– мiсцевi кoнтактнi аудитoрiї (мiсцевi жителi); 

– фiнансoвi кoнтактнi аудитoрiї (банкiвськi службoвцi, аудитoри, 

дебiтoри, кредитoри, фiнансoвi кoнсультанти, брoкери);  

– кoнтактнi аудитoрiї державних устанoв (державнi службoвцi, якi 

вiдпoвiдають за реєстрацiю фiрм, працiвники пoдаткoвoї служби та 

статистичних oрганiв, пoжежнoї iнспекцiї та санiтарнo-епiдемioлoгiчнoгo 

кoнтрoлю);  

– кoнтактнi аудитoрiї засoбiв масoвoї iнфoрмацiї (журналiсти, екoнoмiчнi 

oглядачi, працiвники вiддiлiв реклами та iнфoрмацiї);  

– кoнтактнi аудитoрiї груп грoмадськoї дiї (активiсти екoлoгiчнoгo руху, 

руху за здoрoвий спoсiб життя тoщo);  

– кoнтактнi аудитoрiї публiки ‒  лiдери грoмадськoї думки (естраднi 

зiрки, спoртсмени, пoлiтики). 

Взаємини з кoнтактними аудитoрiями мають будуватися за схемoю: 

максимальне заoхoчення дo спiврoбiтництва oдних (спoнсoрiв, кoнсультантiв, 

журналiстiв) i врахування мoжливих дiй iнших (пoдаткoва, пoжежна iнспекцiї, 

санiтарнo-епiдемioлoгiчний кoнтрoль та iн.). 

1.Пoстачальники – це пiдприємства чи oкремi пiдприємцi, якi 

забезпечують пiдприємствo матерiальними ресурсами та певними 

матерiальними пoслугами, неoбхiдними для вирoбництва кoнкретних тoварiв. 

2. Маркетингoвi пoсередники - юридичнi та фiзичнi oсoби, якi 

дoпoмагають вирoбникам у їхнiй вирoбничo-збутoвiй дiяльнoстi, за щo 

oдержують вiдпoвiдну винагoрoду за кoжну вдалo викoнану oперацiю (прoдану 

партiю тoвару). Вoни мoжуть закупoвувати тoвари для їх пoдальшoї реалiзацiї 

абo iнших дiй. 
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3. Клiєнти, спoживачi, пoкупцi – кiнцевий oб’єкт зацiкавленoстi 

пiдприємства з маркетингoвoю oрiєнтацiєю. Пiдприємству неoбхiднo ретельнo 

вивчати пoтреби та тiснo спiвпрацювати iз свoїми спoживачами-клiєнтами, 

адже максимальне задoвoлення пoтреб цiльoвoї групи спoживачiв – це кiнцева 

мета пiдприємства з маркетингoвoю oрiєнтацiєю. Таким чинoм, маркетингoве 

мiкрoсередoвище утвoрюють сили i дiючi oсoби, якi безпoсередньo стoсуються 

самoгo пiдприємства та йoгo мoжливoстей щoдo oбслугoвування спoживачiв. 

Мiкрoсередoвище станoвлять: кoнкуренти; клiєнти, спoживачi; пoстачальники; 

пoсередники; кoнтактнi аудитoрiї. Вплив цих сил, якi станoвлять безпoсереднє 

oтoчення кoмпанiї, неoбхiднo пoстiйнo прoгнoзувати та врахoвувати. Прoте 

важливo такoж i в певний спoсiб впливати на суб’єкти мiкрoсередoвища, 

регулюючи свoї вiднoсини з партнерами на ринку.  
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

 

Діяльність вітчизняних торговельних підприємств в сучасних ринкових 

умовах потребує від їх керівників вміння своєчасно адаптуватися до змін, що 

здійснюються, бачити перспективи розвитку підприємства, вдосконалювати 

менеджмент. 

Істотне значення для перебудови менеджменту та удосконалення 

маркетингу торговельних підприємств і його подальшого вдосконалення, 

своєчасного пристосування до умов ринку, підвищення 

конкурентоспроможності має використання всіх елементів комплексу 

маркетингу і нових сучасних методів і технологій. [2. 333] 

Наявність системи контролю маркетингової діяльності дає можливість 

підприємству торгівлі регулярно визначати напрям своєї маркетингової 

діяльності, а також користуватися методом оцінки ефективності маркетингу. 

Результатом цієї діяльності є виявлення проблемних місць, на яких терміново 

потрібно зосередити увагу. 
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Маркетингова діяльність підприємства включає організацію, аналіз, 

реалізацію і контроль маркетингової діяльності, а контроль маркетингової 

діяльності — це відповідність реалізації заходів у сфері маркетингу до раніше 

спланованих цілей і завдань, а також оцінка ефективності всіх сторін 

маркетингової діяльності підприємства. 

Процес управління маркетингом включає такі елементи: організацію, 

планування, прогнозування, облік, контроль і координацію. 

Розглядаючи контроль маркетингової діяльності в контексті управління 

підприємством, вважаємо, що його організаційна структура включає такі дві 

підсистеми, як: 

- підсистема внутрішнього контролю структурних підрозділів 

підприємства  існує на всіх підприємствах, але ефективність її функціонування 

різна; 

- підсистема внутрішнього аудиту має місце в складних організаційних 

структурах за інших передумов доцільності її організації. 

Підсистема  внутрішнього  контролю  структурних підрозділів 

підприємства являє собою систему контрольних дій суб'єктів підприємства, 

залежних від власника капіталу і виконавчої дирекції, з метою сприяння 

раціональному використанню коштів, предметів праці і самої праці, а також 

виявленню і профілактиці конфліктних ситуацій, виробленню механізмів для 

мінімізації ризиків. 

Водночас у цій підсистемі контроль маркетингової діяльності 

розглядається як комплекс цілей і завдань контрольного характеру, що 

реалізовуються службою маркетингу за вертикальними (контроль і оцінка дій 

без посередніх підлеглих) і горизонтальними (комунікативні зв'язки з іншими 

менеджерами з метою збору/передачі контрольної інформації) зв'язками. 

Тобто, суб'єктом такого контролю є менеджер служби маркетингу, а 

власне процес контролю можна визначити як: 

— первинний  здійснюється безпосередньо в центрі формування витрат 

маркетингу; 

— повсякденний  охоплює всі процеси і явища, пов'язані з 

маркетинговою діяльністю; 

— базовий  є основою для реалізації функцій контролю маркетингу на 

верхніх рівнях управління. 

Другою підсистемою внутрішнього контролю є внутрішній аудит. 

Особливості функціонування нових типів підприємств, заснованих на 

приватній власності (акціонерні), зумовлюють необхідність незалежної 

експертної оцінки дій посадових осіб, що розпоряджаються капіталом. Мова 

йде про підсистему внутрішнього аудиту. Така підсистема має формувати 

об'єктивну незалежну думку про якість прийнятих управлінських рішень щодо 

розвитку бізнесу. 

Взаємозв'язок і залежність між зазначеними підсистемами внутрішнього 

контролю є очевидними, тому створення підсистеми контролю маркетингу 

повинна базуватися на вивченні й поглибленні таких взаємозв'язків. Це дасть 
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змогу сформувати нові інструментарії господарювання, адекватні сучасним 

умовам розвитку підприємництва. 

Таким чином, служба маркетингу виступає як сукупний об'єкт контролю, 

а реалізація контрольних функцій щодо такого об'єкта  це цілеспрямоване 

управлінське консультування, щоб запобігти можливим втратам через 

відсутність або недостатнє застосування маркетингового інструментарію з 

метою розробки адекватної маркетингової стратегії підприємства.  
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Споживчий ринок – це індивідуальні особи, родини і домашні 

господарства, які купують товари та використовують послуги для 

індивідуального або родинного споживання і використання. Споживачі звісно 

ж не є ідентичними, а відрізняються за статтю, смаками, віком, рівнем та якістю 

освіти і матеріального забезпечення. Тому звичайно ж, важко або майже 

неможливо детально проаналізувати поведінку окремо кожного покупця 

споживчого ринку.  

Варто зазначати, що у маркетингу термін «ринок» використовують як  

сукупність усіх реальних і потенційних покупців товару з певною потребою в 

певному товарі і мають спроможність для задоволення цього попиту та 

продавців, що працюють в рамках законодавства та пов’язані певними 

фінансовими і економічними відносинами[1]. 

Було досліджено, що ринок складається з певних учасників таких, як 

покупець, продавець, фінансово-кредитні установи, уряди, парламенти, 

регіональні органи управління, соціальні групи та різні партії [2]. 

Ринок створюється навколо об’єктів з певною споживчою цінністю. 

Тому в залежності від характеру та поставлених цілей було проведено 

декілька видів маркетингових досліджень. Розвідницьке дослідження – 

використовувалося з метою попереднього збору інформації, що необхідна для 

виявлення проблем і створення гіпотез. Описове дослідження, що  направлено 

на опис ситуації на споживчому ринку та маркетингових проблем. Казуальне 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/19313/333-341.pdf?sequence=1
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дослідження, яке проводиться з метою перевірки припущень щодо існування 

причинно-наслідкових зв’язків [3]. 

Під час проведення комплексного дослідження варто опиратися на 

принципи ретельності, оперативності, регулярності, комплексності, 

об’єктивності, точності, системності та економічності. Поєднання поданих 

вище факторів підвищує ефективність прийнятих управлінських рішень.  

Виявлено, що центральним в дослідженні споживчого ринку є вивчення 

саме пропозиції та попиту.  

Дослідження споживчого ринку охоплює аналізування всіх умов, які 

мають значення для успішної реалізації товару. Під час цього аналізується як і 

спосіб виробництва, споживання продукції, термін служби, правила 

користування, упакування і стайлінг виробу, так і об’єм обороту, прибуток від 

продажів, конкурентоспроможність, швидкість реалізації. Дослідження ринку 

включає в себе також всезагальний аналіз споживача, його мотивацій, попиту і 

потреб, сезонних коливань попиту, ефективності збутової організації, реклами, 

діяльності конкурентів [4]. 

Досліджено, що ціль маркетингу заключається саме у дослідженні впливу 

факторів на споживчий ринок і його вузькі сегменти та створенні типової 

картини цього впливу. На споживчу поведінку впливають соціальні, культурні, 

особистісні та психологічні фактори, а також комплекс маркетингу фірми-

виробника певної послуги або певного продукту. 

Варто зазначити, що чітке, повне та своєчасне дослідження ринку 

гарантує: знання очевидних переваг і слабких сторін, зниження ризику при 

зближенні з споживачем, ясність цілей підприємства, вибір ефективних 

стратегій, зростання довіри до підприємства, що в кінцевому рахунку 

призводить до довгострокового успіху виробництва і його сталого авторитету в 

діловому світі [5]. 

Отже, до розглянутих проблем у ході комплексного вивчення ринку, 

відносяться діагностику місткості ринку, а також окремих його сегментів, 

аналіз практики діяльності конкурентів, кон’юнктурні та прогнозні аналізи 

обсягів збуту та інше. Під час дослідження виявлено позитивні напрями 

майбутніх маркетингових зусиль виробництва та окреслено перелік підвищених 

небезпек і ризиків, яких варто сторонитися. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах сучасного світу гарантією успіху підприємства, підвищення 

конкурентоспроможності та взагалі існування підприємства є маркетинг, який 

являється ключовим фактором реалізації нових можливостей та розвитку 

підприємства. Відсутність ролі системи маркетингу призводить до погіршення 

діяльності підприємства і рівень рентабельності знижується.  

Насамперед маркетинг означає вивчення ринку та потреби споживачів. 

Підприємства, які краще знають ці потреби та здатні їх задовольнити, звичайно 

ж отримують перевагу над іншими підприємствами. Але потреби людей та 

ринок часто змінюються під впливом різних факторів, тому підприємства 

повинні обов’язково стежити та оцінювати кон’юктуру ринку. Дослідження 

маркетингового середовища дозволяє виявити ринкові можливості, при цьому 

потрібно враховувати зовнішні умови.  

Варто розуміти, що маркетингові можливості  це сприятливі зовнішні 

чинники маркетингових дій, які допоможуть досягти конкурентних переваг на 

ринку збуту.  

Підприємство буде функціонувати при регулярному збиранні інформації, 

для цього потрібно створити маркетингову інформаційну систему, в яку 

входить система маркетингових досліджень. Ця система збирає дані про 

потреби споживачів,  їх реакцію на нові товари та послуги, тобто за допомогою 

цією системи ми можемо чітко отримати усю інформацію безпосередньо від 

покупців.  

Відповідно концепції організації в межах маркетингової діяльності 

підприємства «КлінЕксперт», яке займається наданням послуг з прибирання 

розробляють і реалізують товарну, цінову, збутову та комунікаційну політику. 

Поняття комплексу маркетингу в сфері послуг дещо розширено порівняно з 

традиційною структурою маркетингового комплексу 4-Р. 

У маркетингу послуг до цієї структури додаються ще три змінні: люди 
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(people), фізичне середовище, матеріальні свідчення (physical evidence), процес 

(process) [1]. 

Товарна політика. Звичайно, найчастіше прибирання потребують 

комерційні приміщення такі, як торговельні центри, офіси та заводи, адже у цих 

приміщеннях завжди проходить велика кількість людей і важливо щодня 

підтримувати чистоту.  

Прибирання у житлових приміщеннях важлива послуга у сучасному світі, 

але є доступною лише для людей з високим рівнем достатку, а разове 

прибирання або прибирання після ремонту є більш поширеним серед 

населення.  

Цінова політика. Ціни на послуги в ПП «КлінЕксперт» встановлюються 

відповідно до характеристик цільового ринку, асортименту пропонованої 

послуги і рівня конкуренції. Ціна повинна забезпечити запланований прибуток і 

конкурентоспроможність продавця. Оскільки конкуренція велика, необхідно 

звертати і аналізувати ціни наших конкурентів, що є одним з орієнтирів на 

встановлення ціни на послуги. Визначення оптимального рівня ціни на послуги, 

беручи до уваги такі чинники: модель конкурентного середовища ринку; цілі 

фірми; характеристика попиту; витрати на надання послуг; ціни конкурентів; 

методи ціноутворення.  

Цінова політика ПП «КлінЕксперт» зорієнтована в першу чергу на 

купівельну спроможність потенційних клієнтів, ціни конкурентів. При 

призначенні розміру оплати або гонорару за послугу використовуються такі 

методи ціноутворення:  

1. Метод компенсації. За основні послуги призначається відносно низька 

ціна, а втрати поповнюються за рахунок різноманітних додаткових послуг.  

2. Метод стимулювання. З метою залучення нових споживачів і 

збереження існуючої клієнтури в окремі періоди можна знизити ціну на 

послуги.  

3. Метод відволікаючого маневру. На певні види послуг призначаються 

низькі ціни, що дозволяє сформувати певниий ціновиий імідж усього 

асортименту послуг.  

4. Гарантіі. Повна оплата здійснюється тільки після обіцяного 

постачальником послуги результату.  

5. Хижацькиий метод. Ціни конкурентів збиваються з метою витіснення 

іх із ринку і після послаблення конкурентної боротьби ціна послуги 

збільшується [3]. 

Канали розподілу. На даному підприємстві використовується прямий 

метод збуту послуг, який передбачає збут  від виробника до споживача. 

Основним методом є збут через мережу Інтернет, а саме підвищення 

ефективності процесу надання послуг наприклад, онлайн запис на виїзну 

консультацію на об’єкт прибирання. Що стосується прибирання для бізнесу – 

компанія бере участь у тендерах. 

Просування. Підприємство має власний сайт, де представлено перелік 

послуг та вся важлива інформація. Також на сайті представлено усі відгуки 
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клієнтів. Використовуються різноманітні форми спілкування з наявними та 

потенційними споживачами. 

Комплекс маркетингових комунікацій у ПП «КлінЕксперт» наступний:  

• реклама, яка подається у вигляді рекламних публікацій, флаєрів і 

прайсів;  

• стимулювання збуту відбувається за рахунок встановлених знижок та 

доведення переконливої інформації до відома споживача про якість своєї 

продукції. 

Люди. Люди в системі елементів комплексу маркетингу послуг 

поділяються на дві категоріій: персонал і безпосередньо споживачі. 

Одночасністю процесів виробництва і споживання послуг обумовлені провідна 

роль персоналу і його величезниий вплив на сприийняття споживачами якості 

послуг. Компанія відповідально ставиться до підбору персоналу. Всі робітники 

пройшли курс навчання основам клінінгу, інструктаж з техніки безпеки та 

правилам поведінки на об’єктах.  

Матеріальні свідчення (умови або оточення). Це поняття включає 

фізичне середовище, в якому здіийснюється обслуговування споживачів, а 

також будь-які матеріальні (відчутні) елементи, які сприяють підвищенню 

ефективності послуг та інформованості споживачів. Споживач завжди 

намагається визначити якість послуг сервісноії компанії за зовнішніми 

ознаками, уважно досліджуючи всі можливі матеріальні сигнали. 

Звичайно, підприємство стежить, щоб зовнішній вигляд прибиральниць 

був відповідним, наявність спеціальної форми з логотипом фірми, відповідна 

якість миючих засобів, справність та ефективність спеціального інвентаря. 

Процес. Важливим елементом комплексу маркетингу послуг є процес. У 

даному випадку розуміється процес, що охоплює весь діапазон процедур, 

механізмів та елементів діяльності, в результаті яких споживач придбає яку-

небудь послугу. Процес складається з таких компонентів: політика, процедури, 

автоматизація, купівельна спроможність, купівельна спрямованість, активність 

[2]. Дуже зручна функція «КлінЕксперт» – це попередній безкоштовний виїзд 

на об’єкт, оцінка його стану та розрахунок вартості прибирання. 

Отже, виходячи з вищенаведених даних стосовно конкретних заходів в 

даному напрямку, потрібно впровадити такі методи:  

-створити відділ маркетингу для визначення вузькоспеціалізованих 

сегментів ринку;  

-підвищити якість товару на основі статистики по продажу і даючи 

пропозиції щодо вдосконалення товару; 

-покращити рекламні заходи. 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТОВАРУ. ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

 

Сьогодні все більше уваги приділять питанню про конкуренцію та 

конкурентоспроможність підприємства. Розглянемо, що ж таке конкуренція.  

Конкуренція є економічним змаганням виробників, які виготовляють 

однакову продукцію на ринку і заохочують більшу кількість споживачів та 

одержують максимальний дохід в короткостроковому або довгостроковому 

періодах [1. с. 233]. 

Конкурентоспроможність товару – це здатність продукції відповідати 

вимогам данному ринку в розглянутий період в порівнянні з аналогами – 

конкурентами.  

Конкурентна перевага – це ті характеристики властивості товару, які 

створюють для підприємства певні переваги над своїми безпосередніми 

перевагами. Ці характеристики можуть належати до самої продукції. 

Конкурентна перевага поділяється на зовнішню та внутрішню. Зовнішня – це 

якщо вона базується на віддмінних якостях товару,що утворюють цінність для 

споживача. А внутрішньою перевагою є якщо вона базується на перевагах 

підприємства в частині витрат виробництва та обігу у порівнянні з 

конкурентами [2]. 

Види конкурентних переваг: 

-ресурсні. 

-технологічні. 

-культурні. 

-інноваційні. 

-ринкові. 

Позиціонування товару – це забезпечення йому чітко визначеної позиції 

серед конкурентів на ринку та у спідомості потенційних споживачів. 

Підприємство може здійснити позиціонування товару на ринку двома 

шляхами. Розглянемо їх. 

1)Може позиціонувати його поряд з конкуруючими товарами. 

2)Підприємство може вийти на ринок з новим товаром і буде 

позиціонувати його як «унікальний товар». 

Маркетологам необхідно знати підходи до позиціонування, а це: 

-знати позиціонування конкуруючих марок; 

-оцінювати потенційну рентабельність обраної для свого товару позцій; 
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-виявляти слабкі сторони позиціонування, оцінивши достатність ресурсів 
підприємства для створення хорошої стратегії; 

-з'ясувати  відповідність комплексу маркетингу конкурентній позиції 
підприємства на цільовому сегменті ринку. 

Такі заходи дозволять внести необхідні зміни в стратегію діяльності 
підприємства на ринку і врахувати умови конкурентної боротьби [3]. 

Отже, конкуренція є важливим елементом у сфері продажу. Конкурентна 
перевага товару і його позиціонування потрібне для того, аби була перевага над 
конкурентами, і досягатись вона буде за рахунок пропонування споживачам 
товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, а також, буде забезпечувати 
чітко визначену позицію серед конкуруючих товарів на ринку. 
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АНАЛІЗ МАРКЕТИГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних реаліях ведення бізнесу будь-яке підприємство потребує 
доцільного та вправного застосування маркетингової діяльності. Ринок 
постійно змінюється, але проблеми із покращенням методологічної бази досі 
актуальні. 

У кожної ланки управління компанією є певна функція, де крок за кроком 
вибудовується система комунікацій співробітників на різних рівнях, що 
створюють ієрархію задля ефективного функціонування бізнесу. 

Дослідження процесу маркетингової діяльності підприємства – це 
однозначно необхідний етап в стратегічній діяльності фірми. Для того, щоб 
розуміти, як проводиться цей аналіз – потрібно повністю розібратися в цьому 
процесі. У свою чергу, щоб максимально задовільнити проблеми споживача 
через цілі підприємства нам потрібно знати за якими показниками відбувається 
даний контроль праці. 

Інспектування маркетингової діяльності передбачає вирішення таких 
основних завдань (рис.1). 

Аналізуючи склад служби маркетингу підприємства можна помітити, що 
туди входять різні структурні підрозділи. Вони бувають не інтегровані – 
можуть входити до різних відділів (дослідження ринку, замовлення та 
прогнозування, реклама та ціноутворення), або ж інтегровані – об’єднані у 

https://studall.org/all3-159820.html
https://pidru4niki.com/1055012362448/marketing/osoblivosti_pozitsiyuvannya_tovariv_promislovim_pidpriyemstvom
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певні управління. Останнє є більш ефективним рішенням, адже дає змогу 
скоординувати маркетингові дії, вплив на споживачів [1]. 

 
Рисунок 1 – Основні завдання контролю маркетингової діяльності 
Абсолютно всі підприємства, що діють в ринковому просторі займаються 

маркетинговою діяльністю, навіть, якщо у них немає спеціалізованого 
підрозділу. В такому випадку обов’язки розподіляються між менеджерами. В 
більшій мірі це залежить від розміру та масштабу діяльності суб’єкта 
господарювання [2]. 

Таким чином, своєчасний та якісний аналіз маркетингової діяльності 
підприємства допоможе проаналізувати наявні проблеми а також підвищити 
власний вплив на долю ринкової економіки. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ТОВАРНОМУ 
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Науковою базою виявлення і визначення конкурентних переваг є 

методологічні підходи, що сформувалися в рамках теорії конкуренції. 

Найбільш значний внесок у вивчення проблем конкуренції внесла класична 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8F%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616730:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616730:%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.
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політекономія. В силу об'єктивності тенденцій посилення конкуренції, 

товаровиробниками все більша роль відводиться можливості отримання 

прибутку за рахунок володіння певним набором конкурентних переваг. Ще ж 

таке конкурентоспроможність? Конкурентоспроможність підприємства – це 

можливість підприємства виробляти продукцію найкращим образом, що 

відповідає вимогам споживачів, при найбільш ефективному використанню 

власних ресурсів в умовах конкурентного ринку. У сучасному середовищі, в 

умовах обмеженості ресурсів, стійкі конкурентні переваги надзвичайно рідкісні, 

тому потрібно виявити взаємозв'язок факторів, що впливають на формування 

підприємством конкурентних переваг і визначити стратегічні напрямки дій по 

їх досягненню і утриманню [1, с.8]. 

Конкурентоспроможність об’єкта   визначається стосовно конкретного 

ринку. 

Економічна наука виділяє кілька основних видів конкурентоспромоності: 

1) конкурентоспроможність країни; 

2) конкурентоспроможність реґіону; 

3)  конкурентоспроможність галузі;  

4) конкурентоспроможність фірми. 

У ринкових умовах конкурентоспроможність є ознакою, що характеризує 

рівень розвитку суспільства. Чим вищий рівень конкурентоспроможності 

економіки, тим відповідно, вищий рівень життя в цій країні. 

Конкуренція одночасно виступає як об’єктивний економічний закон 

розвинутого товарного виробництва, дія якого для товаровиробників є 

зовнішньою примусовою силою до підвищення продуктивності праці на 

підприємствах, нарощування обсягів виробництва, прискорення НТП, 

впровадження нових форм організації виробництва, форм і систем заробітної 

плати та інші. 

Дослідники конкуренції виділяють такі її форми: досконалу, недосконалу; 

цінова, нецінова, недобросовісна. Головними ж формами конкуренції в 

сучасних умовах вважаються:  

1) конкуренція між альтернативами;  

2) боротьба за винаходи, відкриття, розвиток виробництва нових або 

вдосконалення старих продуктів, вдосконалення методів управління і збуту;  

3) поява нових підприємців і підприємницьких структур в уже існуючих 

сферах діяльності;  

4) розширення географічного середовища конкуренції;  

5) конкуренція всередині окремих об’єднань між їх складовими 

частинами, між різними продуктами одного концерну або між різними 

функціями однієї компанії;  

6) реклама як інтегральна і головна функція конкуренції. 

 Виділяють такі методи конкуренції: 

 на основі критерію підвищення якості товару; 

 на основі зниження ціни;  

  на основі критерію підвищення якості сервісу товару; 

  на основі зниження експлуатаційних витрат у споживача товару; 
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 на основі використання всіх конкурентних переваг суб’єкта і об’єкта. 

Переваги конкуренції: 

 Впровадження нової техніки і технології. 

  Розвиток науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок.  

  Впровадження нових форм і методів організації виробництва і праці.  

 Підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників.  

  Розвиток інформаційної системи у фірмах. 

  Пошук оптимальних критеріїв виробництва. 

 Зниження цін на продукцію, підвищення її якості, поліпшення дизайну. 

 Економія всіх видів ресурсів.  

 Удосконалення управління виробництвом. 

Недоліки конкуренції:  

 Надмірні витрати на рекламу.  

 Розорення значної кількості дрібних, середніх і навіть частини великих 

товаровиробників.  

 Фінансові спекуляції та махінації з метою «поглинання» конкурентних 

фірм.  

 Зловживання економічною владою з боку гігантських монополій, 

придушення вільної конкуренції. 

 Злочинність і корупція [2, с. 6]. 

      Отже, основне завдання і головна функція конкуренції – завоювати 

ринок, у боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити 

одержання сталого прибутку. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України, вкрай важливими є 

дослідження поведінки споживачів з метою надання ефективних засобів 

регулювання розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та 

механізмів, щодо його державної підтримки на оптимальному рівні. 

Трансформація вітчизняної економічної системи визначає необхідність 
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якісних змін у сфері агропромислового комплексу. Поведінки споживачів 

відображається через управління ринком продовольчих товарів.  

Дане дослідження опирається на праці таких вітчизняних та зарубіжних 

науковців, зокрема: І. В. Альошин, Г. Андреєв, А. Браверман, А. Бітта. С. Вард, 

Д.Дела, Ф. Котлер, А. Войчак, А. Павленко, А. Старосіна, В. Онищенко, Т. 

Робертсон, Дж. Зиелински, Д. Лоудон. 

В умовах економічного обміну споживчий вибір є обмеженим 

фінансовими можливостями споживача, які можуть бути збільшені на розмір 

кредиту. Поведінка споживача є процесом формування ринкового попиту 

покупців [2].  

Споживач має дохід, який може збільшитись за рахунок кредитів, якщо із 

суми  доходів і кредитів вирахувати ресурси, необхідні для заощадження й 

погашення кредитів, то отримаємо величину споживання (S) за визначиних цін 

(P) їх можна використати для купівлі різної кількості товарів (XA та XВ) [1]: 

S=PAXA+PБХБ.  

Рисунок 1 – Обрахунок величини споживання 

Бюджетна лінія показує геометричне місце всіх комбінацій кількості 

товарів, які можна придбати за виділені для цього кошти. Також поведінка 

споживачів передбачає аналіз впливу на неї факторів зовнішнього середовища. 

Поведінка споживача формується під впливом соціального становища та 

культурних факторів, які є найбільш сильними факторами соціального впливу 

на  споживачів. 

З точки зору вивчення поведінки споживачів і управління нею, 

найважливішими є такі функції культури:  

- людинотворча, що забезпечує розвиток творчого потенціалу людини в 

усіх його формах; 

- пізнавальна як засіб пізнання і самопізнання суспільства; 

- інформаційна функція трансляції соціального досвіду, що серед іншого 

забезпечує зв'язок часiв (минулого, сьогодення і майбутнього); 

- комунікативна функція соціального спілкування, що забезпечує 

адекватність взаєморозуміння;  

- ціннісно-зорієнтована, яка задає певну систему координат, своєрідну 

«карту життєвих цінностей», у яких існує і на які орiєнтується людина [3]. 

Знання споживчої поведінки стає невід’ємною складовою діяльності 

кожної організації, орієнтованої на побудову сприятливих взаємин зі своїми 

клієнтами. оцінка і прогнозування споживчої поведінки допомагають 

підприємствам правильно організувати роботу з потенційними і реальними 

споживачами, заслужити їх довіру і сформувати прихильність. 
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ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

 

У сучасній ринковій економіці успішна інноваційна політика, мотивація та 

гнучкість у товарному виробництві є однією з головних умов ефективної 

виробничої та комерційної діяльності підприємства, а також є основою для 

подальшого сталого розвитку підприємства. 

Товарна інноваційна політика – одна з істотних і складних сфер 

інноваційної діяльності. Це сформований і цілеспрямований алгоритм, а також 

низка управлінських, маркетингових, організаційних та економічних заходів, 

спрямованих на створення умов для розвитку, виробництва та комерціалізації 

конкурентоспроможних товарних інновацій. Основним функціональним 

навантаженням товарної інноваційної політики є те, що підприємства 

продовжують проводити наукові дослідження та підвищувати ефективність 

інноваційної діяльності [1].  

Координація взаємодії цих елементів дає змогу значно зменшити 

економічні ризики, пов’язані з випуском нових продуктів на ринок. 

Комерційний успіх інноваційних продуктів, відповідність його корисних 

властивостей вимогам цільового сегменту ринку багато в чому залежить від 

участі фахівців з маркетингу в пошуку, оцінюванні та реалізації ідей нових 

товарів. 

Товарна інноваційна політика зосереджена на розробці, плануванні та 

випуску нових продуктів. Для його ефективної реалізації дуже важлива ідея 

створення нового товару, джерелом якого може бути зовнішнє середовище 

компанії, діяльність конкурентів та запити споживачів [2]. 

Україна не може досягти інноваційного економічного розвитку, поки 

вітчизняні товари та послуги не досягнуть певного рівня 

конкурентоспроможності на світовому ринку. Невід’ємною частиною цієї 

конкурентоспроможності є конкурентоспроможність внутрішнього ринку. Щоб 

зробити товар чи послугу завжди конкурентоспроможними та затребуваними, 

потрібно приймати багато рішень. У маркетингу наступні рішення зазвичай 

включають чотири сфери: товарної політики, цінової політики, збутової 

політики, комунікативної політики. Товарна політика лежить в основі інших 

рішень, які пов'язані з умовами придбання товару та методами просування від 

виробника до кінцевого покупця. 

У сучасному маркетингу до визначення поняття «товарна політика» можна 

дійти наступних висновків [4]:  

− майже всі сходяться на думці, що товарна політика компанії - це низка 

конкретних заходів щодо управління товаром чи товарним асортиментом; 

− основним завданням товарної політики є задоволення потреб споживачів 

через управління товаром чи товарним асортиментом;  

− кінцевою метою товарної політики є отримання прибутку.  
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Якщо звернутись до визначення самого поняття «політика», то воно 

походить від грецького «politike», що означає мистецтво управління державою. 

Загалом кажучи, це діяльність, пов’язана з управлінням взаємозв’язками між 

елементами певної системи, яка є об’єктом безпосереднього впливу, а її 

стрижнем є завоювання, утримання та використання певних повноважень [3].  

Тож, якщо розглядати товарну політику підприємства з цієї точки зору – це 

сфера маркетингової діяльності з управління відносинами між потребою 

споживача і «товарною пропозицією» підприємства, з метою завоювання й 

утримання вигідних ринкових позицій та отримання прибутку. У даному 

випадку під «товарною пропозицією» слід розуміти сукупність товарів або 

послуг, з якими підприємство виходить на ринок. 

Товарна інноваційна політика в свою чергу передбачає реалізацію 

програми розроблення та впровадження товарних інноваційних пропозицій. 

Товарна інноваційна пропозиція може бути представлена новим товаром чи 

групою товарів. Розроблення та виведення на ринок інноваційних товарів 

проводиться згідно з принципами та методами інноваційної товарної політики.  

Поява інновації має дві відправні точки [4]: 

- Перша – це потреба з боку суспільства та його інститутів, й окремих 

споживачів, тобто ринкова потреба, вже існуючий попит на певний продукт – 

маркетинговий або еволюційний напрямок.  

- Друга – «винахідництво» відноситься до інтелектуальної діяльності 

людей для створення нових речей для задоволення їх потреб. Цей вид попиту 

ще не існує, але він може з'явитися з появою нових речей або створити щось, 

що принципово змінює існуючу концепцію - напрямок революції. І всі існуючі 

класифікації джерел інновацій можна в кінцевому результаті звести до цих двох 

відправних точок.  

Еволюційні інновації включають зміни у продуктах (товарах та послугах), 

які вже існують на певному ринку, наприклад, зменшення виробничих витрат 

або надання більш товарних форм виробництва. Світові дослідження в галузі 

інноваційного менеджменту свідчать, що близько        60-80 % успішних 

нововведень мають ринкове походження проти 20-40 %, які виходять з 

лабораторії. Однак надмірне захоплення еволюційним напрямом (що наразі ми 

можемо спостерігати на прикладі підприємницької виробничої практики в 

Україні) не може забезпечити якісного зрушення у розвитку суспільства. 

Еволюція лише дозволяє максимізувати потенціал існуючих товарних планів і 

підготуватися до переходу на нові ідеї. Інновації, засновані на 

фундаментальних дослідженнях, можуть призвести до технологічних проривів, 

надаючи компанії перевагу над конкурентами.  

Включаючи вище сказане, представляється доцільним виділити дві 

складові товарної інноваційної політики: еволюційну та революційну.  

Еволюційна складова розглядається як сукупність заходів спрямованих на 

реалізацію закладеного в існуючому товарі інноваційного потенціалу та 

переходу до нових ідей. Вона включає [4]:  

- удосконалення вже існуючих товарів;  

- модернізацію товарів;  
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- освоєння виробництва вже існуючих на ринку, але нових для 

підприємства товарів;  

- товари, що виробляються за допомогою нових і удосконалених методів 

виробництва.  

Революційна складова – це сукупність заходів, що використовуються для 

створення нових продуктів та задоволення вимог, які ще не існують, але 

можуть виникнути у міру появи нових продуктів. У цьому випадку слід 

розглядати ґрунтовні інновації, винаходи та нові технологічні рішення. 

Таким чином, під товарною інновацією політики слід розуміти як 

результат процесу зміни ідей, досліджень та розробок на принципово нові або 

вдосконалені продукти, і її метою є отримання суспільного визнання шляхом 

використання людей на практиці. 
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ЛОГІСТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
У сучасних умовах ринкової трансформації економіки України 

торговельні підприємства змушені працювати в умовах, що характеризуються 
високим рівнем невизначеності зовнішнього середовища, що постійно 
змінюється, це впливає й на їх внутрішній стан. Тому важливою умовою 
радикальної зміни економічного середовища стає формування нових підходів 
щодо управління підприємством на принципах логістики, що сприятиме 
підвищенню конкурентного положення.  
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Дослідження, що були проведені на підприємствах, доказують 
позитивний взаємозв’язок між ефективною організацією логістичних процесів 
та успіхом у підприємницькій діяльності завдяки розвитку співдружності між 
всіма учасниками логістичного ланцюга. Кожний товар або продукт має свою 
власний та унікальний ланцюг постачання. Іншими словами ланцюг постачання 
описує весь шлях матеріалів, який вони проходять з початку і до кінця. Тобто 
ланцюг постачання – послідовність дій, що необхідні для задоволення потреб 
споживачів.  

Вивченню теоретичних питань щодо вирішення проблем при виникненні 
формування логістичних інтеграційних процесів на ринку досліджували такі 
вчені як Дехтерева О. А., Лисенький А., Анікін Б.А.[1]. 

Конкуренція на споживчому ринку посилюється, тому позиція 
підприємств напряму залежить від того наскільки швидко воно реагує на зміни 
ринку. На теперішній час існування замкнених підприємств в більшості 
випадках економічно не виправдане й спричиняє зниження 
конкурентоспроможності, оскільки вони переповнені найскладнішими бізнес-
системами зі великою кількістю процесами. Тому управління ними досить 
важке завдання. Однією з найбільш сучасних бізнес-моделей, що дозволяє 
домогтися реальних конкурентних переваг, є аутсорсинг [2, с. 61]. 

Проте, рівень логістичного менеджменту, що досягнуто на вітчизняних 
підприємствах, як правило, нижчий ніж аналогічного рівня зарубіжних. Для 
українських підприємств притаманні низькі інвестиції в інформаційні 
технології, що забезпечують автоматизацію управління логістичними 
процесами. Одним з видів аутсорсингу є – ІТаутсорсинг. У практиці ІТ-
аутсорсинга, часткова передача функцій, є найпоширенішим видом послуг [2, с. 
59]. Це дозоляє підприємству приділяти значну увагу індивідуальним запитам 
організації-замовника або кінцевого споживача, знаходити специфічні рішення, 
що відповідають конкретним умовам діяльності. Але найголовніше – частковий 
аутсорсинг дозволяє ефективно використовувати внутрішні ресурси. 

Серед логістичних посередників особливе місце займають логістичні 
провайдери – підприємства, що здійснюють комплекс логістичних послуг на 
основі аутсорсинга. В основі аутсорсинга логістичних функцій – є прагнення до 
скорочення логістичних витрат, а також бажання сконцентруватися на 
основних видах діяльності [3]. 

Логістичні функції не є основним діяльності підприємств-виробників 
товарів, тому залучення послуг логістичного провайдера вигідніше, ніж 
створювати власну систему розподілу. Важливу роль грає й те, що 
підприємство скорочує фінансові ризики, оскільки логістичний посередник 
бере на себе відповідальність за виконання тієї чи іншої логістичної операції. 
Відбувається значне скорочення витрат на транспортування, складування, 
придбання устаткування, утримання фахівців з логістики [3]. Проте, в Україні 
такий вид послуг тільки розвивається. 

В Україні аутсорсинг розвивається не так активно, що пояснюється цілою 
низкою причин, найпоширенішими серед яких є: 

 недотримання прийнятих зобов’язань щодо рівня обслуговування; 

 відсутність стратегічного бачення серед управлінського персоналу; 
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 складність у досягненні зниження витрат; 

 зростання цін після встановлення співпраці; 

 зниження можливості впливу та контролю щодо функцій, переданих 
провайдеру; 

 відсутність консультативних можливостей, які спираються на знання, 
тощо. 

Учасниками ланцюга постачання можуть бути не тільки компанії, що 
мають єдине фінансове або економічне управління, але й зовсім незалежні 
компанії – транспортні організації, дистрибутори, агенти тощо. Проте вони 
повинні бути включені в єдину систему управління, та підпорядковуватися 
єдиному менеджменту. 

Концепція логістичного аутсорсингу сприяє формуванню стійких 
довгострокових зв’язків та стратегічного партнерства у відносинах між всіма 
зацікавленими сторонами: виробником, кінцевим споживачем та 
постачальником. При впровадженні логістичних принципів на вітчизняних 
підприємствах необхідно приділити увагу наступним ключовим моментам. 
Перш за все, застосування логістичного аутсорсингу дозволить підвищити 
організаційно-економічну стійкість підприємства на ринку, оптимізувати 
ресурси підприємства (матеріальні, фінансові, трудові). Особливо це важливо в 
умовах економічної кризи [4]. 

В Україні в подібних послугах зацікавлені підприємства Києва, Одеси, 
Дніпропетровська, Донецька, Харкова, Львова, а також морські порти. 
Водночас, пропозиція є незначною. Одними з учасників ринку складських 
послуг в Україні є транснаціональні компанії, які пропонують повний комплекс 
логістичних послуг, зокрема перевезення, зберігання, пакетування, обробку 
вантажів, стікетирування [4]. 

Побудова вітчизняних складських терміналів буде найбільш характерним 
явищем для тих регіонів України, де утримання власного складу пов’язано з 
великими витратами та існує значна кількість потенційних клієнтів. Очевидно, 
такий шлях розвитку складської логістики поряд із осучасненням існуючих 
складських площ та побудовою нових сучасних складів притаманний 
насамперед потужним підприємствам, які регулярно потребують великих 
обсягів послуг зі зберігання та які є чутливими до збоїв у логістичних ланцюгах 
постачання і збуту, а отже – збоїв на складах. 

Отже, логістика є тим інтеграційним ланцюгом, що здатна покращити 
взаємодію між такими базовими функціональними сферами, як постачання, 
виробництво, маркетинг, дистрибуція, управління продажами, а логістичний 
менеджмент підтримує системну стійкість фірми на ринку, стирає протиріччя 
між маркетингом, виробництвом, фінансами та оптимізує міжфункціональні 
внутрішні рішення. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ 

ТОВАРІВ-НОВИНОК 

 

В сучасних умовах маркетингові дослідження представляють собою вид 

соціальної технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управління 

ринком на основі об'єктивного розуміння ситуації на ньому. Завданням 

маркетингових досліджень є представлення точної і об'єктивної інформації, 

котра відображає дійсний стан проблеми. Отже, дослідження повинні 

проводитись об'єктивно, бути вільними від особистих уподобань дослідника 

або політичних пристрастей замовника. Завданням маркетингових досліджень є 

представлення точної і об'єктивної інформації, котра відображає дійсний стан 

проблеми. Отже, дослідження повинні проводитись об'єктивно, бути вільними 

від особистих уподобань дослідника або політичних пристрастей замовника [1]. 

Особливої уваги потребують методичні особливості маркетингового 

дослідження. 

По-перше, дослідження має проводитися так, щоб потенційні споживачі, 

які ще не мають достатнього уявлення про новинку, могли б оцінити не тільки 

те, яку кількість і за якою ціною вони купуватимуть новий продукт, а й те, який 

обсяг коштів вони готові виділити на його придбання без збитку для 

задоволення своїх інших потреб. Їм потрібно дати можливість визначити 

оптимальний, при визначеній ціні, обсяг купівлі товару, виходячи з розміру 

коштів, що залишаються у них вільними після придбання інших необхідних 

товарів і послуг, включаючи накопичення на майбутній вжиток. 

Тобто, виявлення попиту на новий продукт слід здійснювати, за допомогою 

питань про те, якими "залишковими" (умовно вільними) коштами вони готові 

ризикнути, виділяючи їх на придбання нового продукту за певною ціною [2]. 

По-друге, предметом маркетингового дослідження може виступати не сам 

товар, а його основні споживчі параметри. Тобто, повинні досліджуватися 

переваги споживачів з приводу співвідношень типу "ціна – рівень окремого 

споживчого параметра", "ціна – рівень провідного (найбільш критичного для 

споживачів на даному сегменті ринку) споживчого параметра", "ціна – 

загальний економічний рівень виробу" (що спеціально розраховується в 

порівнянні з деякою ідеальною моделлю, що поєднує параметри кращих 

світових аналогів). Для наукоємких товарів тривалого користування до складу 

споживчих параметрів, що враховуються, повинні включатися і умови 

гарантійного і післягарантійного технічного обслуговування. Маркетингові 

дослідження повинні проводитися стосовно певних сегментів ринку, що 
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дозволить накопичувати інформацію про доцільність розробки і освоєння 

різних модифікацій інноваційного товару, що відповідають виявленим за цими 

сегментами характеристикам [3]. 

Метою маркетингових досліджень нового інноваційного продукту є 

оцінка існуючого і прогноз динаміки майбутнього попиту на продукт на 

конкретних сегментах ринку. 

Маркетинговому дослідженню інноваційного продукту повинно 

передувати позиціювання цього товару, тобто виявлення тих сегментів, де (у 

кого) на пробний товар може бути підвищений і не повністю задоволений 

попит, що розуміється як забезпечена відповідною платоспроможністю потреба 

в продукті. При цьому необхідно оцінити як ємкість, так і цінову еластичність 

цього попиту[4]. 

Ємність попиту є сукупною грошовою масою, яка може бути виділена 

споживачами на покупки даного продукту (при будь-яких поєднаннях його ціни 

і кількості продажів). 

Цінова еластичність попиту – це показник того, наскільки кількість 

продажу змінюватиметься в результаті зміни продажної ціни. При 

детальнішому дослідженні прагнуть виявити не лише середню цінову 

еластичність попиту, але і еластичність попиту відносно різних базових цін. 

Бажаною є також оцінка залежності між доходами споживачів на цільовому для 

продукту сегменті ринку і вірогідною кількістю його покупок при кожній даній 

ціні на продукт. Така оцінка дозволить спрогнозувати попит на продукт на 

основі прогнозу тенденції в зміні доходів цільових споживачів продукту[5]. 

Отже, маркетингове дослідження - це вид діяльності, який за допомогою 

інформації пов'язує маркетолога із споживачами, покупцями і громадськістю. 

Інформація в даному випадку використовується для виявлення і визначення 

маркетингових можливостей і проблем; для розробки, удосконалення і оцінки 

маркетингових дій; для відслідковування результатів маркетингової діяльності; 

а також для поліпшення розуміння процесів управління маркетингом. 
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ЗАСОБИ РЕКЛАМИ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Реклама є поняттям різностороннім, тому існує велика  кількість  

трактувань. Загалом можна зазначити, що реклама характеризує процесс 

передачі інформаційного повідомлення, яке має на меті викликати потребу в 

поінформованому продукті. Роль реклами в діяльності підприємства стала 

ключовим моментом сучасної торгівлі. Питання використання підприємствами 

реклами для збільшення кількості клієнтів та обсягів продажів є особливо 

актуальним сьогодні. У наш час використовують різноманітні види (канали) 

розповсюдження реклами, але єдиної загальноприйнятої методики класифікації 

не існує. Це дуже часто перешкоджає здійснити вибір оптимального 

інструменту у процесі проведення рекламних заходів[1].  

Сучасні компанії використовують як традиційні форми реклами (рекламу 

в газетах, на радіо, телебаченні, зовнішню рекламу) так і нові, інтерактивні, з 

використанням Інтернету та мобільного зв’язку (digital display media, 

mobilemedia, ambientmedia), які стають усе більш популярні у багатьох країнах 

світу. Обсяг рекламного ринку в Україні у 2020 році збільшиться на 18% після 

зростання на 25% у 2019-му, не враховуючи обсягів політичної реклами.Digital 

(Internet) реклама протягом 2019 року зросла на 34% (до 5,74 млрд грн). ВРК 

прогнозує, що у 2020 році зростання ринку інтернет-реклами продовжиться, 

ключовими факторами зростання стануть домінуючі обороти глобальних 

гравців Facebook для банерної реклами, Google (Youtube) для онлайн-відео і 

пошуку, а також прогнозується подальше зростання частки мобільного 

трафіку[2]. 

Інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача з метою 

просування товарів та послуг на ринку має реклама. Формування широких 

ринків продажу товарів, перетворення потенційно існуючих потреб певної 

аудиторії на інтенсивний попит неможливе без реклами. Покупець наразі 

опинився перед світом товарів та послуг, який щосекунди розширюється. Що 

змушує покупця дедалі частіше звертатися за порадою до спеціалістів у сфері 

рекламно ‒  інформаційних послуг[3]. Основними цільовими установками 

ПрАТ «АВК» є:  орієнтація на отримання максимального прибутку, оскільки це 

є метою будь-якого підприємства; орієнтація на підвищення міри соціальної 

відповідальності, оскільки для отримання максимального прибутку та 

зростання компанії, необхідно підтримувати імідж виробника, який 

визначається якістю продукції. ПрАТ «АВК» використовує концепцію 

соціально-етичного маркетингу, оскільки вона дає можливість дізнатися більше 

про потреби споживачів, які потім можна буде задовольнити, а також 

заохочувати споживачів за допомогою акцій, реклами, яка включає усі види 

реклами, за допомогою якої можна донести інформацію до споживача, що 

значно покращує ставлення до підприємства та приймання участі у ярмарках, 



269 

виставках, що дасть змогу споживачам ознайомитися з продукцією за 

допомогою дегустації. 

Для підтримки вже працюючих з компанією клієнтів використовують 

дещо інші, більш різноманітні методи стимулювання продажів. Маркетологи 

кондитерської фабрики щороку виводять на ринок нову та якісну продукцію, 

яка користується широкою популярністю серед споживачів. Вони 

використовують всі засоби масової інформації, створюють пробні дигустації та 

різні акції. Наприклад, напередодні новорічних та різдвяних свят, компанія 

«АВК» представляє нову колекцію новорічних подарункових наборів з 

додатковими цінностями. Зараз рекламну продукцію ПрАТ «АВК» можна 

побачити за допомогою телебачення. Щоб домогтися максимального охоплення 

цільової аудиторії, в рекламній кампанії «АВК» задіяні деякі 

загальнонаціональні телевізійні канали. Телеканали «1+1», «Інтер», «Новий 

канал», «СТБ» та «М1». Телереклама важлива для всіх, хто продає товари в 

масштабах країни. Також вона може забезпечити повне охоплення території. 

Рекламна кампанія будується за наступною схемою – рекламний ролик на всіх 

каналах, PR–матеріали про продукцію і компанію – у різних виданнях, 

включаючи і спеціалізовані видання, блокова реклама в жіночій пресі, що має 

чіткий асоціативний зв'язок з роликом на телебаченні. 

Оскільки цільовою аудиторією є жінки, що читають барвисті жіночі 

журнали, блокова реклама 269кстр і є в основному в жіночих журналах. Зі 

спеціалізованих видань розміщується інформація в журналі “Товар обличчям”, 

оскільки він поширюється адресно по торговельних точках України, також 

задіяні й інші журнали. Що стосується зовнішньої реклами, то вона прямо не 

пов'язана з роликом. Це більше продуктова реклама, але скрізь в обов'язковому 

порядку присутній логотип «АВК».  Рекламна кампанія фабрики 

підкріплюється PR–заходами, стимулюванням збуту та рекламою на місці 

продажу. 

Ефективним способом інформування споживачів про діяльність та 

новини компанії є існування власного сайту «АВК», на якому розміщується 

загальна інформація про діяльність та розвиток компанії, цікава та корисна 

інформація про кондитерську галузь, всі новини, що відбуваються із 

компанією. Оновленням та вдосконаленням сайту займається PR-менеджер 

компанії. Комісійний збір на утримання сайту складає 5 000 грн. на рік. 

Реклама у громадському транспорті спрямована на звичайних жителів 

міста, які являються потенційними споживачами продукції фабрики.  
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МАТЕРІАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогоднішній день логістика відіграє дуже важливу роль у 

функціонуванні підприємств,через глобалізаційні процеси які відбуваються в 

економіці,підприємство має постійно удосконалюватись щоб бути 

конкурентоспроможними на ринку.Щоб здобути конкурентні переваги слід 

використовувати усі переваги логістик. 

Матеріальні потоки відіграють надзвичайно велику роль,адже кожне 

підприємство стикається з ними,особливо торгівельні підприємства де важливо  

швидке та безперебійне постачання якісної продукції та сировини,тому 

важливо знайти максимально ефективну концепції та механізми для 

вдосконалення матеріальних потоків.  

Метою даної тези є систематизація та визначення теоретичних засад 

матеріальних потоків. 

Інформаційна база матеріальних потоків надзвичайно велика але 

залишається ряд не визначених аспектів.Цю тему досліджували такі науковці 

як:Гаджинський А. М,Крикавський Є. В,Анікін Б. А,Дж Р.Сток і Ламберт Д. 

,Сергєєв В. І. 

Більшість дослідників вважають матеріальний потік основним об’єктом 

дослідження а інші потоки супутніми(фінансові,інформаційні та інші). 

Гаджинський А. М. визнає факт, що у зв’язку із розвитком методів 

управління ідея й метод логістики починають виходити за межі управління 

матеріальними потоками й застосовуватися у ширшому плані, він підкреслює, 

що основний потенціал логістики закладено в раціоналізації управління саме 

матеріальними потоками, а також пов’язаними з ними інформаційними 

потоками. Категорію «матеріальний потік» автор визначає як вантажі, деталі, 

товарно-матеріальні цінності, розглянуті в процесі додавання до них різних 

логістичних операцій і віднесені до часового інтервалу [1]. 

До основних потоків саме матеріальні відносить також вчений                  

Сергєєв В. І. [2], який робить акцент на тому, що у логістиці досліджуються 

виникнення, перетворення й поглинання (споживання) основних і супутніх або 

пов’язаних з основними потоків (матеріальними) у певному економічному 

об’єкті, що функціонує як система, тобто розглядається як єдине ціле й має 

певний синергетичний ефект. 

Отже, за результатами дослідження слід звернути увагу на матеріальний 

потік та супутні йому фінансові,трудові,інформаційні та енергетичні потоки в 

комплексі де матеріальний потік є головним. 

Слід зазначити що ефективне управління матеріальними потоками не 

можливе без супутніх. 

Матеріальний потік-це матеріально-речова цінність, на яку протягом 

певного часу здійснюють логістичні операції (транспортування, складування, 
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збут та інші). 

Матеріальний потік в інтегрованій логістиці проходить ряд логістичних 

операцій,від концепції до виробництва,транспортування,поділу до продажу та 

збуту,тобто проходить життєвий цикл товару. 

Матеріальні потоки класифікують за такими ознаками: 
№ 

п/п 

Вид 

матеріального 

потоку  

Характеристика 

Відношення до логістичної системи  

1 Зовнішній  

 

складається з вантажів, що мають відношення до даного 

підприємства, але пересуваються у зовнішньому щодо 

підприємства середовищі 

2 Внутрішній  

 

утворюється в результаті виконання логістичних операцій 

всередині підприємства; початковою точкою внутрішнього 

матеріального потоку є склад виробничих запасів, кінцевою – 

склад готової продукції  

3 Вхідний  

 

надходить у логістичну систему із зовнішнього середовища  

4 Вихідний  

 

виходить з логістичної системи і надходить у зовнішнє для неї 

середовище  

Кількість вантажів, що утворюють потік  

1 Масовий  

 

виникає при транспортуванні вантажів не одиничним 

транспортним засобом, а їх групою, наприклад, залізничним 

ешелоном, колоною автомашин, караваном судів і т.д.  

2 Великий виникає при транспортуванні вантажів декількома вагонами, 

автомашинами, судами і т.п.  

3 Середній проміжний між великим і дрібним матеріальним потоком (що 

перевозиться одиночними вагонами, автомобілями)  

4 Дрібний виникає при транспортуванні такої кількості вантажів, яка не 

дозволяє повністю використовувати вантажопідйомність 

транспортного засобу і вимагає при перевезенні поєднання з 

іншими вантажами  

Напрямок руху  

1 Прямий  напрямок руху від постачальника до споживача  

2 Зворотний  переміщення матеріального потоку в напрямку, протилежному 

до початкового (повернення тари, продукції)  

Ритмічність (по ступеню безперервності в часі) 

1 Безперервний  потоки сировини і матеріалів в безперервних виробничих 

(технологічних) процесах замкнутого циклу, потоки 

нафтопродуктів, газу, переміщувані за допомогою 

трубопровідного транспорту та ін.  

2 Дискретний  періодичні поставки  

3 Бліц-потік  одноразова поставка  

 

В управлінні та функціонуванні матеріальними потоками беруть участь 

багато підрозділів,але найважливішими з них є: 

1)Служба маркетингу,яка проводить аналіз попиту на товари; 

2)Служба матеріально технічного постачання,яка відповідає за закупівлю 

матеріальних ресурсів та товарів та доставляє їх до споживача;  

3)Планово-економічна служба,формує плани на виробництво. 
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На сьогодні існує декілька  концепції впровадження удосконалення 

логістичних потоків, але досі не існує єдиної концепції конструювання 

матеріальних логістичних систем,не визначено багато аспектів.Отже,подальше 

дослідження даної теми на сьогодні залишається досить актуальною. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

НА ТОВ «ІНТЕЛКОМ» 

 

Процедуру розроблення маркетингової політики, а відтак і визначення на її 

основі конкретних рівнів цін, побудовано на зведенні різних чинників, здатних 

вплинути на умови збуту і прибутковість операцій фірми за різних варіантів цін 

на продукт. Формування маркетингової політики 
Цінова стратегія та принципи визначення цін, які дозволяли б фірмі 

ефективно розв’язувати поставлені задачі, розробляються паралельно, причому 

робота над ціновою стратегією  це тривалий економічний процес, оскільки 

неможливо виробити таку стратегію, якою можна було б користуватися потім 

протягом багатьох років. Стратегія маркетингової політики є динамічною, 

повинна постійно перевірятися на основі фактичних результатів і за 

необхідності  коригуватися в залежності від умов, що склалися на ринку. 

Розробка маркетингової політики і стратегії підприємства передбачає 

проведення ряду робіт і розрахунків. Насамперед визначається оптимальна 

величина витрат на виробництво і збут продукції підприємства. По-друге, 

встановлюється цінність продукції підприємства для потенційних покупців 

(визначаються споживчі властивості) і заходи з обґрунтування відповідності 

рівня цін їхнім споживчим властивостям. По-третє, прогнозується величина 

обсягу продажів продукції чи частка ринку для підприємства, за якого 

виробництво буде найбільш прибутковим. 

Процес розробки маркетингової стратегії складається з трьох етапів: 

1. Збирання вихідної інформації: оцінка витрат, уточнення фінансових 

цілей, виявлення потенційних покупців, уточнення маркетингової стратегії, 

виявлення потенційних конкурентів. 

2. Стратегічний аналіз: фінансовий аналіз, сегментний аналіз ринку, 
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аналіз конкуренції, оцінка впливу державного регулювання. 

3. Формування стратегії: встановлення остаточної маркетингової 

стратегії. Цінові стратегії надзвичайно різноманітні. Доцільність застосування 

кожної з них визначається, насамперед, цілями маркетингової політики, а також 

тим, які орієнтири Маркетинг обрала для себе фірма: витрати виробництва та 

реалізації продукції, попит споживачів, цінова політика конкурентів. 

Розроблення маркетингової стратегії передбачає прийняття великої 

кількості різних рішень.Стратегічні рішення щодо рівня цін дуже важливі у 

процесі Маркетинг. Виділяють два принципово відмінні типи стратегій щодо 

цінового рівня: 

– стратегія високих цін; 

– стратегія низьких цін. 

Вибираючи відповідну стратегію, ураховують цілі маркетингової 

політики фірми, а також психологію ціно сприйняття. 

Високі, «престижні» ціни асоціюються у споживачів із високою якістю 

товарів, що зумовлена використанням коштовних матеріалів, ретельним 

виготовленням, суворим контролем, а також високим рівнем сервісу. Висока 

ціна, відіграючи роль індикатора якості, має найбільший вплив при купівлі 

складних і цінних товарів (автомобілів, дорогої парфумерії тощо). Низькі ціни, 

привабливі для значної частини ринку, дають змогу збільшувати обсяги 

продажу товарів, вести активну цінову конкурентну боротьбу. При 

встановленні цін на принципово нові, «піонерні» товари, захищені патентом, ці 

дві альтернативні стратегії проявляються найяскравіше і мають свої назви: 

– стратегія «зняття вершків»; 

– стратегія «проникнення». 

При використанні стратегії «зняття вершків» фірма спочатку встановлює 

на свій товар високу престижну ціну, яка робить його досяжним лише для 

верхніх ешелонів ринку. Після уповільнення першої хвилі збуту ціни поетапно 

знижують, що дає змогу поступово залучати до купівлі товару дедалі більшу 

кількість ринкових сегментів, знімаючи з кожного з них фінансові «вершки». 

Використання стратегії «зняття вершків» зумовлюють такі фактори: 

– вона допомагає компенсувати значні витрати на науково-дослідні 

розробки «піонерних» товарів і впровадження їх у виробництво, а також 

витрати на рекламу при виведенні новинок на ринок; 

– перша група споживачів нового товару (сегмент із високим рівнем 

доходів) менш чутлива до високої ціни, ніж подальші сегменти; 

– висока початкова ціна створює образ високої якості товару; 

– збільшення початкової ціни найчастіше викликає опір ринку, тоді як 

поступове зниження ціни сприймається доброзичливо. 

Деякі фірми ефективно використовують стратегію «проникнення», 

відразу встановлюючи на свою новинку відносно низьку ціну, сподіваючись у 

такий спосіб залучити велику кількість споживачів та захопити значну частку 

ринку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ 

 

Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип 

взаємин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції 

товарів на ринку. Це є конкуренцією між виробниками. Аналогічно 

визначається конкуренція між споживачами як взаємини з приводу формування 

цін і обсягу попиту на ринку. 

Як засоби в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на 

ринку компанії використовують, наприклад, якість виробів, ціну, сервісне 

обслуговування, асортименти, умови поставок і платежів, інформацію через 

рекламу. 

Конкуренція - суперництво між учасниками ринкового господарства за 

кращі умови виробництва, купівлі й продаж товарів [1]. 

Будь-яка організація знаходиться і функціонує в певному середовищі й 

кожна її дія можлива лише за умови, що середовище дозволяє її здійснити. 

Вивчення безпосереднього оточення організації спрямоване на аналіз 

стану тих складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться 

в безпосередній взаємодії. Організація може здійснювати відчутний вплив на 

характер та зміст цієї взаємодії і тим самим активно брати участь у формуванні 

додаткових можливостей та запобіганні загроз її подальшому існуванню. 

Основу аналізу безпосереднього оточення фірми становить конкурентний 

аналіз середовища, який, як правило, будують на моделі п’яти сил М. Портера. 

Відповідно до цієї теорії на діяльність фірми впливають п’ять сил: конкурентна 

боротьба всередині галузі; загроза появи товарів та послуг-субститутів; 

спроможність постачальників диктувати свої умови; загроза появи нових 

конкурентів; спроможність покупців диктувати свої умови [2]. 

Вивчення конкурентів, тобто тих, з ким організації доводиться боротися 

за покупця та за ресурси, які вона прагне отримати із зовнішнього середовища, 

щоб забезпечити своє існування, займає особливе і дуже важливе місце в 

стратегічному управлінні. Вивчення їх спрямоване на те, щоб виявити слабкі та 

сильні сторони конкурентів і на основі цього побудувати свою стратегію 
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конкурентної боротьби. 

Конкурентне середовище формується не лише внутрішньогалузевими 

конкурентами, які виробляють аналогічну продукцію та реалізують її на одному 

і тому ж ринку. Суб’єктами конкурентного середовища є ті фірми, які можуть 

ввійти на ринок, а також ті, які виробляють товар-замінник. Крім них, на 

конкурентне середовище організації помітний вплив здійснюють покупці її 

продукту та постачальники, які, володіючи силою торгу, можуть помітно 

послабити позиції організації [3].  

На сучасному світовому ринку характерна наявність великої кількості 

товарів і послуг, різних галузевих ринків та множинність цін. Ключові фактори 

успіху діяльності підприємства можуть бути виявлені лише в процесі 

порівняння свого товару з продукцією конкурентів у результаті того, що ці 

фактори тісно пов’язані з часткою підприємства на ринку [4].  

Кожен продуцент повинний приділити особливу увагу детальному 

знайомству зі споживчими властивостями товару. Знання споживчої вартості 

товару, сукупності його характеристик, що задовольняють потреби покупця, 

дозволяє виявити ті властивості товару, яким «споживач віддає перевагу» що 

особливо важливо для продуцента, тому що він «повинний вміти оцінити його 

очима покупців і споживачів, і з’ясувати плюси і мінуси продукції, що 

випускається...» [5]. А споживча вартість технічно складних товарів вимагає усе 

більшої участі з боку споживача. Високий рівень якості з технічної точки зору 

відіграє невелику роль у випадку недостатніх знань споживача. Отже, для 

досягнення більшої споживацької вартості виробнику необхідно прагнути до 

максимального пристосування виробленого продукту до рівня знань і досвіду 

споживача.  
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відповідності цін між галузями національної економіки, враховуючи 

еквівалентність обміну між ними. Так, наприклад, якщо на певному сегменті 

товарного ринку спостерігається збільшення обсягів пропозиції, в результаті 

чого фіксується зниження цін на товар, підприємству слід збільшувати обсяги 

виробництва, при цьому знижуючи обсяги реалізації. При цьому постачання 

продукції (за встановленою ціною) постійному споживачеві не повинне 

припинятися за жодних умов зміни ринкової ситуації [1]. 

 У ринкових умовах ціна, як правило, встановлюється на основі 

співвідношення між попитом та пропозицією. Але це не означає, що підприємці 

не беруть жодної участі у встановленні ціни. Вони ще до початку реалізації 

товару, враховуючи його якісні характеристики, маючи розрахункову величину 

витрат, знаючи ціни конкурентів і споживчий попит на ринку, починають 

формувати вихідну ціну на свою продукцію. За такою початковою ціною товар 

надходить до ринку, де в процесі купівлі-продажу під впливом співвідношення 

між попитом і пропозицією встановлюється остаточна ціна реалізації [2]. 

У ринкових умовах найширше застосовуються методи, які у своїй основі 

спираються на витрати,  попит і конкуренцію. 

Головними чинниками у формуванні ціни є попит і пропозиція. 

Підтвердження цього можемо, наприклад, знайти, спостерігаючи угоди, які 

здійснюються на звичних для нас ринках. Там, як відомо, зустрічаються 

здебільшого продавці сільськогосподарської продукції та приватні покупці. 

Здійснення угоди передбачає узгодженість позицій з приводу ціни. Кожен 

із них з’являється на ринку з власним уявленням про ціну та обсяг продукції, 

що може бути куплена (продана), а домовитися вони можуть про зовсім іншу 

ціну. Саме такий ринок найкраще демонструє процес погодження інтересів, 

конкуренцію покупців і продавців. Дещо складніше побачити процес 

узгодження ціни в організованих установах торгівлі: універмагах, гастрономах, 

кафе, де ціна товару фіксується у цінниках і на ярликах. Але і тут вона з часом 

змінюється під впливом тих самих чинників, що і на ринку 

сільськогосподарської продукції [3]. 

Важливим елементом виробничої ціни підприємства є прибуток. 

По суті це найпростіша і водночас найскладніша категорія ринкової 

економіки. Простота цієї категорії визначається тим, що прибуток є стрижнем і 

головною рушійною силою ринкової економіки, основним стимулом і мотивом 

діяльності підприємства.  

Ціни постійно коригуються підприємством і державою, згідно з мінливою 

кон’юнктурою ринку та необхідними уточненнями заздалегідь розробленої 

стратегії ціноутворення стосовно різних видів продукції. 

Ринкове ціноутворення як формування цін на ринку під впливом попиту і 

пропозицій функціонує в сучасних умовах не в чистому вигляді, а в поєднанні з 

державним регулюванням цін. Це регулювання являє собою діяльність 

держави, спрямовану на встановлення і збереження такого рівня цін, який би 

забезпечував рентабельну діяльність суб’єктів господарювання, паритет цін 

різних галузей народного господарства, реальність заробітної плати, стійкість 

валюти й інші економічні параметри в державі [4]. 
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 Отже, ціна як економічна категорія визначає взаємовідносини між 

товаровиробниками в процесі виробництва та реалізації; це – кількість грошей 

або інших товарів і послуг, що сплачуються і отримуються за одиницю товару 

(послуги). Ціна виконує такі функції: обліково-аналітичну, стимулюючу, 

розподільчу, регулюючу і соціальну. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРІВ 

 
Виробництво – важливий елемент економіки будь-якої країни, який 

сприяє забезпеченню її економічної й політичної безпеки. Ринкова економіка 

пояснює, що саме конкуренція є головним чинником розвитку підприємства. 

Конкурентоспроможність, у свою чергу, ґрунтується на ефективності діяльності 

підприємства. Ці два поняття є взаємопов’язаними [1]. 

Будь-яке підприємство бере участь у боротьбі за споживача зі своїми 

конкурентами у процесі своєї діяльності, саме тому важливим моментом є 

розробка процесу забезпечення конкурентоспроможності та план роботи 

підприємства. Це і є його основною метою діяльності. Підприємство буде 

триматися на ринку до тих пір, поки буде високий показник його 

конкурентоспроможності. Конкуренція є тим важливим елементом без якого не 

будуть існувати ринкові відносини. 

Дослідження конкуренції необхідне для визначення факторів, які 

характеризують конкурентоспроможність підприємства на ринку і ступінь 

застосування інструментів маркетингових досліджень. Згідно з отриманими 

результатами проведених досліджень, розробляється програма для того, щоб 

протистояти одному чи декільком підприємствам на ринку. 

Конкурентоспроможність — це комплекс якісних і вартісних 

характеристик товару, що сприяють задоволенню певних потреб. Спершу 

конкурентоспроможність товарів оцінювалася шляхом психофізичного закону 

Вебера — Фехнера, що пояснює психологію споживачів і формування їх 

вибору. Сукупність властивостей, від яких залежить привабливість того чи 
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іншого товару мають назву-якість товару, що, відповідно, сприяють 

задоволенню потреб [2].  

Конкурентоспроможність товару містить в собі економічні, технічні й 

технологічні показники. Оцінювання відбувається в залежності від того чи 

товар є фінальним продуктом, з метою задоволення тих чи інших потреб, чи 

одним зі складових для виробництва іншої продукції.   

Конкурентоспроможність завжди розкривається у співставленні  з іншою 

продукцією, а також на основі міри задоволеності потреб споживачів. Ступінь 

конкурентоспроможності розцінюють через системи одиничних, групових та 

інтегральних показників. 

Конкурентоспроможність товару характеризують технічні, комерційні, 

організаційні та економічні параметри. Кожна ознака вимірюється у відповідній  

одиниці, тому порівняти їх зазвичай неможна. Наприклад, об'єм 

електрочайника не порівнюється із кольором чи щвидкістю нагрівання води. 

Зазвичай рівень якості механізмів виробництва взаємопов'язані з якістю 

продукції, що виготовляється. При наявності цього взаємовідношення, запит на 

оцінювання переходить до сфери споживчих товарів. 

Проблема конкурентоспроможності товару збільшилась у процесі 

розвитку ринкового механізму, і необхідність її вирішення полягає у пошуці 

шляхів і засобів збільшення конкурентоспроможностіпродукції. У зв'язку з цим 

у сучасній економіці головним напрямком фінансово-економічної і виробничо-

збутової стратегії кожного виробника стає 

підвищення конкурентоспроможності виробленого їм товару для закріплення 

його позицій на ринку з метою одержання максимального прибутку [3]. 

Добросовісна конкуренція направлена на отримання прибутку не лише за 

рахунок вдосконалення споживчих якостей продукції, а й шляхом надання 

більш якісних послуг. На Заході вважають, що підвищення рівня 

конкурентоспроможності можливе, якщо націлити підприємства на: 

 постійне впровадження у виробництво нових, вдосконалених виробів; 

 незмінне скорочення всіх видів витрат на виробництво продукції; 

 підвищення якісних і споживчих характеристик при зниженні цін на 

товари, котрі випускаються; 

 використання нової технології; 

 використання нової техніки; 

 розробку нового дизайну товарів; 

 впровадження нововведень в системі розподілу та збуту. 

Процес переходу до ринкової економіки не відбудеться без гарантування 

конкурентоспроможності товарів. Це проходить з урахуванням елементів як 

зовнішнього, так і внутрішнього ринків, коли важливою ознакою є те, що 

конкуренція буде невід’ємним елементом ринкової економіки [4]. 

Для виживання серед жорсткої конкуренції на ринку необхідно триматися 

на відповідному рівні конкурентоспроможності свого товару, аби забезпечити 

стійкі позиції на ринковому середовищі. На сьогоднішньому етапі розвитку 

ринкових відносин необхідне більш глобальне бачення проблеми 

конкурентоспроможності організації для адекватного висновку про його рівень. 
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Застосування маркетингових дослiджень у дiяльностi сучасних 

пiдприємств є беззаперечною. Дослiдження ринкового оточення  споживачiв, 

конкурентiв, постачальникiв, вивчення тенденцiй ринку, попиту та пропозицiї 

на товари та послуги, визначення перспектив розвитку галузi, купiвельної 

поведiнки споживачiв, характеристик цiльової аудиторiї  без дослiджень цих 

та iнших аспектiв не можливим стає правильна органiзацiя дiяльностi 

пiдприємства на конкурентному ринку. 

Актуальнiсть теми полягає у тому, що iнформацiя, одержана в ходi 

маркетингових дослiджень, надає можливiсть приймати адекватнi й ефективнi 

управлiнськi рiшення в умовах конкуренцiї, яка постiйно загострюється. 

Окремi аспекти маркетингових дослiджень розглядаються в працях 

вiтчизняних та iноземних науковцiв, зокрема С.С. Гаркавенка, Є.В. 

Крикавського, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сороки, В. Руделiуса, О.М. Азаряна, 

О.А. Виноградова та iнших. 
Метою даної роботи є узагальнення особливостей органiзацiї 

маркетингових дослiджень ринку. 

Маркетинговi дослiдження – це функцiя, що через iнформацiю пов’язує 

маркетологiв iз ринками, споживачами, конкурентами, тобто з усiма 

елементами зовнiшнього середовища маркетингу [5]. Маркетинговi 

дослiдження пов’язанi з прийняттям рiшень за всiма аспектами маркетингової 

дiяльностi [2, с. 87]. 

Об’єктом дослiдження є розвиток тенденцiї застосування комплексу 

маркетингових заходiв пiдприємства, спрямований на пiдвищення обсягу 

продажiв продукцiї. 

У процесi планування маркетингового дослiдження необхідно пройти 

кiлька основних етапiв:  

1. Визначення проблеми. План дослiдження може бути розроблений 
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тiльки пiсля визначення проблеми такою, що вимагає рiшення. На цьому етапi 

ставляться цiлi дослiдження i визначаються його завдання.  

2. Вибiр проєкту дослiдження. Залежно вiд того, що вже вiдомо про 

проблему, використовують: розвiдувальне дослiдження (попереднє 

дослiдження)  метою є доскональне визначення i осмислення сутi проблеми, 

яка стоїть перед дослiдником; описове дослiдження  для опису яких або 

параметрiв або явищ, як правило, певних характеристик i функцiй ринку; 

каузальнi (причиннi) дослiдження  для визначення причинно-наслiдкових 

взаємозв’язкiв.  

3. Визначення методу збору даних. Залежно вiд наявностi необхiдної 

iнформацiї можуть використовуватися: вторинна iнформацiя  данi з iснуючих 

джерел iнформацiї, зiбранi ранiше для iнших цiлей; первинна iнформацiя  данi, 

якi будуть отриманi спецiально для вирiшення цiєї проблеми [4, с. 62]. 

4. Розробка iнструментарiю дослiджень. Форми, що розробляються, 

повиннi найкращим способом задовольняти потреби проєкту.  

5. Проєктування вибiрки i збiр даних. В ходi проектування вибiрки 

визначається форма вибiрки i її розмiр. 

6. Аналiз i iнтерпретацiя даних. У рамках аналiзу i iнтерпретацiї даних 

здiйснюється перевiрка даних, їх кодування i класифiкацiя.  

7. Пiдготовка звiту про результати дослiдження. Звiт про результати 

надається керiвництву або замовниковi i мiстить усi результати i висновки 

дослiдження [3, с. 237]. 

Методи проведення маркетингових дослiджень цiлком стандартнi i 

використовуються всiма маркетинговими агенцiями. До найбiльш 

розповсюджених методiв кiлькiсних дослiджень слiд вiднести особистi 

квартирнi. Особистi вуличнi або магазиннi iнтерв’ю, телефоннi iнтерв’ю, in-hall 

та in-home тести. .  

Кiлькiснi методи дослiдження, як i ранiше, значно бiльш поширенi у свiтi: 

на якiснi методи дослiдження припадає близько 10% обороту європейського 

ринку маркетингових дослiджень, причому двi третини загального бюджету на 

якiснi дослiдження витрачається на застосування найбiльш розповсюдженого 

методу – проведення фокус-груп [1, с. 53].  

Таким чином, на ринку маркетингових дослiджень спостерiгається 

тенденцiя до зростання рiвня концентрацiї капiталу i постiйним пiдвищенням 

ролi найбiльших мiжнародних дослiдницьких мереж. 
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ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СТВОРЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ 

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

За сучасних умов розвитку вітчизняної економіки формування 

промислових підприємств та зростання їх ролі є однією з умов зростання як 

економіки, так і економічного потенціалу країни в цілому. Збільшення 

значущості промислового ринку в країнах з високорозвиненою промисловістю 

є одним із найзначніших явищ економічного життя ХХІ століття [1, с. 122– 

123]. 

У науковій літературі теоретико-методологічні основи дослідження 

сутності факторів становлення промислової політики країни були сформовані в 

працях таких відомих економістів, як А. Сміт, Ж.-Б. Сей, К. Маркс, А. Маршалл 

та інших. Окремі аспекти становлення та розвитку промислової сфери 

розглянуто в працях таких зарубіжних та українських вчених, як О.Є. 

Вершинін, І.О. Галиця, В.М. Гриньов, С.О. Гуткевич, Ю.В. Кіндзерський, Є.В. 

Майдебура, С.В. Мочерний, Р.Р. Сидорчук, М.М. Якубовський та інші. Аналіз 

опублікованих праць і матеріалів, присвячених дослідженню цієї проблеми, 

показав, що вона має ще багато недосліджених теоретичних питань та 

невирішених практичних проблем. 

Промисловість створює основу для інтенсивної моделі розвитку країни. В 

свою чергу становлення промислового комплексу забезпечується промисловою 

політикою країни. Промислова активність у 21 сторіччі залишається рушійним 

фактором економічної ефективності розвитку країни.  

В узагальненому вигляді успішні приклади промислової політики – це 

країни, що на досвіді інших, успішніших країн, активно навчаються, 

незважаючи на те, що вони суттєво відрізняються від решти з точки зору 

політичного устрою, інституціональної структури, культури.  

Розрив між найбагатшими і найбіднішими економіками сьогодні 

характеризуєтеся рівнем 25 до 1 [2, с. 62]. Таке зростання нерівності та 

копичення усіх видів капіталу – від людського до фізичного – вказує на 

зростаючу віддачу, тобто на те, що віддача від інвестицій вища там, де вже 

були вкладені інвестиції. Крім того вказані цифри аргументують досягнення 

сталих темпів розвитку країни за умови збалансованого поступу усіх галузей 

економіки.  

США і Німеччина у 18 і 19 ст. беруть за основу власної промислової 
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політки промислові практики Великобританії. У кінці 19 ст. Японія імпортує 

велику кількість інститутів і підходів до побудови промислової політики у 

Німеччини. У 20-му столітті Корея і Китай вчаться у Японії. Тобто 

найуспішнішу промислову політику формують країни, що визначають недоліки 

власного розвиту і використовують практики успішніших країн.  

Для того, щоб стати на шлях процесу індустріалізації у рамках четвертої 

промислової революції країні потрібно формувати промислові можливості, як 

будуть задовольняти попит споживачів на нові і складніші товари. Попит 

можна розглядати з одного боку як базис, що не піддається змінам, з іншого 

боку – як змінну, що може створювати можливості розвитку країни.  

Промисловий розвиток відбувається за умови достатнього попиту на 

промислові товари. Зрушення у моделях споживання та у структурі економіки 

взаємопов’язані. Зростання доходу населення викликає переорієнтацію потреб 

споживачів з предметів першої необхідності на товари довготривалого вжитку, 

більш складні, що формує можливості для виникнення нових секторів 

економіки, в першу чергу в промисловості.  

Існують відмінності серед груп країн світу у орієнтації на різні види 

попиту як фактору, що визначає напрямки розвитку промислової політики. 

Економіки з розвинутою промисловістю більшою мірою орієнтуються на 

зовнішній попит. Але одночасно у цих країнах внутрішній попит складає 

приблизно дві третіх загального обсягу споживання. Найменш розвинуті країни 

більшою мірою орієнтуються на внутрішній попит (біля 90 %).  

Глобалізація детермінувала зростання значущості зовнішнього попиту 

для всіх країн. Дохід країни, створений зовнішнім попитом, залежить від того, 

як держава корегує умови торгівлі і з яких продуктів та послуг переробної 

промисловості вона формує експортне портфоліо.  

Експортне портфоліо України за 2017 рік складається з зернових культур 

(15 %), олій тваринного або рослинного походження (10,6 %), мінеральних 

продуктів (9,1 %), недорогоцінних металів та виробів з них (23,4 %), тобто 58,1 

% основних продуктів у структурі експорту – це сировина [3].  

Розглянемо структуру експорту Китаю за 9 місяців 2017 р.: 57,5 % - 

продукція машинобудування і електротехніки (в Україні – 9.1 %). Також в 

країні зберігається зростання експорту традиційних експортних галузей 

(експорт готової продукції) - текстильної промисловості та виробництва одягу.  

Тобто у структурі експорту Китаю 57,5 % припадає на середньо- та 

високотехнологічну продукцію машинобудування та електротехніки, 

продукцію з високою доданою вартістю. Якщо на початку експортної експансії 

(1990-2005 рр.) Китай орієнтувався на зовнішній попит, створюючи промислові 

підприємства, то сьогодні суб’єкти господарювання Китаю формують попит на 

зовнішніх ринках, пропонуючи постійно нову продукцію. На противагу Китаю 

Україна профілюється у постачанні сировини на міжнародний ринок.  

Отже, зовнішній і внутрішній попит визначають поступ промисловості 

країни. У той же час попит – це змінна, на яку можна впливати промисловою 

політикою і створювати можливості для розвитку країни. 
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РЕГЛАМЕНТАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ 

 

Екологічна безпека товарів обумовлюється можливістю зниження рівня 
збитку, що завдається навколишньому середовищу в процесі виробництва, 
використання, споживання, зберігання, утилізації споживчих товарів людиною. 

Найбільш негативний вплив на навколишнє середовище роблять товари, 
що створюють викиди в атмосферу, грунт і воду хімічних речовин в різному 
фазово-дисперсному стані, а також утворюють шумове, теплове, 
електромагнітне забруднення при зберіганні, транспортуванні, експлуатації, 
споживанні, утилізації. Чинити негативний вплив на навколишнє середовище 
можуть технологічні процеси виробництва товарів, транспортування товарів, 
експлуатація, утилізація [1]. 

Виробники не зацікавлені в створенні більш екологічно нешкідливих 
споживчих товарів, оскільки це вимагає великих додаткових витрат на їх 
розробку і впровадження у виробництво [2]. 

Нормування і контроль, постійний моніторинг екологічних параметрів 
навколишнього природного середовища, параметрів, що зумовлюють 
екологічну безпеку споживчих товарів, здійснюють Міжнародні та національні 
об'єднання і організації, такі як ООН (Організація Об'єднаних Націй), МАГАТЕ 
(Міжнародне агентство з атомної енергії), ІСО (Міжнародна організація по 
стандартизації), ІЕС (Міжнародна електротехнічна комісія), GREEN PEAS 
(Зелений світ), WWF (Всесвітній фонд захисту дикої природи), а також 
державні організації по контролю і нагляду у сферах екології та технічного 
регулювання [3]. 

Мета регламентації і контролю екологічних властивостей товарів – 
зниження надходження в природне середовище забруднень, збереження і 
раціональне використання біологічних ресурсів, створення можливості 
відтворення природних ресурсів, збереження генофонду рослинного і 
тваринного світу, в тому числі рідкісних і зникаючих видів. 

Екологічні показники характеризують ступінь шкідливого впливу 
властивостей товарів (хімічних, фізичних, біологічних) на навколишнє 
середовище. Таким чином, екологічні показники можуть бути систематизовані 
за природою впливу, так само як основні показники безпеки товарів. 

Промислово розвинуті країни в останні роки різко посилили вимоги до 
екологічної безпеки товарів. Проте істотних кінцевих результатів у світовому 
масштабі ця робота поки не дає. 
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Товари, що володіють найбільш негативними екологічними 

властивостями, – автотранспортні засоби, пакувальні матеріали, товари з 
коротким строком служби, або швидким моральним старінням. 

Значну екологічну небезпеку представляють пакувальні матеріали, 
одноразовий посуд, предмети гігієни, господарські товари на основі пластмас 
(поліетилену, поліетилентерефталату, полістиролу, поліпропілену), що увійшли 
до застосування в 60-70-х роках минулого століття. 

Пакувальні матеріали, товари з швидким моральним старінням формують 
побутове сміття. Найбільші обсяги виробництва сміття утворюються в США, 
які за останні 10 років накопичили 160 млрд. т відходів. Кожен житель США 

залишає 2,1 кг відходів в день (в сумі – понад 251 млн. т відходів на рік), 

житель Канади – 1,69, житель Нідерландів – 1,36, Німеччини і Швеції – близько 
0,9 кг. Кількість непереробленого сміття в нашій країні становить понад 80 
млрд. т. 

Використані товари і упаковка можуть представляти радіаційну, хімічну, 

біологічну небезпеку. Найбільш небезпечні з точки зору утилізації – товари 
побутової хімії (барвники, розчинники та склоочисники, технічні масла), лужні 
та літієві батареї і акумулятори, добрива (пестициди). 

Для зниження кількості вироблених і вже накопичених відходів необхідні 
сучасні технології переробки сміття та вторинного використання матеріалів. 

Наприклад, бензин був раніше відходом – побічним продуктом при 
виробництві гасу. У США переробляється і повторно використовується 32,5 % 

побутових відходів, 12,5 спалюється на сміттєспалювальних заводах, 55 – 
відправляється на захоронення.  
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Безпека товару – властивість, що обумовлює можливість присутності 

товару в торгівлі. 

Показники безпеки використовуються для характеристики здатності 

товару запобігати травматизму (механічної, електричної, вогневої, хімічної), 

виділяти шкідливі для людини і навколишнього середовища речовини 
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(канцерогенні, токсичні, алергічні, мутаційні, тератогенні), справляти 

небезпечний фізичний вплив (радіаційний, електромагнітний, шумовий та ін). 

Показники безпеки можуть включати в себе показники інших груп 

(наприклад, функціональні або ергономічні показники) у разі високого ступеня 

негативного впливу. Наприклад, гігієнічні властивості одягу і взуття – 

повітропроникність, гігроскопічність відносяться до ергономічних 

властивостей, при високих значеннях і тривалому впливі обумовлюють безпеку 

здоров'я людини [1]. 

Показники безпеки відображають вимоги, що зумовлюють заходи і 

засоби захисту людини в умовах аварійної ситуації, не санкціонованої і не 

передбаченої правилами експлуатації в зоні можливої небезпеки. Вимоги, 

виконання яких забезпечує захист людини, що знаходиться в зоні можливої 

небезпеки, від шкідливих для її здоров'я небезпечних впливів, також повинні 

складати основу показників безпеки. 

Показниками безпеки можуть виступати якісні характеристики, скажімо, 

наявність блокувальних пристроїв, ременів безпеки, аварійної сигналізації. 

Безпека товарів є однією з найважливіших проблем світового 

співтовариства. Товари повинні відповідати вимогам безпеки країн, на 

території яких вони продаються. Існує велика кількість міжнародних і 

внутрішньодержавних законодавчих, нормативних, технічних документів та 

угод, покликаних забезпечувати безпеку пропонованих споживачеві товарів на 

необхідному рівні. 

Контроль відповідності споживчих товарів вимогам безпеки на 

регіональному рівні виконують державні органи. Так, в США існує державний 

орган – Комісія з безпеки споживчих товарів (Consumer Product Safety 

Commission, CPSC). Це незалежна федеральна установа, завдання якої – 

забезпечити безпеку громадян при використанні споживчих товарів. 

Обов'язкові вимоги до безпеки споживчих товарів встановлюються 

державними органами і враховуються розробниками та виробниками в 

технічній документації (проєктно-конструкторська документація, технічні 

умови, специфікації, рецептура, технічний паспорт, регламент, програма і 

методика випробувань тощо) на товар. 

Інформація про високий рівень безпеки споживчих товарів створює 

споживчі переваги. Виробники і продавці інформують споживачів про безпеку 

споживчих товарів шляхом надання їм результатів тестування безпеки в рамках 

добровільної оцінки відповідності підвищеним вимогам безпеки, пропонованих 

недержавними організаціями (національними та міжнародними асоціаціями 

товаровиробників даної продукції, організаціями по стандартизації, 

споживчими товариствами та ін). 

В деяких випадках норми і рекомендації міжнародних і національних 

недержавних організацій, наприклад, МЕК або Американського інституту 

нафти (API), стають обов'язковими через національні закони, регламенти, 

директиви, стандарти або контракти. 

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) до 1979 р. розробляло 

єдині для всіх країн-членів директиви з детальними технічними вимогами до 
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безпеки окремих видів споживчих товарів (наприклад, до добавок на 

продовольчі товари, транспортних засобів (норми безпеки, шуму і викидів), 

косметичних товарів та ін). Галузеві директиви з'явилися як вимушені 

інструменти гармонізації вимог нормативних документів країн-членів ЄЕС 

щодо безпеки продукції. Директиви ЄЕС мають статус законів для країн-членів 

співтовариства. Тому вимоги галузевих директив, які фактично за змістом є 

стандартами, обов'язковими для всіх виробників, що постачають товари на 

ринки країн ЄЕС [2]. 

Складність і тривалість процесу розробки і прийняття детальних 

галузевих директив призвели до створення на початку 80-х рр. минулого 

століття так званого «нового підходу» у встановленні вимог до безпеки 

продукції, при якому в директивах ЄЕС встановлюються тільки основні 

обов'язкові вимоги до безпеки, а також процедури підтвердження відповідності 

цим вимогам [3]. 

Детальні технічні характеристики, що визначають безпеку товару, на 

який введено директиву «нового підходу», регламентують європейські 

стандарти, які розробляють Європейський комітет з стандартизації (СЕН) та 

Європейський комітет з стандартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК). Для 

європейських стандартів не потрібна одностайність при прийнятті, оскільки 

вони не є обов'язковими. В той же час дотримання європейських стандартів 

гарантує виробникам відповідність до директив «нового підходу» і дає підставу 

маркувати свою продукцію знаком «СЕ». Це забезпечує вільний доступ товарів 

на європейський ринок. 

В Директиві 92/59/ЄЕС 1 про безпеку продукції встановлено: будь-який 

споживчий товар, присутній на національних ринках країн-членів ЄЕС, 

повинен бути безпечним. Це означає, що товар при нормальних або 

обґрунтовано очікуваних умовах використання з урахуванням терміну служби 

не повинен створювати ризику або мінімального ризику для життя і здоров'я 

споживача. Величина такого ризику і є загальним критерієм безпеки будь-якого 

споживчого товару. 
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ВИМОГИ РЕГЛАМЕНТУ ЄС ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 
 

В усьому світі зростають вимоги до якості та безпечності товарів, а 
особливо, харчових продуктів. Дієвою системою, яка дозволяє контролювати 
безпечність продукції на всіх етапах виробництва, є система HACCP. Це 
система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, котрі є 
визначальними для безпечності харчових продуктів.  

В Україні більшість підприємств впроваджує цю систему. Це зумовлено 
не тільки вступом України до СОТ і узгодженням вітчизняного законодавства з 
європейським, але, насамперед вимогами ринку, тобто безпосередніх 
споживачів продукції. Успішно конкурувати на українському та міжнародному 
ринках можуть тільки ті підприємства м’ясопереробної промисловості, які 
активно впроваджують системи управління безпечністю та якістю [1]. 

При створенні систем якості відповідно до міжнародних стандартів 
необхідно звернутися до визнаних міжнародних стандартів: 

– BRC Technical Standard; 
– Dutch HAACP Standard (голландський стандарт НАССР); 
– International Standard for auditing Food Suppliers (Міжнародний стандарт 

аудиту постачальників харчових продуктів); 
– Міжнародний стандарт на харчові продукти (IFS); 
– SQF 2000 Standard ISO (стандарт безпечності і якості харчових 

продуктів).   
Національні стандарти в області систем якості вперше встановлені у 

Великобританії в 1983 р. Метою проведення цієї кампанії було введення на 
фірмах систем якості, методик сертифікації цих систем. Але цілеспрямований 
бум по впровадженню систем якості в роботу підприємств пройшов після 
публікації в 1987 р. Міжнародною організацією по стандартизації (ІСО; The 
International Organisation for Standardization, ISO) групи стандартів ISO 9000 з 
управління якістю і забезпечення якістю. Стандарти ISO носять 
рекомендований характер, але документи серії ISO 9000 більш ніж в 90 країнах 
прийняті як національні стандарти. 

Стандарт підтверджує, що підприємство проводить роботи і надає 
послуги самого високого рангу, повністю відповідаючи міжнародним 
стандартам для виробничих процесів. Така сертифікація систем менеджменту 
якості за ISO показує конкурентоспроможність виробничої і бізнес-структури 
на міжнародному ринку. Вона показує надійність організації, її стабільність в 
роботі і успішному розвитку. 

FSSC є самою престижною схемою сертифікації для виробників харчової 
продукції на основі інтеграції стандарту ISO 22000 «Система менеджменту 
безпеки харчових продуктів» і загально прийнятої специфікації PAS 220, 
розроблена при підтримці Конфедерації підприємств харчової промисловості 
Євросоюзу. Схема FSSC 22000 була затверджена Глобальною ініціативою із 
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безпечності харчових продуктів (GFSI). 
Специфікація PAS 220 була розроблена для встановлення вимог до 

програм безпеки харчових продуктів в рамках виробничого процесу і 
підтримки систем управління, побудованих відповідно до стандартів ISO 22000. 

Концепція НАССР сьогодні має міжнародне значення як особлива 
система для харчових продуктів, завдяки якій гарантується безпека здоров’я 
споживачів. Головна мета цієї концепції систематичний аналіз потоку продукції 
від сировини всіма етапами обробки й переробки аж до продажу готової 
продукції. До того ж слід ідентифікувати потенційні загрози і знайти 
можливості взяти їх під контроль, тобто зменшити (добра гігієнічна практика 
GMP) [2]. 

Політика в сфері якості м’ясної промисловості. Система НАССР була 
визнана в багатьох країнах світу як спосіб гарантованого виробництва 
безпечних харчових продуктів, проте вона не була прийнята всіма секторами 
харчової промисловості. При її впровадженні виникає багато проблем: 

– відсутність зобов'язань з боку керівництва; 
– недостатнє розуміння і підготовка; 
– недолік ресурсів; 
– поганий переклад принципів НАССР; 
– недолік процедур оцінки ступенів ризиків, заснованих на наукових 

дослідженнях [2]. 
Виробництво харчових продуктів, безпечних для вживання, таких як 

напівфабрикати і продукти у вакуумній упаковці, може контролюватися 
системою НАССР з допомогою контрольних параметрів [3]. Незважаючи на 
використання нових процесів переробки продукції з високим ступенем ризику, 
рівень впровадження системи залежить від наявних ресурсів.  
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ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ У ЄС ТА КНР 
 

При порівнянні показників безпечності харчових продуктів у ЄС та КНР 
було виявлено низку таких розбіжностей [1-3]: 

1) у КНР відсутній єдиний консолідований документ, який регламентує 

гігієнічні вимоги для всіх категорій харчових продуктів, що можуть містити 
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потенційні ризики й загрози; 

2) у китайських стандартах відсутні або розрізняються деякі позиції щодо 

продуктів харчування, які підлягають обов’язковому контролю, порівняно з 

Регламентом № 2073/2005; 

3) у китайських стандартах іноді відсутня деталізація категорій і 

підкатегорій продуктів порівняно з Регламентом № 2073/2005; 

4) низка категорій продуктів, наявних у китайських документах, відсутні 

в європейських, наприклад: казеїн, продукти зернових культур, бобові 

продукти, шоколад і какао-продукти, вироби з горіхів і насіння; 

5) для переважної кількості категорій продуктів не співпадає перелік 

патогенних мікроорганізмів, контроль за вмістом яких має здійснюватися 

обов’язково; 

6) в окремих випадках наявна розбіжність у гранично допустимих нормах 

вмісту патогенних мікроорганізмів у продуктах харчування; 

7) іноді китайські стандарти не відповідають європейським за кількістю 

необхідних для взяття зразків; 

8) для низки позицій, які існують у ЄС (наприклад, сире м’ясо тварин і 

птиці, яке потребує термічної або спеціальної обробки і не призначене для 

безпосереднього вживання в їжу), у КНР відсутні вимоги до мікробіологічних 

показників; 

9) виходячи з гігієнічних стандартів КНР, у Китаї відсутня система 

контролю за наявністю патогенних та інших мікроорганізмів у харчових 

продуктах у процесі їх виробництва; такий контроль регламентується лише для 

готових для продажу (попередньо упакованих) харчових 

продуктів/напівфабрикатів. 

Зважаючи на те, що назви категорій і самих продуктів подекуди істотно 

розрізняються, українським експортерам необхідно проводити предметні 

консультації з китайськими партнерами за кожною окремою позицією. 

За статистикою, щороку в КНР кількість захворювань, спричинених 

наявними в харчових продуктах патогенними мікроорганізмами, становить 

близько 40-50 % усіх зареєстрованих випадків захворювань. 

Закон про безпечність харчових продуктів передбачає, що стандартами 

безпеки харчових продуктів визначаються допустимі рівні вмісту в харчових 

продуктах і суміжних з ними виробах патогенних мікроорганізмів, залишків 

засобів захисту рослин, залишків ветеринарних препаратів, важких металів, 

контамінантів та інших шкідливих для людського організму речовин. В КНР 

існує понад 500 чинних стандартів, які стосуються обмежень вмісту патогенних 

мікробів у харчових продуктах, при цьому наведені в цих документах 

показники іноді дублюються, перехрещуються, суперечать один одному, або їх 

просто бракує. 

З метою контролю забруднення харчових продуктів патогенними 

мікроорганізмами та запобігання виникненню хвороб, спричинених наявними у 

продуктах харчування мікробами, а також для об’єднання всіх розпорошених 

нормативів щодо допустимого вмісту патогенних мікробів Державний комітет 

КНР з охорони здоров’я і контролю народжуваності доручив Державному 
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центру оцінки ризиків безпеки харчових продуктів підготувати проєкт 

стандарту GB29921 «Максимально допустимі рівні вмісту патогенних 

мікроорганізмів у продуктах харчування». Документ було розглянуто й 

погоджено Комітетом оцінки державних стандартів у сфері безпеки харчових 

продуктів та оприлюднено 26 грудня 2013 року. Він набрав чинності з 01 липня 

2014 року. 

Регламент GB29921 належить до загальних стандартів і може 

застосовуватися до попередньо упакованих харчових продуктів. Усі відповідні 

правила, які відрізняються від цього стандарту, необхідно виконувати згідно з 

ним. Усі вимоги щодо допустимого вмісту патогенних мікробів у харчових 

продуктах, наведені в інших стандартах, мають бути скасовані або приведені у 

відповідність до цього стандарту. 

Виробники й дистриб’ютори повинні суворо дотримувати стандартів і 

правил виробництва й розповсюдження харчових продуктів або вживати 

заходів для суворого контролю патогенних мікроорганізмів у процесі 

виробництва і розповсюдження, щоб забезпечити відповідність продуктів 

вимогам стандарту GB29921. 
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИДАМИ В УКРАЇНІ В 

КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Забезпечення продовольчої безпеки є актуальною проблемою кожної 

країни. Продовольча безпека – невід’ємна складова економічної безпеки 

держави та умова її незалежності. Кожна країна намагається постійно 

вдосконалювати механізми підтримки продовольчої безпеки. Держави світу 

поділяються на ті, що досягають продовольчої безпеки за рахунок власного 

виробництва необхідних обсягів продовольства, та на ті, які змушені значну 

частину продовольчих товарів імпортувати, що вимагає коштів і призводить до 

економічної і політичної їх залежності від інших країн [1]. 

Нинішній етап у розвитку України, накладаючись на глобалізаційні 

процеси в світі, вимагає відповідної побудови національної продовольчої 

безпеки, що передбачає вирішення комплексу економічних, політичних та 

соціальних проблем. 

http://www.cirs-group.com/food
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Показником продовольчого забезпечення країни є рівень задоволення 

фізіологічних потреб населення в енергії та харчових речовинах відповідно до 

вимог збалансованого раціону харчування людини за відсутності в продуктах 

харчування шкідливих для її здоров’я речовин, який залежить від фізичної та 

економічної доступності продуктів харчування для різних соціальних груп 

населення.  

Наявність базових продуктів харчування та їх фізична доступність 

забезпечується вітчизняним агропромисловим комплексом, рівень і темпи 

розширеного відтворення якого є основою національної продовольчої безпеки 

та реалізації його експортного потенціалу. Економічна доступність 

продовольства характеризується рівнем розвитку економіки, який визначає 

розміри доходів, що дозволяють населенню купувати необхідні продукти 

харчування за цінами, що встановлюються на продовольчому ринку.  

Розміри стратегічного продовольчого резерву держави та достатність 

оперативних продовольчих запасів визначаються можливостями забезпечення 

населення продуктами харчування в розмірах споживчого кошика та 

необхідністю підтримки балансу попиту і пропозиції та кон’юнктури цін на 

продовольчому ринку. 

Розглядаючи виробництво основних видів продукції, потрібно відмітити, 

що за багатьма видами обсяги з кожним роком зростають. Так, виробництво 

виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин 

та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів 

ковбасних з печінки та страв готових) протягом 2015-2019 року збільшилось на 

8,3 %; олії соняшникової та її фракцій, нерафінованих (крім хімічно 

модифікованих) – на 38,6; молока та вершків незгущених й без додавання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин – на 5,2; цукру білого кристалічного 

бурякового – на 20,2 %. Практично незмінним залишився обсяг виробництва 

сиру тертого, порошкового, блакитного та іншого неплавленого (крім свіжого 

сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру). За деякими видами 

продукції відмічається зниження обсягів виробництва протягом досліджуваного 

періоду. Так, виробництво молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, 

сметани та інших ферментованих продуктів зменшилось на 7,6 %; борошна 

пшеничного чи пшенично-житнього – на 15,1; хліба та виробів хлібобулочних, 

нетривалого зберігання – на 20,9 % [2].  

У виробництві цих видів продукції серед усіх регіонів України є області з 

рекордними обсягами. Так, безперечним лідером у виробництві виробів 

ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та 

подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі є Дніпропетровська 

область. Виробництво цих видів продукції за період 2015-2019 роки зросло з 

52,4 тис. т до 67,3 тис.т, тобто на 28,4 %.  

У виробництві олії соняшникової та її фракцій, нерафінованих (крім 

хімічно модифікованих) є Одеська область. Обсяги виробництва олії в Одеській 

області протягом 2015-2019 років зросли з 529,2 тис. т до 965,6, тобто 

збільшились на 82,5 %.  

У виробництві молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи 
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інших підсолоджувальних речовин протягом досліджуваного періоду лідером є 

Київська область, яка збільшила виробництво цієї продукції з 112,4 тис. т у 

2015 році до 123,2 тис. т у 2019 році, тобто на 9,6 %.  

Найбільша кількість сиру тертого, порошкового, голубого та іншого 

неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та 

кисломолочного сиру) виробляється у Рівненьській та Черкаській областях. 

Виробництво цього виду продукції протягом досліджуваного періоду у цих 

регіонах залишалось відносно стабільним.  

Лідером у виробництві молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, 

сметани та інших ферментованих продуктів є Київська область. Хоча за 

досліджуваний період цей обсяг дещо скоротився, він залишається набагато 

більшим ніж в інших регіонах.  

У виробництві борошна пшеничного чи пшенично-житнього лідером є 

Вінницька область з обсягом виробництва 236,9 тис. т. Протягом 2015-2019 

року виробництво цього виду продукції дещо коливалось, але відсоток 

зростання склав 22 (з 194,2 тис. т у 2015 році до 236,9 тис. т у 2019 році.). 

Виробництво хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання по 

всіх регіонах характеризується зменшенням обсягів. Так, за досліджуваний 

період (2015-2019 роки) у Дніпропетровській області виробництво зменшилось 

на 25,1 %, Київській – на 17,5, Одеській 15,3, Харківській – на 20,2 і у м. Київ 

на 25,8 %.   

Виробництво цукру білого кристалічного бурякового характеризується 

зростанням обсягу виробництва у 2016 році з подальшим зменшенням. Лідером 

є Вінницька область, де суттєве збільшення відбулося у 2016 році, що у 

порівнянні з попереднім роком склало 36,7 %. В подальшому прослідковується 

тенденція до зменшення обсягу виробництва.  

Таким чином, в цілому можна сказати, що Україна забезпечена власним 

продовольством. За деякими видами виробництво навіть перевищує потреби 

країни і може експортуватися на зовнішні ринки. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ 

 

Керамічні вироби різняться між собою не стільки ступенем обробки, 

скільки, насамперед, складом маси, з якої виробляються, і родом глазурі, якою 

поливаються. Всі вироби з кераміки в цьому відношенні поділяються на 2 

групи: щільні й пористі. 

Щільними називаються такі, які під дією високої температури при 

випаленні сплавилися або злилися в однорідну тверду масу, на зламі вони 

нагадують скло, напівпрозорі, не вбирають в себе воду й при ударі об сталь 

викрешуються іскри. До таких виробів належить, наприклад, порцеляна. 

Натомість, пористі вироби нещільні, на зламі також пористі, легко 

ламаються, пропускають крізь свою масу воду, якщо полива вилучена. До таких 

виробів належить фаянс. 

Окрім того, є мішані різновиди, що поєднують властивості обох типів. Ті 

й ті бувають покриті поливою або ж її не мають. Звичайна цегла є пористим 

виробом без поливи і нижчої якості за родом матеріалу. 

До щільних гончарних виробів належатьнаступні. 

– Порцеляна тверда, маса якої майже сплавлена, дрібнозерниста, 

напівпрозора, пружно-дзвінка, однорідна, тверда, що не піддається дії ножа, на 

зламі раковиста. Вона містить каолін, або порцелянову глину, а також такі 

речовини, як польовий шпат, крейда та кварц. Полива складається з того ж 

польового шпату з гіпсом, як і сама маса; оксиди олова та свинцю ніколи не 

входять до складу порцелянової глазурі. Порцеляна зазнає подвійного випалу: 

слабкого до покриття поливою і дуже сильного після покриття поливою. 

– Порцеляна м'яка легше плавиться, ніж тверда; французька містить масу 

майже склянисту, з прозорою свинцевою глазур'ю; маса англійської порцеляни 

складається з каоліну, кремнезему, гіпсу і кістяного попелу. Полива складається 

з крейди, кремнезему, бури й оксиду свинцю, легше плавиться, ніж сама 

порцелянова маса, а тому перший випал має бути сильніший, ніж вторинний. 

– Бісквіт, тобто порцеляна тверда, неглазурована; маса така сама, як у 

порцеляни. 

– Паріян має склад маси, схожий на англійську, тугоплавка, жовтуватого 

кольору, без глазурі. 

– Kappapa – середня між паріяном та кам'яними виробами, слабкопрозора, 

білого кольору. 

– Кам'яні вироби складаються з щільної дрібнозернистої маси, білої або 

забарвленої, що видає звук і на краях зламу просвічує, вони бувають ординарні 

й ніжні [1]. 

Маса ординарних виробів складається з пофарбованої вогнетривкої 

глини, піску й шамотної маси, іноді буває без глазурі; зазвичай покрита дуже 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E
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тонким шаром, що утворюється від осадження кинутої під час випалу кухонної 

солі. Маса ніжних виробів складається з вогнетривкої глини, кварцу й гіпсу, 

іноді підфарбована. 

До пористих керамічних виробів належать такі різновиди. 

– Фаянс ніжний – суміш вогнетривкої глини з кремнеземом; покривається 

прозорою поливою, має основну масу непрозору, недзвінку. 

– Фаянс звичайний, що іноді називається майолікою, має масу 

червонувато-жовту; після випалу глини з додаванням глинистого мергелю 

покривається непрозорою олив'яною поливою. 

– Теракота, або обпалена штучна кам'яна маса, що складається з очищеної 

глини й перетовченого в порошок гончарного бою, без глазурі. Вживається для 

оздоблення ваз, архітектурних прикрас тощо. 

– Вироби гончарні звичайні, маса яких складається з глини й глинистого 

мергелю з непрозорою свинцево глазур'ю. 

– Вироби зі звичайної та вогнетривкої глини: будь-який вид цегли, 

черепиця, дренажні труби тощо [2]. 

Споживні властивості керамічних товарів визначаються 

функціональними, ергономічними, естетичними вартостями авторського зразка, 

властивостями кераміки й якістю виготовлення виробів. Багато фізико-хімічних 

властивостей кераміки служать показниками споживних властивостей 

порцелянового і фаянсового посуду. Найважливішими є такі. 

Пористість – це вміст відкритих та замкнутих пор в черепку. Відкрита 

пористість характеризується величиною водопоглинання, змінюється від 0,1 % 

у порцеляни, до 16 – у майоліки. Зі збільшенням пористості знижується 

міцність виробів, їх термостійкість, хімічна стійкість, гігієнічність, 

просвічуваність, кілька підвищується білизна. 

Білизна – здатність дифузно відбивати світло – є важливим показником 

естетичних властивостей фарфоро-фаянсових виробів. Залежить вона, головним 

чином, в присутності в масах глазур-фарбувальних оксидів – (Fe2>O3,TiO2 та 

інших), режиму випалу. Білизна твердої порцеляни – 60-65 %, кістяного – 74-78 %. 

Здатність пропускати світло, властива лише твердій і м'якій порцеляні. 

Вона залежить від кількості склоподібної фази у структурі пористості. Для 

твердої порцеляни здатність пропускати світло в заготовці завтовшки 2 мм 

становить 0,09-0,15 %, м'якого – значно вищий. 

Блиск глазурі – здатність поверхні виробу дзеркально відбивати світло – 

визначається складом глазурі і станом поверхні. Наявність у складі глазурі 

оксидів калію, барію, свинцю підвищує блиск, а дефекти глазурі – сколи, 

подряпини – знижують його. 

Механічні властивості кераміки, як і скла, характеризуються високими 

показниками міцності при стискуванні і низькими при розтягненні, вигині, 

ударі. Так, міцність твердої порцеляни при стискуванні 450-550 МПа, при 

розтягненні 40, а під час удару – всього 0,1-0,2 МПа. Глазурь порцеляни 

вирізняється високою твердістю – 7 одиниць мінералогічної шкали, глазур 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F
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фаянсу – 6, глазур майоліки – 5 одиниць. Тверді глазурі добре протистоять 

стиранню, подряпанню, довгий час зберігають гладкість й блиск поверхні. 

Механічні властивості кераміки залежать від складу і структури черепка і 

глазурі, стану поверхні. 

Термічна стійкість виробів багато в чому обумовлюється властивостями 

глазурі і її погодженістю з черепком за термічним розширенням. 

Термостійкість посуду з твердої порцеляни щонайменше 165 
о
С, фаянсового з 

безбарвної глазур'ю – 145, з кольорової глазур'ю – 115, майолікового посуду – 

130-150 
о
С [3]. 

ГОСТ 4.69-81 «СПКП. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Номенклатура 

показателей» встановлює наступний перелік показників, які враховують 

розробки стандартів, і оцінці якості виробів: 

– показники призначення – лінійні розміри і місткість, підвалина лежить 

на поверхні, величина водопоглинання, термостійкість; 

– показники надійності – опір вигину, удару, відриву приставних деталей, 

міцність на стирання глазурі і декору, їх кислото і лугостійкість; 

– естетичні показники – білизна, просвічуваність черепки, блиск глазурі, 

точність відтворення авторського зразка і еталона, показники цілісності 

композиції, довершеної форми і декору; 

– ергономічні показники – гігієнічність і зручність користування 

виробом. Гігієнічність характеризується виділенням шкідливих речовин, а 

зручність користування – показником відповідності маси виробу силовим 

можливостям людини, розмірам і малої форми руки, воно характеризується 

також допустимим кутом нахилу виробу до випадання кришки, шорсткістю 

незаглазурованних частин виробу [4]. 

Споживні властивості і асортимент керамічних виробів формуються на 

стадіях розробки та виготовлення й залежать від довершеної форми і 

конструкції авторського зразка, властивостей кераміки, ретельності 

виготовлення серійної чи масової продукції. Натомість якість виготовлення 

виробів визначається характером технологій і точністю її. 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРІВ 

 

Несприятлива сучасна екологічна ситуація в Україні веде до забруднення 

питної води, повітря, ґрунтів, і відповідно харчових продуктів. Джерелами 

забруднення навколишнього середовища, продуктів харчування і продовольчої 

сировини є викиди промислових підприємств, транспорту, відходи 

комунальних господарств, радіація внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 

засоби хімізації сільського господарства. 

В Україні функціонує багато підприємств, що містять, переробляють та 

зберігають хімічні речовини, які є потенційно отруйні для людей. Третя частина 

нашої держави забруднена радіонуклідами. 

Від радіації зазнають руйнувань не тільки людські організми, але й 

генетичний код людини, рослин, тварин. 

Радіація проникає в організм людини постійно не тільки з повітря чи 

води, але й через їжу. В організм людини потрапляє 45 % токсичних речовин з 

продуктами харчування і 30 % з питною водою [1]. 

Споживання продуктів харчування, забруднених радіонуклідами в будь 

якій кількості, пов’язано з ризиком канцерогенезу, порушенням спадковості, 

мутагенної дії. 

Хімізація сільського господарства призводить до негативних екологічних 

наслідків: в ґрунті підвищується вміст важких металів, радіоактивних 

елементів, нітратів, нітритів, які потрапляють переважно в рослини і продукти, 

які з них виготовляються. Через корм забруднюються цими речовинами 

тварини і продукти тваринного походження. 

Запобігання забрудненню біосфери і забезпечення населення екологічно 

чистими продуктами харчування є проблемою світовою і кожної держави. 

Вирішення її вимагає значних матеріальних і науково-технічних ресурсів. 

Необхідно на державному рівні вжити суворих заходів щодо запобігання 

забруднення біосфери, забезпечення екологічно чистими технологіями 

вирощування сільськогосподарської продукції, сировини, її переробки на 

продукти харчування, заборонити надходження на вітчизняний ринок 

небезпечних товарів. 

Для зниження кількості вироблених і вже накопичених відходів необхідні 

сучасні технології переробки сміття та вторинного використання матеріалів. 

Наприклад, бензин був раніше відходом – побічним продуктом при 

виробництві гасу. У США переробляється і повторно використовується 32,5 % 

побутових відходів, 12,5 % спалюється на сміттєспалювальних заводах, 55 % 

відправляється на поховання. У Росії більше 80 % сміття підлягає захороненню 

на полігонах [2]. 

На визначення методу утилізації відходів впливає хімічний склад, 

вологість, теплопровідність, розчинність компонентів у воді і щільність. Ці 
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показники змінюються в досить широкому діапазоні в залежності від 

фракційного складу відходів. Так, найбільший вміст вуглецю, азоту, водню, 

кисню, сірки в побутових відходах мають папір, картон і харчові відходи. 

Викинуті персональні комп'ютери являють собою 2,5 млрд. кг пластмас, 0,5 

млрд. кг свинцю, 0,25 млн. кг ртуті в рік. Способами утилізації промислових 

відходів є рідкофазне окислення, гетерогенний каталіз, піроліз промислових 

відходів; вогнева переробка. 

В табл. 1 наведені деякі способи переробки відходів різного складу та 

природи походження. 

Таблиця 1 – Основні способи переробки відходів [3] 
Вид відходів Метод переробки 

Металовідходи Сортування (поділ брухту та відходів за видами); оброблення 

(видалення неметалічних включень); механічна обробка 

(рубання, різання, подрібнення, пакетування, брикетування), 

переплав, складування, поховання 

Відходи деревини Пресування, різання, спалювання, складування 

Відходи пластмас Пресування, спалювання, захоронення 

Високотоксичні відходи Затаривание в спеціальні контейнери і поховання 

Органічні горючі 

речовини 

Подрібнення, пресування, спалювання, захоронення 

Несправні лампи Демеркуризація ламп, утилізація ртуті 

Пісок, забруднений 

нафтопродуктами: земля 

формувальна 

Прожарювання, поховання 

Зіпсовані балони із 

залишками речовини 

Підрив балонів у спеціальних камерах, поховання 

Радіоактивні відходи Затаривание в спеціальні контейнери та захоронення на 

спеціальних підприємствах 

 

Серйозною екологічною проблемою є утилізація товарів з пластмас, які 

практично не розкладаються природним шляхом. У процесі їх спалювання 

утворюється велика кількість токсичних речовин, що забруднюють навколишнє 

середовище. 

Найбільш прийнятними методами запобігання накопичення пластмасових 

відходів є рециклінг (вторинна переробка) та застосування біодеградабельних 

полімерних матеріалів (матеріали, що руйнуються в природі під впливом 

природних факторів до нешкідливих з'єднань). 

Рециклінгу піддають однорідні (поліетиленові відходи) і змішані 

пластмаси (термопласти). Одним із сучасних напрямків вирішення проблеми 

пластмасових відходів і поліпшення екологічних властивостей товарів з 

пластмас є створення біодеградабельних пластмас, які створюються шляхом 

синтезу за допомогою мікроорганізмів (біополіефіри, біополісахариди) або 

виготовляються на основі природних речовин (природних полісахаридів, 

суміші поліетилену і крохмалю). Крім того, такі, що біорозкладаються, є 

синтетичні поліефіри, одержувані методами хімічного синтезу [4]. 

Небезпечний вплив можуть надавати підприємства, що реалізують 

екологічно небезпечні технології, а також підприємства, що обслуговуюють 
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товари, наприклад, підприємства хімічної чистки і пралень, автомобільні мийки 

і т. д. 

У зв'язку з глобальним характером впливу електромагнітних полів, що 

створюються базовими станціями, що забезпечують роботу засобів зв'язку, 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ввела у вживання термін 

«електромагнітне забруднення середовища». 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБОЮ ТА ФОРМУВАННЯ 

ЯКОСТІ М'ЯСА 

 

Однією з найбільш важливих технологічних операцій процесу переробки 

тварин є оглушення. Оглушення впливає на ступінь знекровлення, і 

опосередковано – на якість м’яса. Тому процес оглушення не слід розглядати 

лише з технічного боку. 

Для оглушення тварин на м’ясокомбінатах використовують електричні, 

механічні, хімічні способи [2; 3]. 

На сьогодні відсутня єдина думка про переваги того чи іншого способу 

знерухомлення, особливо при електрооглушенні тварин, тому вирішення цього 

питання має важливе значення для спрямованого впливу на якість м’яса. 

Важливим питанням є вивчення стресових факторів, які виникають при різних 

параметрах і способах знерухомлення тварин і впливають на фізіологічний стан 

організму і якість отриманого м’яса [1]. Встановлено, що в перші 24 год. після 

забою тварини автолітичні зміни залежать від способу оглушення. Інтенсивний 

розпад глікогену протягом перших 12 год після забою відбувається в м’ясі 

тварин, оглушених електричним струмом, і дуже повільно відбувається в м’ясі 

тварин, оглушених міорелаксантами диполяризуючою дії (дітилином). У м’ясі 

тварин, оглушених електричним струмом, відбувається швидке розщеплення 



300 

АТФ і розвиток посмертного задубіння [4]. 

Електрооглушення підвищує кров’яний тиск і спричинює довільне 

скорочення мускулатури тварин, яке нагадує судоми. Внаслідок цього нерідко у 

свиней спостерігаються крововиливи в туші, в легенях – у вигляді крапок, 

підвищення жорсткості м’яса і зниження його стійкості при зберіганні. 

Дослідження [5] показали, що при електрооглушенні свиней у 6-9 % туш 

виявлено крапкоподібні крововиливи внаслідок значного підвищення 

кров’яного тиску і розривів капілярів. Вважають, що причиною таких 

крововиливів при електрооглушенні є збільшення в’язкості і зсідання крові. 

Крім того, є дані, що при електрооглушенні внаслідок збудження тварини 

вивільняється більше протромбіну, внаслідок чого настає більш інтенсивне 

зсідання крові, неповне знекровлення і погіршення товарного вигляду туші. 

Для оглушення свиней використовують вуглекислий газ концентрацією 

80-85 % протягом 75 с, параліч свиней продовжується 1-2 хв. Задана 

концентрація СО2 підтримується автоматично, при цьому досягають швидкого і 

якісного знекровлення, кров в органах не накопичується, оскільки м’язи 

розслаблені, в них відсутні крововиливи. 

На противагу послідовно роздільній організації забою при 

електрооглушенні, розробники систем газового оглушення зрештою 

запропонували практично ідеальний процес з точки зору безстресового впливу 

на тварин. По-перше, газові модулі припускають оглушення тварин невеликими 

партіями по 6-8 свиней: направляти тварин групою в прогін до воріт гондоли 

набагато легше. Автоматизовані системи напряму свиней виключають 

людський фактор: жодних електричних палиць. До переваг відноситься 

великий продуктивний потенціал цього методу оглушення, оскільки за один раз 

«присипається» кілька голів. Важливою перевагою оглушення СО2 є і та 

обставина, що вік і маса забійних тварин не має особливого значення: в гондолі 

можна легко комбінувати тварин — від свиноматок до поросят. Тривалість 

ефективного газового оглушення лежить у діапазоні від 45 секунд до 3 хвилин. 

На жаль, в оглушенні методом СО2 є і певні недоліки: тільки генетична 

схильність обраної породи свиней до якоїсь конкретної реакції на вуглекислий 

газ визначає можливість проведення оглушення газом, що в кожному окремому 

випадку визначається дослідним шляхом. 

 

Список використаної літератури: 
1. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г., Флока ЛВ. Товарознавчі аспекти м’яса свинини. 

Зб. наук. пр. Подільського державного аграрного університету. 2012. № 20. С. 

20-23. 

2. Яремчук В.П., Родин В.И. Анализ рисков при убое и переработке скота. 

Мясные технологии. 2013. № 11. С. 24-28. 

3. Зимин М. Убой и переработка: от теории к практике. Мясные 

технологии. 2011. № 4. С. 34-35. 

4. Carlin K. R. M. Effect of oxidation, pH and ionic strength on calpastatin 

inhibition oflandmcalpain. Journal of Animal Science. 2006. № 84. Р. 925-937. 



301 

Дидик Вікторія Костянтинівна, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Сіренко С.О. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПЕРЕВАГИ ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 

Сучасні архітектурні спорудження, які зараз з'являються в різних 

частинах світу, вражають своєю легкістю, прозорістю й особливою 

привабливістю. У цьому полягає заслуга не тільки бетонних і металевих 

конструкцій, але й більших скляних поверхонь. Використання звичайного скла 

при будівництві величезних будинків аж ніяк не безпечно для здоров'я й життя 

людей. Вирішити цю проблему і покликане загартоване скло, що є продуктом 

сучасних технологій. Саме тому даний матеріал одержав таке широке 

поширення в сфері будівництва.  

Загартоване скло – це листове скло, що пройшло спеціальну хімічну, а 

також термічну обробку, якій звичайне скло не піддається. У зв'язку із цим 

загартоване скло в кілька разів перевершує звичайне за механічною міцністю й 

стійкістю до різких температурних змін. При руйнуванні загартоване скло 

розсипається на дрібні частки, які безпечні для життя й здоров'я людей. Саме 

тому загартоване стекло визнане безпечним матеріалом у будівництві будинків, 

зокрема тих, де постійно перебуває маса людей. 

Загартоване скло являє собою таке скло, що у процесі виготовлення було 

піддано спеціальній термічній обробці (загартуванню). У результаті такої 

операції в масі скла утворюються напруги, які однаково розподілені по всій 

поверхні, а також у внутрішній порожнині матеріалу. Саме завдяки напругам 

стиску й розтягання загартоване скло має високу механічну міцність, а також 

безпеку при руйнуванні [1]. 

Виробництво загартованого скла – процес досить складний і 

трудомісткий. Багато в чому він схожий з виготовленням звичайного листового 

скла, хіба що за винятком останньої стадії. Головною операцією в такій справі, 

як виробництво загартованого скла, є його термічна й хімічна обробка. 

Виробництво загартованого скла здійснюється в спеціальних печах. 

Сировиною служать листи будь-якого скла: неполірованого, полірованого, 

матового, тонованого або візерункового. Спочатку скло розігрівають, щоб воно 

стало м'яким, а потім рівномірно швидко охолоджують. Механічна міцність і 

термостійкість загартованого скла забезпечуються наявністю залишкової 

напруги стиску, що виникає при його охолодженні. 

Звичайне скло має всі естетичні властивості, але його використання в 

будинках і спорудженнях небезпечно. Великі гострі уламки, що утворюються 

при його руйнуванні, стають причиною травм людей, а часом і їх загибелі. 

Однак існує компроміс між безпекою й легкістю, красою конструкцій – 

загартоване скло. Секрет володіння загартованого скла такими фізичними 

характеристиками полягає в його термічній обробці.  

По-перше, у результаті загартування збільшується міцність скла по 

відношенню, як до механічного, так і термічного впливу зовнішнього 
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середовища. Приміром, максимальна міцність загартованого матеріалу при 

вигині досягає 250 МПа. Якщо порівняти це значення з показником граничної 

міцності звичайного листового скла, то воно вище в 5-7 разів [2].  

По-друге, при руйнуванні загартоване скло розсипається на дрібні 

крихти, що свідчить про безпеку даного матеріалу. 

По-третє, загартоване скло здатне витримувати різкі температурні 

перепади від -70 ºС до 250 ºС. Матеріал може зберігати цілісність і свої фізичні 

характеристики при повільному зростанні температури до 1800 ºС. У зв'язку із 

цим загартоване скло одержало широке поширення в області протипожежного 

остіклення в якості основного матеріалу. 

По-четверте, загартоване скло стійке до різких температурних перепадів 

не тільки усередині будинку, але й зовні. Дана властивість, у свою чергу, 

особливо цінна в суворих сибірських умовах. У Сибіру температура повітря в 

зимовий час здатна опускатися до -40 ºС на вулиці, у той час, як усередині 

будинку вона дорівнює +30 ºС. Звичайне ж скло найчастіше не витримує такої 

температурної різниці [3]. 

По-п'яте, у результаті термічної обробки оптичні властивості 

загартованого скла зберігаються на 99 %. Навіть якщо загартуванню піддалося 

тоноване в масі скло, воно однаково не втрачає своїх оптичних характеристик. 

Крім усього іншого відзначимо, що розкрій і різання загартованого скла не 

припустимі. Уже готові вироби не можна свердлити, а також піддавати якій-

небудь іншій механічній обробці, інакше властивості загартованого скла 

можуть бути загублені. Варто заздалегідь передбачити всі необхідні 

технологічні вирізи й отвори. Крім того, варто відразу ж визначитися й з 

обробкою крайки. Все це варто зробити до того, як буде початий процес 

загартування матеріалу. До того ж цей момент дуже важливий й у тому плані, 

що якість даної обробки стане основним параметром готового виробу.  

Область використання даного матеріалу дуже широка. Загартоване скло 

може застосовуватися в будівництві найрізноманітніших будинків і споруджень 

завдяки своїм унікальним властивостям, а також високому рівню безпеки в 

порівнянні зі звичайним листовим склом. Очевидно, що сучасний 

архітектурний вигляд більшості міст зараз визначається, насамперед, 

прозорими легкими системами остіклення будинків і споруджень як зовні, так і 

всередині. У цей час навіть визначені будівельні норми й правила, що 

стосуються остіклення не тільки верхніх поверхів будинків, але й лоджій, 

балконів. Відповідно до них остіклення повинно здійснюватися тільки 

безпечним склом, щоб уникнути травм від гострих осколків, які утворяться в 

результаті руйнування матеріалу [4]. Крім того, призначення загартованого 

скла полягає в безпечному остікленні світлопрозорих конструкцій: вікон, 

дверей, вітрин, вітражів, зимових садів, зенітних ліхтарів, телефонних кабін, 

сходових огороджень, а також зупинок суспільного транспорту. Загартоване 

скло може застосовуватися як в архітектурі, будівництві, так і для обробки 

житлових інтер'єрів. За допомогою загартованого скла можуть втілюватися в 

реальність самі сміливі дизайнерські ідеї й рішення по створенню прозорих 

меблів, а також всіляких аксесуарів, які тільки можна собі уявити. Загартоване 
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скло все частіше використається й в обробці офісів, житлових будинків. З нього 

виготовляються стійки рецепції, офісні перегородки, стійки для буклетів, різні 

види стендів тощо. Воно може бути енергозберігаючим, рефлективним, 

візерунковим, матовим, тонованим або ж просто прозорим. Однак сучасні 

будинки й спорудження з бетону й скла повинні бути не тільки гарними, але й 

безпечними. Застосовуючи при їх будівництві високоміцне загартоване скло, 

забудовники не тільки підносять данину моді, але й піклуються про безпеку 

людей. Адже саме загартоване скло зберігає рівновагу естетики й безпеки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ В 

ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Зростання населення світу загострює проблему забезпечення людей їжею. 

Як свідчать розрахунки, щоб забезпечити бодай мінімальні потреби населення 

світу, в найближчі 20-25 років необхідно подвоїти кількість продовольства, 

різко збільшити виробництво харчового білка, довівши його кількість хоча б до 

40-50 млн. т на рік. Багато людей у світі вмирають від діареї, малярії, кору, 

інших хвороб неаліментарного генезу, проте могли б вижити, якби краще 

харчувалися. Наслідком недоїдання вагітних жінок – мільйони смертей серед 

матерів і немовлят під час пологів, а також крововиливи і сепсис у 

післяпологовий період. Усього півстоліття тому Голодомор в Україні штовхав 

людину до такого антисоціального явища, як канібалізм [1]. 

Для підвищення кількості та якості їжі традиційних заходів нині 

недостатньо. Саме через це виробництво харчових продуктів стало 

найважливішим напрямом генної інженерії. Завдання цього напряму – 

підвищення на принципово новій основі врожайності сільськогосподарських 

рослин, передусім злакових культур як джерела хліба, а також підвищення 

продуктивності сільськогосподарських тварин як джерела м'яса та 

м'ясопродуктів. Тому, враховуючи важкий економічний стан багатьох країн 

світу, якщо нині на одну шальку терезів покласти голод і всі проблеми людства, 
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пов'язані з ним, а на другу – використання трансгенних продуктів, ймовірно, 

більшість віддасть перевагу останньому, не знаючи всіх віддалених 

небезпечних наслідків широкого використання ГМО [2]. 

Ще одне важливе завдання – удосконалення якісних характеристик 

харчової продукції. Генна інженерія дає змогу реалізувати Його через: 

 зменшення накопичення у продуктах шкідливих речовин;  

 збільшення накопичення корисних речовин; 

 поліпшення технологічних властивостей продовольчої сировини; 

 корінної зміни характеристик продукції для поліпшення її дієтичних, 

смакових і харчових властивостей. 

Найбільші площі зайняті під трансгенними культурами в США – 72 % 

загальної площі. Друге місце посідає Аргентина – 17 % загальної площі, у 

Канаді – 10 %, у Китаї – приблизно 0,3 млн. га, чи 1 % [3]. 

Світовий ринок продукції, виробленої з трансгенних рослин, швидко зріс 

у 1995-1999 роках. Упродовж цих п'яти років комерційний прибуток від 

оброблення трансгенних культур збільшився приблизно в 30 разів [4]. 

З погляду світових перспектив численні фахівці пророкують велике 

майбуття комерційному використанню трансгенних рослин. Передбачається, 

що в перспективі питома вага площ вирощування трансгенних культур у 

світовій структурі посівів становитиме за окремими видами від 10 до 60 %. 

Крім того, трансгенні рослини, стійкі до шкідників і хвороб, допоможуть зняти 

гостроту проблеми продовольства і скоротити витрати на хімічні засоби 

захисту. 

Розробленню і використанню методів ідентифікації присвячено численні 

дослідження. 1998 року в Брюсселі за підтримки Міжнародного інституту 

природничих наук відбулася конференція «Методи детекції нової їжі, 

отриманої і ГМО». У матеріалах цієї конференції наголошено, що нині існує 

два основних методи, які дають змогу ідентифікувати наявність навіть слідів 

ГМО. Це імунологічний метод – BJSA-тест і метод ПЛР. Перший полягає у 

виявленні специфічних білків, що експресуються трансгенними рослинами. 

Одна з хиб цього методу – низька ефективність під час оцінювання продуктів, 

що піддавалися будь-якому обробленню, наприклад, тепловому, у результаті 

денатурації білків. 

Проте він досить ефективний під час аналізування продуктів, що не 

піддавалися обробленню. 

Метод ПЛР полягає у виявленні рекомбінантної ДНК під час 

використання для створення трансгенних рослин так званих касет експресії. У 

разі застосування іншої генетичної конструкції цей метод неадекватний. 

Біологічна безпечність серед інших екологічних безпек дуже специфічна і 

ще мало вивчена. Офіційно біологічне забруднення характеризують як 

«забруднення способом свідомого або випадкового вселення нових видів, які 

безперешкодно розмножуються в умовах відсутності в них природних ворогів і 

витісняють місцеві види живих організмів». Якісна відмінність цього виду 

забруднення від інших полягає у здатності його компонента до розмноження, 

адаптації і передачі спадкової інформації в довкіллі, мобільності і агресивності. 
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ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ 

 
Всебічні знання про властивості деревинного матеріалу набувають 

прикладного значення для його оптимального використання. Це найкраще 
розкривається на прикладі макроскопічної будови деревини у розрізі 
структурно впорядкованих клітинних оболонок. Для підвищення економічного 
потенціалу деревостанів необхідно не тільки розуміти принципи росту дерев, 
але й макро- та мікроскопічні особливості формування деревини, що 
визначають її якість. Термін «якість» є суб'єктивним і визначається в 
залежності від призначення матеріалу і виробу з нього. Якість деревини 
залежить від характеристик, які роблять виріб цінним для кінцевого 
використання. Для виробництва музичних інструментів (скрипка, гітара, 
бандура тощо) особливо важливими якісними характеристиками є 
рівномірність макроскопічної структури деревини та низька щільність стиглої 
деревини. Будівельні дерев’яні балки повинні мати високу щільність та 
міцність. Декоративна текстура деревини є важливим показником для 
облаштування інтер’єрів приміщень. Якісні властивості деревини можуть бути 
притаманними для окремих деревних видів і залежать від лісорослинних умов. 
Більшість фахівців лісового господарства володіють знаннями щодо технологій 
вирощування деревних видів та отримання розмірно-параметричних 
характеристик дерева, але їм складно прогнозувати подальшу якість деревини 
та цілеспрямоване її використання. Знання якісних відмінностей деревини у 
межах деревного виду необхідне для прийняття прикладних рішень щодо 
ефективного використання деревини і є імпульсом для проведення ґрунтовних 
досліджень властивостей деревини [1].  

До фізичних властивостей деревини належать колір, блиск, запах і 
текстура. Колір деревини обумовлений кліматом, складом ґрунту, віком дерева, 
його породою і т. д. Колір деревині надають знаходяться в нею дубильні, 
барвні, смолисті речовини та оксиди цих речовин. Блиск деревини – це 
здатність відбивати світловий потік з поверхні в певному напрямку. Блиск 
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залежить від щільності деревини, кількості, розмірів і розташування 
серцевинних променів. Світла і більш щільна деревина володіє великим 
блиском, що надає текстурі деревини особливу красу. Запах деревини залежить 
від кількості ефірних масел, смол і дубильних речовин. Деревина щойно 
зрубаного дерева або відразу після її механічної обробки володіє сильним 
запахом, у хвойних порід більше сильний запах, ніж у деревини листяних порід. 
Текстура деревини – це природний малюнок деревних волокон на обробленій 
поверхні, обумовлений особливостями її будови. Вона залежить від 
розташування деревних волокон на розрізі стовбура, видимості річних шарів, 
колірної гамми деревини, кількості та розмірів серцевинних променів. 
Декоративні породи: горіх, червоне дерево, дуб володіють гарними текстурою і 
кольором, а також блиском [2]. 

За кольором, блиском і текстурою визначають породу деревини. 

Щільність деревини – це відношення її маси до об'єму, вимірюваної в р/см
3
 або 

кг/м
3
. Щільність залежить від вологості, породи, віку та умов зростання 

деревини. Розрізняють відносну і абсолютну щільність деревини, яка 

визначається в лабораторних умовах.  

Повну насиченість деревини водою називають межею гігроскопічності. 

Така стадія вологості в залежності від породи дерева складає 25...35 %. 

Деревину, отриману після сушіння при температурі 105 °С з повним 

виділенням всієї гігроскопічної вологи, називають абсолютно сухою 

деревиною. На практиці розрізняють деревину: кімнатно-суху (з вологістю 8... 

12 %), повітряно-суху штучної сушіння (12...18 %), атмосферно-суху деревину 

(18...23 %) і вологу (вологість перевищує 23 %). Деревину щойно зрубаного 

дерева або такої, що перебувала довгий час у воді, називають мокрою, її 

вологість до 200 %. Розрізняють також експлуатаційну вологість, що відповідає 

рівноважній вологості деревини в конкретних умовах. 

Теплопровідність – це здатність товщі деревини проводити тепло від 

однієї поверхні до протилежної. Для деревини характерний низький коефіцієнт 

теплопровідності деревини 0,17...0,31 Вт/ (м-°С), залежить від породи, 

щільності, вологості та напряму розрізу. Суха деревина поганий провідник 

тепла.  

Звукопровідність – це здатність деревини проводити звук. 

Звукопровідність деревини вздовж волокон більше звукопровідності повітря в 

16 разів, а впоперек волокон – в 3...4 рази. Якість деревини визначається 

звукопровідністю. Після удару по комлевої частини зростаючого або стовбура 

зрубаного хороше поширення звуку свідчить про якість деревини. 

Переривчастий звук, що переходить у глухий, свідчить про загнивання 

деревини.  

Електропровідність сухої деревини незначна. Це дозволяє 

використовувати деревину як електроізоляційний матеріал. Електропровідність 

використовують для визначення вологості деревини.  

Корозійна стійкість деревини – це її здатність чинити опір дії агресивного 

середовища. Деревина не піддається дії слабких розчинів лугів, солей, різних 

органічних і мінеральних кислот. Хвойні породи більш стійкі до корозії, ніж 
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листяні породи. 

Отже, деревина – це найдавніший і незамінний конструктивний і 

обробний матеріал. Економія деревини починається з раціонального 

виробництва і використання виробничих відходів. З відходів деревини (тирси, 

стружки, обаполів, обрізків та ін) отримують деревно-стружкові і деревно-

волокнисті плити, фіброліт, арболіт, модифіковану деревину і т. д. Ці матеріали 

дають можливість значно економити саму деревину. 
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ 

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТКАНИН 

 

Якісний товар – це показник професіоналізму виробників і актуальності 

нормативних і законодавчих документів, що регламентують основні аспекти 

формування, збереження, оцінки і контролю якості товарів. Формування якості 

товарів здійснюється з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, попиту 

споживачів і вимог нормативних документів. Зміни однієї із зазначених 

складових тягне за собою необхідність коригування інших. 

Підприємства української легкої промисловості розташовані в багатьох 

регіонах країни. За підсумками 2019 року підприємствами галузі вироблено 

близько 105,214 млн. м
2
 тканин [1]. Асортимент тканин, представлених на 

українському ринку, широкий і різноманітний. Але пріоритет в структурі 

споживання належить імпортним тканинам. 

Поява нових видів волокон, ниток, способів виготовлення і обробки 

змушує виробників серйозно задуматися про відповідність вироблюваних 

товарів сучасним запитам. Перспективним напрямком розширення 

асортименту, формування нових споживних властивостей, підвищення 

конкурентоспроможності традиційних товарів є використання нетрадиційних 

видів натуральної текстильної сировини. 

Вивчення сучасних тенденцій розвитку асортименту синтетичних 

волокон і ниток дозволяє говорити про можливість створення текстильних 

матеріалів з оптимізованими функціональними характеристиками для виробів 

різного призначення. Характерним для сьогодення є як цілеспрямований 

розвиток традиційних видів синтетичних волокон, так і їх модифікованих 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnau_biol_2015_214_45
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аналогів з покращеними властивостями. 

З'являються принципово нові види хімічних волокон і волокнистих 

матеріалів: «дружні людині» (shin-gosen); «розумний текстиль»; волокна і 

текстиль зі специфічними функціональними властивостями: тканини медичного 

призначення; вітамінізовані; ароматизовані; коригувальні; такі, що підвищують 

м'язову силу; такі, що ідентифікують брехунів і т.п. Споживачами тканин є як 

великі швейні підприємства, так і індивідуальні споживачі, які отримують 

тканини через роздрібну торгову мережу. 

Тому впевненість в придбанні якісного товару необхідна не тільки 

представникам промислових підприємств, оптових баз, а й індивідуальним 

споживачам. Для підвищення рівня споживчої грамотності в Інтернеті створені 

сайти, що дозволяють розширювати свої знання про товари, а також поділитися 

думками та досвідом в цій галузі, ознайомитися зі змістом нормативних х і 

законодавчих документів, що регламентують різні аспекти якості товарів. 

Вивчення ГОСТ 187-85 «Ткани шелковые и полушелковые. Определение 

сортности», ГОСТ 357-75 «Ткани льняные и полульняные (смешанные). 

Определение сортности», ГОСТ 358-82 «Ткани чистошерстяные и 

полушерстяные. Определение сортности», ГОСТ 161-86 «Ткани 

хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение 

сортности» [2-5] вказує на, що бавовняні, лляні і вовняні тканини поділяються 

на 2 сорти, а шовкові тканини – на 3. Такий підхід не відповідає основному 

напрямку діяльності сучасного виробничого підприємства – випуску якісної 

сортової продукції. Крім того, сам процес визначення сортності тканин являє 

собою досить складну процедуру, яка передбачає розпізнавання і оцінювання 

місцевих і поширених дефектів, перерахунок місцевих дефектів на умовну 

довжину, підсумовування отриманих результатів. 

З урахуванням вищесказаного актуальним на сучасному етапі 

формування нормативної і законодавчої бази контролю і оцінки якості тканин 

стає переробка нормативних документів з урахуванням сучасного підходу до 

оцінки і контролю якості товарів, сучасних вимог споживачів, наявного досвіду 

в цій галузі і перспективних напрямків розвитку текстильних матеріалів. 

Важливим аспектом є узгодженість зусиль всіх зацікавлених в цьому питанні 

сторін. 
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Якість варених ковбасних виробів визначають у відповідності до вимог 

стандартів за зовнішнім виглядом, консистенцією, виглядом фаршу на розрізі, 
кольором, смаком і запахом. Лабораторним аналізом визначають фізико-хімічні 
показники – вміст кухонної солі, нітритів, крохмалю, води. Крім того, 
проводять метрологічне дослідження.  

За зовнішнім виглядом варені ковбаси повинні бути чистими із сухою, 
гладкою поверхнею, батони правильної форми з певною в’язкою шпагатом, без 
ушкоджень оболонки, напливів фаршу, злипань і плям; допускається випуск 
батонів і ковбас без поперечних перев'язок, якщо на штучній, оболонці 
надруковані найменування і сорт ковбаси. Консистенція повинна бути 
пружною, еластичною, ясно-рожевого або рожево-червоного кольору; 
кров'яних ковбас – темно-коричневого, а ліверних – від ясно-сірого до темно-
сірого кольору. На розрізі фарш рівномірно перемішаний із шматочками білого 
або рожевого шпику, певної форми і розміру для кожного сорту. Смак ковбас 
приємний, в міру солоний, із запахом доданих пряностей, без сторонніх 
присмаків і запахів. У фаршированих ковбас колір оболонки ясно-сірий, під 
нею знаходиться тонкий шар напівтвердого шпику; на розрізі фарш повинний 
мати відповідний малюнок, рівномірне розміщення шматочків шпику, язика і 
інших складових частин. 

М'ясні хліби повинні мати правильну форму без тріщин, рум'яну 
скоринку, пружну консистенцію, щільну, рожево-червоного кольору, смак і 
запах характерні для кожного виду. 

Ліверні ковбаси характеризуються чистою сухою поверхнею, без 
ушкоджень, злипань і плям, сірим з жовтуватим відтінком (яєчна), або темно-
сірим (копчена) кольором оболонки; із пастоподібною консистенцією, 
однорідною по всій масі; у ліверній зі шматочками білого шпику; у кашевій – із 
вмістом провареної крупи або бобів. 

Фізико-хімічні показники якості ковбасних виробів визначають у тих 
випадках, коли при прийманні в магазині виникають сумніви в їхній 
доброякісності або за вимогою споживача. Для лабораторного аналізу 
відбирають зразки виробів, що відповідно упаковують і пломбують, додають 
супровідний документ, де вказують вид і сорт товару, місце і час відбору 
зразка, вага партії і час виготовлення, причини направлення на аналіз і мета 
дослідження. 

Не допускаються в продаж вироби: забруднені попелом, сажею, жиром, з 

наявністю цвілі або слизу на оболонці; деформовані або ламані батони, з 

оболонкою, що лопнула; із сірими плямами на розрізі, крупними порожнинами 

(ліхтарями), з рихлим фаршем, що розлізається, а також недоварені [1]. 

Асортиментна фальсифікація ковбасних виробів зустрічається не дуже 

часто тому, що види ковбас (варені, копчені, напівкопчені) суттєво 
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відрізняються один від одного і споживачі добре розуміються на найбільш 

розповсюджених видах. Тим більше, що відповідно до вимог Держстандарту 

зараз на батоні ковбаси обов'язково вказується її назва. 

Але сьогодні багато малих, приватних підприємств, AT, TOB, що 

одержали ліцензії на виробництво ковбасних виробів, використовують назву 

відомої улюбленої споживачами ковбаси для виробів, які за сировиною, 

технологією виробництва мають мало спільних ознак з класичною ковбасою. 

Це стосується, перш за все, варених ковбас вищого сорту, таких, як 

Любительська, Докторська, Краснодарська. І, якщо навіть у супермаркетах 

споживачам пропонують ковбасу Любительську від 90 до 150 грн., то можна з 

впевненістю говорити, що ця ковбаса не така, як класична. Частіше за все в 

нових видах ковбас частина яловичини і свинини замінюється більш дешевим 

м'ясом курятини та іншою нетрадиційною сировиною. 

Фальсифікація якості ковбас може відбуватися за рахунок збільшення 

кількості води, заміни натурального м'яса умовно придатним, або 

нетрадиційною сировиною, порушення рецептури, введення добавок, які 

невластиві даному виду ковбас, порушення технології виробництва, режимів 

транспортування та реалізації готових виробів. 

Збільшити кількість води у ковбасах (особливо варених) без помітної 

зміни їх консистенції можна за рахунок підвищення частки нем'ясних 

водовмісних компонентів (крохмалю, інуліну, декстринів). Основним 

водовмісним компонентом натуральної сировини варених ковбас вищого сорту 

є високоякісне м'ясо з підвищеним вмістом водопоглинаючих білків. Якщо 

такої сировини недостатньо, то її компенсують дешевими компонентами. 

Справа в тому, що ковбасний фарш з вмістом крохмалю всього 3-5 % містить 

води на 20-25 % більше порівняно з фаршем без домішок крохмалю. 

Визначити наявність крохмалю у ковбасах досить легко – достатньо на 

свіжий зріз ковбаси нанести краплю розчину йоду. Якщо на зрізі ковбаси 

з'явиться синя пляма або окремі сині крапки, то це свідчення наявності 

крохмалю в даному продукті. 

При виробництві варених ковбас вищого сорту відповідно до рецептури 

не повинні використовуватися гостропахучі добавки (часник, кардамон, 

мускатний горіх). Якщо ж при виробництві цих ковбас використовують не 

зовсім свіже м'ясо або м'ясо, що довго зберігалося у холодильнику і набуло 

невластивого свіжому м'ясу запаху, то, щоб замаскувати ці неприємні запахи, у 

фарш додають гостропахучі прянощі. Тому, якщо при купівлі варених ковбас 

вищого сорту відчувається запах таких прянощів, то можна бути впевненим, що 

це фальсифікований продукт. 

Використання різних барвників (фуксину, бурякового соку) для надання 

ковбасам привабливого зовнішнього вигляду – сьогодні досить 

розповсюджений вид фальсифікації. 

Розпізнати таку фальсифікацію можна за допомогою етилового або 

амілового спирту. Для цього подрібнену ковбасу треба залити невеликою 

кількістю спирту. Забарвлення спирту вказує на наявність анілинових 

барвників. Крім того, анілінові барвники добре розчиняються у жирах. Тому, 
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якщо шматочки сала у ковбасі забарвлені, то це означає, що у фарш додавали 

барвники. 

Інформаційна фальсифікація ковбасних виробів – це обман споживача за 

допомогою неточної або спотвореної інформації про товар. 

Цей вид фальсифікації здійснюється шляхом спотворення інформації в 

товарно-супровідних документах, маркуванні та рекламі. При фальсифікації 

інформації про ковбасні вироби досить часто спотворюються або вказуються 

неточно наступні дані: 

– найменування товару; 

– фірма-виробник товару; 

– кількість товару; 

– харчові добавки, шо вводяться. 

До інформаційної фальсифікації відноситься також підробка сертифіката 

якості, митних документів, штрихового коду, дати вироблення ковбасних 

виробів та ін. [2]. 

Щоб отримати так звані сертифікати відповідності на ковбасну 

продукцію, необхідно представити зразки продукції в спеціалізовану 

лабораторію при Держстандарті, санепіднагляду. Але підробка полягає в тому, 

що для сертифікації виробник може сумлінно приготувати продукт з 

дотриманням всіх необхідних вимог або взагалі купити продукт якого-небудь 

іншого виробника. 
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Генетичне забруднення – найновіша форма біологічного забруднення 

довкілля. 

Широке впровадження генетично модифікованих організмів, вплив яких 

на організм людини та інші біологічні компоненти екосистем ще не вивчено, 

але вже приносить виробникам цієї біопродукції шалені прибутки, в останні 

роки викликало не тільки численні наукові дискусії, а й масові протести і 

«зелених» організацій, і населення й керівництва багатьох держав, особливо у 

Європі, Японії, Австралії. Чітко визначеними ризиками, пов'язаними з ГМО, є 

алергенність, стійкість до дії антибіотиків, токсичність, мутагенність, генетична 

ерозія та ін. 
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Проблеми забезпечення належного захисту від негативного впливу ГМО, 
а також транскордонного переміщення стали причиною розроблення 
Картагенського протоколу про біобезпеку у рамках Конвенції з 
біорізноманітмості (1996). Протокол дозволяє імпорт ГМО за умови доведення 
їх безпечності, визнає потенційні ризики та визначає пріоритетність принципу 
перестороги у діяльності, пов'язаній з ГМО, дає право відмовлятися від імпорту 
трансгенів тим країнам, які не хочуть розповсюдження ГМО. 

Більш як 40 країн, у тому числі й Україна, підписали Картагенський 
протокол. Не підписали його лише США, як і Конвенцію про біобезпеку [1]. 

Треба зазначити, що реакція на продукти з генетично модифікованих 
джерел їжі різна в США та Європі. Споживачі в США виражають в основному 
позитивне ставлення до генної інженерії; Під час національного соціологічного 
опитування, проведеного Міжнародною радою з інформації в галузі 
продовольства, встановлено, що майже 75 % американців сприймають 
застосування біотехнології як великий успіх суспільства, особливо в останні 
п'ять років, а 44 % європейців – як серйозний ризик для здоров'я. Водночас 62 
% американців і лише 22 % європейців готові купити генетично модифікований 
продукт, який характеризується більшою свіжістю чи поліпшеним смаком. 
Супротивники технології ре-комбінантної ДНК, яких 30 % у Європі і 13 – у 
США, вважають, що ця технологія є не лише ризиковою, а й морально 
неприйнятною [2]. 

Незважаючи на тривале неприйняття європейською спільнотою генно-
інженерних продуктів, нині в Європейському Союзі дозвіл на використання в 
харчових продуктах отримали продуктові компоненти із сортів генетично 
модифікованої сої, кукурудзи та олійних культур. Серед використовуваних – 
олії та сиропи, які містять «ГМ-похідний» матеріал, а також борошно і 
крохмаль. Ці компоненти можуть використовуватися у багатьох продуктах 
перероблення – від вегетаріанських гамбургерів до сухого печива та соусів, 
аналогічно використанню компонентів, що походять з не-ГМ культур. 

У будь-якій новій галузі науки виникає безліч питань, що починаються зі 
слів «а що, якщо?». Однак історія не раз доводила, що в тому й полягає одне з 
головних завдань сільськогосподарської науки, аби забезпечити безпеку 
продуктів за їх широкого використання у виробництві. Для позитивної оцінки 
досягнень генної інженерії необхідно, щоб наукові установи активніше 
інформували громадськість і населення про аспекти біотехнології, що 
хвилюють їх, відповідали на запитання, що виникають, і розсіювали сумнів 
споживачів з питань харчової й екологічної безпеки. 

Треба наголосити, що конкретних прикладів серйозної екологічної 
небезпеки трансгенних продуктів наразі не виявлено, проте їхня потенційна 
небезпека не піддається сумніву. Прогнози базуються не на практичних даних, 
а на підставі загальнобіологічних закономірностей, що виходять із положень 
генетики. Вони дають можливість виявити ймовірні механізми негативних 
наслідків розповсюдження генетично модифікованих рослин і оцінити 
потенційні ризики для довкілля та здоров'я людини. 

Ризик у генній інженерії – ймовірність здійснення небажаного впливу 
генетично модифікованого організму на довкілля, збереження і стійке 
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використання біологічної різноманітності, включаючи здоров'я людини, 
внаслідок передачі генів. 

Знання потенційних ризиків застосування генетично модифікованих 

джерел їжі (ГМД) дасть змогу їх виключити або знизити негативну дію. За 

відсутності контролю за генно-інженерною діяльністю, виробництвом і 

реалізацією ГМО теоретично ризик зберігається і зростає. Національні закони, 

які регулюють генно-інженерну діяльність у державах, де проводяться такі 

дослідження, мають постійно вдосконалюватися і взаємоузгоджуватися. 

Найголовніші невирішені донині питання у сфері екологічної безпеки 

виробництва і розповсюдження генетично модифікованої продукції: 

 як саме впливають ГМО на інші живі організми в екосистемах; 

 чи не призведе поширення ГМО в довкіллі до зменшення природної 

біорізноманітності; 

 чи маємо ми право змінювати генетичну природу людини; 

 чи не буде активне фінансування молекулярної біотехнології' 

стримувати розвиток інших важливих технологій; 

 чи не зашкодить молекулярна біотехнологія розвитку традиційного 

сільського господарства; 

 чи не шкодять фінансові інтереси об'єктивності екологічних оцінок 

перспектив ГМО вченими [3]. 

В Україні в 2007 році для підвищення біологічної безпеки в державі 

Верховна Рада прийняла закон «Про державну систему біобезпеки при 

створенні, випробуванні і практичному використанні генетично модифікованих 

організмів» [4]. На жаль, він має багато упущень і серйозних зауважень вчених 

та екологічних організацій, оскільки не створює систему біобезпеки в Україні, а 

підтримує комерційну діяльність потужних компаній, які мають великі 

прибутки від виробництва та поширення трансгенних рослин. 

Використання технології генної інженерії в Україні потребує пильнішої 

уваги і відповідальної влади, широких консультацій з незалежними вченими-

фахівцями у галузі екології і біобезпеки та широкої інформації серед населення 

з урахуванням думки останнього. 

Встановлена харчова безпека трансгенних рослин є гарантією впевненості 

споживача в їхній нешкідливості для здоров'я. 

У різних країнах на національному рівні розроблено нормативно-правову 

і методичну базу для оцінки харчової безпеки і можливості реалізації 

населенню для харчових цілей продукції з генетично модифікованих джерел. За 

результатами цієї оцінки проводиться їхня реєстрація.  

Проведення оцінки потенційного негативного впливу на людину та 

довкілля від використання ГМ рослин, в залежності від специфіки впливу та 

особливості їх використання базується на трьох групах ризику: 

1. Ризики потенційного негативного впливу на організм людини при 

споживанні продуктів харчування, які були виготовлені з генетично 

модифікованих рослин. 



314 

Встановлено, що наслідками вживання людиною ГМ-продуктів можуть 

бути алергічні захворювання, порушення обміну речовин, поява стійкості 

мікрофлори людини до антибіотиків, віддалений канцерогенний, тератогенний 

та мутагенний ефекти внаслідок безпосередньої дії трансгенних білків. 

Токсична дія нових, «незапланованих» білків, що з'являються в генетично-

модифікованих рослинах та потрапляння в організм людини гербіцидів. 

2. Ризики потенційного негативного впливу генетично модифікованих 

рослин на довкілля при їх широкому використанні. 

Серед цих ризиків головними є поширення хвороб через міжвидові 

бар'єри, створення стійких до гербіцидів бур'янів, втрата біологічного 

різноманіття сільськогосподарських культур, більш широке використання 

хімічних речовин для обробки і, як наслідок, збільшення забруднення води, що 

призведе до порушення екологічного балансу. 

3. Глобальні економічні та соціальні ризики при широкому та 

довготривалому впровадженні трансгенних технологій. 

Якщо оцінювати об'єктивно – усі покращення генетично модифікованих 

продуктів є кількісними, а не якісними. Позаяк, не варто ставитись до 

геномодифікованих продуктів, як до жахливого злочину проти природи та 

людства. Проте, і захоплюватись надміру ними не варто. Геномодифіковані 

продукти – ніщо інше, це черговий етап розвитку біотехнології. Звісно, зі 

своїми перевагами та недоліками. А голосні твердження про велику небезпеку 

або вражаюче досягнення – або недостатня освіченість у даному питанні, або 

несуб'єктивність сприйняття, або ж надмірна ангажованість. 
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ВЗУТТЯ 
 

Питання якості взуття є обов’язковим для товарознавства непродовольчих 

товарів. Показники якості взуття можуть бути поділені на такі групи: за 
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призначенням, експлуатаційно-споживні, виробничо-технологічні, економічні. 

До показників, що визначають призначення взуття, належать: рід взуття, його 

вид, матеріали верху і низу, різні умови експлуатації. Окрім того, 

експлуатаційно-споживні показники якості можна виокремлювати за такими 

групами, що характеризують надійність взуття, його ергономічні, санітарно-

гігієнічні та естетичні властивості. 

Асортимент взуття є досить різноманітним, як відповідно до призначення, 

так і відповідно до матеріалів, з яких їх виготовлено. Традиційно взуття 

прийнято поділяти за видами на: чоботи, напівчоботи, черевики, напівчеревики, 

сандалети, туфлі літні, туфлі-сабо, сандалі, туфлі кімнатні та спортивні, для 

виготовлення яких застосовуються різноманітні матеріали для верху, низу та 

різні методи кріплення підошви [1]. Наприклад, деталі низу взуття 

прикріплюються до верху взуття за допомогою клею, ниток, цвяхів, гвинтів, 

шпильок. Варто зауважити, що методи кріплення значно впливають на якість 

взуття, обумовлюючи такі його важливі властивості, як зносостійкість, легкість, 

гнучкість, зручність при носінні та ін. 

Методи кріплення взуття прийнято поділяти на: хімічні (клейовий, 

гарячої вулканізації та литтєвий); ниткові (рантовий, рантово-прошивний, 

сандальний, виворітний, бортовий, прошивний і мокасинний); комбіновані 

(рантово-клейовий, сандально-клейовий та строчечно-гарячої вулканізації). В 

залежності від того, наскільки правильно було обрано метод кріплення, будуть 

в цілому залежати експлуатаційні властивості взуття. До прикладу, клейовий 

метод відрізняється легкістю, водо- і зносостійкістю, однак дещо поступається 

за гігієнічними властивостями взуттю, що мають нитковий метод кріплення. 

Взуття рантового методу кріплення мають високі експлуатаційні властивості 

(міцність, еластичність, гнучкість, гігроскопічність), але поступається за 

показниками естетичності і не завжди придатне для модельного взуття. 

Споживні показники якості можна поділити на чотири групи, що 

характеризують: надійність взуття, його ергономічні, санітарно-гігієнічні та 

естетичні властивості [2]. 

Під надійністю розуміється здатність товарів зберігати функціональне 

призначення в процесі зберігання і (або) споживання (експлуатації) протягом 

раніше обумовлених термінів. Надійність взуття полягає в збереженості, 

довговічності, ремонтопридатності. Збереженість – незмінність властивостей 

взуття в процесі транспортування і зберігання.; 

Ергономічні властивості – це жорсткість та еластичність конструкції, 

маса взуття. Взуття повинне забезпечувати споживачу максимум свободи руху і 

відчуття комфорту, під яким слід розуміти відповідну вологість і температуру, 

відвернення електростатичних зарядів, що накопичуються в результаті тертя, 

подачу повітря до шкіри і мінімальне навантаження ноги масою і жорсткістю 

взуття. Крім того, взуття не повинно завдавати шкідливого впливу на ноги, що 

може виникнути у зв’язку з широким використанням полімерних матеріалів; 

До санітарно-гігієнічних властивостей варто віднести антропометрію, 

теплостійкість, вологостійкість і вологопровідність; 

Під естетичними властивостями розуміється композиція моделі та її 
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елементи і забарвлення взуття, відповідність сучасному стилю і моді, 

оформлення маркування та упаковка взуття. 

Формування споживних властивостей взуття відбувається в процесі 

розробки конструкції і моделі, залежить від точності виконання технологічних 

операцій, ретельності обробки взуття, у тому числі й маркування. Варто 

відзначити, що на збереженість властивостей взуття впливають упакування, 

умови транспортування і зберігання виробів. Проте зручність і довговічність та 

зовнішній вигляд взуття залежать насамперед від тих матеріалів, з яких вони 

виготовлені [3]. 

Отже, виникнення взуття тісно пов’язане з природною потребою 

захищати стопу від різних пошкоджень і несприятливого впливу чинників 

навколишнього середовища, то і споживні властивості, в найбільшій мірі 

ергономічні, покликані відповідати даному завданню. Але в сучасних умовах 

розвитку суспільства взуття також забезпечує естетичну функцію, суть якої 

полягає у створенні певного зорового ефекту і психологічного сприйняття 

людини, а також повинно бути наділено властивостями надійності, які 

забезпечують його ремонтопридатність, збережуваність та довговічність. 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ  

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
 

Найширшим поняттям, яке об’єднує всі групи хлібних виробів (хліб, 

булочні і здобні вироби та ін.), є поняття «хлібобулочні вироби». 

Хімічний склад хлібобулочних виробів (узагальнено – хліба) залежить в 

основному від сорту борошна, з якого вони виготовлені, й рецептури. 

Основною складовою хліба є вуглеводи. Їх вміст складає від 40 % у хлібі 

житньому з обойного борошна, до 70 – у сухарях. Це крохмаль і продукти його 

гідролізу – декстрини: оліго-, ахро- і еретродекстрини; моносахариди – 

глюкоза, фруктоза, пентоза, арабіноза, ксилоза, галактоза; дисахариди – 

сахароза, мальтоза, лактоза (у разі вмісту у хлібі молочних продуктів). Серед 

вуглеводів є нерозчинні полісахариди: целюлоза, геміцелюлоза, клітковина, 

пектини, пентозани. 1 г вуглеводів забезпечує 3,75 ккал або 15,70 кДж енергії [1]. 

Білкових речовин у хлібі від 6,5 до 11 %. Вони представлені власне 
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білками, а також продуктами гідролізу білків – поліпептидами, пептидами, 

амідами, амінокислотами. Серед амінокислот є всі незамінні амінокислоти, що 

не синтезуються в організмі людини: валін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, 

треонін, триптофан, фенілаланін. 1 г білку забезпечує 16,7 кДж або 4,0 ккал 

енергії. 

Хімічний склад хліба включає органічні кислоти. Це в основному 

молочна, оцтова, винна, яблучна, щавлева, мурашина. Загальний вміст 

органічних кислот у різних виробах становить 0,3-1,3 % [2].  

Хліб містить такі біологічно активні речовини, як вітаміни і мінеральні 

речовини. Вони виконують різноманітні функції в організмі та забезпечують 

його життєздатність. Вміст мінеральних сполук складає від 1,2 до 2,5 %. З 

макроелементів це Na, К, Са, Mg, Р, S, Cl та інші. Багатий склад мікроелементів 

– Fe, J2, Co, Mn, Mo, F, Cr, Zn та інші [3]. 

До складу хліба входить комплекс життєво необхідних вітамінів групи В 

– тіамін (В,), рибофлавін (В2), а також нікотинова кислота (РР), токоферол (Е) 

та інші [4]. 

Класифікація та асортимент хлібобулочних виробів. До простих видів 

хліба з житнього борошна належать: хліб з оббивного, з обдирного та із сіяного 

борошна. Поверхня хліба з сіяного борошна, як правило, гладенька, з оббивного 

– шорстка; колір від світло-коричневого (сіяного) до темно-коричневого 

(оббивного). 
У хлібі з житньо-пшеничного борошна переважає житнє борошно. За 

рецептурою він поділяється на простий і покращений. 
Найбільш поширеним простим житньо-пшеничним хлібом є хліб з 

оббивного борошна. Для його приготування використовують борошно житнє 

оббивне і пшеничне оббивне у співвідношені 60 : 40. Хліб Дарницький 

виготовляють з суміші борошна житнього обдирного і пшеничного 1-го сорту в 

співвідношенні 60 : 40. 
До поліпшених видів хліба з житньо-пшеничного борошна належать такі: 

Бородінський, хліб з кмином та ін. 
Хліб з пшенично-житнього борошна має в рецептурі переважно 

пшеничне борошно. Його асортимент неширокий. З простих видів найбільш 

поширений оббивний, а з поліпшених – оббивний заварний. 
Хліб з житнього і пшеничного борошна різних співвідношень. 
За рецептурою хліб з такого борошна буває простим і поліпшеним. До 

простого хліба належить хліб Український, Український новий, а до 

покращеного – Слов'янський. 
Асортимент хліба з пшеничного борошна широкий. Залежно від 

рецептури він поділяється на простий, поліпшений і здобний. 
Простий пшеничний хліб виготовляють з пшеничного борошна 

оббивного, вищого, 1 -го і 2-го сортів. До простого пшеничного хліба належать: 

хліб з оббивного борошна, з борошна вищого, 1-го і 2-го сортів, паляниця 

Українська, арнаут Київський, хліб білий з борошна 1-го і 2-го сортів та ін. 
Хліб пшеничний простий з оббивного борошна, з борошна вищого, 1-го і 

2-го сортів випікають формовим і подовим способами. 
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Булочні вироби є штучними. Маса окремого виробу не перевищує 500 г. 

Вироби масою до 200 г називаються дрібноштучними, а від 200 до 500 г – 

великоштучними. Булочні вироби мають різну форму і зовнішній вигляд, їх 

випікають у вигляді батонів, булок, плетеників, ріжків, хліба тощо. Поверхня 

булочних виробів може бути гладенька або шорстка, посилана маком, кмином, 

крихтою або сіллю, з надрізами або наколеннями та ін. 
Батони випікають з борошна пшеничного вищого, 1-го і 2-го сортів. Маса 

батонів переважно становить 0,2, 0,4 і 0,5 кг. За рецептурою вироби поділяють 

на прості і поліпшені. Форма батонів довгасто-овальна (батони нарізні, нарізні 

молочні, Студентські, з родзинками, Столові) або довгаста (батони Особливі). 

На поверхні батонів Столових є від 1 до 3 косих надрізів, інших – від 5 до 7 

таких надрізів. 
Маса булок і булочок невелика – 50-200 г. 
Плетеники випікають з борошна вищого, 1-го і 2-го сортів. Вироби 

плетуть з 3 джгутів. 
Форма плетеників довгасто-овальна з чітко вираженим плетінням. 

Поверхня глянцева, у виробах з маком посипана маком. 
Для виготовлення сайок використовують пшеничне борошно вищого, 1-

го і 2-го сортів. Сайки випікають формовим і подовим способами, їх маса 

становить 0,2 кг. Форма сайок подових довгаста з округлими кінцями, 

формових – прямокутна.  
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВЗУТТЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

В теперішній час потреби споживачів на взуття постійно зростають і 

змінюються. Споживач потребує взуття не лише для повсякденного або 

домашнього вжитку, а й для виконання різних робіт, активного відпочинку, 

нарядне, вихідне, залежно від сезонного призначення та кліматичних умов. 

Торговельним працівникам необхідно постійно вивчати потреби споживачів, 

проводити маркетингові дослідження для формування оптимального 

асортименту взуття з метою максимального забезпечення попиту населення [1]. 

Взуття класифікують за такими ознаками: характер пошиття (модельне, 

масового виробництва); вид (туфлі, черевики, чоботи тощо); розмір і повнота; 

матеріал виготовлення; стать, вік; сезонність [1]. 

Споконвіку людство надавало взуттю великого значення, цінуючи 

спочатку його утилітарні, а пізніше естетичні властивості. Взуття є 

найдавнішою і невід’ємною частиною гардеробу, археологи знайшли наскальні 

малюнки взуття в Іспанії, яким не менше 15 тисяч років, але час змінюється і на 

зміну старим зразкам взуття приходять зовсім інші, нові не схожі на попередні. 

Поширена думка, що найкраще брендове взуття виробляється у столиці моди – 

Італії, проте світовим лідером з продажу взуттєвих виробів є Франція [2]. 
Сучасний ринок взуття вражає своїм розмаїттям, однак українські 

виробники поступово втрачають на ньому свої позиції все більше імпортних 

виробів, нерідко не найкращого гатунку. На ринку повсякчас зростає кількість 

підробок, вироблених в Україні під лейблами відомих закордонних фірм. На 

Україні, зокрема, зареєстровано понад 200 підприємств, товариств і приватних 

підприємств, які виготовляють взуття. Працюють вони переважно у Львові, 

Києві і Харкові. Втім, масовим випуском продукції займаються лише 10. За 

даними Державної митної служби України, обсяг імпорту взуття набагато 

перевищує експорт. Основними країнами-імпортерами сировини для взуття є 

Туреччина, Індія, Бразилія, Португалія, Аргентина (постачальники шкіри), 

Китай, Італія, Польща та Німеччина (комплектуючі) [3].  
Основними проблемами взуттєвої промисловості є такі: 

– відсутність сировини та клеїв для виробництва взуття. Переважно всі 

комплектуючі імпортуються, лише лиття підошви здійснюють в Україні. При 

цьому часто порушуються строки постачання деталей; 



320 

– застаріле обладнання вітчизняних фабрик (український працівник за 
добу виготовляє 2-3 пари взуття, тоді як європейський – 7-10); 

– недостатня кількість кваліфікованих кадрів [3]. 
Останні декілька років суттєво змінилися фактори, за якими український 

споживач вирішує, чи купувати нову пару взуття, а якщо купувати, то яку саме. 
Головним пріоритетом стала ціна, а не якість. Якщо раніше переважна 
більшість споживачів купувала виключно шкіряне взуття, то тепер 
погоджуються й на інші матеріали, аби зекономити. Як наслідок зниження 
доходів населення та значного зростання цін зменшується споживання взуття 
до рівня мінімальних потреб, збільшується споживання дешевих і 
низькоякісних товарів [4]. 

Торгівля взуттям – це сезонна торгівля, яка потребує оновлення 
асортименту приблизно чотири рази на рік. У більшості магазинів одночасно 
виставлено в продаж кілька сотень моделей. Майже 60 % населення України 
купує сьогодні взуття на речових ринках. Тут взувається близько половини 
жінок і двох третин чоловіків. Купувати на ринках найбільше схильні підлітки, 
молодь, старше покоління, найменше – жінки середнього віку. Дівчата й молоді 
жінки віддають перевагу фірмовим магазинам, а жінки старші – універмагам та 
спеціалізованим магазинам [5]. 

Для розширення внутрішнього ринку взуття України необхідно усунути 
жорстку недобросовісну конкуренцію імпортної продукції для створення 
стабільних перспектив розвитку вітчизняного виробництва. Передусім 
продукція, яка надходить з Китаю, Туреччини, та продукція, що ввозиться в 
Україну із заниженням митної вартості, контрабандою, товари секонд-хенд. 
Внаслідок низької купівельної спроможності українського споживача ця 
продукція є більш доступною, а, отже, більше користується попитом [5]. 

Отже, наразі потреби українців у взутті компенсуються за рахунок 
імпортного взуття, імпортна продукція складає 80 % внутрішнього ринку 
України, але ця продукція не найкращої якості, тому, щоб покращити ринок 
взуття, необхідно: 

– поліпшити цінову конкурентоспроможність українських товарів на 
внутрішньому ринку; 

– сприяти інноваційній та експортній діяльності малих та середніх 
підприємств; 

– забезпечити відповідність якості взуття євростандартам; 
– удосконалити митну політику, захист від ввезення імпортного взуття; 
– створити та популяризувати власні українські бренди взуття. 
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РІТЕЙЛ МАЙБУТНЬОГО: ТРЕНДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ  

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

На сучасну роздрібну торгівлю впливають багато факторів: політична та 

економічна ситуація в світі, дохід споживачів, розвиток технологій. Тому 

тренди в роздрібній торгівлі постійно змінюються. Щоб виявити головні 

споживчі тренди, рітейлери проводять опитування та маркетингові 

дослідження. Це допомагає утримувати старих і залучати нових покупців. 

Розвиток роздрібної торгівлі в Україні багато в чому залежить від 

ситуації, що склалась в країні. Аналіз ринку товарів повсякденного попиту 

демонструє, що покупці намагаються скоротити кількість необов'язкових 

покупок до мінімуму. Також, зниження доходів вплинуло на купівельну 

спроможність. Фахівці-практики зауважують, що у другому кварталі 2019 року, 

споживачі придбали на 15 % менше товарів, ніж у першому кварталі 2019. 

Споживачі цілеспрямовано приходять в магазин у пошуках акцій. Більше 40 % 

українських споживачів заявили, що прийшовши в магазин, шукають акційний 

товар. Наприклад, в мережі АТБ в 2019 році на частку промопродаж припадає 5 

% від загального товарообігу мережі [1]. 

Вибір приватних марок – це популярний споживчий тренд. Так, головною 

тенденцією на сьогодні є збільшення кількості приватних торгових марок 

(private label). У 2019 році серед private label (СТМ) особливо зросли продажі 

непродовольчих категорій. Крім того, споживачі вважають за краще купувати 

приватні марки у добре відомих мереж. Завдяки ритейл-брендінгу, такі мережі 

створили позитивне враження у споживачів і тепер асоціюються з якісною 

продукцією. 

Вітчизняні рітейлери намагаються зібрати інформацію про споживачів 

усіма доступними способами. Це може бути аналіз історії онлайн-покупок, дані, 

які клієнти вказують при заповненні рекламних анкет, інформація з дисконтної 

картки. Все це дозволяє запропонувати товар, який потрібен конкретному 

покупцеві. Так впроваджується індивідуальне обслуговування. Наприклад, в 

США є торговельна мережа класу люкс «Neiman Marcus», яка створила 

спеціальний сервіс, покупець зайшовши до магазину, система NM Service 

відразу сповіщає торговельний персонал про переваги конкретного клієнта. 

Схожим чином діє соціальна торгова платформа Glimpse. Дана платформа 

аналізує «лайки» користувача в соціальних мережах і, на основі цих даних, 

складає індивідуальний каталог товарів, який пропонує користувачеві мережа. 

Варто відзначити, що серед світових мереж популярністю користується 

платіжна система PayPal. Нещодавно вона випустила чіп-зчитувач під назвою 

PayPal Here Chip Card, який дозволяє оплачувати рахунки за допомогою карт 

стандарту платежів EMV (Europay / MasterCard / Visa) і магнітних карт. Також з 

його допомогою можна здійснювати NFC-платежі (Near Field Communication) 
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систем Apple Pay, Android Pay і Samsung Pay. Популярністю користується 

смарт-термінал Poynt, який підтримує платежі за допомогою магнітний карт, 

карт EMV, NFC і QR-кодів [2]. 

Така бездротова технологія дозволяє проводити безконтактний обмін 

інформацією між мобільними телефонами, платіжними терміналами та іншими 

пристроями на близькій відстані (3-5 см). Тому популярність мобільних 

платежів постійно зростає. Інститут Попиту (Нью Йорк), провів дослідження і 

висунув припущення, що за наступні 10 років, обсяг безготівкових операцій 

виросте до 10 млрд. дол. 

У 21 столітті покупці добре проінформовані за допомогою інтернету. Для 

них не складає труднощів дізнатися, скільки коштує товар в різних магазинах, 

ознайомитись з відгуками і порівняти якість продукції.  

Таким чином, спостерігається посилення боротьби рітейлерів за 

споживачів. При цьому, щоб бути конкурентоспроможними, необхідно 

поліпшити якість обслуговування, використання нових систем лояльності, а 

активний вплив на ритейл нададуть інноваційні технології. 
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Однією з найбільш проблемних питань є неконтрольоване накопичення 

відходів, утворення стихійних сміттєзвалищ та, у зв’язку з цим, значне 

забруднення довкілля. Окрім того втрачається цінна вторинна сировина, яка 

може бути використана у різних галузях промисловості. Питання утилізації 

відходів необхідно вирішити та гармонізувати політику поводження з 

відходами з європейськими вимогами. 

Для України, як і для багатьох країн світу, гостро стоїть проблема 

накопичення відходів. Лише вивчивши зарубіжний досвід, можна зрозуміти 

шлях розробки інноваційних методик утилізації відходів, адже ця проблема є 

актуальною в усьому світі [1].  
Так, у країнах Європи спалюють 20-25 % так званих комунальних 

відходів, в Японії – біля 65, в США – біля 15 %. Проте, технологія прямого 
спалювання є екологічно небезпечною, оскільки супроводжується викидом 
токсичних речовин в довкілля [2].  

https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/glavnye-trendy-ritejla.html
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В Японії запроваджено комплексну переробку сміття на 
сміттєпереробних підприємствах. Біля 2/3 сміття спалюється, частка 
рециклінгованих відходів щорічно збільшується (на сьогодні – це біля 17 %), 
кількість захоронених відходів зменшується (біля 18 %). Переробка відходів – 
галузь, яка найбільш динамічно розвивається в сучасній Японії. Сприяння 
утилізації побутових відходів та рециклювання сировини оголошено одним із 
пріоритетів державного регулювання [3].  

В Швеції розроблено біотехнологію розщеплення пластику з 
використанням ферменту грибків, який здатен розщеплювати полімери на 
прості мономерні елементи. Таким чином забезпечується «колообіг пластику»: 
відхід одного продукту є сировиною для іншого. 

В Великобританії розроблено та успішно діє технологія переробки 
харчових відходів на енергію шляхом їх анаеробного розщеплення. З цією 
метою використовують бактерій і одержують біогаз та біодобрива.  

У Синґапурі впроваджено технологію виробництва енергоблоків із 
сміття. Завдяки цій технології Синґапур виробляє 2500 МВт-годин 
електроенергії за добу. 

У Південній Кореї спеціальна пневматична каналізація забирає сміття 
безпосередньо з квартир. Через підземні труби воно транспортується до 
сортувальних механізмів. У майбутньому воно постачатиметься на завод, що 
вироблятиме з цього сміття газ. 

В Індії розроблено та діє технологія переробки пластика, яким замінюють 
битум, що іде на виробництво асфальту. За індійською технологією, з 
пластикових відходів в конструкції дороги можна замінити близько 15 % 
бітуму. На сьогоднішній день побудовані тисячі кілометрів доріг [4].  

Українськими вченими розроблено ряд інноваційних методик утилізації 
відходів. Використання цих методів дозволить не лише утилізувати тверді 
побутові відходи не забруднюючи довкілля, а й також отримати цінну сировину 
для повторної переробки, яка втрачалась при використанні застарілих методів. 
Застосування сучасних інноваційних методів дасть змогу вирішити проблему 
твердих побутових відходів для всіх категорій населених пунктів.  
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Частка лісової і деревообробної промисловості в усьому промисловому 

комплексі України досить низька (менше 2,5 %), галузь не задовольняє потреб 

національної економіки і населення в багатьох важливих видах продукції. Це 

пов'язано, насамперед, з обмеженою сировинною базою: невисока лісистість 

(лісами вкрито 14 % території країни), переважання лісів з обмеженим 

експлуатаційним значенням, невеликі заготівлі лісу [1]. Потреби галузі 

покриваються за рахунок власних ресурсів лише на третину, решта деревини 

завозиться (переважно з Росії). 

Основою розвитку галузі є лісове господарство. Воно займається 

розведенням (насадженням), упорядкуванням, захистом та охороною лісів; 

розвинене в усіх регіонах України, найбільше – у Карпатах і на Поліссі. Не 

відповідають потребам і обсяги лісонасаджень; оптимальної лісистості (19 %) в 

Україні можна досягти, якщо виростити додатково ліси на площі 2,8 млн. га. Це 

означає, що у найближчі 10 років площі лісів треба щорічно збільшувати на 

250-280 тис. га (у 6 разів більше, ніж зараз) [2]. 

Лісозаготівельна промисловість проводить вирубування, вивіз і первинну 

обробку деревини. Її продукція – ділова деревина, яка використовується у 

деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості, будівництві. Щорічний 

обсяг деревини, що заготовляється в Україні, становить 12-15 млн. м
3 

[3]. В 

останні роки зменшилося споживання деревини у промисловості і будівництві, 

але помітно збільшилося постачання деревини для населення. В Україні 

лісозаготівельна промисловість розвинена в лісових районах – у Карпатах і на 

Поліссі. 

Деревообробна промисловість поділяється на лісопильну, фанерну, 

меблеву, виробництво деревостружкових плит, сірників, будматеріалів. 

Лісопильна промисловість постачає пиломатеріали і тяжіє у своєму розміщенні 

до лісозаготівель (Чернівці, Берегомет, Брошнів, Вигода, Рахів, Свалява, Стрий 

– у Карпатах, Костопіль, Ковель та ін. – на Поліссі). 

Фанеру виготовляють з берези, підприємства тяжіють до сировини (Львів, 

Костопіль, Оржів). 

Деревостружкові плити виготовляють для потреб меблевої промисловості 

переважно в лісових районах, найбільші центри – Свалява, Тересва, Костопіль, 

Київ. 

Меблева промисловість виробляє майже половину продукції 

деревообробної промисловості. Тяжіє вона до споживача. Центрами 

виробництва меблів є, практично, всі великі міста держави та ряд середніх і 

малих міст. Найбільші підприємства розміщені у Києві, Харкові, Львові, 

Ужгороді, Сваляві, Чернівцях, Дніпропетровську [4]. 



325 

Целюлозно-паперова промисловість розвивається в лісових районах, у 

місцях, де є електроенергія і вода. Найбільші підприємства – Жидачівський 

картонно-паперовий комбінат (Львівська область), Рахівська (Закарпатська 

область) і Корюківська (Чернігівська область) картонні фабрики, Понінківська 

паперова фабрика (Хмельницька область), Херсонський та Ізмаїльський 

целюлозні заводи, Малинська (Житомирська область) і Дніпропетровська 

паперові фабрики та ін. 

Підприємства галузі задовольняють потреби України у такій продукції 

тільки наполовину. 

Лісохімічна промисловість продукує кормові дріжджі, синтетичні смоли, 

оцтову кислоту, метиловий спирт, скипидар та ін. Сировиною для неї є відходи 

від лісозаготівельної І деревообробної промисловості (гілки, живиця, тирса та 

ін.), тому виробництва зосереджені у лісопромислових районах. Найбільші 

підприємства розміщені у Карпатах (Великий Бичків, Вигода, Свалява, 

Перечин), на Поліссі (Славута, Коростень, Клевань). 

Основні проблеми розвитку лісової і деревообробної промисловості – 

дефіцит сировини та її некомплексна переробка. Важливі напрямки розвитку 

галузі – раціональне використання лісових ресурсів, модернізація підприємств, 

створення безвідхідних виробництв. 
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Трикотажні полотна застосовуються практично у всіх сферах життя 

людини. З трикотажних полотен виготовляють побутовий та спеціальний одяг. 

Трикотажні вироби побутового призначення, що нині представлені на ринку, 

вражають широтою і різноманітністю асортименту.  

Для забезпечення конкурентних переваг виробники намагаються 
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створити вироби, яким характерні унікальні властивості, сировинний склад, 

структура полотна, обробка, оздоблення. Серед існуючих напрямків 

поліпшення якості трикотажної продукції можна виділити, ті, що стосуються 

удосконалення саме полотен:  

– застосування нових видів сировини;  

– впровадження нових технологічних прийомів і принципів в’язання 

полотен на основі різноманітних оригінальних переплетень, шляхом створення 

нових структур полотна;  

– використання нових видів обробки. Вкладення тонких хімічних волокон 

дозволяє замінити дефіцитну тонковолокнисту бавовну і при створенні 

змішаних тканин дозволяє надати готовим виробам достатню комфортність і 

значно поліпшити споживні властивості:  

– незминальність збільшується в 1,5 рази;  

– усадка після прання зменшується в 2 рази;  

– стійкість до стирання підвищується в 1,5-2 рази [1].  

До традиційних трикотажних полотен належать гладь, інтерлочні, 

платувальні, плюшеві, футеровані поперечнов’язані полотна та платувальні, 

утокові, філейні та плюшеві основов’язані. Розробка нових переплетень для 

трикотажних виробів пов’язана як з підвищенням рівня їх художнього 

оформлення, так і з поліпшенням споживних властивостей (зносостійкості, 

формостійкості, гігроскопічності). Також зростає виробництво полотен з малою 

розтяжністю, високою пружністю, малою усадкою. Такі полотна різноманітних 

структур виробляють із застосуванням текстурованих ниток типу кримплен, 

мелан, мерон з подальшою термофіксацією.  

Основов’язані полотна з ефектом вишивки створюються в результаті 

додавання в полотно гумових жилок або ниток спандекс, що створюють 

об’ємно-просторову форму.  

Кулірна гладь – виробляється з 100 % бавовни, має лицьову і виворітну 

сторони. Поверхнева густина 130-260 г/м
2
. Кулірна гладь якості рінг, порівняно 

з пеньє, має більш грубу і жорстку фактуру, тому здається щільнішою. Кулірна 

гладь якості опенед є гіршою за якістю, оскільки не проходить обробку 

поверхнево-активними речовинами, на дотик є найбільш сухою. Однією з 

модних тенденцій оформлення фактури трикотажного полотна є використання 

багатопланового візерунка з поєднанням різних кольорових та структурних 

ефектів, створення ефекту нашарування. Трикотажні полотна переплетення 

кулірна гладь зі складним, фактурним ефектом призначені для широкого 

асортименту модного жіночого одягу. 

Інтерлок – пружне еластичне трикотажне полотно з подвійною 

структурою. При розтягуванні відновлює колишні розміри. Полотно 

виготовляється з 100 % бавовни, з суміші і синтетичних волокон, поверхневої 

густини 160-260 г/м
2
. Застосовується при пошитті дитячих і спортивних 

костюмів, джемперів.  

Ластик – еластичне трикотажне полотно з переплетенням ластик 1х1 

(рібана), ластик 2×2 або 3×3 (кашкорсе). Склад полотна – бавовна з лайкрою, 

бавовна з лайкрою і поліестером. Поверхнева густина рібани 200-210 г/м
2
 , 
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кашкорсе 210–300 г/м
2
. Застосовується для пошиття дитячих виробів і 

використовується в якості додаткових деталей.  

Піке – в основному виробляється з 100 % бавовни, рідко буває з 

додаванням 35 % поліестеру. Найпоширеніша поверхнева густина 220 г/м
2
. Це 

щільне, грубувате на дотик полотно, яке використовують для пошиття сорочок 

«поло». Лицьовий бік у вигляді рубчиків або сот.  

Махровий (плюшевий) трикотаж – трикотажне полотно з петельним 

ворсом. Ворс може бути як з одного, так і з двох боків. Застосовується для 

виготовлення халатів, домашніх і спортивних костюмів. Поверхнева густина: 

200-280 г/м
2
.  

Футер з начосом і без начосу – щільне формостійке трикотажне полотно, 

гладке з лицьового боку і з начосом або петлями з виворітного. Звичайний 

склад: 100 % бавовна з добавками поліестеру або лайкри. Поверхнева густина 

210-330 г/м
2
.  

На разі попитом також користуються наступні трикотажні полотна.  

«Холодна» віскоза («масло») – один з найвідоміших видів сучасного 

полотна з віскози. Полотну властиві характерний відлив і відносно низька 

незминальність.  

Мультиріп («компьютерка») – тонке ажурне полотно з наскрізним 

сітчастим малюнком. Використовується для нижньої білизни та інших виробів.  

Капітоне – це утеплене, тришарове трикотажне полотно з ефектом стібка 

у вигляді ромба. Має хорошу повітропроникність. Волокнистий склад – 100 % 

бавовна або бавовна 95 % з лайкрою 5 %. 

Гіпелі – це трикотажне полотно на базі кулірної гладі з додатковими 

утоковими нитками з поліуретану, що не утворюють петель. Дані нитки 

забезпечують опуклість малюнків на поверхні і підвищують еластичність. 

Волокнистий склад – бавовна 90 % з лайкрою 10 %. Поверхнева густина до 200 

г/м
2
.  

Селанік – трикотажне полотно з бавовняних і синтетичних волокон. 

Лицьова сторона з вираженою кіскою, внутрішня – начісування, що не дозволяє 

зовнішньому шару тягнутися. Склад – 100 % бавовна, бавовна з поліестером, 

акрил. Використовується для виготовлення спортивного одягу.  

Велюр – полотно середньої щільності, з дуже густим і м’яким ворсом на 

лицьовій стороні. Застосовується для пошиття дитячого та спортивного одягу, 

одягу для будинку.  

Термовелюр, або фліс, – трикотаж з поліестерових волокон в чистому 

вигляді або з додаванням натуральних волокон. Матеріал може мати ворсову 

поверхню з однієї або з обох сторін. Термовелюр застосовують для 

виготовлення спортивного одягу, курток, штанів, головних уборів.  

Велсофт – «легке» трикотажне полотно на базі кулірної гладі з дуже 

м’яким високим ворсом. Волокнистий склад – 100 % поліефірне волокно. Часто 

використовується для пошиття халатів, пледів.  

Стрейч, стрейч-кулір – еластичне полотно з лайкрою, стійке до 

деформації, використовується для літнього облягаючого асортименту та 

білизни.  
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Светшірт – трикотажне полотно з начосом на виворітній стороні. 

Виготовляється з бавовни або в суміші з іншими волокнами [2].  

Отже, розробка сучасних трикотажних полотен, що володіють 

поліпшеними споживчими і техніко-економічними властивостями, можлива 

завдяки використання нових технологій виготовлення, сировини. Головною 

тенденцією є виробництво трикотажних полотен з властивостями, що 

зумовлюють тривале збереження форми готового виробу, а також розширення 

асортименту за рахунок створення полотен з новими структурами.  

 

Список використаної літератури: 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РИНКУ БІОЕЛЕКТРОНІКИ 

 

Біоелектроніка (bioelectronics) – один з напрямів біоніки, вирішує 

завдання електроніки на основі аналізу структури і життєдіяльності живих 

організмів. Біоелектроніка охоплює проблеми вивчення нервової системи 

людини і тварин і моделювання нервових клітин (нейронів і нейронних сіток) 

для подальшого вдосконалення електронної обчислювальної техніки, техніки 

зв'язку, розроблення нових елементів і пристроїв автоматики і телемеханіки [1]. 

Дослідження нервової системи (nervous system) показали, що вона має ряд 

цінних особливостей і переваг перед найдосконалішими обчислювальними 

пристроями. Основними з них є: 

а) досконале і гнучке сприйняття зовнішньої інформації незалежно від 

форми, в якій вона поступає; 

б) висока надійність, значна перевищуюча надійність технічних систем 

(останні виходять з ладу при обриві в ланцюзі одного або декількох елементів; 

при загибелі ж мільйонів нервових клітин з мільярдів клітин, що становлять 

головний мозок, роботоздатність системи зберігається); 

в) мікромініатюрність елементів (при кількості елементів 1010-1011 об'єм 

мозку людини складає 1,5 дм
3
; сучасний пристрій на транзисторних структурах 

з таким же числом елементів зайняв би об'єм в декілька сотень кубічних 

метрів); 

г) економічність роботи (споживання енергії мозком людини не 

перевищує декількох десятків ватів); 

д) високий ступінь самоорганізації (self organization), швидке 

пристосування до нових ситуацій, до зміни програм діяльності [2]. 

Нервова система складається з клітин, що одержали назву нейронів. 

Нейрони, де б вони не знаходилися, мають однакову структуру і зразково 

однакові логічні характеристики. Вони є найбільш універсальним логічним 
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елементом. На основі нейронів будуються прості і впорядковані нейронні сітки, 

вказуючі на той, поки що недосяжний в техніці факт, що за допомогою єдиного 

елементу можна побудувати систему, здатну виконувати складні завдання, які 

звичайно вирішує людина. 

Для технічної реалізації ряду складних нейронних сіток в першому 

наближенні достатній нейроноподібний елемент, що має аналогічні властивості 

і за своїми функціональними можливостями наближається до біологічних 

рецепторних і деяких видів центральних нейронів. Основним заданням при 

створені такого нейроноподібного елементу є реалізація залежності амплітуди 

(amplitude) імпульсного вихідного сигналу від сумарного імпульсного 

«збудження» на вході. Дослідження показали, що модель нейрона може бути 

виконана у вигляді двох інтегральних мікросхем на МДН-транзисторах [3]. 

У наш час ведуться великі дослідження в різних напрямах біоелектроніки. 

Результати досліджень показують, що використовування явищ живої природи в 

електроніці може привести до нової науковотехнічної революції в цій області 

техніки. 

В області електроніки біотехнологія може бути використана для 

створення поліпшених типів біосенсорів і нових пристроїв, так званих біочіпів. 

Біотехнологія уможливлює створення пристроїв, у яких білки є основою 

молекул, що діють як напівпровідники. Для індикації забруднень різного 

походження останнім часом стали використовувати не хімічні реагенти, а 

біосенсори – ферментні електроди, а також іммобілізовані клітини 

мікроорганізмів. Ферменти мають найвищу чутливість. 

Біоселективні датчики створюють також шляхом нанесення на поверхню 

йоноселективних електродів цілих клітин мікроорганізмів або тканин. 

Наприклад, Neurospora europea – для визначення NH3, Trichosporon brassiacae – 

для визначення оцтової кислоти [4]. 

Як сенсори використовують також моноклональні антитіла, що володіють 

винятково високою вибірковістю. Лідерами у виробництві біодатчиків і біочіпів 

є японські компанії, такі як Hitachi, Sharp. Наприклад, компанія Hitachi на 

початку 90-х ХХ сторіччя років створює проектну груп чисельністю в 200 

чоловік винятково для робіт в області біоелектроніки. Компанія Sharp 

проводить дослідження з розробки комп'ютерів з біокомпонентами [5]. 

З'являється новий тип напівпровідників, які володіють великою 

провідністю. Провідну функцію здійснюють молекули білків. Такі ферментні 

системи працюють із більшою швидкістю, ніж кремнієві напівпровідники. 

Біочіпи мають невеликі розміри, надійні й здатні до самозбирання. Ще одна 

японська компанія, Sony, запатентувала спосіб виробництва високоякісних 

акустичних систем із целюлози, утвореної бактеріями. Гелеподібна целюлоза 

висушується. Отриманий матеріал має структуру стільника і використовується 

як пласка діафрагма акустичних систем. 

Список використаної літератури: 

1. Berggen M. and Richer-Dahflors A. (2007). Organic bioelectronics. Adv. 

Mater. 19, 3201-3213. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.200700419/full


330 

2. Khodagholy D., Doublet T., Quilichini P., Gurfinkel M., Leleux P., Ghestem 

A. et al. (2013). In vivo recordings of brain activity using organic transistors. Nat. 

Commun. 4, 1-7. 

3. Yao C., Li Q., Guo J., Yan F., Hsing I.M. (2015). Rigid and flexible organic 

electrochemical transistor arrays for monitoring action potentials from electrogenic 

cells. Adv. Health. Mater. 11, 528-533. 

4. Khodagholy D.D., Curto V.F., Fraser K.J., Gurfinkel M., Byrne R., 

Diamond D. et al. (2012). Organic electrochemical transistor incorporating an ionogel 

as a solid state electrolyte for lactate sensing. J. Mater. Chem. 22, 4440-4443. 

5. Macaya D.J., Nikolou M., Takamatsu S., Mabeck J.T., Owens R.M., 

Malliaras G.G. (2007). Simple glucose sensors with micromolar sensitivity based on 

organic electrochemical transistors. Sens. Actuators, B. 123, 374-378. 

 

Зозуля Артем Олександрович, 2 курс, група ТКЛ-ПТБД-21д 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Сіренко С.О. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАРУЧНИХ ГОДИННИКІВ 

 

Раніше наручний годинник вважався аксесуаром для людей з високим 

статусом та зручним інструментом для контролю часу. Але у новому столітті 

розвинутих технологій все змінилося і на арені з’явилися нові гравці. Розумні 

годинники почали активно витісняти механічні за рахунок своєї 

багатофункціональності. 

Аналіз праць вітчизняних фахівців з цієї теми показав, що основні 

питання, яким присвячені дослідження, стосувалися оцінки якості та 

встановлення автентичності годинників. О. Мороз, Т. Артюх [2] визначили 

комплекс споживних властивостей для проведення оцінки якості побутових 

годинників. М. Луй, Г. Голодюк [3] займалися дослідженням якості жіночих 

годинників, що реалізуються в м. Луцьку. Питанням проведення експертизи 

годинників присвячені праці [4, 5]. Зокрема, В. Середницький [4] визначив 

ідентифікаційні ознаки, за якими можна підтвердити автентичність наручних 

годинників швейцарських марок ROLEX та TISSOT. У попередній праці 

авторів [5] розглядалися питання відмінностей між оригіналом та реплікою, а 

також критерії, за якими відрізняють дорогі оригінальні швейцарські годинники 

від їхніх реплік. Проте дослідженню світового ринку годинників з 

виокремленням даних стосовно України та можливих напрямів його розвитку 

протягом тривалого часу не приділялася належна увага. 

До 2013 року годинниковий ринок в Україні активно розвивався, 

дистриб’ютори нарощували свої портфелі брендів, збільшувалась кількість 

магазинів. Але у 2015 році ринок досить помітно просів. І тоді ж почався 

активний ріст нового продукту – розумних годинників. По всіх класичних 

запитах на кшталт «наручні годинники» або «чоловічі годинники» у 2015 році 

був спад у середньому на 20 %. І тільки запити, що характеризують новий 

продукт – смарт-годинники, зросли більше, ніж удвічі [1]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3615373/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.201400406/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.201400406/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.201400406/full
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/jm/c2jm15716k#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/jm/c2jm15716k#!divAbstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400506006125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400506006125
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Важливо враховувати і те, що смарт-годинники охоплюють не всі 

сегменти годинникового ринку. Вони присутні в нижньому та середньому 

цінових сегментах, але в преміальному та люксовому з класичними 

годинниковими марками вони не конкурують просто через відсутність цікавої 

пропозиції. 

І якщо швейцарці усвідомлюють загрозу з боку смарт-годинників і 

намагаються у своїх маркетингових стратегіях відокремити ринок від нового 

продукту, то українські годинникові дистриб'ютори поводяться так, ніби ніяких 

смарт годинників не існує. На сьогодні частотність запиту «Apple Watch» у 

Google втричі перевищує кількість запитів на найпопулярніший годинниковий 

бренд – Casio [1]. 

Використовуючи базові принципи традиційного виготовлення 

годинників, американська компанія створила продукт, який відрізняється від 

інших. Але в той же момент, його інтерфейс достатньо зручний та знайомий 

користувачам, аби його купили та наділи на свою руку [2, 3]. 

Як наслідок, механічні годинники сильно втратили попит, що обумовлено 

низьким функціоналом та інноваційністю в порівнянні із смарт-годинниками. А 

саме ці параметри є цікавими для сучасної молоді. Механічні годинники, 

зокрема відомих Швейцарських брендів, мають перспективи конкуренції із 

смарт-годинниками тільки орієнтуючись на людей, які дорогими аксесуарами 

підкреслюють свій статус. 

Ринок годинників в Україні формується відповідно до загальносвітових 

тенденцій та є досить динамічним. До 2020 р. відбувалося суттєве збільшення 

виробництва та продажу цієї продукції, зокрема швейцарських годинників. 

Проте паднемія коронавірусу повністю паралізувала цей ринок по всьому світу. 

Оскільки, за даними Федерації швейцарської годинникової промисловості, 

поставки годинників у першому півріччі знизилися на 36 % (до 6,9 млрд. шв. 

фр.), то можна прогнозувати, що до кінця 2020 р. експорт швейцарських 

годинників продовжуватиме скорочуватися (десь на рівні 30 %), оскільки 

захворюваність на COVID-19 і далі продовжує зростати, що змушує країни 

закривати ринки збуту. Можливо, 2021 р. стане стабільнішим для швейцарської 

годинникової індустрії, переважно завдяки китайському ринку, який поступово 

набирає обертів. Що стосується світового ринку смарт-годинників, то він також 

зменшиться з 54,80 млрд. дол. США у 2019 р. до приблизно 52,88 млрд. дол. 

США у 2020 р. Занепад здебільшого буде пов’язаний зі сповільненням 

економіки в різних країнах через спалах COVID-19 та заходи щодо його 

стримування. 
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ПОСТІЛЬНА ЕКОБІЛИЗНА: СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ  

ТА ВЛАСТИВОСТІ 

 

Проблема екологічної безпечності текстильних матеріалів і виробів 

білизняного призначення в даний час є однією з актуальних, що, на наш погляд, 

обумовлено цілим рядом причин, основні з яких такі [1]:  

– шкіра людини вкрай чутливо реагує на неякісну постільну білизну, в 

якій можуть міститися сполуки важких металів, хлорорганічні сполуки та інші 

шкідливі речовини. Всі вони можуть потрапляти до текстильних виробів 

внаслідок багаточисельних оброблень (вибілювання, фарбування, апретування 

тощо) текстильних матеріалів у виробничих умовах;  

– чимала кількість публікацій, в яких розглядаються питання екологічної 

безпечності текстильної сировини (волокон, ниток, барвників, ТДР, хімікатів); 

технології текстильного виробництва (прядіння, ткацтва, в’язання, оброблення 

та ін.); дотримання екологічних правил зберігання, транспортування, експлуа-

тації та утилізації інтер’єрних текстильних виробів [1-4];  

– недосконалість чинної нормативної документації, в якій би 

регламентувалися сучасні вимоги до асортименту, властивостей, рівня якості та 

екологічної безпечності білизняних текстильних матеріалів і виробів, а також 

методів, критеріїв, методик їх оцінювання та контролю їх властивостей і рівня 

якості.  

Головним критерієм під час вибору постільної білизни звичайно є 

волокнистий склад текстильного матеріалу, з якого виготовлені вироби для сну. 

Згідно з еколого-гігієнічними вимогами, які затверджені у санітарних правилах 

і нормах, постільна білизна, зокрема для дітей, повинна виготовлятися 

винятково з натуральної сировини.  

Найчастіше використовуються бавовна, льон чи шовк. У свою чергу, 

властивості текстильних матеріалів повинні забезпечувати виконання 
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найважливіших вимог до постільної білизни [2]:  

– екологічна безпечність (відсутність токсичності та потенційних 

алергенів);  

– гігроскопічність, повітропроникність, вологовіддача;  

– стійкість до багаторазового прання;  

– зносостійкість, формостійкість, м’якість, відповідна теплоізоляція тощо.  

Постільна білизна, виготовлена з натуральної сировини, є найбільш 

гігієнічною, порівняно з постільною білизною, яка виготовлена з хімічних 

волокон та ниток, що може призводити до хронічних алергій, шкіряних 

захворювань, загрози захворювання на астму, головного болю та ін.  

Варто зауважити, що сьогодні особливо актуальною на українському 

ринку є високоякісна постільна білизна з бамбука. Дослідження показали, що 

білизна з бамбука порівняно з традиційною бавовняною і лляною володіє 

багатьма перевагами, а саме [3]:  

– антимікробні властивості, тому що бамбукове волокно містить  

– природний компонент «bamboo kun», завдяки якому відбувається 

запобігання розмноженню патогенних мікроорганізмів;  

– гігроскопічні властивості, які дають можливість постільній білизні 

створювати комфортні умови для сну, адже бамбукове волокно має пористу 

структуру, добре вбирає вологу, а також випаровує її;  

– висока м’якість, тому що бамбукове волокно є м’якішим від бавовни і за 

якістю є схожим до шовку;  

– міцність і висока зносостійкість;  

– екологічна безпечність, оскільки бамбукове волокно є натуральним і 

екологічно чистим, а бамбук культивує в екологічно чистих районах, швидко 

росте і не потребує добрив. У результаті досліджень з’ясувалося, що більшість 

мікроорганізмів на поверхні матеріалу з бамбукового волокна гине, і з часом 

цей ефект зберігається навіть після багаторазового прання. З бамбукового 

волокна виготовляють не тільки високоякісну постільну білизну, але й 

наповнювачі для подушок і ковдр [3].  

Останніми роками на ринку постільної білизни набули популярності й 

інші види натуральних волокон, які володіють екологічними властивостями і 

відповідають вимогам постільної білизни: легкість, антибактеріальність, 

гігроскопічність, зносостійкість, термоізоляція тощо [4].  

Варто зауважити, що сьогодні багато зарубіжних фірм випускають 

постільну білизну з манільського прядива, коноплі, кокосового волокна, джуту, 

рамі і сизалю. «Волокнами-новинками» у виробництві постільної білизни є: 

кропива; кипарис Хиноки; волокно, виготовлене з торфу, та ін. Кропива – це 

натуральне ековолокно, яке володіє гігроскопічними властивостями, а також 

має високу міцність і теплоізоляційну здатність. Важливою ознакою є те, що 

рослині під час зростання не потрібні ні вода, ні пестициди для пришвидшення 

росту.  

Кипарис Хиноки – ековолокно, яке характеризується антибактеріальними 

властивостями, волокно також володіє лікувальними властивостями і має 

сприятливу дію на організм людини. Дане волокно отримується з відходів 
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дерева кипарис під час його переробки.  

Торф, що використовується як текстильне волокно, а також як добриво і 

горюча речовина, є екологічно чистою сировиною. Волокна, отримані з торфу, 

мають трубчасту структуру, тому постільні вироби з них є легкими, 

характеризуються високими гіроскопічними та теплоізоляційними 

властивостями. Також необхідно зазначити, що волокна з торфу володіють 

антисептичними властивостями та є гіпоалергенними.  

Волокна з шкарлупи кокосів характеризуються термозберігаючими і 

дезодоруючими властивостями. Завдяки своїй пористій структурі, виготовлені з 

них вироби мають високу гігроскопічність і є легкими, а також 

гіпоалергенними.  

В Японії також навчилися випускати текстильне волокно з відходів 

виробництва цукру із цукрового очерету. Наприклад, якщо це волокно 

об’єднати з кокосовим та бавовняним волокном, то можна отримати текстильні 

матеріали з новими властивостями. Такі текстильні матеріали є на дотик 

сухими і водночас освіжаючими, «дихаючими», з відповідними 

антибактеріальними і дезодоруючими характеристиками.  

Що стосується апоцинума (різновид конопель), то це волокно навчилися 

виробляти в Китаї ще в древні часи. Воно схоже на шовк, на дотик нагадує 

бавовну і володіє міцністю льону. Вирощування цієї рослини дозволяє боротися 

також зі спустілістю земель. Волокна з апоцинума мають лікувальні 

властивості та знижують артеріальний тиск.  

Необхідно зазначити, що наведені вище ековолокна використовують не 

тільки для виробництва постільної білизни, а також для натільної. Важливу 

роль, окрім використовуваних волокон для виробництва постільної білизни, 

відіграє оброблення текстильних матеріалів (основне, кінцеве, спеціальне). На 

нашу думку, для фарбування постільної білизни повинні використовуватися 

нетоксичні марки синтетичних барвників та препарати для її вибілювання. 

Останнім часом у світі, все частіше стали застосовувати для фарбування 

постільної білизни рослинні екобарвники.  

Постільна білизна, пофарбована рослинними екобарвниками, 

характеризується високою екологічною безпечністю, а також їй можуть 

надаватися під час фарбування нові властивості: лікувальні, антимікробні та ін. [1].  

Отже, використання різних видів ековолокон для виробництва постільної 

білизни дозволяє розширити і збагатити існуючий її асортимент, надати нові та 

розширити існуючі функціональні властивості, а також отримати на цих 

матеріалах і виробах нові корисні ефекти: лікувальні, антимікробні тощо.  
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Полімерні матеріали стали невід’ємним атрибутом сучасного життя. 

Збільшення та поширення асортименту виробів із полімерних матеріалів 

пов’язано з певними перевагами, зокрема, їх дешевизною, можливістю 

швидкого й зручного фасування і транспортування продуктів, збільшенням 

терміну їх зберігання та захистом від біологічного забруднення. Проте 

переважна більшість полімерів містять хімічні сполуки, які утворюються в 

процесі синтезу і потенційно спроможні негативно впливати на стан довкілля 

Основними шкідливими компонентами пластмаси є бісфенол А, фталати. 

Речовини можуть проникати в організм шляхом прямого контакту з 

пластмасою або через вживання їжі та напоїв, які є в пластмасовій тарі. Жир, 

що міститься у продуктах, здатен екстрагувати деякі хімічні компоненти з 

пакувального матеріалу чи посуду. Вони порушують роботу мозку, щитовидної 

залози, репродуктивної системи. Особливу та найбільш значну шкоду ці 

речовини можуть нести в ранньому віці, а також при формуванні та розвитку 

плоду в утробі матері. Бісфенол А також може викликати вроджені дефекти та 

затримки фізичного розвитку у дітей, провокує рак, діабет, ожиріння, синдром 

дефіциту уваги [1]. 

В пляшки для води нічого, крім води, повторно наливати не можна. 

Експерти вважають, що пляшковий пластик зберігає нейтральність тільки за 

відсутності кисню, поки вода зберігає свій первісний хімічний склад. Як тільки 

пляшку відкривають, вода і пластик швидко змінюють свої властивості. 

Використані вироби з полімерних матеріалів важко утилізувати, при 

цьому, в процесі утилізації чиниться істотний негативний вплив на стан 

довкілля. Полімери становлять близько 20 % з прогресуючим зростанням до 30 

% від загальної маси комунальних відходів країни. Відходи з полімеру 

складають одну з основних проблем забруднення навколишнього середовища 

нашої країни. 

Проблема відходів має високу гостроту через низьку швидкість їхнього 

розкладання. Папір руйнується через 2-10 років, консервні банки майже за 100 

років, поліетиленові матеріали – за 200 років, пластмаса – за 500 років, а скло 

для повного розкладу вимагає 1000 років [2]. 

В Україні лише 10 % відходів полімерних матеріалів переробляються, 

решта накопичуються на полігонах та місцевих сміттєзвалищах. При 

спалюванні полімерні матеріали забруднюють навколишнє середовище 



336 

отруйними речовинами – діоксинами та іншими токсичними речовинами, дуже 

шкідливими для здоров’я людини. 

Підвищення якості, надійності та подовження термінів експлуатації 

виробів із полімерних матеріалів забезпечується удосконаленням технології їх 

виготовлення, зміноюкомпозиційного складу із введенням 

високотехнологічних інгредієнтів, крім того одночасно розвиваються та 

ускладнюються методи обробки полімерних відходів, які отримуються під час 

виробництва та після закінчення термінів експлуатації полімерних виробів. 

Природоохоронне законодавство низки країн світу, яке поступово стає 

жорсткішим до проблем зростання використаної полімерної маси, вимагає 

максимально забезпечити використання та переробку відпрацьованих 

полімерних виробів та сировини. Законодавством України визначено 

пріоритетні напрямки з використання полімерних відходів – вторинної 

сировини, для утилізації та переробки яких у країні розробляють відповідні 

технології та існують виробничо-технологічні й економічні передумови [3]. 

Відомо, що популярність використання пластмас обумовлена низкою цінних 

споживчих властивостей, а також економічністю формування виробів із них. 

Пластики є серйозними конкурентами склу та кераміці. До прикладу, при 

виготовленні скляних пляшок необхідно використати на 21 % більше енергії, 

ніж на аналогічні пластмасові. Разом із цим виникає проблема, пов’язана з 

утилізацією відходів, яких існує понад 400 різноманітних видів, що з’являються 

у результаті використання полімерної продукції. Вирішення питань щодо 

полімерних відходів шляхом їх знищення вимагає значних капітальних 

вкладень та енергетичних ресурсів [4]. Проте проблема відходів полімерної 

сировини є актуальною не тільки з позицій охорони навколишнього 

середовища, але й пов’язана з питаннями дефіциту сировини та зменшенням 

енергозатрат під час виготовлення полімерної продукції. Використання відходів 

полімерних виробництв дозволяє суттєво зекономити первинну сировину 

(нафту, газоподібні вуглеводні) й електроенергію. 

Утилізація використаних полімерних упаковок, виробів, відходів 

виробництв та пізніша їх рециркуляція як додатків до аналогічних пластичних 

матеріалів гальмується у зв’язку із недостатнім вивченням впливу забруднень, 

що супроводжують процеси використання такої вторинної сировини. 

Невизначеність у санітарно-гігієнічних питаннях, тривалості деяких етапів 

життєвого циклу продукції із додатками вторинної сировини, активності 

процесів старіння та напрямків зміни фізичних і хімічних властивостей 

спонукає до проведення широкомасштабних досліджень такої продукції 

(виробів). Одним із головних завдань досліджень полімерних виробів із 

вторинної сировини є встановлення відповідності їх фізико-механічних 

характеристик. Такі дослідження проводяться на всіх етапах життєвого циклу 

продукції, водночас під час виготовлення використовуються різні композиційні 

склади, що дає змогу провести порівняння результатів застосування різних 

компонент [5]. 

Запобігання інтенсивній деструкції матеріалу виробів із додатками 

вторинної сировини можливе у випадку введення у композицію компонент, що 
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послаблюють або унеможливлюють процеси активного кристалоутворення в 

полімерній матриці – додавання «сліпу» або пластифікатора, а також 

зменшення кількості мінеральних або синтетичних наповнювачів чи інших 

речовин, що сприяють кристалізації полімерної матриці. 
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Цей напрямок електроніки пов'язаний з теорією і практикою створення і 

застосування негатронів – електронних приладів, що мають у визначеному 

режимі негативне значення основного диференціального параметра (негативних 

ємності, індуктивності та опору). Зараз розроблені різні види негатронів. Тільки 

напівпровідникових негатронів створено більше двох десятків різновидів. 

Серед них найпотужніші надвисокочастотні (НВЧ) прилади – лавинопролітні 

діоди, надшвидкодіючі ключі на лавинних транзисторах, найпотужніші 

струмові напівпровідникові перемикачі на диністорах і тиристорах. 

Освоєння НВЧ-діапазону дало поштовх до пошуку нових фізичних 

ефектів і напівпровідникових приладів, що мають негативний опір. Зусилля 

насамперед були спрямовані на створення напівпровідникових негатронів, що 

мають негативний опір на надвисоких частотах у надвисокочастотному 

діапазоні. Початком пошуку шляхів створення таких НВЧ-приладів було 

покладено статтю Шоклі, опубліковану в 1954 році. Автор викладає ідею 

двохелектродного приладу з негативним опором, що виникає завдяки ефекту 

часу прольоту. Як перший приклад він розглядає «діод із затримкою 

неосновних носіїв». У запропонованій ним p + -n-p чи (n + -p-n)-структурі, 

неосновні носії, що інжектуються із p + - n-переходу, дрейфують до іншого p-n-

переходу, затримуючись при цьому на час, рівний часу прольоту. Інший 

прилад, запропонований Шоклі, являє собою p-n-p структуру, що 

використовується в режимі прокола, щоб забезпечити 18 її уніполярність. Ці дві 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/187/98
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структури надзвичайно схожі на інжекційнопролітні діоди (Injections polity 

diode), що з'явилися пізніше, (ІПД) [1]. 

У тій же статті Шоклі обговорює можливість створення 

двохелектродного приладу, що являє собою просто однорідний напівпровідник, 

у якому під дією сильного електричного поля можуть спостерігатися 

відхилення від закону Ома, що приводять до виникнення негативного 

диференціального опору. Відхилення від закону Ома (law ohm) виражається в 

зниженні швидкості носіїв зі збільшенням напруженості поля, тобто в появі 

ділянки негативної диференціальної рухливості. Однак практичної реалізації ця 

ідея не одержала через низку теоретичних недоробок. І тільки в 1963р. Ганом 

були отримані перші експериментальні дані про існування пролітних коливань, 

пов'язаних з цією властивістю у GaAs і ІnР. А прилади, що використовують цей 

ефект, одержали найменування «діоди Гана» чи «прилади на ефекті об'ємного 

негативного опору» [2]. 

Цікавий двохелектродний прилад з негативним опором, діючий на 

новому принципі – тунельний діод, був відкритий у 1957 р. японським фізиком 

Есакі. На прямій ділянці ВАХ дуже вузького германієвого p-nпереходу (тобто 

переходу, створеного на сильнолегованому матеріалі) була виявлена ділянка 

негативного опору скінченної величини. Така характеристика виходить в 

результаті польової емісії (тунелювання) електронів через вузький збіднений 

шар. Варто помітити, що тунельний діод не виправдав надій, оскільки від нього 

не вдалося одержати великої вихідної потужності. 

У 1958 р. Рід запропонував використовувати для генерації НВЧ 

потужності діод з багатоскладовою n + -p-p- - структурою. У цьому приладі 

використовується поєднання ефектів лавинного множення, заснованого на 

ударній іонізації, і часу прольоту електронів. Тому прилад був названий 

ІMPATT-діод (Іmpact Avalanche and Transіt Tіme). Однак запропонована ним 

спеціальна конструкція діода виявилася занадто складною, її вдалося втілити в 

життя тільки в 1964 р. 

В СРСР ці прилади одержали назву «лавинопролітні діоди (ЛПД)» і були 

відкриті А.С. Тагером і його співробітниками в 1959 р. За кордоном перше 

повідомлення про практичну реалізацію ЛПД було опубліковано в 1965 році. 

Подальшим розвитком ЛПД є ТРАПАТТ-діод (Тrаpped Plasma Avalanche-

and-Transіt Tіme, що означає «лавинопролітний діод із захопленням плазми»). 

Для реалізації ТРАПАТТ-режима, відкритого в 1966р. необхідна дуже складна 

взаємодія між приладом і НВЧ-схемою. Наприклад ТРАПАТТ – підсилювач 

вимагає настроювання за гармоніками і субгармоніками, а також використання 

ЛПД-режиму для запуску. Незважаючи на складність самого приладу і 

відповідної схеми, ТРАПАТТдіоди відіграють провідну роль у фазованих 

антенних ґратках (ФАГ), 19 оскільки забезпечують можливість одержання 

високої імпульсної потужності на НВЧ (більше 100 Вт), більшого коефіцієнта 

заповнення (1-20 %), високого ККД (більше 25 %) і ширини смуги пропускання 

в підсилювачах не менше 15 % [3]. Однак цим приладам властиві і деякі 

недоліки: 

– процесу ударної іонізації властиві значні шуми, тому підсилювачі і 
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генератори на їхній основі будуть також мати великі шуми; 

– процес ударної іонізації вимагає більшої потужності для одержання 

значних електричних полів. 

В 1971 р. вперше була отримана генерація у НВЧ-діапазоні за допомогою 

інжекційно-пролітних діодів (ІПД), теоретичні основи роботи якого були 

обґрунтовані ще в 1954 році Шоклі. У ряді публікацій ці діоди одержали назву 

«БАРИТТ-діоди» (Barrіer Іnjectіon Transіt Tіme Dіodes). Маючи, як і ЛПД, 

динамічний негативний опір у діапазоні НВЧ, у них не використовується режим 

лавинного множення носіїв і, отже, відсутні недоліки, властиві ЛПД. 

Всі вищерозглянуті діоди з негативним опором призначені для роботи в 

діапазоні НВЧ і здатні працювати при відносно невеликих значеннях 

потужності сигналу і робочих струмах. 

Загальним істотним недоліком усіх вищерозглянутих напівпровідникових 

негатронів є залежність їхнього негативного опору від фізичних властивостей 

напівпровідникових кристалів і фізичних процесів у них. А прагнення 

реалізувати 100 % внутрішній позитивний зворотний зв'язок всередині кристала 

накладає тверді вимоги до технології виготовлення таких негатронів, створює 

труднощі у виробництві ідентичних приладів і подальшому їхньому 

застосуванні. Ці недоліки при створенні транзисторних негатронів були 

частково усунені шляхом реалізації комбінованого 100 % позитивного 

зворотного зв'язку: частково внутрішнього, за рахунок тимчасової затримки 

неосновних носіїв у базі транзистора; частково, за рахунок введення ланцюга 

зовнішнього зворотного зв'язку. Початком цього напрямку, очевидно, варто 

вважати 1956 р., коли Ямагучі (J. Jamaguchі) досліджував негатрон на 

транзисторі з загальним колектором і індуктивним ланцюгом зворотного зв'язку 

між базою і колектором. В подальшому були досліджені різні модифікації 

такого негатрона, що одержав назву «індуктивний транзистор2, тому що він 

виявився перспективним як напівпровідниковий аналог індуктивності. Слід 

зазначити успішне застосування цього негатрона в різних аналогових НВЧ-

пристроях (активних фільтрах (active filter), генераторах, перетворювачах 

частоти (frequency converter), мультиплексорах, активних антенах та ін.). 

Іншим напрямком негатроніки, спрямованим на подолання недоліків 

однокристальних напівпровідникових негатронів, є створення аналогів 

негатронів на базі різних схемотехнічних комбінацій активних приладів. Їх 20 

можна поділити на три групи. У першій групі об’єднуються транзисторні 

аналоги, що складаються з транзисторів однієї структури. Другу групу 

складають аналоги, виконані на транзисторах різної структури, але не 

складовий еквівалент p-n-p-n-структури. Третя група складається з 

транзисторних еквівалентів p-n-p-n-структури. Використання в таких схемах 

перехресних зв'язків обмежує їхнє застосування частотами до 1 ГГц [4]. 

Зокрема, з бурхливим розвитком твердотільної НВЧ-електроніки 

особливо гостро постало завдання мініатюризації частотовибіркових кіл. 

Розв’язання завдання шляхом використання об'ємних резонаторів, відрізків 

лінії передачі, сегнетоелектричних і феритових резонаторів неможливе, тому 

що їхня добротність зменшується зі зменшенням розмірів. Коливальні контури 
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на базі негатронів таких недоліків не мають, що дозволяє розв’язувати задачу з 

реалізації в одному кристалі декількох десятків високодобротних коливальних 

контурів (фільтрів, LC-генераторів і т.д). Крім R-негатронів ведуться 

дослідження зі створення і застосування C- і L-негатронів. Це прилади або їхні 

схемотехнічні аналоги, що мають за певних умов негативну диференціальну 

ємність C = ∂Q ∂U < 0 або ндуктивність L = ∂ψ ∂i < 0 , відповідно [4]. 

Практичне застосування таких негатронів у наш час не одержало широкого 

поширення і вимагає подальших досліджень і пошуку напрямків їхнього 

ефективного використання. 
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СУЧАСНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ 

 

Проблема накопичення відходів актуальна для багатьох країн світу. 

Необхідність розробки сучасних методів утилізації відходів є дуже актуальною. 

Згідно з Директивами ЄС, політика поводження з відходами, в першу 

чергу, повинна бути спрямована на зменшення їх утворення. Захоронення  

допустиме лише для сміття, яке не має перспектив вторинної переробки. 

Україна поки що лише починає запроваджувати технології утилізації відходів, 

що не забруднюють довкілля. 

Вирішенням проблеми утилізації відходів займалися багато вчених. 

Розробці організаційно-методичних заходів поводження з твердими 

побутовими відходами присвячено працю [1]. Проблему утилізації сміття в 

Україні піднято в роботі [2]. Виробництво енергії з біомаси досліджено в роботі [3]. 

Одержання альтеративної безпечної для навколишнього середовища 

енергії – важлива задача для кожної країни. В цьому плані перші позиції займає 

молекулярний водень, при горінні якого утворюється вода. Однак, існуюча 

технологія недосконала, оскільки вона дорого вартісна. Окрім того, в зв’язку з 

використанням мікробіологічних технологій важко стандартизувати ці процеси 

та домогтися їх 100 % відтворення. 

Інститутом мікробіології і вірусології НАН України запропонована 

сучасна розробка – сухі мікробні пеллети, які можна застосовувати у широких 
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масштабах. За допомогою цього відходи переробляються у п’ять разів швидше. 

Завдяки використанню цієї технології досягається до 95 % деструкції відходів 

протягом 3-7 днів.  

Серйозною проблемою для багатьох країн світу є накопичення величезної 

кількості змішаних відходів на сміттєзвалищах. В процесі гниття таких відходів 

утворюються високотоксичні сполуки, здатні отруювати довкілля. Інститутом 

мікробіології  і вірусології  НАН України розроблена нова методика мікробної 

утилізації таких відходів. Перевагами цього методу є те, що процес проходить 

швидко – всього лише два-три тижні і має високу ефективність – маса 

зменшується від початкової у кілька десятків разів.  

Ця технологія може бути використана з метою утилізації змішаних 

харчових відходів великих міст, переробки відходів харчової галузі, готелів і 

харчових підприємств в курортних зонах а також може застосовуватись в 

екстремальних умовах.   
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СТАН РИНКУ СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній день активно синтезуються і впроваджуються у 

виробництво нові речовини, які знаходять широке застосування в багатьох 

галузях народного господарства і вимагають гігієнічної регламентації. А, отже, 

якість синтетичних мийних засобів та розширення їх асортименту є важливим 

критерієм для подальшого розвитку даного сегменту ринку, для задоволення 

потреб споживачів та безпеки навколишнього середовища.  

Особливості розвитку ринку мийних засобів визначаються специфікою 

фіскальної політики на цьому ринку: високе мито на ввезення готової продукції 

та низьке – на ввезення сировини для їх виробництва. Зазначене спонукало 

зарубіжних виробників розпочати виробництво в Україні під відомими 

споживачам торговельними марками. Абсолютними лідерами ринку є 
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інтернаціональні компанії Proctor & Gamble, Henkel, Unilever і SC Johnson, які 

виробляють близько 69 % усієї продукції [4].  

Компанія Procter & Gamble випускає величезну кількість продукції за 

такими торговими марками, як Ariel, Tide, Dreft, Bonux, Ace, Lenor, Comet, 

Fairy, Mr. Proper, Gala, Dax, Safeguard, Camay і багато інших. Завдяки тому, що 

компанія має значне число національних і міжнародних брендів, позиціонує 

продукцію в різних цінових сегментах, веде активну маркетингову політику, 

проводить різні піар-акції і бере участь у соціальних проектах, вона впевнено 

розвивається, рухається вперед і вже котрий рік не поступається своєю часткою 

ринку іншим компаніям.  

Другу сходинку займає компанія Henkel, що виробляє продукцію у понад 

75 країнах світу. Синтетичні мийні засоби цієї компанії відомі під такими 

торговими марками, як Persil, Rex, Losk (пральні порошки), Perwoll, Silan 

(засоби для прання), Pur, Somat (засоби для миття посуду руками і в 

посудомийній машині), Bref, Clin (засоби для чищення). Компанія Henkel веде 

свою діяльність в трьох напрямах, одним з яких є виробництво засобів 

побутової хімії. Також вона постійно реалізує інновації, завдяки чому 

розширює свій асортимент продукції і випускає нові товари на ринок. Частка 

вітчизняних торгових марок на українському ринку синтетичних мийних 

засобів коливається в межах 1-4 % [2].  

Левову частку ринку засобів для прання складають синтетичні мийні 

засоби. Сегмент пральних порошків – найбільший за асортиментом, кількістю 

торгових марок та найпривабливіший для трейдерів. Щороку, за їхніми даними, 

в Україні реалізують на $115–120 млн. прального порошку.  

Cередня ціна на імпортну продукцію склала 1,45 дол./кг, а на 

експортовану – 0,97 дол./кг. Ціна експорту на 0,48 дол./кг поступається ціні 

імпорту. Основними постачальниками поверхнево- активних речовин, засобів 

для прання, миття та чищення в Україну були Польща, Німеччина, Чехія 

та Російська Федерація. З України синтетичні мийні засоби в найбільших 

обсягах експортувалися до Молдови, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, 

Франції та Великої Британії [2].  

Встановлено, що значна кількість споживачів при купівлі синтетичних 

мийних засобів звертають увагу на інформацію на упаковці – 81 %, при цьому 

для 78% чіткість та доступність інформації являється пріоритетним при виборі 

рішення щодо купівлі синтетичних мийних засобів.  

На ринку є безфосфатні мийні засоби. Їх близько 17 %. Але не хочуть 

переходити на безфосфатні мийні засоби, бо це не рентабельно, не 

окуповується, і дешевше випускати засоби, які містять більше фосфатів. Також 

на ринку є ознаки інформаційної та асортиментної фальсифікації, яка 

проявляється у тому, що навіть на упаковці деякі фірми пишуть, що засоби є 

безфосфатними, а насправді вони містять від 9 до 12 % фосфатів. Тобто ми 

маємо переходити на засоби без фосфатів, але це призведе до підвищення їх 

ціни [1].  

Необхідно рекомендувати національному виробнику скоригувати 

виробничу та збутову політику за критеріями якості, ціни та безпеки, тоді як 
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держава має стимулювати перебудову виробництва і споживання у напрямі 

екологічно безпечних товарів.  

Верховна Рада з 01 січня 2020 року заборонила виробництво, 

використання та поширення на території України мийних засобів з масовою 

часткою фосфатів більш ніж 5 % від маси мийного засобу, а з 01 січня 2021 

року – заборонити виробництво, використання та поширення мийних засобів з 

масовою часткою фосфатів більш ніж 0,2 %.  

Отже, основними чинниками, що впливають на ринок синтетичних 

миючих засобів є: висока конкуренція; висока частка тіньового обороту; 

значний вплив держави на ринок. Згідно даних різних досліджень, пральними 

порошками користується практично все населення України. Це робить ринок 

досить ємним і привабливим для конкуренції.  
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ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ 

ТРАНСПОРТНИХ ШИН 

 

Проблема переробки твердих відходів є надзвичайно актуальною [1].  

У багатьох європейських країнах, як Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди 

та інші, до сміттєзвалищ поступає лише невелика частка – приблизно 5 %. В 

Україні ця цифра становить більш ніж 93 % [2].  

В Україні 4,2 % полігонів для твердих побутових відходів переповнені, 16 

% не відповідають нормам екологічної безпеки, а 30% потребують 

паспортизації. 

Велика частка населення не отримує послуг з вивезення сміття. Кожного 

року створюється до 26 тисяч стихійних звалищ. 

Однією з головних задач на шляху європейського розвитку в плані 

поводження з відходами є їх роздільний збір. Кількість населених пунктів, де 

успішно впроваджено цей метод з кожним роком зростає – з 822 у 2017 році до 

1181 у 2018 році. Однак, це лише 4 % України [3]. 
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В Україні розроблена технологія утилізації відпрацьованих шин методом 

«Магнітного удару» [4]. Методики переробки шин, які сьогодні 

використовуються у світовій практиці мають багато недоліків.  

1. Метод спалювання. Цей метод є найпоширенішим. При його 

застосуванні або зовсім не використовується одержане тепло, або, як наприклад 

у країнах ЄС, де шини є паливом для цементних печей, втрачається гума. 

2. Метод піролізу. Цей метод утилізації шин дуже енергоємний та 

екологічно небезпечний. При його використанні одержують дизельне паливо 

низької якості.  

3. Метод механічного подрібнення. В результаті використання цього 

методу отримують дрібну гумову крихту. Проте металевий корд, який є в 

шинах, призводить до швидкого зносу обладнання. Крім того, метод 

енерговитратний. Витрачається до 1 кВт електроенергії для одержання 1 кг 

крихти розміром 1 мм.  

4. Кріогенна переробка. Цей метод потребує ще більшої витрати енергії – 

до 2 кВт/год. При цьому отримують крихту гіршої якості. Такими методами 

переробляється близько 50% шин.  

Розроблена технологія переробки шин методом «Магнітного удару» дає 

змогу відділити гумову складову від металевого корду. В подальшому гумову 

складову механічно подрібнюють. Перевагами цього методу є одержання 

чистого металу та гуми, зменшення зносу подрібнюваного механізму, економія 

енергії на переробку.  
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РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ 

 

Розвиток сучасної мікроелектроніки характеризується розробленням 

великого числа типів інтегральних мікросхем, в першу чергу створенням 

великих і надвеликих інтегральних схем і мікропроцесорів, а також систем на 

одному кристалі. При цьому продовжуватиметься масовий випуск інтегральних 

мікросхем середнього рівня інтеграції для всіх видів радіоелектронної 

апаратури. Найбільш широко випускаються напівпровідникові ІМС. Гібридні 

ІМС і мікроскладення знаходять все більше застосування в аналоговій 

радіоелектронній апаратурі (apparatus) і апаратурі побутового призначення. 

Характерним для всіх типів ІМС є зростання ступеня інтеграції. 

Напівпровідникові ІМС мають ряд принципових обмежень: граничне 

мінімальне значення потужності, здатної забезпечити функціонування приладу 

при 300 °С, складає 1 мкВт, граничне значення показника якості (час 

спрацьовування на потужність вмикання приладу) – 10-14 Дж, що визначає 

обмеження щодо щільності упакування приладів і їх швидкодії [1]. 

Функціональна мікроелектроніка. В основі створення ІМС лежить 

принцип елементної (технологічної) інтеграції, мікромініатюрізації елементів 

(активних і пасивних) мікросхеми. В ІМС можна виділити області, що є 

активними (діоди, транзистори) і пасивними (резистори, конденсатори, 

котушки індуктивності) елементами. В інтегральній мікроелектроніці 

зберігається основний принцип дискретної електроніки, заснованої на 

розробленні електричної схеми за законами теорії ланцюгів. Цей принцип 

неминуче пов'язаний із зростанням числа елементів мікросхеми і 

міжелементних з'єднань у міру ускладнення виконуваних нею функцій. 

Функціональна мікроелектроніка пропонує принципово новий підхід, що 

дозволяє реалізувати певну функцію апаратури без застосування стандартних 

базових елементів, грунтуючись безпосередньо на фізичних явищах в твердому 

тілі. В цьому випадку локальному об'єму твердого тіла додаються такі 

властивості, які потрібні для виконання даної функції, і проміжний етап 

подання бажаної функції у вигляді еквівалентної електричної схеми відпадає. 

Функціональні мікросхеми можуть виконуватися на основі не тільки 

напівпровідників, але і таких матеріалів, як надпровідники, сегнетоелектрики, 

матеріали з фотопровідними властивостями і ін. Для перероблення інформації 

можна використовувати явища, не пов'язані з електропровідністю (наприклад, 

оптичні і магнітні явища в діелектриках, закономірності росповсюдження 

ультразвуку і т.д.) [2]. 

Оптоелектроніка. Оптоелектронний прилад (optoelectronic device) – 

пристрій, в якому при обробленні інформації відбувається перетворення 

електричних сигналів в оптичні і назад. У оптоелектроніці звичайно 

використовується діапазон довжин хвиль 0,2 мкм-0,2 мм. Як джерело 
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випромінювання використовують світлові діоди на арсеніді галію як 

фотоприймачі (photo receiver) – кремнієві фотодіоди (photo diode) і 

фототранзистори (photo resistor). 

Істотна особливість оптоелектронних пристроїв полягає в тому, що 

елементи в них оптично зв'язані, але електрично ізольовані один від одного. 

Завдяки цьому легко забезпечується узгодження високовольтних і 

низьковольтних, а також високочастотних ланцюгів. Крім того, 

оптоелектроним пристроям властиві і інші властивості: можливість просторової 

модуляції світлових пучків (light beam), що в поєднанні із змінами в часі дає три 

ступені свободи (в чисто електронних ланцюгах – дві); можливість значних 

розгалужень і перетину світлових пучків у відсутності гальванічного зв'язку 

між каналами; велике функціональне навантаження світлових пучків зважаючи 

на можливість зміни багатьох їх параметрів (амплітуди, напрямів, частоти фази, 

поляризації). 

Оптоелектроніка охоплює два незалежні напрями: оптичне і електронно-

оптичне. Оптичний напрям базується на ефектах взаємодії твердого тіла з 

електромагнітним випромінюванням. Воно опирається на голографію 

(holography), фотохімію (photochemistry), електрооптику і інші напрями 

розвитку. Оптичний напрям іноді називають лазерним (laser) [3]. 

Електронно-оптичний напрям використовує принцип фотоелектричного 

перетворення, реалізовуваного в твердому тілі за допомогою внутрішнього 

фотоефекту з одного боку, і електролюмінесценції – з іншого. В основі цього 

напряму лежить заміна гальванічних і магнітних зв'язків в традиційних 

електронних ланцюгах оптичними. Це дозволяє підвищити щільність 

інформації в каналі зв'язку, його швидкодію, перешкодозахист. 

Для мікроелектроніки становить інтерес в основному 

електроннооптичний напрям, який дозволяє вирішити головну проблему 

інтегральної мікроелектроніки – істотно зменшити паразитні зв'язки між 

елементами як усередині однієї ІМС, так і між мікросхемами. На 

оптоелектронному принципі можуть бути створені безвакуумні аналоги 

електронних пристроїв і систем: дискретні і аналогові перетворювачі 

електричних сигналів (підсилювачі, генератори, ключові елементи, елементи 

пам'яті, логічні схеми, лінії затримки і ін.); перетворювачі оптичних сигналів – 

твердотільні аналоги електронно-оптичних перетворювачів, відиконів, 

електронно-променевих перетворювачів (підсилювачі світла і зображення, 

плоскі передавальні і відтворювальні екрани); пристрої відображення 

інформації (індикаторні екрани, цифрові табло і інші пристрої картинної 

логіки) [4]. 

Магнетоелектроніка. Магнетоелектроніка – напрям функціональної 

мікроелектроніки, пов'язаний з появою нових магнітних матеріалів, що мають 

малу намагніченість насичення і з розробленням технологічних методів 

отримання тонких магнітних плівок. На перемагнічування тонкоплівкового 

елементу, товщина якого звичайно не перевищує товщини одного домена, 

потрібна енергія в 10-20 разів менша і час в 10-30 разів менший, ніж на 

перемагнічування феритового сердечника. 
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Найбільший інтерес становить використовування тонкоплівкових 

металевих магнітних матеріалів (magnetic materail) в мікроелектронних 

запам’ятовуючих пристроях (ЗП), де як елемент пам'яті застосовуються тонкі 

магнітні плівки. Ці плівки дозволяють створювати надійні швидкодійні ЗП з 

малою потужністю управління. Вельми перспективні пристрої пам'яті на 

циліндрових магнітних доменах. Щільність (density) запису таких пристроїв 

досягає 105 біт/см2 при швидкості оброблення інформації – 3·10 6 біт/с. 

Перевага цих пристроїв полягає також в тому, що магнітні домени можуть 

скласти систему ідентичних елементів, що реалізовують функції логіки, пам'яті 

і комутації без порушення однорідності структури матеріалу носія інформації. 

Отже, кристал на магнітних доменах є обчислювальним середовищем, на 

поверхні якого за допомогою системи зовнішніх аплікацій можна розміщувати 

схеми, що реалізовують різні комбінації логічних і перемикальних функцій і 

функцій пам'яті. 

На тонких магнітних плівках можуть бути виконані не тільки елементи 

пам'яті (elements memory) ЕОМ, але також логічні мікросхеми, магнітні 

підсилювачі (amplifier) і інші прилади 

Широкі перспективи побудови різних функціональних пристроїв 

відкривають нові матеріали – магнітні напівпровідники. До них відносять 

магнетики, яким не властива металева природа електропровідності і з'єднання 

магнітних і немагнітних елементів. В наш час відомі такі магнітні 

напівпровідники, як халькогеніди європія, халькогенідні шпінелі хрому, 

сильнолеговані ферити (наприклад, залізоітрієвий гранат, легований кремнієм) і т. д. 
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АНАЛІЗ РИНКУ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 

 

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 контрофактом. Вхід 



348 

на ринок ускладнений високою конкуренцією серед імпортерів. Канцелярський 

бізнес перебуває в досить тяжкому стані, оскільки паперову продукцію 

замінили на електронні носії. Отже, термін окупності активів на цьому 

товарному ринку значно збільшився.  

Обсяг ринку канцелярських товарів оцінюється в 150-200 млн. USD. 

Близько 70 % ринка складають товари імпортного виробництва, до 20 тис. 

найменувань. Порівняно невелика кількість «офіціальних» імпортерів 

пояснюється тим, що практично на 80% канцтоварів встановлені заборонні 

мито, що заганяє більшу частину ринку в «тінь» [1].  

Аналізуючи ситуацію, що склалася на сьогоднішній день в торгівлі 

канцелярськими товарами я приходжу до думки, що без єдиної класифікації 

канцелярських товарів розвиток ринку неможливий. Класифікація має бути 

закріплена на рівні державного стандарту, лише тоді можна буде говорити про 

цивілізований ринок канцелярських товарів в нашій країні . 

Обсяг ринка канцтоварів оцінюється в 150-200 млн. USD. Близько 70 % 

ринка складають товари імпортного виробництва, до 20 тис. найменувань. 

Порівняно невелика кількість «офіціальних» імпортерів пояснюється тим, що 

практично на 80% канцтоварів встановлені заборонні мито (у додатку виділені 

курсивом), що заганяє більшу частину ринка в «тінь». Український споживач не 

готовий покупати якісні європейські канцтовари з урахуванням 20-25 % мито. 

Крім того, таке мито не є захистом місцевого виробника, бо його практично не 

існує. Наприклад, незважаючи на існування протягом довгого часу практично 

заборонної імпортного мита в 25 % на кулькові ручки, вітчизняні виробники 

ручок не тільки не розвинули своє виробництво, а практично згорнули його. На 

сьогодні в Україні розвивається тільки виробництво паперово-білової 

продукції, папок і зошитів, та продукції з пластику. Канцелярський товар не є 

стратегічним для України, він також не є наукомістким і перспективним для 

подальшого формування економіки нашої країни, але потреба в ньому існує 

постійно. Таким чином, потреби українського ринка канцтоварів практично 

цілком покриваються за рахунок імпорту дешевих товарів з Китаю. 

Особливістю українського ринку престижного пишучого приладдя є 

різноманітність торгових марок, що породжує конкуренцію між ними і 

можливість широкого вибору для споживача. 

Що стосується тенденцій ринку, то поки що український споживач досить 

консервативний у виборі: надає перевагу чорним та сталевим кольорам і 

класичним моделям письмового приладдя. 

Українські оператори з цікавістю стежать за ринком Росії, куди багато 

потужних закордонних підприємств інвестують капітали, привозять своє 

обладнання, надають технології та створюють спыльні підприємства. В Україні 

поки що такі тенденції не спостерігаються, проте це лише справа часу. 

Очікують, що невдовзі виробники зацікавляться й Україною, зокрема 

паперовим ринком, виробництвом папок та пластикових виробів. Звісно, 

розміщення високотехнологічного виробництва, наприклад дорогих ручок, в 

Україні малоймовірне. 
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Сьогодні оператори намагаються максимально закріпити свої позиції, 

розвити всі можливі напрями та об’єднатись, очікуючи приходу потужних 

гравців. Коли на ринок приходить виробник, встановлює нові ціни, то зазвичай 

за цим відбувається перерозподіл ринку. На думку деяких операторів, більшість 

компаній будуть змушені піти з ринку або переорієнтовуватися на інші 

сегменти. 

Вітчизняні споживачі шкільно-письмових товарів надають частіше 

перевагу товарам іноземного виробництва завдяки більшому асортименту таких 

товарів, їх великому ціновому діапазону і відповідності ціна-якість. Закордонні 

товари є більш конкурентоспроможними на українському ринку, і тому 

потрібно порекомендувати вітчизняним виробникам приділити велику увагу 

розробці нових ліній в асортименті приладів для письма, розробити нові моделі 

товарів, які б користувалися попитом, орієнтуватись на потреби і вимоги 

споживачів до таких приладів. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ОЦІНКИ АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

В сучасних ринкових умовах зміни потреб покупців, удосконалення 

виробництва товарів під впливом різних чинників приводять до постійного 

оновлення асортименту товарів. 

Оновлення (новизна) асортименту – здатність набору товарів 

задовольняти потреби, що змінилися, за рахунок нових товарів з більш 

високими споживними властивостями. 

Основними причинами, які спонукають торговельні підприємства 

обновлювати асортимент товарів, виступають [1]: 

– необхідність заміни морально застарілих товарів, що перестали 

користуватися попитом у покупців; 

– поява на ринку нових товарів поліпшеної якості; 

– створення конкурентних переваг торговельних підприємств. 

Покупцями нових товарів є новатори чи авангардисти. Нові товари 

задовольняють не стільки фізіологічні, скільки психологічні і соціальні 

потреби. 

Важливою характеристикою асортименту товарів, особливо 

спеціалізованих і вузькоспеціалізованих підприємств торгівлі, є його 

гармонійність, яка характеризує ступінь подібності товарів різних 

асортиментних позицій і груп з точки зору призначення, технології 

виготовлення, методів збуту [2]. Негармонійним вважається асортимент 
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товарів, коли поряд з асортиментними групами, тісно зв'язаними між собою, 

включаються товари невластивих підприємству товарних груп, Включення в 

асортимент магазинів товарів, які не відповідають їх товарному профілю, 

приводить до неоправданого зростання товарних запасів магазину з усіма 

негативним наслідками, значно ускладнює пошук необхідних покупцям 

товарів. Разом з тим, негармонійність асортименту допускається в тих 

випадках, коли підприємство ставить за мету зміну свого товарного профілю, 

проникнення на інші цільові ринки і завоювання там міцної репутації. 

Асортимент торговельного підприємства повинен якнайкраще 

відповідати попиту покупців. Адже асортимент товарів може бути достатньо 

широким і глибоким, новим, але не відповідати попиту певного сегменту 

ринку. Відповідно і ступінь задоволення наявним у підприємств асортиментом 

товарів буде невисоким. Разом з тим, в економічній літературі на цей факт не 

звертається уваги, очевидно через відсутність необхідної інформації і труднощі 

її додаткового отримання.  

Тому для оцінки асортименту товарів ми пропонуємо ввести показник 

відповідності асортименту попиту покупців, який повинен характеризувати 

ступінь задоволення покупців наявним асортиментом. Для розрахунку 

коефіцієнта відповідності асортименту слід проводити спеціальні опитування 

покупців, або ж розраховувати його як відношення кількості покупців, що 

здійснили покупку, до загальної кількості покупців. У другому випадку 

результат буде мати значну похибку, оскільки, по-перше, одну покупку часто 

здійснює ціла сім’я і, по-друге, інколи відвідування магазинів здійснюється з 

метою ознайомлення з наявним асортиментом товарів чи пошуку необхідного 

товару. 
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ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄС ТА 

КИТАЮ ЩОДО ТОРГІВЛІ З УКРАЇНОЮ 

 

В сучасних умовах гостро постає питання гармонізації стандартів України 

з країнами Європейського Союзу та КНР. Гармонізація стандартів дасть 

можливість розширити ринок та збільшити обсяг виробництва української 

продукції, активізувати торговельні відносини між країнами, що в кінцевому 

http://www/
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підсумку відповідатиме інтересам усіх – держави, бізнесу, споживачів. Вимоги 

до безпечності, за якими мають вироблятися харчові продукти та яким вони 

мають відповідати, щоб потрапити на європейські й китайські ринки, дуже 

високі, що певною мірою може гарантувати максимальний захист здоров’я 

споживачів. І чим більше національних харчових виробників виготовлятимуть 

свою продукцію, дотримуючись кращих світових практик, наприклад, 

запровадять НАССР та систему простежуваності, систему швидкого 

інформування про небезпечні продукти та їх відкликання з ринку, тим більш 

захищеними будуть споживачі в нашій країні. 

Частка харчових продуктів в структурі експорту України до Китаю 

складає 26,1 %. Експорт України в Китай у 2018 році склав 2,2 млрд. доларів 

США. 

Україна практично не експортує до країн ЄС готові харчові продукти. 

Квоти на експорт мають лише окремі виробники і їх частка в загальній 

структурі експорту дуже незначна.  

Гармонізація вимог дасть змогу операторам ринку харчових продуктів 

експортувати харчові продукти до КНР або країн ЄС, оскільки дозволить 

усунути розбіжності у: 

1) вимогах до вмісту патогенних мікроорганізмів у різних категоріях 

харчових продуктів; 

2) правилах відбору зразків; 

3) підходах до нормування тих чи інших позицій. 

Окрім того, це дозволить усунути інші розбіжності в європейських та 

китайських підходах і методиках, які стосуються сфери безпечності харчових 

продуктів на різних стадіях виробництва. Відповідність вимогам полегшить 

національним виробникам та експортерам харчових продуктів вихід на ринки 

КНР і країн ЄС. 

На відміну від законодавства ЄС, у КНР відсутній єдиний нормативний 

документ, який встановлює мікробіологічні критерії для харчових продуктів 

усіх категорій, як це зроблено в ЄС у Регламенті № 2073/2005. Натомість у КНР 

існує низка документів щодо різних категорій харчових продуктів [1-3]. Ці 

документи були ухвалені в різні періоди, здебільшого починаючи з 2010 року. 

Вони періодично оновлюються і доповнюються, що зумовлено постійним 

удосконаленням китайської системи контролю за безпекою харчових продуктів 

та узгодженням її з міжнародними стандартами, а також вимогами ЄС, США, 

Канади, Австралії, Нової Зеландії, Японії, САР Сянган (Гонконг) і Тайваню. 

Водночас базовим документом КНР, яким встановлено максимально 

допустимі рівні вмісту патогенних мікроорганізмів у харчових продуктах, є 

державний стандарт КНР GB 29921-2013, який набрав чинності 01 липня 2014 

року. GB 29921 належить до загальних стандартів і може застосовуватися до 

попередньо упакованих харчових продуктів. У разі відмінності значень 

показників, наведених у GB 29921 та інших стандартах КНР, необхідно 

застосовувати вимоги GB 29921. 

Слід окремо зазначити, що в разі здійснення експорту продуктів 

харчування до КНР китайська сторона зазвичай керується не лише власними 
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нормативами і стандартами, а й європейськими або американськими, особливо 

там, де відсутні національні вимоги.  

Гармонізація стандартів України з країнами Європейського Союзу та КНР 

дасть можливість розширити ринок та збільшити обсяг виробництва 

української продукції, активізувати торгівельні відносини між країнами, що в 

кінцевому підсумку відповідатиме інтересам держави, бізнесу, споживачів. 

Важливо усунути розбіжності у вимогах до вмісту патогенних мікроорганізмів 

у різних категоріях харчових продуктів, правилах відбору зразків, інші 

розбіжності в європейських та китайських підходах і методиках, які стосуються 

сфери безпечності харчових продуктів на різних стадіях виробництва 

Відповідність вимогам полегшить національним виробникам та експортерам 

харчових продуктів вихід на ринки КНР і країн ЄС. 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПАПЕРОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Лісозаготівля й деревообробка зародилися на наших землях за часів 

України-Русі. Виробництво паперу виникло в Україні в XVII ст. Найбільше 

підприємств целюлозно-паперової промисловості було збудовано у XVIII-XIX 

ст. (напередодні Першої світової війни діяли 43 паперові фабрики). Лісохімічна 

промисловість бере початок у нашій країні з кінця XIX-початку XX ст. Нові 

підприємства потребували все більше сировини, і тому швидкими темпами 

розвивалася лісозаготівля. На початку 1950-х рр. вона набула таких темпів, що 

виникла загроза повного винищення лісів України. 

За часткою зайнятих (менше 5 %) і вартістю продукції (менше 3 %) лісова 

й деревообробна промисловість сьогодні не належать до провідних у 

національному господарстві України. Значною мірою це пов’язано з 

обмеженою сировинною базою. Тому деревину, папір, целюлозу Україна 

змушена імпортувати з інших країн. 

В Україні виділяють два великі лісозаготівельні райони – Поліський та 

Карпатський, де й здійснюються найбільш інтенсивні лісозаготівлі, розміщені 

малі й великі лісопильні підприємства. 

Меблеві підприємства зосереджені значною мірою у великих містах – 

Києві, Харкові, Львові, Одесі, Луганську, Дніпрі, Донецьку та ін. Найбільшими 
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центрами виробництва меблів у лісопромислових районах є Житомир, 

Ужгород, Мукачеве. Багато меблевих підприємств розташовано в невеликих 

містах Карпат і Полісся [1]. 

У структурі виробництва паперу в Україні переважає виробництво 

тарного картону (54,4 %), а частка газетного паперу – менше 1 %. При цьому 

потреби національної економіки в картонно-паперовій продукції 

забезпечуються лише на третину власними виробниками, а решта імпортується. 

У вітчизняній целюлозно-паперовій промисловості діють 42 підприємства, які 

виробляють папір та картон. Серед найбільших із них такі акціонерні 

товариства, як Київський картонно-паперовий комбінат (Обухів), Рубіжанський 

картонно-паперовий комбінат, Корюківська фабрика технічних паперів 

(Чернігівська обл.), Дніпропетровська паперова фабрика, Малинська паперова 

фабрика (Житомирська обл.). Більшість великих целюлозно-паперових 

підприємств України працюють уже понад 100 років, і лише чотири збудовані 

після 1960 р. Отже, технічний стан підприємств целюлозно-паперової 

промисловості характеризується значним зносом обладнання, що підтримується 

переважно за рахунок відновлювального ремонту й модернізації [2]. 

Існуючі в Україні потужності підприємств із виробництва паперу й 

картону зорієнтовані переважно на переробку макулатури та імпортованої 

целюлози. 

Важливими напрямками підвищення ефективності діяльності 

лісовиробничого комплексу є передусім раціональне використання власних 

лісових ресурсів, розширення сировинної бази виробництва паперу за рахунок 

використання відходів сільськогосподарського виробництва, макулатури. 

Виробництво та міжнародна торгівля обробленою деревиною в останні 

роки у світі розвивається досить динамічно. Найбільшими виробниками 

пиломатеріалів на сьогодні є США, Канада, Російська Федерація, Швеція, 

Фінляндія.  

Найбільшим експортером цієї продукції є Канада, на яку припадає майже 

23 % світового експорту. Швеція є найбільшим світовим експортером хвойних 

пиломатеріалів. Зростанню обсягів експорту сприяє постійне збільшення 

світового споживання пиломатеріалів у різних секторах економіки, а також 

підвищення значущості деревини як натурального, екологічно чистого 

універсального матеріалу. 

Основними імпортерами пиломатеріалів є країни Азії (Китай і Японія), 

Північної Африки та Близького Сходу. При цьому досить велика частка 

міжнародної торгівлі пиломатеріалами припадає на торгівлю між 

європейськими країнами та між Канадою та США. 

Серед провідних виробників меблів – Китай, США, Італія, Німеччина, 

Японія, Канада, Велика Британія і Франція. Лідерами за експортом меблів є 

Китай, Німеччина, Італія, Польща, США, Мексика, В’єтнам, Канада, Чехія, 

Нідерланди. При цьому на Китай в останні роки припадає близько 38 % 

світового експорту меблів [3]. 

Найбільшими експортерами картону й паперу за підсумками 2020 р. були 

високорозвинені країни: Німеччина (13 %), США (11 %), Швеція (9 %), 
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Фінляндія (9 %), Канада (8 %). За експортом пиломатеріалів лідерами у світі є 

Канада (23 %), Росія (17 %), Швеція (9 %) [4]. 
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УТИЛІЗАЦІЯ СМІТТЄВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 

 

В зв’язку з намаганням України приєднатися до Європейського Союзу 

питання утилізації відходів необхідно негайно вирішити та гармонізувати з 

європейськими вимогами. З цією метою в Україні вже у 2017 році розроблена 

Національна стратегія з управління відходами, що передбачає план до 2030 

року. Даною Стратегією планувалось зменшення кількості  захоронення 

твердих побутових відходів на сміттєвих полігонах з 95 % (у 2016 році) до 50 % 

у 2023 році і до 30 % у 2030 році. Проте реальні показники не відповідають 

заданому плану: ця кількість у 2018 скоротилась лише на 1,2 % [1].  

Вирішенням проблеми утилізації відходів займалися багато вчених. Так, у 

роботі [2] розглянуто основні тенденції та закономірності утворення і 

переробки твердих побутових відходів в Україні. Інституціональний розвиток 

сфери поводження з відходами в Україні у зв’язку з її прагненням до 

європейської інтеграції висвітлено в статті [3]. 

Особливу турботу становлять так звані небезпечні відходи, що можуть 

становити загрозу навколишньому середовищу та спричиняти шкоду здоров’ю 

людини. Небезпечні відходи поділяються: надзвичайно небезпечні (І клас), 

високо небезпечні (ІІ клас), помірно небезпечні (ІІІ клас), малонебезпечні (ІV 

клас). Протягом 2016-2018 років кількість небезпечних відходів І-ІІІ класів 

небезпеки зросла незначно, проте кількість утилізованих відходів зменшилась 

на 18,2 % (рис. 1). 

http://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/f2a/showstat
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рисунок 1 – Динаміка зростання небезпечних відходів І-ІІІ класів  

за 2017-2019рр. 
 

За період з 2016 по 2018 роки кількість відходів ІV класу небезпеки 

зросла на 19,1 %. Кількість утилізованих відходів ІV класу небезпеки за цей же 

період зросла на 22,6% (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Динаміка зростання небезпечних відходів І-ІV класів  

за 2017-2019рр. 
 

Проблема накопичення відходів потребує свого вирішення. Особливо 

актуальною є розробка екологічно безпечних методів утилізації відходів та 

методів, які дозволять повторно використовувати цінну сировину. Саме цим 

напрямкам має бути присвячений науковий пошук. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ  

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 

Суттєвою проблемою для багатьох країн світу є утилізація твердих 

побутових відходів [1]. Українськими вченими розроблена методика термічної 

переробки твердих побутових відходів [2]. На сьогоднішній день ця проблема 

стосується практично кожної країни [3]. 

Цей метод дає змогу переробляти каналізаційний мул, курячий послід, 

горючу частину твердих побутових відходів та паперовий скоп. В основі цієї 

технології лежить окислювальний піроліз. При цьому утворюється ряд 

продуктів: 

– коксовий залишок, що може використовуватися в якості палива; 

– карбонізат посліду – в якості органічного добрива; 

– зола мулу та скопу є сировиною для будівельної галузі; 

– конденсат служить сировиною для одержання біогазу. 

Унікальність методу є економія енергії та екологічна безпека.  

Збір, переробка та утилізація твердих побутових відходів населених 

пунктів має ряд проблем. Такими проблемами є необхідність транспортування 

відходів на заводи, висока енергоємність та вартість переробки. 

Комплексним вирішенням проблеми може стати мобільний завод з 

переробки відходів при відсутності електроенергії.  

Цей метод може використовуватися районними підприємствами 

комунальної власності, приватними підприємствами. При цьому методі 

проводиться сортування твердих побутових відходів, з них видаляється метал, 

скло та пластик, залишки змішуються з торфом чи тирсою. Суміш висушується, 

перемелюється та формується у брикети або гранули. Перевагами даного 

методу є те, що вона може бути застосована безпосередньо на території, де 

збирається сміття, що значно економить енергетичні ресурси та витрати на 

транспортування.  

Комплексною інноваційною розробкою є сміттєпереробний енергетичний 

комплекс, який дає змогу переробляти до 500 т/добу. В результаті отримується 

2,5 МВТ електричної енергії та до 7 МВт теплової енергії на місяць. Коефіцієнт 

корисної дії такого комплексу становить до 70 %. Здійснюється переробка 

твердих побутових відходів при зниженні викидів тепла, продуктів горіння та 

гниття. Когераційний комплекс дає змогу одержання гарячої води та сухого 

гарячого повітря. Це рішення потребує вдвічі меншого фінансування на 

одиницю енергетичної потужності порівняно з класичними когераційними 

комплексами.  

Використовується замкнутий інтегрований цикл: 

– утилізація сміття – отримання малокалорійного палива; 

– використання гарячої води для живлення мережі теплопостачання; 
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– використання отриманого палива для роботи повітряно-турбінного 

приводу; 

– використання вихлопних газів та газогенератора для підігріву води.  

Впровадження інноваційних розробок українських вчених дозволить 

суттєво зменшити проблему накопичення відходів. 
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КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  

ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ 

 

Протягом останніх років особливо загострилася проблема неефективності 

існуючих технологій утилізації твердих побутових відходів в усьому світі. 

Вчені намагаються вирішити проблему утилізації відходів [1].  

В цілому широко використовуються такі методи як спалювання, 

захоронення та переробка.  

У багатьох розвинених країнах світу використовують промислову 

переробку твердих відходів, яка враховує вимоги екології, ресурсозбереження 

та економіки [2]. Широко застосовуються такі технології: 

- термічна переробка (спалювання); 

- біотермічне аедержанням біопалива); 

- анаеробна ферментація (з отриманням біогазу); 

- сортування (з метою виокремлення компонентів, що підлягають 

вторинній переробці, вилучення шкідливих компонентів) [3]. 
Українськими вченими запропоновано декілька комплексних 

інноваційних методів переробки твердих побутових відходів, які можна 
застосовувати для будь-яких населених пунктів.  

Smart-рішенням є збір твердих побутових відходів, сортування вторинної 
сировини та рециклювання залишків. За цією технологією створюються 
приймально-сортувальні комірки, кожна з яких здійснює прийом твердих 
побутових відходів від тисячі мешканців. В комірці проходить сортування 
сміття, його дезінфекція, видалення небезпечних елементів. 

Одна Smart-пакувально-переробна станція розрахована на прийом 
сировини від 30 комірок, тобто від 30000 мешканців. 

https://hromadske.ua/posts/pererobka-smittya-u-sviti
https://techtoday.in.ua/techtoday-hub/shho-proponuyut-ucheni-dlya-borotbi-zi-smittyam-69145.html
https://techtoday.in.ua/techtoday-hub/shho-proponuyut-ucheni-dlya-borotbi-zi-smittyam-69145.html
https://www.csi.org.ua/news/problema-smittya-vid-yevropy-do-ukrayiny/
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Щоденний об’єм на станції до 34 т залишків твердих побутових відходів, 
отриманих з 30 комірок.  

Унікальними перевагами даного проекту є: 
– уникання примусового сортування твердих побутових відходів тими, 

хто їх продукує; 
– підвищення ефективності сортування за традиційними видами сировини 

(пластик, скло, папір); 
– перетворення у сировину решти твердих побутових відходів;  
– вирішення всього спектру проблем (антисанітарія, запах, неохайний 

вигляд, тощо), пов’язаних з існуючими зараз майданчиками для збору сміття. 
Даний метод дає змогу вирішити проблему твердих побутових відходів 

для всіх категорій населених пунктів. 
Сучасні інноваційні технології утилізації відходів дозволяють одержувати 

альтеративну безпечну для навколишнього середовища енергію, мають високий 
коефіцієнт корисної дії [4]. 
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Залежно від того, яка частина рослини використовується в їжу, овочі 

ділять на дві групи: вегетативні і плодові. 

Плодові овочі. В їжу використовують плоди і насіння рослин. Їх 

поділяються на: 

 гарбузові – огірки, гарбузи, кабачки, патисони, кавуни, дині; 

 томатні – томати, баклажани, стручковий перець; 

 бобові – горох, квасоля, боби; 

 зернові – цукрова кукурудза. 

Залежно від способу одержання врожаю овочі розрізняють: відкритого 

ґрунту, закритого ґрунту, ґрунтові, парникові, тепличні. 

Залежно від термінів дозрівання різні сорти овочів поділяють на ранні, 

середні та пізні [1]. 

https://techtoday.in.ua/techtoday-hub/shho-proponuyut-ucheni-dlya-borotbi-zi-smittyam-69145.html
https://techtoday.in.ua/techtoday-hub/shho-proponuyut-ucheni-dlya-borotbi-zi-smittyam-69145.html
https://hromadske.ua/posts/pererobka-smittya-u-sviti
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Гарбузові овочі містять цукри, каротин, вітамін С, мінеральні, азотисті і 

пектинові речовини. 

Огірки. Калорійність огірків низька (15 ккал, або 63 кДж на 100 г) через 

високий вміст води (до 97 %). Проте вони мають приємний ніжний аромат і 

освіжаючий смак. Містять цукри (2,5 %) у вигляді глюкози і фруктози, які 

легко засвоюються; мінеральні речовини (солі калію, кальцію, фосфору, заліза) 

і мікроелементи (зокрема йод); у невеликій кількості азотисті речовини (0,8 %); 

вітаміни С, В1, В2, каротин і пектинові речовини, які мають бактерицидні 

властивості. 

Гарбузи. За призначенням гарбузи поділяють на столові, кормові, 

технічні, а за терміном дозрівання – на ранні, середні, пізні. М'якоть столових 

гарбузів багата на пектин, мінеральні речовини (солі калію, кальцію, магнію, 

заліза, фосфору, кобальту), а оранжево-жовта – на каротин. Багато в ній цукрів 

(в основному цукрози), кількість яких досягає 4 %, є клітковина, білки, 

ферменти, багатий набір вітамінів: С, В1, В2, РР, Е. 

Кабачки належать до дрібноплідних кущових гарбузів. В їжу 

використовують недозрілі плоди масою 200-1000 г, які мають видовжену форму 

(до 20 см), молочно-біле забарвлення, щільну м'якоть з ніжними зернятами. 

Хімічний склад кабачків близький до гарбузів. 

Патисони також належать до дрібноплідних кущових гарбузів. Вони 

мають форму тарілки із зубчастими краями. В їжу використовують плоди 

масою 50-150 г, блідо-зеленого кольору, з щільною хрусткою м'якоттю і 

дрібними зернятками. 

Кавуни відзначаються високим вмістом цукрів (8,7 %), з яких 

переважають фруктоза і глюкоза, і малою кількістю клітковини (0,5 %), завдяки 

цьому вони мають ніжну м'якоть і приємний солодкий смак. М'якоть червоного 

або рожевого кольору, містить вітаміни С, В1, В2, РР і мінеральні речовини (0,6 

%), особливо багато солей магнію, калію. Розрізняють кавуни столові, цукатні і 

кормові. 

Дині містять багато цукрів (9 %), вітаміни С, В,, РР, каротин, мінеральні 

речовини (0,6 %), особливо багато калію [2]. 

Томатні овочі. Томати (помідори). Висока харчова цінність і добрий смак 

їх залежать від поєднання цукрів (3,5 %) у вигляді глюкози і фруктози та 

органічних кислот (0,5 %) у вигляді яблучної і лимонної. В невеликій кількості 

вони містять янтарну і щавлеву кислоти. Плоди багаті на мінеральні речовини 

(0,7 %), які відіграють важливу роль у підтримуванні кислотно-лужної 

рівноваги в організмі. Найбільше в них солей калію, натрію, магнію, кальцію, 

трохи менше фосфору, заліза та інших елементів, серед яких виявлено йод. 

Залізо томатів легко засвоюється. Томати мають вітаміни С, В1, В2, РР, К, 

каротин, повноцінні білки і підвищену кількість води (від 85 до 96 %) [3]. 

Баклажани багаті на цукри (4,6 %) у вигляді глюкози, мінеральні 

речовини (0,5 %) у вигляді солей калію, кальцію, фосфору, магнію, заліза. 

Містять пектин (0,5-0,7 %), азотисті речовини (1 %), органічні кислоти 

(лимонну й яблучну), вітаміни С, В1, В2, РР і каротин. 
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Баклажани – це плоди, покриті шкірочкою, під якою розміщена м'якоть з 

камерами, наповненими насінням. 

Перець стручковий є солодкий (овочевий) і гіркий (гострий). Солодкий 

перець багатий на цукри (4 %) у вигляді глюкози, фруктози, сахарози і вітаміни 

С (до 250 мг%), Р, В1, В2, Е, РР, фолієву кислоту, каротин (2 мг%). Особливо 

цінне у плодах поєднання великої кількості вітамінів С і Р. Багато мінеральних 

речовин (0,6 %) у вигляді солей калію, натрію, кальцію, фосфору, магнію, заліза 

(за кількістю переважають солі калію і натрію). Гострий запах плодів 

зумовлений наявністю ефірних олій, а пекучий смак – алкалоїдом капсаїцином, 

який має бактерицидні властивості. 

За формою плоди перцю бувають округлі, овальні, видовжені, 

яйцеподібні, конічні, гладенькі, ребристі. 

До овочевих рослин належать бобові культури, які вживають переважно 

у вигляді зелених стручків, лопаток та зеленого недостиглого насіння, і зернові 

овочі, до яких відносять цукрову кукурудзу. Бобові мають перевагу над іншими 

овочами, оскільки в них багато повноцінного білка (квасоля – 3 %, горох – 5 %, 

біб – 6 %), який легко засвоюється організмом, і мають високу енергетичну 

цінність (від 32 до 72 ккал). Бобові містять цукри (2,3-6,5 %), крохмаль (2,0-6,8 

%), вітаміни С, РР, групи В, каротин [4]. 

Горох і квасолю поділяють на лущильні і цукрові сорти. У лущильних 

сортів в їжу використовують тільки недозріле насіння. Горох, залежно від 

форми зерна, буває гладкозернистий і мозковий (морщений). 

Квасоля – цінний дієтичний продукт. Вона багата на солі калію, фосфору, 

цинку, заліза, міді. Цинк бере участь у синтезі деяких ферментів, інсуліну і 

гормонів. 
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РИНОК ЗЕРНА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

На сьогоднішній день сільськогосподарський сектор України займає 

провідну роль в економіці та промисловості.Через інтеграцію країни в світову 

економіку виникає необхідність зміцнення позицій на світовому ринку що є 

першочерговою задачею. 

Україна виступає одним із світових експортерів,цьому сприяють гарні 

кліматичні умови та родючі землі які забезпечують високоякісне зерно, 

необхідні обсяги для задоволення потреби країни та формування експорту. 

Ця галузь залишається стратегічно важливою для економіки та  потребує 

подальших шляхів удосконалення та модернізації, тому ця тема є досить 

актуальною. 

Основниою законодавчою базою для регулювання ринку землі є Закон 

України «Про зерно та ринок зерна в Україні». Його основною метою є: 

– формування сприятливої для ринку зерна інвестиційної, кредитної, 

податкової, митної політики; 

– оптимізація структури та ефективності зернового виробництва з 

урахуванням потенціалу природно-кліматичних умов та ринкової кон'юнктури; 

– забезпечення функціонування ринку зерна на засадах поєднання вільної 

конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів 

суб'єктів господарювання та держави; 

– встановлення державного контролю за якістю зерна, продуктів його 

переробки та сортового насіння; 

– стабілізація ринкових ресурсів зерна; 

– нарощування експортного потенціалу ринку зерна; 

– визнання пріоритетності розвитку ринку зерна; 

– застосування режиму державних заставних закупівель [1].  

За даними Державної фіскальної служби [2] за результатами 2019/2020 

маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн. т 

зернових, зернобобових та борошна, що на 6,8 млн. т більше, ніж минулого МР, 

коли експорт склав 50,4 млн. т. 

Всього зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн. т, з яких: 

 пшениця і суміш пшениці та жита – 20,5 млн. т; 

 ячмінь – 5,08 млн. т; 

 жито – 8,2 тис. т; 

 кукурудза – 30,3 млн. т; 

 інші зернові та зернобобові – 791 тис. т. 

Всього борошна експортовано 334,2 тис. т, з яких: 

 борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 331,7 тис. т; 

 борошно інших зернових культур – 2,5 тис. т. 

Найбільшими покупцями вітчизняного зерна у 2019 році, як і раніше, 
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були країни Азії, Африки та Європи. Характерною рисою 2019 року стало 

суттєве оновлення топ-10 імпортерів українського збіжжя: у цьому переліку 

з’явились Туреччина, Бангладеш та Ізраїль. Лідируючу позицію у рейтингу 

найбільших імпортерів вітчизняних зернових з 2011 року традиційно утримує 

Єгипет. Минулого року він закупив українського збіжжя на 97 % більше, ніж 

2018 року – на 1,311 млрд. дол. Його частка у загальному експорті цього виду 

сільськогосподарської продукції склала 13,6 % [3]. 

Серед наявних проблем, які виникли в цій галузі, є недостатнє її 

матеріальне забезпечення якісним обладнанням, добривами, трудовими 

кадрами, що достатньо впливає на якість зерна. 

Також існують проблеми в законодавчому просторі такі, як: 

незбалансованість внутрішнього ринку зерна; відсутність державних гарантій 

для зерновиробників; наявність на ринку значної кількості посередників, 

діяльність більшості з яких направлена, по суті, на «паразитування» замість 

забезпечення розвитку ринку; недосконалість законодавчої бази; значний 

диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, що 

зберігається і навіть має тенденцію до збільшення; дефіцит спеціалістів, 

виникнення якого зумовлене та спричинене, головним чином, порівняно 

низькою оплатою праці, нерозвиненістю інфраструктури тощо [4]. 

Ці проблеми потребують термінових рішень, необхідно повністю оновити 

та модернізувати матеріальне забезпечення агросектору, знайти шляхи до 

переходу на прогресивні технології для збільшення обсягів виробництва зерна. 

У подальшому розвитку зернопродуктового підкомплексу значну увагу 

необхідно приділити врегулюванню міжгалузевих відносин між виробниками 

зерна, переробними підприємствами та галузями матеріально-технічного 

забезпечення процесів виробництва та переробки зерна. Це передбачає 

вдосконалення системи ціноутворення на сільськогосподарську і промислову 

продукцію, усунення диспаритету цін, розвиток більш тісної міжгалузевої 

інтеграції та господарської кооперації, відродження прямих зв'язків між 

суб'єктами зерно-продуктового підкомплексу і усунення посередників [5]. 

Отже, сільськогосподарський сектор України є стратегічною сферою 

діяльності для функціонування економіки держави,тому необхідно швидко 

вирішити наявні проблеми для запобігання кризових ситуацій та втрати частки 

на світовому ринку,знайти шляхи до вдосконалення та модернізації галузі для 

забезпечення максимальної продуктивності. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

Останнє десятиріччя характеризується суттєвим порушенням екологічної 

рівноваги в багатьох країнах світу, що є наслідком надмірної експлуатації 

природних і невідновлюваних ресурсів, а також широкого застосування засобів 

захисту рослин та мінеральних добрив. Все це суттєво впливає на стан довкілля 

та негативно відбивається на здоров’ї людей [1]. Одним із сучасних напрямків 

вирішення вказаних проблем є органічне виробництво сільськогосподарської 

продукції та харчових продуктів.  

Для розвитку органічного виробництва в Україні є усі передумови. Наша 

держава має 42,3 млн. га земель сільськогосподарського призначення, значна 

кількість з яких – родючі чорноземи. Виробництво екологічно чистої органічної 

продукції може стати перспективним напрямком розвитку сільського 

господарства, підвищити інтерес імпортерів до української продукції та 

сприятиме покращенню структури харчування населення держави. 

Органічні продукти стають все більш популярними і широкодоступними 

за щорічно зростаючих обсягів виробництва і продажу. Цей феномен 

пояснюється тим, що з кожним роком все більшим стає прагнення людей до 

здорового харчування і вживання лише корисних та екологічно чистих 

продуктів. Так, якщо у 1999 році під органічне землеробство було зайнято 11 

млн. га, то до 2014 року цей показник зріс у 4 рази, а органічні площі 

несільськогосподарського призначення (в більшості дикороси) за цей же період 

збільшились майже в 10 разів. Також у 10 разів зросла й кількість виробників 

органічної продукції.  

Найбільшу площу сільськогосподарських земель, зайнятих під 

виробництво органічної продукції, має Австралія (35,6 млн. га). Також 

достатньо великі площі мають Аргентина (3,4 млн. га) і Китай (3 млн. га). До 

числа країн-лідерів з найбільшими ринками органічної продукції належать: 

США (45,6 млрд. доларів США/40 млрд. євро), Німеччина (11,3 млрд. доларів 

США/10 млрд. євро), Франція (8,9 млрд. доларів США/7,9 млрд. євро). За 

споживанням органічної продукції на душу населення лідирують Швейцарія 

(325 доларів США/228 євро), Данія (315 доларів США/278 євро) та Швеція (268 

доларів США/237 євро). Позитивна тенденція щодо розвитку органічного 

виробництва у світі продовжилася і у 2020 році: споживчий попит на якісні та 

безпечні продукти суттєво збільшився, чисельність виробників органічної 

продовольчої сировини та харчових продуктів зросла, ще більше земель було 

сертифіковано як органічні. 
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Слід відзначити суттєві перспективи подальшого розвитку органічного 

виробництва в Україні. Так, у 2017 році площа українських сертифікованих 

органічних угідь становила лише біля 1% земель сільськогосподарського 

призначення. Органічні продукти також поки що займають в Україні незначну 

частку від загальних обсягів споживання їжі, хоча щороку попит на них 

постійно підвищується.    

У 2017 році майже половина угідь загальною площею до 400000 га були 

зайняті під вирощування зернових, біля чверті – олійними і зернобобовими. Все 

інше припадало на овочеві плантації, сади й різні сільгоспкультури. Крім того, 

в Україні сертифіковані 550000 га дикоросів [2]. 

У 2016-му році обсяги внутрішнього ринку органічного продовольства 

також суттєво зросли і становили 21,2 млн. євро, а у 2017 році – вже 29,4 млн. 

євро (у 2005 році – всього 200000 євро). 

Нині в Україні працюють біля 400 виробників органічної сировини і 

продукції, близько 90 % якої експортують більше ніж у 40 країн світу, у першу 

чергу країни ЄС (Нідерланди, Німеччину, Литву, Австрію, Італію, Францію та 

ін.). Україна посідає 20 місце у світі та 11-те у Європі за площею угідь, що 

призначені для вирощування органічної продовольчої сировини ‒ зернових, 

масличних та бобових культур, овочів і фруктів. Серед країн колишнього СРСР 

Україна посідає перше місце за обсягами імпорту органічної продукції в країни 

ЄС. У той же час, внутрішній ринок органічної продукції у перерахунку на 

одного споживача складає 0,68 євро, хоча у світ і цей показник сягає 10-11 євро.  

На внутрішньому ринку асортимент органічної продукції доволі 

широкий. Сюди входять не тільки продукти рослинництва, а й молочні та мясні 

продукти.  

Головним стимулом розвитку органічного виробництва для українського 

виробника є попит на продукцію зі сторони ринку Європейського союзу. Так, у 

2017 році з України експортовано органічної продукції на загальну суму більше 

ніж 65 млн. євро. Експортувались переважно зерно, бобові, олійні, ягоди та мед. 

Значно меншою мірою – молочні продукти. Так, у 2017 році з України було 

експортовано біля 170000 т органічного зерна, що на 11,8 % більше, ніж 

попереднього року. 

Одним з стримуючих розвиток українського органічного виробництва 

чинників була відсутність необхідної нормативної та законодавчої бази. Тому 

значною подією стало набуття 2 серпня 2019 року чинності Закону України 

«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції» [3], у якому врегульовано відносини у сфері 

органічного виробництва та обігу органічної продукції, що виробляється, 

ввозиться на митну територію України або вивозиться з неї в митному режимі 

експорту. Законом також визначено засади правового регулювання в Україні 

функціонування ринку, прав та обов’язків його суб’єктів, міжнародного 

співробітництва України у сфері органічного виробництва. До галузей 

органічного виробництва віднесено органічні рослиництво, тваринництво, 

грибництво, аквакультуру, виробництво органічних морських волоростей, 

органічних харчових продуктів та органічних кормів.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
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Слід також зазначити, що багато перешкод виникає ще на етапі 

виробництва органічної продукції сільгоспвиробниками. Серед найвагоміших 

можна виділити такі: 

- складна, тривала та вартісна процедура сертифікації угідь; 

- низький рівень знань та практичного досвіду щодо ведення органічного 

господарства, відсутність підготовлених фахівців з цих питань; 

- відсутність сучасних біотехнологій боротьби із шкідниками та 

органічних добрив; 

- велика кількість шкідників та гризунів, хвороб рослин; 

- тривалий простой землі задля її регенераціїі і у зв’язку з цим понесення 

збитків; 

- низькі закупівельні ціни комерційних посередників і, відповідно, низька 

дохідність господарства. 

Чинниками, які істотно гальмують прогрес розвитку ринку органічних 

продуктів в Україні, є: 

- важкість проходження процедури сертифікації продукції за стандартами 

ЄС та відсутність вітчизняних стандартів; 

- слабка підтримка виробників органічної продукції з боку держави; 

- низька обізнаність виробників сільгосппродукції стосовно переваг та 

перспектив органічного виробництва; 

- великі торговельні надбавки на органічні продукти харчування; 

- недостатня інформованість населення щодо переваг та користі 

споживання органічних продуктів. 

Для успішного розвитку органічного виробництва в Україні потрібно: 

- на державному рівні прийняти відповідні підзаконні акти, що дозволять 

виробникам прозоро проходити процедуру органічної сертифікації не тільки за 

діючими міжнародними, але й національними стандартами; 

- запозичувати досвід виробництва органічної продукції 

високорозвинутих країн; 

- ширше пропагувати здоровий спосіб життя та здорове харчування, 

рекламувати безпечну та корисну органічну продукцію; 

- в установах вищої освіти і галузевої науки розпочати спеціальну 

фахову підготовку та сформувати вітчизняну наукову школу для розробки 

інновацій у сфері  виробництва органічної продукції. 

Отже, виробництво органічної продукції в Україні має всі можливості для 

успішного розвитку. Подолавши деякі чинники, що гальмують цей процес, 

наша держава отримає гарні перспективи розвитку не тільки внутрішнього, але 

й експортного ринку органічних продуктів.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ 

 

Порошкова металургія економічна відносно матеріалів і, як і традиційні 

методи металообробки, дозволяє отримувати деталі з потрібними механічними, 

електричними і магнітними властивостями. Продукція порошкової металургії 

використовується у різних галузях промисловості, зокрема в авіакосмічній, 

електронній і транспортній. В різноманітних способах обробки металів 

порошкова металургія займає особливе місце, оскільки дозволяє отримувати не 

тільки вироби різних форм і призначень, але і створювати принципово нові 

матеріали, які іншим шляхом отримати або дуже важко або неможливо. У таких 

матеріалів можна набути унікальних властивостей, а у ряді випадків істотно 

підвищити економічні показники виробництва. При цьому способі в більшості 

випадків коефіцієнт використання матеріалу складає близько 100 %. 

Порошкова металургія знаходить щонайширше застосування для різних умов 

роботи деталей виробів. Методами порошкової металургії виготовляють 

вироби, що мають спеціальні властивості: антифрикційні деталі вузлом тертя 

приладів і машин (втулки, вкладиші, опорні шайби і т.д.), конструкційні деталі 

(шестерні, куркульки і ін.), фрикційні деталі (диски, колодки і ін.), 

інструментальні матеріали (різці, пластини різців, свердла і ін.), 

електротехнічні деталі (контакти, магніти, ферити, електрощітки і ін.) для 

електронної і радіотехнічної промисловості, композиційні (жароміцні і ін.) 

матеріали [1]. 

Завдяки структурним особливостям продукти порошкової металургії 

більш термостійкі, краще переносять дію циклічних коливань температури і 

напруги, а також ядерного опромінювання, що дуже важливе для матеріалів 

нової техніки. Порошкова металургія має і недоліки, гальмуючі її розвиток: 

порівняно висока вартість металевих порошків; необхідність спікання в 

захисній атмосфері, що також збільшує собівартість виробів порошкової 

металургії; трудність виготовлення в деяких випадках виробів і заготовок 

великих розмірів; складність отримання металів і сплавів в компактному стані; 

необхідність застосування чистих початкових порошків для отримання чистих 

металів. Недоліки порошкової металургії і деякі її достоїнства не можна 

розглядати як чинники, що постійно діють: в значній мірі вони залежать від 

стану і розвитку як самої порошкової металургії, так і інших галузей 

промисловості. У міру розвитку техніки порошкова металургія може 

витіснятися з одних областей і, навпаки, завойовувати інші. Розвиток дугового, 

електронно променевого, плазмового плавлення і електроімпульсного нагріву 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
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дозволили отримувати не досяжні раніше температури, внаслідок чого питома 

вага порошкової металургії у виробництві дещо знизилася. Разом з тим прогрес 

техніки високих температур ліквідовував такі недоліки порошкової металургії, 

як, наприклад, трудність приготування порошків чистих металів і сплавів: 

метод розпилювання дає можливість з достатньою повнотою і ефективністю 

видалити в шлак приміси і забруднення, що містяться в металі до розплавлення. 

Завдяки створенню методів всебічного обтискання порошків при високих 

температурах в основному подолані і труднощі виготовлення безпористих 

заготовок крупних розмірів. В той же час ряд основних достоїнств порошкової 

металургії – чинник, що постійно діє, який, ймовірно, збереже своє значення і 

при подальшому розвитку техніки [2]. 

В умовах глобального зростання населення, коли на світ з'явився 

шестимільярдний житель планети, порошкова металургія, яка дає найбільший 

економічний ефект при достатньо масовому виробництві, повинна отримати 

могутній поштовх в розвитку. Із збільшенням масштабів випуску і 

вдосконаленням методів виготовлення порошків зважаться такі проблеми 

порошкової металургії як: дорожнеча початкових матеріалів. При масовому 

виробництві витрати пов'язані з необхідністю виготовлення індивідуальних 

пристосувань (прес-форм) для кожного виду деталей скоротяться до мінімуму. 

З дослідженням і використанням на виробництві отримання чистих порошків 

розпилюванням розплавленого заліза вирішені такі проблеми як необхідність 

отримання достатньо чистих початкових матеріалів [3]. 

Також слід зазначити, що застосування порошкової металургії, її 

розвиток має важливе значення для всього світу. Передові країни світу такі як 

США і Японія щорічно інвестують і розширюють цю галузь промисловості. 

Ми зараз стоїмо на порозі ХХІ століття. І нам необхідно вибрати ті 

технології, які ми візьмемо з собою в майбутнє. Поза сумнівом, що порошкова 

металургія стоятиме одній з перших в цьому списку. В умовах глобального 

зростання населення, порошкова металургія, яка дає найбільший економічний 

ефект при достатньо масовому виробництві, повинна отримати могутній 

поштовх в розвитку. 

Із збільшенням масштабів випуску і вдосконаленням методів 

виготовлення порошків зважаться такі проблеми порошкової металургії як: 

дорожнеча початкових матеріалів. При масовому виробництві витрати пов'язані 

з необхідністю виготовлення індивідуальних пристосувань (прес-форм) для 

кожного виду деталей скоротяться до мінімуму. З дослідженням і 

використанням на виробництві отримання чистих порошків розпилюванням 

розплавленого заліза вирішені такі проблеми як необхідність отримання 

достатньо чистих початкових матеріалів. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТАКТНИХ ЛІНЗ 

 

Активно зростаюча популярність контактної корекції зору пов'язана з 

тим, що з кожним роком технології виробництва значно поліпшуються. Так, 

наприклад, лінзи, які створюються зараз на порядок вище за всіма показниками, 

ніж ті, які були створені 5-10 років тому. Все це позитивно відображається на 

комфортності носіння КЛ, зручність і здоров'я очей [1]. 

У даний час існують чимало методів для корекції зору, найбільш 

традиційними і поширеними з них є застосування окулярної корекції і 

контактних лінз. При цьому зауважимо, що контактні лінзи останнім часом 

стають популярнішими за окуляри. Завдяки сучасним технологіям сьогодні 

можна створити зручні у використанні контактні лінзи, що зберігають свої 

властивості впродовж тривалого часу.  

Контактні лінзи – невеликі лінзи, виготовлені з прозорих матеріалів, які 

надягаються безпосередньо на очі для корекції зору і як прикраси. Внутрішня 

поверхня лінз перебуває в тісному контакті з рогівкою, повторюючи її форму, 

звідки й назва. Зовнішня поверхня може бути випукліша, завдяки чому 

підвищується гострота зору. Косметичні лінзи не впливають на зір, але 

дозволяють надати райдужці чи й усьому видимому оку іншого кольору. 

Застосування контактних лінз дає їх користувачам деякі переваги в 

порівнянні з використанням тільки окулярів, оскільки контактна лінза і око 

утворюють єдину оптичну систему, тим самим досягається висока якість зору. 

У [2] містяться загальні вимоги щодо технології виготовлення, пакування, 

маркування і зберігання контактних лінз та засобів догляду за ними. 

Класифікацію контактних лінз представимо на табл. 1. 

Варто відзначити, що на сьогодні розрізняють і такі методи формування 

(виробництва) контактних лінз: відцентроване формування; точіння; метод 

лиття; пресування; змішаний метод. 

Сучасні жорсткі контактні лінзи – це газопроникні контактні лінзи (у 

виготовленні такого виду лінз давно відійшли від використання скла і 

пластмаси). Всі нові жорсткі контактні лінзи виготовляються на основі 

використання силіконового матеріалу. Силіконовий матеріал відрізняється 

високим рівнем газопроникності, що ще вище, ніж у м'яких контактних лінз з 

силікон-гідрогелеві матеріалу. Таким чином, існує твердження, що жорсткі 

контактні лінзи з силікону за рівнем проникності кисню ще більш безпечні, ніж 

м'які контактні лінзи з силікон-гідрогелю. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Таблиця 1 – Класифікація контактних лінз [3] 
Класифікаційні 

ознаки 

Характеристика критеріїв 

за призначенням - оптичні лінзи використовують для корекції зору (міопії, гіперметропії 

тощо); 

- декоративні, або кольорові, застосовуються для посилення природного 

кольору очей або для зміни його кардинальним чином; 

- лікувальні або терапевтичні контактні лінзи підбирають для захисту 

рогівки, прискорення епітелізації та лікування її пошкоджень, а також як 

засіб доставки і пролонгації дії лікарських препаратів. 

за матеріалом 

виготовлення 

- жорсткі: газопроникні та газонепроникні; 

- м’які: силікон-гідрогелеві та гідрогелеві контактні лінзи. 

в залежності від 

діаметра 

- склеральні (діаметр від 15 до 21 мм); 

- рогівкові (діаметр від 9 до 11 мм); 

- корнеосклеральні (діаметр від 12 до 15 мм) 

за терміном 

заміни м’яких 

лінз 

- традиційні контактні лінзи (conventional); 

- контактні лінзи планової заміни (планово-змінювані контактні лінзи, 

контактні лінзи постійної планової заміни, контактні лінзи щоденної заміни). 

за технологією 

виготовлення 

- жорсткі лінзи – метод точіння; 

- м’які лінзи - методи формування і лиття. 

за числом 

оптичних зон 

корекції 

- сферичні контактні лінзи застосовуються для корекції міопії та 

далекозорості. 

- торичні контактні лінзи застосовуються для корекції міопії та гіперметропії 

при наявності астигматизму. 

- мультифокальні контактні лінзи застосовуються для корекції пресбіопії. 

за можливістю 

корекції дефектів 

зору 

корекція далекозорості, короткозорості, астигматизму, вікової далекозорості, 

усунення косметичних дефектів. 

 

Жорсткі лінзи зазвичай виготовляють методом точіння. Рідше 

використовуються заготовки із жорстких газопроникних матеріалів із 

передньою литою поверхнею, а задня (оптична) поверхня при цьому 

виточується. Такий метод називається комбінованим. Іноді він застосовується і 

при виробництві м’яких лінз. 

М’які контактні лінзи – це невеликі оптичні пристосування, які 

одягаються безпосередньо на усю поверхню рогівки ока. Тим самим, 

коригуючи різні міри короткозорості, далекозорості, астигматизму і пресбіопії. 

Усі лінзи з м'яких матеріалів мають ряд особливостей, за якими їх 

індивідуально підбирають кожному пацієнтові. 

М’які контактні лінзи добре повторюють форму очного яблука, що 

впливає на гостроту зору і здатність добре бачити периферичним зором (це є 

головною перевагою м'якої корекції над окулярною). 

Методи формування і лиття використовуються тільки для виробництва 
м’яких контактних лінз. При формуванні (точніше, відцентровому формуванні) 
у форму заливають рідкий мономер, який у процесі центрифугування і 
застосування спеціальних технологій полімеризується. При литті рідкий 
передполімер заливається між двома стаціонарними формами (матрицею і 
пуансоном) і згодом полімеризуєтся (частіше для цього застосовується УФ-
опромінення). 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки, в складних ринкових умовах 
України та у світі проведення ефективної митної політики необхідне для 
врегулювання зовнішньоекономічної діяльності та можливості інтеграції у 
світовий торговельний простір. Митна політика визначає основні цілі та 
завдання митної справи, яку становлять порядок переміщення через митний 
кордон України товарів і послуг, митне регулювання, пов’язане з 
установленням податків і зборів, процедур митного контролю та митного 
оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, інші 
заходи, спрямовані на реалізацію митної політики України. 

Саме з акцентом на митних інтересах надано визначення державної 
митної політики у Митному кодексі України, а саме: «державна митна політика 
– це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних 
інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої 
торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її 
інтеграції до світової економіки». І це закономірно, адже митна служба України 
як складова системи виконавчої влади «відіграє дедалі відчутнішу роль у 
забезпеченні національних інтересів, економічної безпеки держави та 
суспільства» [1]. 

Раніше головною метою митної політики був збір митних платежів для 
поповнення державного бюджету, але наразі митна політика зазнає змін та 
потребує комплексного підходу при визначенні ролі та завдання митних органів 
України. Митна політика України також має забезпечувати єдність по всій 
території України щодо таких видів політики, як гуманітарної, економічної 
(зовнішньоекономічної), торговельної, фінансової, науково-технічної, 
інвестиційної, природоохоронної та інших видів політики.  

Основними напрямами реалізації митної політики на сьогодні, є: 
1) створення митного середовища для імпорту товарів (робіт, послуг) на 

митну територію України;  
2) налагодження комунікації між митними органами та суб'єктами ЗЕД;  

https://linza.com.ua/uk/articles/blog/myagkie-i-zhestkie-kontaktnie-linzi-v-chem-raznitsa/
https://linza.com.ua/uk/articles/blog/myagkie-i-zhestkie-kontaktnie-linzi-v-chem-raznitsa/
https://www.iso.org/ru/standard/51051.html
https://tovaroved.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Optika.pdf
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3) боротьба щодо зменшення ввезення обсягів неякісних товарів на 
територію України;  

4) імплементація інноваційних технологій для автоматизації рутинних 
процесів та покращення митних послуг [2]. 

Одним із можливих напрямів вдосконалення митної політики є 
оптимізація митного тарифу шляхом зниження податкового навантаження за 
різною номенклатурою товарів, імпорт яких є економічно недоцільним. 
диференціація ставок митних платежів (мінімальні ставки мита на матеріали, 
сировину, комплектуючі; максимальні на готові вироби) завжди повинна 
створювати більш привабливі умови для виготовлення товарів в Україні 
порівняно з їх імпортом і сприяти перенесенню виробництва на територію 
України. Збалансованість тарифного регулювання імпорту з урахуванням 
потреб виробників і споживачів в даний час забезпечується: застосуванням 
спеціальних тарифних інструментів в аграрному секторі (сезонне мито, тарифні 
квоти); гнучким реагуванням на потреби виробників і споживачів на цінову 
політику шляхом тимчасового зниження ставок ввізного мита; застосуванням 
спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів; зниження 
ставок ввізного мита на технологічне обладнання; розроблення 
адміністративно-правової процедури надання суб'єктам зовнішньоекономічної 
діяльності статусу уповноваженого економічного оператора з отриманням 
сертифікатів на спрощення митних процедур [3]. 

На сучасному етапі більшої уваги у сфері митної політики необхідно 
приділяти побудові якісної системи української митниці, спрощенню та 
вдосконаленню процедур митного проходження і контролю із застосуванням 
інформаційних технологій, підвищенню рівня кваліфікації митників та 
забезпеченню ефективної боротьби з митними правопорушеннями, зокрема 
протидії контрабанді тощо. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЯК КОНКУРЕНТНА  

ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах динамічного зовнішнього середовища підприємства, незалежно 

від галузі та сфери діяльності, змушені вибудовувати свою конкурентну 

стратегію, ґрунтуючись на безперервному використанні інноваційних 

технологій й автоматизованих рішень.  

Діджиталізація бізнесу стає невідворотною тенденцією, ігнорування якої 

стає ознакою відсталості й невідповідності сучасним вимогам. Стратегічні 

заходи щодо підвищення конкурентоспроможності будь-якого економічного 

суб'єкта повинні реалізовуватися в площині його цифрового виміру.  

Цифрова трансформація підприємства протікає в багатьох проекціях 

організації. Зміняться технології та бізнеспроцеси, побудовані на них. Це не 

тільки впровадження окремих технологій і перепроектування процесів, але і 

зміна культури організації, зрушення менталітету колективу. Необхідність 

залучення дефіцитних висококваліфікованих кадрів змушує компанії 

переосмислювати своє ставлення до персоналу, його підбору і до методів 

менеджменту. 

Останні статистичні дані говорять про те, що цифрова економіка збільшує 

свою часткцу в усьому світі: інтернетом охоплено 99% населення у віці 12-24 

року, у віці 25-44 років – 94 %, у віці 45+ – 54 %. В середньому на 1 

користувача припадає 2-3 типи Digital-пристроїв, а середньостатистичний 

користувач проводить на добу 138 хвилин у десктопному і 107 хвилин у 

мобільному інтернеті [1]. Завдяки мобільним додаткам цифрова революція 

відкриває цілодобовий доступ споживачам до задоволення своїх запитів.  

Найбільш інтенсивно діджиталізація проникає в організації, які тісно 

пов'язані зі споживачем. Цим вже активно користується така консервативна, 

здавалося б, сфера, як банківська, що широко застосовує технології інтернет-

банкінгу (Приватбанк, Monobank, Альфа-банк ін.) Крім банківського сектора, 

лідерами використання Digital-технологій виступають retail, промисловість, 

енергетика і послуги телекомунікаційного зв'язку.  

Таким чином, масштабне проникнення інтернету в усі життєві сфери та 

зміна запитів з боку споживачів, стимулює трансформацію бізнесу – перехід від 

традиційної «продуктової» компанії до технологічної, пошук нових моделей 

управління, в основі яких знаходиться формування Digital-стратегії.  

Внутрішньою метою цифрової трансформації є підвищення ефективності 

бізнес-процесів. Для задоволення потреб у гнучкості й швидкості змін, гострим 

стає питання впровадження хмарних платформ, які прискорюють розробку 

додатків, робочих процесів, інтеграцію даних, а також дозволяють розширити 

можливості аналітики й спростити процес підготовки корпоративної звітності, 

що є важливим для своєчасного прийняття якісних управлінських рішень [2]. 
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При цьому дуже важливо відзначити, що наразі в Україні намітилися 

позитивні зрушення у питанні реалізації планів, що використовують 

інструменти діджиталізації для зниження рівня бюрократії державного сектора. 

Першим кроком до digital-середовищa став «розворот» до споживача та його 

запитів [3]. Якщо раніше державні послуги надавалися в першу чергу як 

реалізація державного замовлення, то тепер на перший план виходить клієнт. 

Уряд має намір повністю перевести в електронний формат більшість процесів у 

держорганах, почавши з кадрового документообігу та сфери надання 

держпослуг. Це знаходить прояв у впровадженні електронних водійських 

посвідчень, розширенні сфери застосування Bank-ID, проект «держава в 

смартфоні», переклад у цифровий формат трудових книжок тощо. Згідно з 

новою концепцією, всі дії державних органів повинні спрямовані на 

задоволення запитів споживачів найбільш оптимальним способом [4].  

У даному випадку, активна позиція держави в інноваційному процесі 

може істотно прискорити темпи розвитку багатьох галузей. Держава може не 

тільки визначати пріоритетні напрямки, забезпечуючи їх фінансовою 

підтримкою, але також ліквідувати чинники, які перешкоджають розгортанню 

інновацій, й активно боротися над усуненням цих бар'єрів. Для просування 

інновацій під егідою держави можуть бути організовані майданчики для діалогу 

великого бізнесу з різних галузей, науки й стартапів для пошуку нових ідей і 

рішення складних комплексних проблем. І тоді, поява проривних технологій, 

що трансформують галузі, буде одночасно наслідком і каталізатором широкого 

діапазону інновацій. 
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СТАН РИНКУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Макаронні вироби – один з найпопулярніших та зручних продуктів для 

українців. Макарони відрізняються відносною енергетичною цінністю та 

можливістю споживання з будь-яким іншим продуктом у якості гарніру. Легко 

та швидко готуються та зручно зберігаються у сухому вигляді. Також 

макаронні вироби відповідають головному критерію споживачів «ціна-якість» 

продукту, а тому завжди користуються попитом серед населення. Споживання 

макаронних виробів в Україні в середньому складає 1,8 кг на рік на одну особу, 

а в продуктовому кошику (затвердженому Постановою КМУ № 780 від 

11.10.2016 р.) кількість спожитих на рік макаронних виробів повинна складати 

не менше 4 кг на одну особу. У Європі вказаний показник становить понад 12 

кг макаронних виробів на рік, що в шість разів перевищує вітчизняні норми. 

Основними факторами, що впливають на ринок є: залежність від 

сировини – в основному від борошна. Починаючи з 2016 року і до 2-го кварталу 

2018 року, ціни на борошно виросли на 24,3 %. Найбільше зростання цін 

відбулось в 1 кварталі 2017 року – 8,8 %. Це підтверджує фактор сезонності – 

найбільше ціни на макарони зростають навесні, коли запаси круп і картоплі 

знижуються [1]. 

Проте частка вітчизняного виробництва займає більшу частину ринку (в 

2017 році частка імпортної макаронної продукції становила 35 % ємності 

ринку). Це пов’язано із відносно більшою вартістю імпортної макаронної 

продукції. У вартість іноземної продукції, окрім логістичних витрат входить 

вартість імпортного мита (мито на імпорт макаронної продукції із вмістом яєць 

становить 20 %, без вмісту яєць – 15 %). Необхідно також зазначити, що для 

країн ЄС митна ставка дорівнює 0 %. Експорт макаронних виробів з України у 

грошовому виразі показує тенденцію до зростання. 

Протягом досліджуваного періоду обсяги імпорту макаронної продукції 

значно зросли (особливо в 2017 році – (+34 %) у натуральному виразі). 

Найбільші обсяги імпортної продукції надійшли з Італії, Польщі та Туреччини. 

Основна маса імпортної продукції – це макаронні вироби середнього і преміум-

класу – якість і вартість яких є вищою за українську продукцію. Наразі попит 

на імпортну макаронну продукцію зростає, оскільки покращується 

макроекономічна ситуація в країні та умови імпорту виробів сприяють 

зниженню ціни продукту (відміна ввізного мита для виробників з країн ЄС). 

Також підвищенню попиту сприяє популяризація італійської та азіатської 

кухні, де основним делікатесом є паста та лапша. 

Згідно з даними Державної служби статистика України, у 2018 році 

показник виробництва макаронних виробів становив 72,6 тис. т. Обсяг показав 

ріст лише на 0,6 % проти 2017 року. Середній показник виробництва продукції 

становить близько 6 тис. т в місяць. Пік спостерігається у жовтні, що 
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пояснюється зменшенням пропозиції овочів та фруктів на ринку. 

Варто зазначити, що імпорт виробів з макаронного тіста переважає над 

експортом (36,5 тис. т - 25,6 тис. т). Згідно з даними Державної фіскальної 

служби України, загальний обсяг поставки вдалося  збільшити на 4 % проти 

2017 року. Основною експортною продукцією залишаються макарони 

швидкого приготування торгової марки «Мівіна», «Ролтон» та «BIGBON». 

Головними покупцями вітчизняних виробів виступали: Російська Федерація 

16,8 % (4,3 тис. т), Республіка Молдова 14 % (3,6 тис. т), Німеччина 10,1 % (2,6 

тис. т), Велика Британія 9 % (2,3 тис. т), Румунія 6,2 % (1,6 тис. т). Загальний 

прибуток від експорту продукції становить 38,34 млн. USD [1]. 

На вітчизняному ринку присутній великий асортимент імпортної 

продукції – це макаронні вироби середнього та преміум класу, якість і вартість 

яких значно вища за українські макарони. Підвищення попиту стимулювало 

зріст обсягу поставок з закордону на 31 % (36,5 тис. т) проти показника 2017 

року. Основними постачальниками макаронних виробів до України 

залишається Італія з часткою 39 %, Туреччина – 31 % та Польща – 19,7 % [2]. 

Основним проблемами виробництва є залежність від цін на сировину, 

паливно-мастильні матеріали, що відіграють домінуючий вплив на вартість 

продукції. Так, у 2018 році основний інгредієнт – борошно зросло в ціні на 20 

% проти показника 2017 року. Що й спровокувало виробників макаронів до 

вимушеного кроку підняття цін на свою продукцію, навіть незважаючи на 

скорочення ринку та велику конкуренцію імпортерів. Найдорожчою є 

продукція з твердих сортів пшениці. В середньому впродовж року макаронні 

вироби подорожчали на 16,3 % (14,91 грн/кг у січні до 17,34 грн/кг у грудні). 

Аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства зазначає, що в 

Україні у 2018 році споживання виробів з макаронного тіста зросло на 10,7 % 

проти показника 2017 року. Зростання обсягу виробництва та імпортних 

поставок макаронних виробів за прогнозами продовжуватиметься у 2019 році. 
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людського капіталу, ринків, інноваційної екосистема в глобальному масштабі, 

за рівнем освіти (46 місце), розміром ринку (47 місце) та можливістю інновацій 

(58 місце) знаходиться на значно вищій сходинці загального рейтингу (83 

місце).   

Глобальні світові тренди розвитку цифрової економіки та вплив 

національної специфіки розвитку торгівлі в умовах електронної комерції 

визначили для України наступні тенденції розвитку в галузі електронної 

комерції у 2018 році:  

1. Зміни в електронній комерції та торгівлі під впливом технологій AR і 

VR. В Україні динамічно розвивається напрямок використання в торгівлі нових 

технологій AR і VR, що надають покупцям реальний досвід у віртуальному 

просторі, в якому можна детально вивчити товар і зробити покупку. Додатки 

віртуальної (VR) і доповненої (AR) реальності дозволяють втілити в життя 

краще, що є в електронній комерції: комфорт, візуалізацію товарів і можливість 

«торкнутися» товару перед його покупкою.   

Бренди, що застосовують додатки віртуальної (VR) і доповненої (AR) 

реальності, мають фору в 3-5 років, порівняно з звичайними торговцями  

У 2018 році українська компанія по розробці програмного забезпечення 

щодо нормативних документів впровадила в дію гру доповненої реальності 

щодо просування оптимізації документообігу  MEDoc AR APP як AR додаток 

до смартфонів Sumsung S8 та HMD. Також у 2018 році мережа АЗС ОККО з 

метою розвитку тривалих відносин та підвищення лояльності клієнтів 

розробила AR додаток для іOS та Android з трьохвимірними персонажами для 

споживачів компанії.   

В Україні мережа магазинів «Алло» відкрила віртуальний магазин 

електроніки, після того як зіткнулася з проблемою вмістити все 

великогабаритні товари в магазинах. Компанія не стала втомлювати покупців 

можливістю «подивитися товар на сайті» та розробила у 2019 році AR додаток 

Allo Virtual Shop. У ньому можна поставити холодильник в повний розмір на 

своїй кухні, оцінити, чи впишеться він в дизайн інтер'єру, навіть відкрити його і 

заглянути всередину [1].  

2. Розвиток cashless в Україні: торговий еквайрінг і безконтактні платежі 

від банків. В останні роки українці почали набагато частіше оплачувати 

безконтактно - за допомогою платіжних карт або пристроїв з NFC. Наприклад, з 

жовтня 2017 по жовтень 2018 кількість оплат пристроями з картами Mastercard 

збільшилася в 90 разів. На сьогодні NFC-платежі доступні клієнтам 18 

українських банків, а наша країна входить у світові лідери за кількістю NFC-

оплат за картками Mastercard [2].  

Українці все частіше оплачують послуги за допомогою QR-кодів. Завдяки 

цій технології розраховуватися за ряд послуг стало ще зручніше і швидше. 

EasyPay - електронна система  прийому платежів, працює на ринку України з 

2007 року. Щодня послугами компанії користуються близько півмільйона 

платників. Компанія співпрацює з 30 банками-партнерами і приймає платежі за 

понад 3 500 видів послуг [3].  

3. Надійність, безпека і безперебійність електронного документообігу 
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Сьогодні особливо актуальним стало питання пошуку якісного і безпечного 

оператора електронного документообігу. Одним із приводів стало поширення у 

2017 році шкідливої програми-здирника, що вражає комп'ютери з ОП Microsoft 

Windows, - вірусу Petya. В 2018 році проблема загострилася в зв'язку з указом 

Президента України про накладення санкцій на ряд електронних ресурсів, 

зокрема на оператора електронного документообігу E-COM. Проте велика 

кількість компаній вже звикла працювати з електронними документами та 

застосовувати електронну передачу даних, запропоновану законом ЮНСІТРАЛ 

«Про електронну комерцію» та Законом України «Про електронний цифровий 

підпис». і потребують адекватного програмного забезпечення [4].  

Наприклад, компанія Comarch, має понад 25 років досвіду розробки IT-

рішень для бізнесу, працює зі 100 000 клієнтів в 40 країнах, має офіси в 12 

містах по всьому світу, в тому числі в Чикаго, Сінгапурі, Люксембурзі, 

Дрездені та Торонто. На сьогодні Comarch є однією з провідних IT-компаній у 

Центральній та Східній Європі і основним провайдером EDI-послуг в Польщі [5].  

В Україні компанія Comarch працює з 2006 року. Співпрацює з такими 

великими ритейлерами, як «АТБ-Маркет», Fozzy Group, METRO Cash & Carry, 

Auchan, а також з великою кількістю їх постачальників, виробників і 

дистриб'юторів. Компанія Comarch крім електронного документообігу, 

розробляє системи класу ERP та системи класу Business Intelligence, фінансово-

бухгалтерські системи, системи підтримки продажів, CRM та програми 

лояльності.  

4. Нові інструменти онлайн-сервіс перевірки надійності партнера в 

електронній комерції. В 2018 році команда YouControl повноцінно вийшла на 

ринок з аналітичною скоринговою онлайнсистемою YouScore програми FinTech 

Master. YouScore в 2018 здобула перемогу в першому банківському Фінтех-

інкубаторі від ОТП банку Open Banking lab, а також YouScore був названий в 

числі фіналістів акселерационної програми від Radar Tech та Ukrsibbank BNP 

Paribas Group. Ще він став одним з переможців CRDF Global BootCamp.  

YouControl - аналітична система, яка дозволяє сформувати досьє на 

кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в 

держреєстрах і візуалізує зв'язку між афілійованими особами по 15 основним 

ризик-факторам з 50 реєстрів. Система YouControl як онлайн-сервіс перевірки 

компаній рекомендована Нацбанком і Податковою (УКРІНФОРМ) України, має 

повне досьє на 1.6 млн. українських компаній, використовує тільки офіційні 

джерела інформації.  

5. Поширення послуг trade-in в системі електронних послуг роздрібної 

торгівлі. В Європі і особливо в США поширена послуга, при якій можна 

отримати суттєву знижку при покупці нового товару, якщо залишити торговцю 

старий. При цьому не має значення, чи був куплений старий товар саме тут. 

Виграють в такій схемі всі: покупець отримує новий товар дешевше, ніж він 

коштує. Виграє від цієї угоди і магазин, чий бізнес полягає в продажу подібних 

товарів і розумінні потреб покупців, які шукають можливості заощадити. 

Продаж товарів, отриманих магазином за програмою обміну, дозволяє залучити 

нову аудиторію покупців, які не куплять товар за його повну вартість.  
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В 2018 році мережа магазинів Цитрус запустила новий сервіс Цитрус 

Обмін, який в он-лайн режимі в магазині або навіть вдома дозволяє оцінити 

старий пристрій (телефон, смартфон, планшет, ноутбук, стартгодинник) та 

отримати знижку при покупці нового товару на суму, отриману в результаті 

оцінки вартості старого гаджета за 4 критеріями оцінки. Чим краще виглядають 

всі ці параметри - тим більше буде знижка на новий пристрій. У «Цитрусі» вона 

може досягати 90%. При цьому для обміну приймаються навіть пристрої, що 

мають механічні пошкодження, які не підлягають гарантійному ремонту.  

6. Використання мобільного пошуку для залучення покупців до 

магазинів. Індекс онлайн-присутності безпосередньо впливає на ефективність 

локального маркетингу, досліджено, що 76% споживачів, хто шукає локальне 

представництво компанії або торгової точки на смартфоні, відвідують її 

протягом 24 годин, при цьому 28% з них - здійснюють покупку.  

У 2018 році торгівельні мережі активно розвивали сервіси он-лайн 

присутності в рамках локального маркетингу в першу чергу на пошукових 

системах Google Maps та Foursquare, а також на тих, про які компанії та покупці 

навіть не замислюються, наприклад, сервіс «Кабанчик», Glovo, Uber, Uklon.  

7. Поширення сервісів зворотного зв'язку для утримання і повернення 

клієнтів. В Україні активно працює мільярдна компанія InMoment з головним 

офісом в США, яка спеціалізується на customer feedback. Вона працюють з 

великими enterprise-клієнтами в Україні, такими як McDonald's. При цьому 

стартовий бюджет на компанію починається від 100 тис дол. США.  

У 2018 році засновник GUDfood Олександр Гудков запустив сервіс 

зворотного зв'язку Expirenza, який за перші 4 місяці функціонування залучив 

майже 200 клієнтів в Україні та США. Expirenza - платформа для утримання і 

повернення клієнтів + сервіс зворотного зв'язку для бізнесу. За три місяці 

використання Expirenza зібрали близько 2500 лидів, тобто відгуків клієнтів з 

телефонними номерами, які вони залишали добровільно.  

Один із великих клієнтів Expirenza в Україні - компанія «Ашан Україна», 

а саме: мережа міні-маркетів «Мій Ашан». Покупці мають можливість навести 

камеру свого смартфона на POS-матеріали (стікери, плакати) де розміщений 

QR-код та автоматично попасти на web-сторінку з пропозицією залишити 

відгук, прикріпити фотографію з проблемою або залишити аудіо повідомлення. 

Повідомлення про нове відкликання приходить в режимі реального часу в 

центральний офіс, керівнику торгової точки і профільним департаментам. За 

даними компанії Expirenza середньостатистичний відгук у клієнта складає не 

більше 30 секунд, а середньостатистична кількість feedback від покупців та 

споживачів може складати від 8-15 відгуків в день в мережах ресторанів до 30-

40 відгуків щодня з різних локаціях в мережах закладів з великою прохідністю, 

як наприклад, міський ринок їжі в Одесі (Alex Cooper).  

8. Активний розвиток бізнес-моделі дропшіппінгу для інтернет-продавців 

Dropshipping - особливо вдала бізнес-модель для інтернет-сейлер, які не мають 

великого капіталу для початку. Це посередництво між виробником і 

споживачем. Інтернет-продавець обробляєте покупку, але товар доставляється 

безпосередньо від виробника покупцеві. Така модель є простою, менш 
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ризикованою та має ряд переваг для малих та середніх Інтернет продавців, а 

саме:  можливість торгівлі великогабаритними товарами; майже відсутні 

витрати на складське зберігання; значно  нижчі накладні витрати.  

Звіт про стан електронної комерції в 2018 році показав, що підприємства, 

які використовують цю модель, мали середній зростання виручки 32,7% і 

середній коефіцієнт конверсії 1,74%. Недоліком  даної бізнесмоделі є істотне 

збільшення терміну доставки.  

9. Зростання впізнаваємості брендів через власні торгові марки з 

унікальним дизайном  упаковки  

Згідно з дослідженням Dotcom Distribution, 68 % покупців вважають, що 

бренд став більш престижним через його упаковки. Крім того, 61 % покупців 

навіть стверджували, що вид унікальної упаковки спонукав їх до покупки. 

Отже, покупці схильні сприймати упаковку як частину товару, тому актуальним 

напрямком розвитку роздрібної торгівлі та підвищення лояльності покупців є 

створення власної торгової марки (ВТМ).  

Так, за даними мережі магазинів EVA у I-му кварталі 2018 року кожен 

третій товар, який продавався в даній мережі був товаром ВТМ. Наприклад, 

ВТМ компанії Metro Cash&Carry Ukraine налічує близько 3 000 артикулів 

продуктової та не продуктової груп товарів, а власна марка Aro забезпечує 

майже 50% продажів у портфелі ВТМ компанії.  

10. Новий рівень програм лояльності вбудований в CRM системи  

CRM може аналізувати величезні обсяги даних, щоб точно передбачити, 

як клієнти приймають рішення про покупку. Інтернет-продавці звільнені від 

монотонного аналізу даних, та можуть просто зосередитися на отримані 

доходів [5]. Отже, тепер CRM став точкою опори продажів. Проте, індустрія 

електронної комерції динамічно змінюється щороку. З появою CRM вона 

продовжує рухатися в бік персоналізації і створення нових вражень для 

споживачів.  

Трендом 2019 року для програм лояльності стає мультиканальність, тобто 

гарантія оптимізації сайту програми лояльності для будь-яких мобільних 

пристроїв (комп’ютер, планшет, смартфон) та будь-яких програмних платформ 

(iOS, Andriod) та інтегрований з соціальними мережами.   

Також, трендом 2019 року для програм лояльності стає оперативність 

зв'язку з покупцем: відповіді на повідомлення та дзвінки, надання інформації, 

консультації та більш швидка та розумна обробка платежів: проста і зрозуміла 

форма оформлення замовлення з простою опцією оплати. Дослідженнями 

підтверджено, що 28% відмов від кошика відбувається через тривале або 

складного алгоритму замовлення. Крім того, досліджено, що 13% покупців 

відмовляться від своїх покупок, якщо не має можливості обрати варіант оплати 

в національній валюті.   

І на останок, щоб бути в тренді в 2019 році потрібно більше працювати 

над персоналізацією он-лайн продажів, тобто забезпечити цілісну взаємодію з 

кожним клієнтом по всіх маркетингових каналах. Іншими словами, вам 

потрібно ідентифікувати клієнта як одну і ту ж людину на всіх ваших каналах 

продажів, щоб запобігти дублювання користувачеві нав'язливих або 
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дратівливих пропозицій.  

Таким чином, рекомендаційні сервіси «З цим товаром купують», «Краща 

ціна»; персоналізовані банери; персоналізація ціни (для кожного клієнта на 

сайті інтернет-магазину формується ціна на товар з урахуванням 

накопичувальної або персональної знижки); авто заповнення полів при 

формуванні замовлення - будуть актуальними напрямками удосконалення 

програм лояльності в напрямку персоналізації e-commerce. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ВЗУТТЯ 

 

Взуття призначене для охорони ступні, а, отже, і всього організму 

людини від несприятливої дії навколишнього середовища (низької та високої 

температур, атмосферних опадів, пилу, бруду, механічних та хімічних впливів, 

радіації тощо) і забезпечення її трудової діяльності та відпочинку. 

Єдиної класифікації взуття не існує, проте зі всієї сукупності його ознак 

можна виділити основні – функціональне призначення, матеріали верху і низу 

(підошви), способи виробництва і з'єднання верху з низом. Інші ознаки мають 

другорядний характер, за допомогою яких визначають класифікаційну 

належність взуття, наприклад під час проведення товарознавчої експертизи.  

Взуття поділяється на побутове та спеціальне [1].  

Побутове взуття – це взуття, яке використовується у побутових умовах і 

не потребує застосування спеціальних захисних матеріалів та деталей.  

Взуття спеціального призначення – це взуття спеціальних конструкцій, в 

якому при виготовленні можуть бути застосовані захисні матеріали та деталі.  

Побутове взуття поділяється на:  

– повсякденне, яке використовується в повсякденному носінні на вулиці 

https://newsroom.mastercard.com/press-releases/
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/
https://www.comarchedi.com.ua/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/183.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/183.pdf
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та в приміщенні;  

– модельне, до художньо-естетичних показників і якості якого 

пред’являються підвищенні вимоги; його використовують для повсякденного 

носіння та в урочистих випадках;  

– домашнє – взуття полегшеної конструкції, яке використовується для 

носіння вдома;  

– легке – взуття полегшених та менш жорстких конструкцій, яке 

використовується для носіння на вулиці, для занять фізичною підготовкою, 

прогулянок.  

Взуття спеціального призначення експлуатується в інших умовах, ніж 

побутове, тому його конструкції, зберігаючи загальні риси того чи іншого виду 

взуття побутового призначення, мають певні особливості. Спеціальне взуття 

поділяється на виробниче, спортивне, ортопедичне та профілактичне. 

Виробниче взуття – призначене для охорони ступні, а іноді і всієї ноги, 

від шкідливих зовнішніх впливів, високої та низької температур, води, жирів, 

нафтопродуктів, кислот, лугів та інших хімічних речовин, ударів та вібрації у 

виробничих умовах.  

Спортивне взуття – призначене для полегшення рухів та захисту ніг при 

заняттях спортом.  

Спортивне взуття поділяється за видами спорту на: лижне, ковзанярське, 

тенісне, велосипедне, туристське, альпіністське, гірськолижне та інше. 

Конструкції взуття для кожного виду спорту мають особливості, які пов’язані з 

вимогами, що до них пред’являються.  

Ортопедичне взуття – призначене для лікування патоло гічних відхилень 

в будові стопи.  

Профілактичне взуття – призначене для попередження захворювань 

ступні, в основному плоскостопості. 

Вид – це конструктивна ознака класифікації взуття, яка визначається 

ступенем закриття ноги деталями верху. За цією ознакою взуття поділяється на 

п’ять основних видів: ремінцево-сандальне, туфлі, напівчеревики 

(полуботинки), черевики, чоботи.  

Ремінцево-сандальне – це взуття, верх якого складається з ремінців або 

деталей, близьких за формою до ремінців, а також взуття з дуже розрізаною 

(розчленованою) заготовкою верху, яке не повністю закриває тильну поверхню 

стопи. Часто сандалями називають взуття з суцільними деталями верху без 

устілки, яке виготовлене сандальним методом кріплення. 

Туфлі – це взуття, верх якого частково закриває тильну поверхню стопи, і 

з берцями, розташованими нижче щиколоток з черезпідйомним ременем або 

без нього. 

Напівчеревики – взуття, верх якого закриває всю тильну поверхню стопи 

до щиколоток, і має пристрої для закріплення його на стопі.  

Черевики – взуття, верх якого закриває тильну поверхню стопи і нижню 

частину гомілки вище щиколотки, і має пристрої для закріплення його на нозі.  

Чоботи (чобітки) – взуття з високими халявами, які закривають стопу, 

гомілку, або її частину, а деколи стегно.  
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В межах кожного виду взуття зустрічаються різновиди, які відрізняються 

способами виготовлення, матеріалами, розмірами основних деталей. Так 

наприклад, якщо халява в чоботах сягає до литки, то таке взуття називають 

напівчоботами (напівчобітки).  

Унти – чоботи з жорсткими задниками, без жорстких піднос ків, зовнішні 

і внутрішні деталі верху яких виготовляють із хутра.  

Бурки – чоботи, халяви яких виготовляють із повсті, фетру або тканини в 

комбінуванні з ватою; з настроченими на халяви круговими союзками і 

задинками; носки, задні та передні ремені виготовлені з шкіри або штучних 

матеріалів.  

Сандалети – літнє взуття, верх якого за конструкцією відповідає 

напівчеревикам або закритим туфлям і має різноманітні за формою та 

розмірами перфораційні отвори, з жорстким задником.  

Мокасини – взуття, верх якого представляє собою кон структивну єдність 

з устілкою і має овальну вставку в передній частині.  

Опанки – взуття клеєпрошивного та строчильно-клеєпрошивного методів 

кріплення.  

Пантолети – літнє взуття, верх якого закриває тильну поверхню ступні з 

відкритою п’ятковою частиною, а із зовнішніх деталей має лише союзку.  

Чув’яки – легке взуття, яке виготовляють з каблуком, висотою не більше 

5 мм або з набійкою 

Взуття класифікується і відповідно до УКТ ЗЕД [2]. Так, в товарних 

позиціях 6401-6405 класифікується тільки взуття на підошві. Одноразове взуття 

або взуття, покрите недовговічним матеріалом (наприклад, папером, листовим 

полімерним матеріалом i т. д.) без підошви, що прикріплюється, класифікується 

відповідно до матеріалу, з якого воно виготовлене. Наприклад, одноразове 

взуття з паперу класифікується в товарній позиції 4818. Взуття, що 

використовувалося, з будь-якого матеріалу, крім азбесту, класифікується в 

товарній позиції 6309. 

Перший етап класифікації взуття на підошві передбачає визначення 

матеріалу, з якого виготовляється підошва та верх взуття (тобто верхня частина 

взуття). Наприклад, в товарній позиції 6403 класифікується взуття з верхом з 

натуральної шкіри та на підошві тільки з гуми, пластмаси, натуральної чи 

композиційної шкіри. Проте, взуття з верхом з натуральної шкіри та на підошві 

з інших матеріалів, крім зазначених вище, класифікується в товарній позиції 

6405. 

Наступним етапом є визначення конкретного призначення взуття, а саме: 

водонепроникне взуття; взуття спортивне; взуття що закриває кісточку; взуття, 

союзка якого складається з ремінців або має одну чи декілька перфорованих 

вставок; тапочки (кімнатні туфлі) та інше домашнє взуття; інше взуття, не 

визначене вище. Класифікація взуття проводиться в залежності від довжини 

устілки (менш як 24 см, 24 см або більше), висоти каблука разом з підошвою, а 

також в залежності від призначення за статтю та віком (чоловіче, жіноче чи 

взуття яке не можливо визначити як чоловіче або жіноче). 

Взуття на підошві може бути виготовлено з будь-якого матеріалу (гуми, 
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шкіри, пластмаси, дерева, пробки, текстильних матеріалів, включаючи повсть 

(чи фетр) та неткані матеріали, з хутра, плетених матеріалів i т. д.) крім азбесту 

(взуття з азбесту класифікується в товарній позиції 6812). Таке взуття може 

містити в будь-яких пропорціях матеріали, зазначені в групі 71 (перли 

натуральні або культивовані, дорогоцінне або напiвдорогоцiнне каміння, 

дорогоцінні метали, метали плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами). 

Якщо верх складається з двох чи більше матеріалів, класифікація проводиться 

за складовим матеріалом, який має найбільшу площу зовнішньої поверхні. При 

цьому до уваги не беруться аксесуари, зміцнювальні деталі чи декоративні 

елементи. Матеріал, з якого виготовляється підкладка, у всіх випадках не 

впливає на класифікацію. Основним матеріалом, з якого виготовлено підошву 

взуття, вважається матеріал, що має найбільшу площу дотику поверхні з 

ґрунтом, при цьому до уваги не беруться шипи, ремінці, гвіздки або подібні 

деталі. 

Чоловіче класичне взуття класифікують на дві групи – за типом 

шнурування та за видом перфорації [3].  

Тип шнурування – головний критерій класифікації видів чоловічого 

класичного взуття. Наявність шнурків при дотриманні деяких інших параметрів 

вказує на те, що взуття відноситься до ділового стилю. Якщо ж шнурівки немає 

– туфлі підходять виключно для неформальних ситуацій. 

Оксфорди – конструкція верху типу «Оксфорд» передбачає закрите 

шнурування, де союзка нашита зверху берців. Тобто дві сторони (берці), 

стягнуті шнурком, пришиваються під передньою частиною туфлі (союзка) і 

змикаються над язичком, пришитим знизу під шнуруванням. Бічні частини, так 

звані берці, пристрочені до передньої частини взуття у вигляді літери «V». Цей 

вид взуття може бути як з перфорацією, так і без неї.  

Дербі – туфлі з відкритим шнуруванням, в яких берці нашиті зверху над 

союзкою. Простіше кажучи, бічні сторони взуття нашиті над передньою 

частиною, і коли шнурки розв’язані – боковини вільно розходяться. Цей вид 

взуття може бути як з перфорацією, так і без неї. 

Монки – в цій моделі відсутні шнурки, але вона обладнана однією чи 

двома пряжками. 

Лофери – класичні чоловічі мешти без шнурівок і будь-яких застібок. 

Крім цього вони відрізняються від інших моделей подовженим язичком, 

перемичкою, розташованою в передній частині на підйомі. Лофери схожі на 

мокасини, проте мають широкий каблук і жорстку підошву.  

Часто при визначенні виду чоловічого взуття виникає плутанина – дуже 

схожі один на одного моделі називаються зовсім по-різному. Необхідно 

пам’ятати про те, що крім критерію за типом шнурування, існує другий 

головний критерій – наявність або відсутність декоративної перфорації. Цей 

критерій існує паралельно з першим. Якщо взуття прикрашене перфорацією, то 

це – броґи. Броґами може бути яке завгодно взуття: хоч оксфорди чи дербі зі 

шнуруванням, хоч монки без шнурків. 

Без перфорації – взуття з гладким верхом, з відсутністю декору та будь-

якої перфорації. 
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Четвертні броґи – перфорація прокладена тільки уздовж швів. Відсутній 

характерний для броґів перфорований малюнок на носках туфель – так званий 

медальйон. 

Напівброґи – перфорація присутня на відрізних носках взуття та 

відокремлена прямим швом. Шви по периметру також перфоровані. Отвори на 

носках взуття згруповані в характерний малюнок, який називається 

медальйоном 

Броґи – вся поверхня взуття перфорована. Відрізний носок крилоподібної 

форми, нагадує обриси літери «W». 

Черевики – вид взуття, що закриває ногу до кісточки. Класичні черевики 

виготовляються зі шкіри та зав’язуються шнурками. 

Черевики Чакка – черевики з мінімумом декорацій та на шкіряній чи 

гумовій підошві із замшевим верхом та двома чи трьома парами отворів для 

шнурків. 
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Перспективним науковим напрямком у даний час є застосування 

бактерій-антагоністів в технології вирощування і зберігання цитрусових 

фруктів [1]. 

Обробка плодів біопрепаратами на основі бактерій-антагоністів 

Pseudomonas asplenii, штам RF134 H уповільнює фізіолого-біохімічні процеси і, 

як наслідок, максимально зберігає харчові та біологічно активні речовини при 

пролонгованих термінах зберігання [2]. 

Нерідко проводять повторну обробку цитрусових плодів, якщо термін 

зберігання їх закінчився. 

Тоді відбувається накопичення цих речовин і трансформація їх зі шкірки 

у м’якоть. Застосовують для цього метилциклопропен – речовину, яка гальмує 

біохімічні процеси в плодах, з умовою стримування достигання і старіння та 

збереження якості плодів [3]. 

Пильну увагу приділяють ще одному сучасному способу знезараження 

https://tamognja.com.ua/tn-ved.php
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цитрусових фруктів – озонуванню. Озон має потужну бактерицидну дію, 

здатний руйнувати різні види бактерій та плісеней, особливо Penicillium 

italicum Wehmer та P. Digitatum Pers.: Fr Sacc. Виявлено синергетичний ефект 

при обробці цитрусових фруктів озонованою водою та газоподібним озоном. 

Ефект біологічної дії може бути виявлений тільки при зберіганні з 

концентрацією озону 40 ppm. Вихід стандартної продукції підвищується на 5-7 

% без погіршення біохімічних та дегустаційних показників і, у свою чергу, 

сповільнює процес достигання цитрусових фруктів [4, 5]. 

Представлені фунгіциди на сьогоднішній день мало досліджені, тому 

рекомендується максимально дотримуватися допустимих норм, адже вони 

здатні викликати алергічні реакції організму, сильні подразнення шкіри, 

судоми. Натомість цитрусові фрукти, які були оброблені такими речовинами, 

потрібно ретельно мити перед використанням. 

Після оброблення фунгіцидами для більшості цитрусових фруктів 

використовуються віск бджолиний, карнаубський, рисових висівок, шелак та 

інші речовини для зменшення втрати маси (від 30 до 40%) і для поліпшення 

зовнішнього вигляду. При цьому максимально допустима кількість воску не 

повинна перевищувати 140 міліграм на 1 кг плодів. 

Плоди, що вживаються разом із шкіркою (кумквати, лайми, лаймквати), і 

плоди, шкірка яких призначається для виробництва харчових продуктів, воском 

не покриваються. При цьому європейські виробники вказують на споживчій 

тарі, що шкірка таких фруктів не придатна у їжу. Українські споживачі, на 

жаль, такої інформації не одержують, що може викликати певну небезпеку для 

їх здоров’я. 

Таким чином, незважаючи на досить широкий діапазон методів та засобів 

товарної обробки апельсинів, мандаринів, лимонів та інших фруктів, 

відзначаємо, що кожний із них має сильні та слабкі сторони, а деякі з них не 

завжди використовують країни-виробники. Тому, враховуючи актуальність 

проблеми, виробникам та науковцям варто продовжити роботи з підбору 

способів та засобів знезараження цитрусових фруктів, оцінки їх ефективності та 

можливості безпечного використання. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ 

 

Споконвіку людство надавало взуттю великого значення, цінуючи 

спочатку його утилітарні, а пізніше – й естетичні властивості. Наші предки 

шили взуття із добре вичиненої і фарбованої шкіри, вишивали кольоровими 

нитками, часто золотими. У літописах XVII ст. згадується, зокрема, що на 

ярмарках українських міст, можна було купити «чоботи з простого і турецького 

сап’яну, бачмаги турецькі, чижми із простого сап’яну, козлові чоботи чорні, 

черевики жіночі». 

Сучасний ринок взуття також вражає своїм розмаїттям, однак українські 

виробники поступово втрачають на ньому свої позиції: все більше імпортних 

виробів, нерідко не найкращого ґатунку [1]. 

Специфіка вітчизняного ринку взуття в тому, що лише трохи більше 5 % 

– продукція українського виробництва. Все інше – імпорт. І зі зростанням курсу 

валют продавці вимушено знижували ціни, аби хоча б реалізувати більшість 

колекцій та не зазнати збитків.  

Ефективність вітчизняних взуттєвих підприємств, їх адаптація до 

ринкових вимог сьогодення та попиту споживачів залежить від асортиментної 

політики, можливості мобільності виробництва та конкурентоспроможності 

виробів. При цьому взуття повинно бути якісним, відповідати анатомо-морфо-

функціональним вимогам та напрямку моди. Крім того, виробництво взуття має 

забезпечувати економічність та рентабельність його проектування та 

виготовлення, асортимент повинен бути максимально типізований, 

уніфікований і відповідати наявній виробничій базі. Одним із шляхів вирішення 

цих завдань є проектування та виготовлення взуттєвих виробів в умовах 

масового виробництва на основі високоефективних технологій. При цьому 

доцільно використовувати комплексну систему автоматизованого проектування 

взуття, що дозволить врахувати різносторонні вимоги, які пред'являються до 

якості виробів, і об'єднати індивідуальні особливості стоп споживачів з 

індустріальним методами їхнього проектування та виготовлення. 

Втім, лише з 2017 р., зі стабілізацією курсу гривні, продавці взуття зуміли 

підвищити свої позиції. При цьому зростання на 0,5 % після падіння в 10,5 % не 

можна називати реальним покращенням ринкової ситуації. Українці почали 

заощаджувати на взутті. Так, наразі близько 40% населення купують взуття за 

нижчими цінами, і відповідно – нижчої якості [2]. 

Культура споживання в Україні зберегла високі позиції для речових 

ринків та торгових точок малого формату (так званих МАФів), де й купують 

взуття більшість українців. Велика кількість споживачів звикла до того, що в 
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таких точках взуття дешевше, а за якістю майже не поступається магазинам. На 

сьогодні, за різними оцінками, їхня частка перебуває в межах 65-75 %. Інше – 

мережі та так звані бутіки у торгових центрах. 

Сегмент магазинів взуття, виходячи з цих трендів, розвивається не так 

активно, як міг би. Причин декілька. По-перше, вартість оренди у великих 

містах досить висока, і це не дає конкурентної переваги у порівнянні з 

вищезгаданими ринками та магазинами. 

По-друге, більшість брендів магазинів як такі відсутні – дуже часто у 

різних мережах продається взуття з тих самих фабрик. Тобто, відрізнити 

магазини можна виключно за дизайном та асортиментом, але вони і тут не 

мають конкурентних переваг. Йдеться у першу чергу про більш 

розповсюджений середній ціновий сегмент. 

Дорогий сегмент, що представлений іноземними мережами, значно 

виграє у локальних за позиціонуванням, але й націлений він на більш 

забезпечену аудиторію. 

У найближчі декілька років розвиток ринку взуття та взуттєвих магазинів 

повністю залежатиме від економічної ситуації в країні. Якщо брати за основу 

базовий прогнозний сценарій для української економіки, то ринок взуття 

зростатиме на 5-10 % щорічно як у натуральних, так і в грошових показниках. 

Реально потенціал ринку може досягати удвічі більших показників, ніж є 

зараз. Але його розвиток істотно гальмує низка факторів. Перш за все, для 

споживачів ціна переважає над якістю. Друге – це відсутність відмінних рис 

магазинів, які забирали б на себе частку ринків та МАФів. Ну, і третє, це 

невелика кількість вітчизняних виробників, які могли б популяризувати 

культуру на ринку взуття. 

Вітчизняний виробник, покинувши потужні фабрики, перебрався у 

рятівну тінь напівкустарних майстерень. Високоякісне і дороге взуття 

провідних фірм поки що не по кишені абсолютній більшості населення країни, 

його частка в загальній структурі продажів не перевищує 5 %. При загальному 

перевищенні пропозиції над попитом на ринку спостерігається брак взуття для 

всіх вікових груп, окрім молоді. 

Потужності вітчизняної взуттєвої промисловості дозволяють виробляти 

до 120-130 млн. пар взуття щорічно. Проте нерівні конкурентні умови на 

внутрішньому ринку для українських підприємств створюють дешеві товари 

турецького й китайського виробництва низької якості, а також ті, що ввозяться 

в Україну із заниженням їх митної вартості з метою ухилення від повної сплати 

податків, контрабандно, товари секонд-хенд і тіньового виробництва [3]. 

Проаналізувавши сучасний стан ринку взуття пропонується ряд заходів, а 

саме:  

1. Зменшити нелегальний імпорт шляхом покращення роботи митниць та 

контролю за їх діяльністю, підвищення імпортних мит.  

2. Стимулювати підприємства, що постачають сировину та матеріали. 

Передусім це стосується виробників шкіри. Потрібно законодавчо обмежити 

експорт шкур та готової шкіри. Для стимулювання роботи вказаних 

підприємств можна надати їм податкові пільги.  
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3. Забезпечити регулярне проведення виставок-ярмарок вітчизняного 

взуття по всій території України.  

4. Залучати у галузь та підтримувати молодих дизайнерів, переглянути 

дизайнерську політику підприємств з метою найширшого задоволення смаків 

споживачів. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 

В умовах глобалізації, розвитку цифрової економіки та посилення 

конкуренції, сфера торгівлі, як і багато інших галузей економіки знаходяться в 

стані динамічного пошуку та впровадження нових способів досягнення переваг 

над конкурентами. 

Через те, поява Інтернету та зниження вартості доступу в глобальну 

мережу стали справжньою інформаційною революцією, яка змінила наше життя 

в цілому, і економіку зокрема, створивши новий формат цифрової економіки. 

Сам термін «цифрова економіка» (digital economy) вперше було вжито в 1995 

році, американським ученим з Массачусетського університету Ніколасом 

Негропонте для роз'яснення колегам переваг нової економіки в порівнянні зі 

старою в зв'язку з інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних 

технологій [1].  

На сьогодні визначення поняття цифрової економіки остаточно не 

визначено. В цілому під терміном «Цифрова економіка» розуміють діяльність, 

де ключовим фактором виробництва є дані в цифровому вигляді, обробка їх 

великих обсягів та використання результатів їх аналізу, що дозволяє істотно 

підвищити ефективність різних видів виробництва, технологій, обладнання, 

зберігання, продажу, розрахунків, доставки товарів і послуг. Одним з головних 

елементів цифрової економіки називають електронну комерцію, що являє 

соболю процес покупки і продажу продукції, товарів, послуг за допомогою 

електронних засобів через мобільні додатки та Інтернет [3].  

За прогнозними даними аналітичного агентства «Absolunet» у 2019 на 

частку електронної комерції буде припадати 15 % всіх роздрібних продажів в 

США. При цьому в Китаї електронна торгівля складе 23 % усієї роздрібної 

торгівлі [2]. Одночасно, основні показники електронної торгівлі на ринку 

https://buduysvoe.com/publications
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України значно відстають від показників США як за обсягами, бізнес-моделями 

ведення бізнесу, так і за розвитком інфраструктури.   

Таким чином, великого значення набуває чітке розуміння переваг і 

недоліків електронної торгівлі як для покупця, так і для під продавця щодо 

підвищення ефективності останньої для всіх учасників платіжних трансакцій. 

При цьому, аналізуючи український ринок електронної торгівлі, важливо 

визначити її роль у формуванні сучасної економіки України, а також 

перспективи переходу на якісно новий рівень торгівельних відносин в умовах 

викликів цифрової економіки.  

Основними тенденціями в галузі електронної комерції в 2019 році в 

глобальному масштабі стали наступні десять трендів:  

1. Активне розширення етичної електронної комерції за системою двох 

цінностей: прозорість ціноутворення та  екологічність матеріалів.   

Так, сучасна торгова марка Everlane, чиї продажі ростуть двозначними 

числами в рік, відмовився від реклами та став «прозорим» онлайн-рітейлером, 

що надає своїм покупцям детальну розбивку вартості матеріалів на кожен 

проданий товар.   

2. Зростання численних ініціатив продавців електронної комерції, 

спрямовані на стримування повернення товарів покупцями.  

Так, в 2019 році Інтернет майданчик Amazon оголосив, що введе довічну 

заборону для покупців, які мають згубну звичку постійно повертати більшу 

частину своїх покупок. Також, Best Buy, Home Depot та ще кілька великих 

ритейлерів Америки використовують спеціальний сервіс, що оцінює поведінку 

покупців та накладає обмеження на кількість товарів, які вони можуть 

повернути назад до магазину. Разом з цим 61 % рітейлерів стурбовані 

питаннями відстеження покупців охочих до багаторазового повернення товарів.  

3. Введення в обов’язки продавця обчислення, стягнення та 

перераховування регіональних податків з продажу засобами електронної 

комерції.  

4. Поширення застосування Progressive Web App (PWA), що стирають 

межі між сайтами і мобільними додатками. PWA – гібрид сайту і мобільного 

додатку, який поєднує в собі переваги та знімає обмеження кожного з них. 

Мобільні додатки, вимирають, так середньостатистичний користувач США в 

2018 році завантажував менш одного мобільного додатку щомісячно.  

5. Приєднання соціальних мереж де можна здійснити покупки до 

категорії продавців електронної комерції.  

За прогнозами платформи соціальних мереж в 2021 році остаточно 

стануть транзакцій ними і користувачі зможуть здійснювати покупки, не 

покидаючи платформи соціальних мереж. Так, соцмедіа-покупки вже стали 

стандартним явищем в Китаї. У 2019 році майже 55% користувачів додатків 

соцмереж хоча б один раз здійснили покупку товарів чи послуг безпосередньо в 

соцмедіа-додатку [2].  

6. Застосування рітейлерами штучного інтелекту для автоматизації, 

створення, оптимізації та класифікації товарних сторінок сайтів.  

Роздрібні продавці для кожної артикульної позиції повинні надавати на 
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сайті опис товарів, назви, метадані для конкретної категорії, наявність на 

складі, матриці товарів, логотипи виробників та ін.  

7. Маркування рітейлерами товарів QR-кодом для перепосилання 

покупця в потрібне місце сайту цього ж продавця або виробника.  

8. Перетворення Інтернет-магазинів великих рітейлерів в маркетплейси 

електронної комерції.  

Великі роздрібні торговці розширюють свій охоплення і вибір, 

інтегруючи модель маркетплейса в свій інструментарій цифровий комерції.  

9. Відокремлення покупців-автомобілістів, що здійснюють покупки 

майже за кермом до окремого сегменту електронної комерції.   

Згідно досліджень адаптація системи голосового пошуку під споживача 

за кермом, відповідна контекстна реклама та дружні до водія інтерфейси 

забезпечують автоматичну конверсію локальних пошуків в продажу.  

10. Синдиковане поширення однакового контенту на кілька сайтів / 

каналів з однієї централізованої точки.  

Бренди та виробники поширюють свій контент на підвищення 

поінформованості про бренд, узгодженість інформації про продукти, SEO та 

конверсії. При синдикації контенту важливо забезпечити узгодженість виду 

контенту – з форматом платформи, на яку йде подача. 
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