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СЕКЦІЯ № 1 
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ, ЛОГІСТИКИ, РЕКЛАМИ ТА PR В 

УКРАЇНІ: ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

Анголюк Марія Андріївна 

Науковий керівник – старший викладач Довгань Ю.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

 

Динамічний розвиток суспільства, інтеграція економіки в світовий 

простір євроінтеграційні спрямування України, глобалізація і посилення 

конкуренції актуалізують потребу активізації маркетингової діяльності 

підприємств [1, с.155]. 

В сучасних умовах підприємства спрямовують зусилля на задоволення 

потреб споживачів і клієнтів, при цьому намагаючись максимально 

проінформувати перспективних споживачів про свій продукт, послуги, умови 

продажів та переконати покупця віддати перевагу саме цим товарам та маркам. 

Також підприємства змушують покупця діяти – поведінка споживача 

спрямовується на те, що ринок пропонує в даний момент, а не на відкладення 

покупки на майбутнє. Дані цілі досягаються за допомогою просування через 

комплекс каналів маркетингової комунікації, який являють собою інтегровані 

маркетингові комунікації  

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.  

Метою дослідженняє визначення основних елементів інтегрованих 

маркетингових комунікацій підприємств. 

Інтегровані маркетингові комунікації – це двобічний процес, який з 

одного боку, передбачає вплив на цільові й інші аудиторії, а з іншого – 

допомагає одержанню зустрічної інформації про реакцію цих аудиторій на 

здійснюваний підприємством вплив. Обидві ці складові однаково важливі, їхня 

єдність дає підставу стверджувати про інтегровану маркетингову комунікацію 

як про систему. Варто розуміти, що жодне підприємство або фірма не в змозі 

діяти відразу на всіх ринках, задовольняючи при цьому запити всіх споживачів. 

Навпаки, підприємство буде ефективно розвиватись лише в тому випадку, якщо 

воно націлене на такий зовнішній ринок, клієнти якого з найбільшою 

ймовірністю будуть зацікавлені в його маркетинговій програмі [2, с. 15]. 

Реальна значимість інтегрованих маркетингових комунікацій полягає в 

тому впливі, який надають реалізовані програми комплексу маркетингових 

комунікацій після деякого часу. В зв‘язку з цим виникає необхідність 

проаналізувати те, як комунікації впливають на поведінку наявних і 

потенційних споживачів цільового ринку підприємства за деякий проміжок 
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часу. Це означає, що повинна бути досліджена програма реалізацій комунікацій 

інших заходів, потенційний сегмент ринку, а також повідомлення (інформація), 

які маркетолог здійснював у минулому. 

Можна визначити наступні критерії інтегрованості комунікацій [3, с. 40]: 

– узгодженість комунікаційних цілей з маркетинговими цілями та 

загальними цілями підприємства; 

– взаємодія маркетингових комунікацій з іншими функціями бізнесу, 

пов‘язаними звиробництвом та менеджментом; 

– узгодженість інструментів маркетингу (маркетингового міксу) з 

необхіднимикомунікативними повідомленнями; 

– використання всіх складових комплексу маркетингових комунікацій для 

наданнянеобхідної допомоги споживачу на кожному етапі процесу здійснення 

акту покупки; 

– взаємодія внутрішніх підрозділів і зовнішніх агентств над спільно 

розробленим таузгодженим планом та стратегією; 

– ефективне використання розробленого та виділеного бюджету на 

маркетинговікомунікації. 

При всій різноманітності інструментів і підходів до інтегрованих 

маркетингових комунікацій необхідно виділити такі базові принципи побудови 

комплексу маркетингових комунікацій [4, с. 188]: 

– першим головним принципом створення інтегрованих маркетингових 

комунікацій є синергізм – що означає взаємну підтримку всіх елементів ІМК та 

їх координацію. Взаємні комунікативні дії викликають ефект більший, ніж 

просте їх складання. Так, при побудові одного елементу ІМК – оригінальної 

дистрибутивної мережі – формується весь комплекс комунікацій для успішної 

реалізації маркетингової стратегії. 

– другий принцип – відкритість до співробітництва, готовність іти та 

шукати альянси, оптимізувати бюджети маркетингових програм. 

Горизонтальна комунікація з різними партнерами робить бізнес більш стійким, 

тому необхідно бути відкритим для співробітництва. 

– третій принцип – оперативність. Мова йде про готовність 

використовувати як спеціально ініційовані, так і випадково виникаючі події для 

стратегічних комунікацій. Інформаційним приводом для події може стати будь-

яка грамотно оформлена інформація. Ця подія може стати приводом для 

формування комплексу ІМК. Інформаційний привід може виходити від будь-

якого підрозділу внутрішніх інформаційних потоків. 

– четвертий принцип – побудова інтегрованих маркетингових 

комунікацій – персоналізація. Формування персональних відносин з кожним 

окремим клієнтом вимагає і розробки спеціальних проектів і певного 

технічного оснащення в рамках CRM-програм, і головне, особливих навичок 

персоналу. 
Таким чином, інтегровані маркетингові комунікації можна розглядати як 

комплексну концепцію, яка допомагає успішно здійснювати економічну 

діяльність підприємства з метою забезпечення відповідної норми прибутку та 

капіталізації компанії. Під маркетинговою комунікацією розуміють технологію 
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маркетингу, що дозволяє забезпечити комунікацію з певним цільовим 

сегментом ринку, з метою виконання завдання, які стоять перед 

господарюючим суб‘єктом на ринку. 

Отже, проведене дослідження показало, що теорія інтегрованих 

маркетингових комунікацій з‘явилась досить нещодавно, але 

стрімкимитемпами витіснила класичні рекламні кампанії та системи 

маркетингових комунікацій. Значущість досліджень у сфері інтегрованих 

маркетингових комунікацій визначається їх зростаючою «убудованістю» в 

систему сучасного маркетингу, важливого для ухвалення ефективних 

управлінських рішень. Реальним переходом від одиничних комунікацій до 

інтегрованих маркетингових комунікацій в ринкових мережах з використанням 

сучасних інформаційних технологій, що реалізовуються через Інтернет та інші 

нові медіазасоби. Для українських підприємств затребуваність інтегрованих 

маркетингових комунікацій визначається сучасною прискореною 

модернізацією усієї системи економіки, дією на неї процесів глобалізації, що 

вимагає переходу від традиційних способів сприйняття, мислення і дій до 

неординарних управлінських рішень, адекватних мережевих взаємодій, що усе 

більш ускладнюються, та інформаційних систем, що нестримно змінюються, і 

технологій. 
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МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ЛАНКА РОЗВИТКУ 

НОВАТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Маркетингова діяльність підприємства знаходиться в тісному контакті і 

взаємозалежності з інноваційними процесами. Господарюючі суб'єкти повинні 

реагувати на ринкову ситуацію, організовувати і розвивати інноваційне 

виробництво, визначати незадоволені потреби. В умовах жорсткої конкуренції 

для того, щоб «залишитися на плаву», провідні зарубіжні організації постійно 
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випускають на ринок нові моделі товарів, тим самим задовольняючи все більш 

індивідуалізовані зростаючі потреби споживачів.  

Споживач є орієнтиром і головним стимулом для організації нового 

виробництва, так як технології в сучасному світі розвиваються дуже швидко. 

Активізація інноваційного маркетингу сприятиме зростанню ефективності і 

окупності інвестицій в інноваційні розробки господарюючих суб'єктів [1, с. 78]. 

Актуальність даної теми в тому, що саме розробка і впровадження 

інноваційних маркетингових заходів є ефективним методом підтримки високих 

позицій на ринку і підвищення конкурентоспроможності фірми. 

«Маркетинговими інноваціями можна назвати нові реалізовані або значно 

поліпшені маркетингові методи, які охоплюють істотні зміни в дизайні та 

упаковці продуктів, презентації товарів і новий метод продажів, робіт і послуг; 

їх представлення та просування на ринки збуту, формування нових цінових 

стратегій »[4, с. 260].  

Інноваційність підприємства необхідно посилювати дотриманням великої 

кількості додаткових умов: відтворюваність конкурентних переваг, 

конкурентоспроможності виробників і постачальників, застосування постійних 

інституційних інновацій в виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Маркетинг інновацій при цьому зводиться до маркетингу товарів, які 

можуть бути випущені з їх використанням. Найбільш прийнятним варіантом 

переконання потенційного виробника придбати ліцензію на нову технологію є 

проведення маркетингового дослідження попиту на товар, випущений за цією 

технологією, і надання позитивних документованих результатів даного 

дослідження. 

Маркетинг інновацій передбачає також заявлену і підтверджену 

особистим досвідом, раніше освоєного виробництва, готовність надавати 

послуги з освоєння інновації. Це, у свою чергу, позитивно позначиться на 

ефективності діяльності, а також зростанні сукупного доходу. Відомо те, що 

підприємствам стає все важче задовольняти стрімко зростаючі потреби 

суспільства в продуктах і послугах, які б відповідали підвищеним вимогам і 

мали достатню для споживачів користь. 

Товари тривалого застосування стають «одноразовими» в силу різкого 

скорочення терміну їх морального зносу, ремонт та догляд за ними зараз, як 

правило, дорожче заміни новим продуктом. Канали розподілу товарів і послуг, 

сконцентровані в обмеженій кількості дистриб'юторів, які здатні впливати як на 

виробників, так і на споживачів. У подібних умовах інновації у сфері 

маркетингу є запорукою успішного розвитку підприємства, так як спрямовані 

на більш повне задоволення потреб споживачів і відкриття нових ринків збуту з 

метою зростання обсягів продажів.  

Процедури маркетингу промислової продукції детально розроблені в 

теорії і реалізуються на практиці [4]. Але для цілей маркетингу інновацій 

традиційна схема повинна бути істотно уточнена з урахуванням особливостей 

науково-технічної продукції та інновацій як специфічного товару. 

Відповідно, маркетинг інновацій можна визначити як процес, 

спрямований на організацію взаємодії інноваційного підприємства з зовнішнім 
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середовищем для просування і продажу інновації з метою отримання 

комерційного результату [3]. 

Інноваційні маркетингові засоби в сучасному розумінні являють собою 

інструменти впливу на органи чуття споживача з урахуванням його 

психофізіологічних особливостей. При цьому необхідно пам'ятати про істотну 

роль технічних засобів і модних «гаджетів» в сучасному світі, за допомогою 

яких можна впливати на користь фірми на її власників. Основна мета 

маркетингу інновацій полягає в розробці інноваційної, дієвої стратегії 

проникнення продукту на ринок і його подальшого просування, орієнтуючись і 

вигідно переймаючи корисний досвід закордонних і вітчизняних підприємств в 

цій сфері. Тому в основу маркетингових досліджень закладається аналіз 

кон'юнктури ринку з наступною розробкою сегментів ринку, організацією і 

формуванням попиту, моделюванням поведінки покупця. Логіка розвитку 

новаторського підприємства приводить до перенесення центру ваги з 

оперативного тактичного планування на стратегічний рівень, на рівень 

формування нового типу управління - інноваційного стратегічного маркетингу. 

 

Список використаної літератури: 

1. Карпова. С.В. Інноваційна маркетингова політика компаній: 

Монографія. Фінансовий ун-т при Уряді. М., 2010. 320 с. 

2. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М .: Видавництво "Прогрес", 1990. 

900с. 

3. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія, 

практика. 2-е видання перероблене і доповнене. М .: Видавництво "Финпресс", 

2000. 380 с. 

4. Шустов. А.А. Маркетингові інновації як одне з найважливіших напрямів 

інноваційної політики. Маркетинг. 2013. № 9. С. 258-263. 

 

Бондаренко Ольга Анатоліївна 

Науковий керівник – старший викладач Довгань Ю.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В ринковій економіці вітчизняні виробники мають на меті підвищити свої 

прибутки та досягнути відповідного рівня конкурентоспроможності на 

ринку [1]. 

В сучасних умовах інтеграції економіки України до світового 

співтовариства ефективне функціонування підприємств неможливе без 

удосконалення організації логістичних процесів. Динамічний розвиток 

економічних відносин зумовлює суттєве зростання потреб підприємств у 

складах, які забезпечують приймання, розміщення, накопичення та тимчасове 

зберігання запасів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва та 
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готової продукції. Проблеми складування виникають і вирішуються на всіх 

стадіях руху товарно-матеріального потоку.  

Складська система підприємства – це система, яка складається із 

взаємопов‘язаних елементів, що має певну структуру та виконує ряд функцій з 

перетворення матеріальних потоків. Ця система є складовою виробничо-

збутової системи підприємства. Потрібно, щоб система при наявності складів 

функціонувала економічно ефективніше, ніж без них, тому важливо вирішити 

такі питання [2]: 

• рішення про необхідність складу;  

• вибір між організацією власного складу й використанням загального;  

• визначення загальної кількості складів; 

• визначення розміру кожного складу й місця його розташування;  

• вибір схеми й організація процесу складування. 

Складська система виступає інтегрованою частиною будь-якої 

логістичної системи. Складування має важливе значення у формуванні рівня 

обслуговування, якого потребують споживачі при найменших загальних 

витратах. Вибір раціональної системи складування здійснюється в результаті 

виконання такої послідовності дій [3]:  

1) визначення стратегічної мети створення складської мережі, що 

залежить від функціональної діяльності складу в межах логістичної системи й 

установлює взаємозв‘язок складу із зовнішнім середовищем зокрема із 

транспортними засобами; 

 2) визначення загальної спрямованості технічної оснащеності складської 

системи з обліком поставленої стратегічної мети, а також конструктивних 

особливостей складських приміщень; 

 3) визначення елементів кожної підсистеми складування з обліком 

технічних, технологічних й економічних обмежень; 

 4) розроблення різних комбінацій елементів системи складування з 

урахуванням їх сумісності; 

 5) проведення техніко-економічної оцінки кожного конкурентоздатного 

варіанта організації системи складування на основі аналізу показників 

ефективності використання складських площ й об‘ємів і величини наведених 

загальних логістичних витрат;  

6) вибір раціонального варіанта системи складування. Оптимальним є 

варіант із максимальними значеннями показників ефективності використання 

складських площ й об‘ємів при мінімальних загальних логістичних витратах. 

Склад – спеціалізоване приміщення, призначенням якого є зберігання 

надлишків продукції і матеріальних цінностей. На території складу 

здійснюється накопичення і формування торгового асортименту. Складське 

господарство є основною частиною матеріально-технічної бази кожного 

виробничого або торгового підприємства.  

Отже, склади є основною ланкою між виробниками і споживачами. 

Раніше складування було лише порівняно незначним видом діяльності 

логістичної системи, та сьогодні воно є однією з її найважливіших функцій. 



19 

Управління складом є складним процесом, керувати яким намагаються 

згідно з [4] основними показниками роботи складу, які можна поділити на дві 

групи:  

І. Показники, що характеризують інтенсивність роботи складу: 1) 

сумарний матеріалопотік складу максимальний – це показник, що характеризує 

продуктивність роботи складу, відповідає кількості тонн, що проходять через 

всі ділянки складу і між ними за період часу, який аналізується; 2) 

максимальний вантажооборот складу після прибуття, тобто це максимальна 

кількість тонн вантажів, що прибули за період часу, що аналізується. 3) 

середній вантажооборот складу – середня кількість тонн прибулих вантажів за 

період часу, що аналізується; 4) загальна площа складу; 5) вантажна площа 

обладнання – до неї належить площа складу, зайнята безпосередньо під товари, 

що зберігаються; 6) питомий матеріалопотік складу – це матеріалопотік складу, 

який припадає на 1 м
2
 загальної площі складу; 7) коефіцієнт нерівномірності 

завантаження складу – характеризує співвідношення вантажообороту найбільш 

напруженого періоду до середньодобового вантажообороту складу.  

ІІ. Показники, що характеризують ефективність використання складських 

приміщень: 1) коефіцієнт використовування вантажної площі складу – 

відношення вантажної площі обладнання до площі зони зберігання; 2) кількість 

заданих товарних запасів на складі – характеризується кількістю вантажу в 

тоннах, м 3 або піддонах, яку необхідно одночасно складувати; 3) коефіцієнт 

використання місткості складу – кількість вантажу в тоннах, палетах або м
3
 на 

місткість складу в тоннах, палетах або м
3
. 4) вантажонапруженість складу – 

місткість складу в палетах на 1 м
2
 площі зони зберігання складу. 

Отже, можна зробити висновок, що логістичний процес на складі є 

однією з обов‘язкових умов ефективної реалізації і здійснення діяльності 

підприємства. Сучасний склад становить комплекс досить складних 

взаємодіючих між собою ланок, фаз, пов‘язаних єдиною технологією. Тому 

вирішення питань з вибору типу складу, його розміщення та характеру системи 

складування є запорукою ефективної реалізації логістичних процесів на 

складах. 
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БРЕНД ТА БРЕНДИНГ У СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ 

 

Сьогодні ринок достатньо насичений товарами та послугами 

найрізноманітніших сфер, видів та цінових категорій. Увійти на ринок та 

переконати споживачів, що саме ви ‒ найкращі, найсучасніші та 

найпрофесійніші, стає все складніше, зважаючи на конкурентів, які також діють 

на ринку. Тому бренд стає найважливішим інструментом для  досягнення 

довготривалого фінансового успіху. В сучасному світі бренд ‒  це умова 

існування товару в цілому. Тому процес створення та управління брендами стає 

пріоритетним направленням сьогодення.  

Даним питання займалися провідні вітчизняні та закордонні фахівці, 

зокрема Самохін М., Ааккер Д., Фарат О.В., Мазурик М.Б., Томпсон У., Длігач 

А.О., Зозульов О.В., Перция В., Січко С. М. та інші. 

Бренд ‒ слово, вираз, знак, символ або дизайнерське рішення, або їх 

комбінація в цілях позначення товарів і послуг конкретного продавця або групи 

продавців для відмінності їх від конкурентів (визначення, розроблене American 

Marketing Associations (АМА, Американською Маркетинговою Асоціацією)) 

[1]. 

Зазвичай багато авторів визначають відмінності між поняттями «торгова 

марка» і бренд. Юридично визначеним є поняття торговельна марка ‒  це будь-

яке позначення чи будь-яка комбінація позначень, що мають на меті відрізняти 

товари (послуги), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів 

(послуг) інших осіб. Подібними позначеннями можуть бути слова, літери, 

цифри, образотворчі елементи, різні кольори та/або їх комбінації [2]. При цьому 

поняття бренд законодавчо не визначено. 

У західній літературі існує два поняття‒  «brand» і «brandedproduct» 

(«продукт з розкрученою торговою маркою»), які використовуються як 

синоніми. Частіше всього brand визначається як торгова марка, під якою 

розуміється ім‘я, знак, символ або їх поєднання, використовувані для того, щоб 

відрізнити товари або послуги, вироблювані однією фірмою, від аналогічних 

товарів інших фірм.  

Серед основних переваг бренду можна виділити: отримання додаткового 

доходу;полегшення процедури вибору товарів; ідентифікацію компанії-

виробника та її товарів; спрощення виходу на нові ринки з новими товарами; 

полегшення співпраці з партнерами; інвестування в майбутнє; забезпечення 

емоційного зв‘язку з покупцем; розвиток галузей виробництва, в яких 

працюють бренди; створення історії та репутації. 

 Безперечно, брендинг в сучасній економіці служить одним зі способів 

підвищення конкурентоспроможності. 

В ринкових умовах, де конкуруючі товари не занадто відмінні один від 

одного, брендинг часто є єдиним засобом, що дає змогу компанії показати свою 
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індивідуальність. Таким чином, брендинг – це комплекс послідовних заходів, 

спрямованих на створення цілісного та затребуваного споживачем іміджа 

продукту або послуги.  

Брендинг розпочинається задовго до виготовлення самого товару й може 

тривати кілька років. Однак спочатку треба усвідомити, що не варто викидати 

гроші на створення та просування бренду, в основу якого буде покладено 

неякісний товар. Бренд діятиме на свідомість покупця лише тоді, коли вміст 

«упаковки» матиме гарантовану стабільну якість, а «брендівська легенда» не 

вступатиме в протиріччя з реальним товаром [3]. 

Агентство MillwardBrown провело спеціальне дослідження під назвою 

BrandZ [4], в результаті якого були названі найдорожчі в світі бренди. Перше 

місце, на думку MillwardBrown, належить компанії Amazon, і, як наголошується 

в дослідженні, вартість бренда, за результатами торішніх продажів  продукції,  

збільшилася на 52%, і становить на сьогоднішній день 315 млн.  доларів. Друге 

місце займає компанія Apple, яка змістилась з першої позиції, тому що продаж 

станом на 2019 рік зріс лише на 3 % і становить 309,5 млн. доларів.Трійку 

лідерів замикає компанія Google, вартість якої складає 309 млн. доларів. 

Відзначимо, що корпорація Microsoft займає четверте місце, із загальною 

вартістю 254  млн. доларів, та підвищенням продажів на 25 % в порівнянні з 

2018 роком. Компанія Visa посіла п‘яте місце з загальною вартістю 177 млн. 

доларів,та підвищенням продажів послуг компанії на 22 %. З п‘ятірки лідерів в 

2019 році вийшла компанія Facebook, яка знаходиться на шостій позиції.Сьому 

позицію рейтингу відведено конкуренту Amazon, а саме AllibabaGroup, вартість 

цієї компанії зросла на 16% і склала 131 млн. доларів. Компанія Tencent,зайняла 

восьму позицію. Дев‘яте місце присвоєно мережі фаст-фуду McDonald‘sіз 

загальною вартістю компанії 130млн. доларів. Десятку світових лідерів замикає 

телекомунікаційна компанія  AT&T, вартістю 108 млн. доларів. 

Рейтинг найдорожчих українських брендів склав журнал «Новое время 

страны» разом з компанією MPP Consulting [5]. Трійка лідерів рейтингу за рік 

не змінилася: нагорі списку як і раніше Моршинська, Нова пошта і Rozetka. 

Перша 10 із Топ-100 із зазначенням прибутку за 2019 рік та динамікою у 

порівнянні з 2018 роком: 1) Моршинська (напої)  – 550 млн.грн. (3,2%), 2) Нова 

пошта (логістика) – 310 млн. грн.(8,8%), 3)Rozetka (електронна комерція)  – 302 

млн.грн.(23,8%), 4) ПриватБанк (фінансові послуги) – 299 млн.грн. (26,2%), 5) 

Roshen (кондитерські вироби) – 276 млн. грн.(34%), 6) Sandora (напої) – 252 

млн. грн.(9,1%), 7)Хортиця (алкогольна промисловість) – 215 млн. грн.(-6,1%), 

8) Наша Ряба (продукти харчування) – 189 млн. грн.(22,7%), 9) АТБ (ритейл) – 

168 млн. грн.(7%), 10) Хлібний Дар (алкогольна промисловість) – 159 млн. грн. 

(8,9%). 

Отже, бренд є символічним виразом іміджу компанії, а брендинг – це 

мистецтво, побудоване на глибокому знанні ринку, і є одним  з 

найефективніших способів підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Для того, щоб створити якісний бренд, потрібно, окрім часу, зусиль і капіталу, 

ще і талант. Бренди корисні для суспільства в цілому, вони дозволяють нам 

економити час на виборі товару. Важливо не стільки запустити бренд, провести 

https://nv.ua/ukr/biz/markets/reyting-ukrajinskih-brendiv-top-100-naydorozhchih-torgovih-marok-ukrajini-novini-ukrajini-50055102.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/reyting-ukrajinskih-brendiv-top-100-naydorozhchih-torgovih-marok-ukrajini-novini-ukrajini-50055102.html
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рекламну акцію, розробити програму збуту і позиціонування, скільки 

примусити людей повірити, що це те, що дійсно заслуговує довіри, це те, що 

дійсно їм потрібно.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЗБУТОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Збутова логістика – це процес забезпечення фізичного просування 

продукції до споживача. Головне в збутовій логістиці - поліпшення процесу 

фізичного розподілу товарів від виробника до споживача у відповідності з його 

інтересами і вимогами[1]. 

Збутова логістика постає функціональним продовженням 

внутрішньовиробничої логістики і формує самостійну область логістики, мета 

якої полягає в забезпеченні просування готової продукції в супроводі сервісу 

від виробників до споживачів, в тому числі проміжних і кінцевих. Об'єктом її 

вивчення є процес розподілу продукції, на підставі чого збутова логістика іноді 

іменується розподільної логістикою, а предмет складають організаційно-

економічні відносини, що виникають у зв'язку з формуванням і забезпеченням 

руху товарно-матеріальних потоків і товарних запасів продукції. 

Основним завданням збутової логістики є планування процесу реалізації  

та організація отримання і обробки замовлень. З цим завданням тісно пов‘язані 

такі проблеми, як організація мережі складів; вибір виду упаковки, ухвалення 

рішення про комплектацію партій; організація операцій, що передують 

відвантаженню; організація відвантаження продукції; організація доставки та 

контроль транспортування; організація післяреалізованого обслуговування 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2008_1-2_20
http://www.millwardbrown.com/brandz/rankings-and-reports/top-global-brands
https://nv.ua/ukr/biz/markets/reyting-ukrajinskih-brendiv-top-100-naydorozhchih-torgovih-marok-ukrajini-novini-ukrajini-50055102.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/reyting-ukrajinskih-brendiv-top-100-naydorozhchih-torgovih-marok-ukrajini-novini-ukrajini-50055102.html
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Основною метою збутової логістики є максимізація отримуваних 

прибутків за рахунок правильної організації збуту та зростання обсягів продажу 

товарів, а також оптимального вичерпного завантаження наявних виробничих 

потужностей підприємства. Усе це можливо, передусім за допомогою 

ефективного ведення маркетингової політики на підприємстві, як важливої 

складової розподільчої логістики компанії. 

Застосування логістичної концепції на підприємстві призводить до зміни 

методів, за допомогою яких досягаються цілі виробництва і збуту продукції. За 

рахунок інтеграції функції логістики в систему управління підприємством 

здійснюється більш глибоке та ефективне поєднання збуту із дослідженням 

ринкової ситуації, плануванням асортименту продукції, змінюється характер 

роботи, пов‘язаної з реалізацією продукції [2]. 

При веденні збутової логістики важливим є визначення тих особливостей 

продукції підприємства, які є найпривабливішими серед споживачів та 

користуються найбільшим попитом. Окрім того, ефективним буде аналіз їхньої 

залежності від різноманітних зовнішніх факторів компанії (попит, наявність 

постачальників, особливості конкурентів тощо). 

Для ефективного просування продукту та підвищення ефективності 

здійснення збутової діяльності сьогодні варто використовувати засоби Інтернет, 

за допомогою яких можна:  

- визначати номенклатури товарів, які користуються найвищим попитом; 

- шукати підприємства для співпраці чи знаходити ті, що спеціалізуються 

на збуті продукції; 

- отримати широкий вибір інструментів та методів Інтернет-маркетингу; 

- формувати виробничі програми підприємства. 

Для ефективного впровадження заходів Інтернет-маркетингу як вагомої 

складової збутової логістики маркетинговий відділ підприємства повинен 

досконально вивчити наявні та потенційні ринки збуту продукції, існуючих і 

майбутніх постачальників сировини та матеріалів, діючих конкурентів, 

виробити політику просування товарів методом організації різноманітних 

рекламних акцій у мережі Інтернет. 

Для ефективного впровадження заходів Інтернет- маркетингу як вагомої 

складової збутової логістики маркетинговий відділ підприємства повинен 

досконально вивчити наявні та потенційні ринки збуту продукції, існуючих і 

майбутніх постачальників сировини та матеріалів, діючих конкурентів, 

виробити політику просування товарів методом організації різноманітних 

рекламних акцій у мережі Інтернет [3]. 

Для успішної реалізації вищезазначеного потрібно всебічно дослідити 

ринок, проаналізувати попит та пропозицію, підкреслити власні переваги перед 

конкурентами, розробити політику просування продукту в мережі Інтернет 

шляхом створення веб-сайту, Інтернет-магазину, розповсюдження банерної 

реклами, розміщення відеороликів, прийняття участі в різноманітних онлайн-

конференціях та семінарах тощо.  

Важливим є постійне дослідження покупців та їх потреб, а також швидке 

реагування на найменші зміни в смаках та вподобаннях споживачів. Окрім того, 
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варто нагадувати про підприємство та його продукцію шляхом застосування 

нових ефективних способів та методів просування в мережі Інтернет.  

Стимулювання збутової активності за допомогою використання Інтернет-

технологій на сьогодні є досить актуальним завданням, оскільки в кінцевому 

рахунку це може принести відчутні прибутки. Такими методами можуть бути 

численні акції, бонуси, знижки на продукцію для відвідувачів веб-сайту 

підприємства тощо. Так, компанія може застрахуватися від частих коливань 

попиту на продукцію, зарекомендувати себе як добротний постачальник 

необхідного товару за вигідною ціною, а також підтримувати життєво 

необхідний випуск продукції методами та засобами мережі Інтернет.  

Використання налагодженого механізму поєднання збутової логістики та 

впровадження інструментів Інтернет-маркетингу для підприємства дає змогу:  

– визначити потреби і смаки споживачів методом дослідження аналітики 

веб-сайту та застосовуваних інших прикладних програм, для визначення 

вподобань споживачів та їх складу;  

– налагодити процес пошуку та встановлення взаємозв‘язків із 

постачальниками за допомогою використання електронної пошти, 

відеоконференцій;  

– провести оптимізацію запасів готової продукції, скоротити 

нераціональні простої обладнання, покращати ефективність використання 

складських приміщень;  

– знизити витрати на просування продукції шляхом застосування більш 

різноманітних засобів (форумів, соціальних мереж, рекламних платформ) для 

розміщення інформації про підприємство, реклами чи відгуків споживачів;  

– скоротити кількість ланок руху продукції від виробника до споживача;  

– знизити обсяг загальновиробничих витрат підприємства;  

– здійснити ефективну організацію збуту та поставки продукту 

споживачу шляхом визначення зручних каналів доставки покупцем самостійно 

та укладання договорів із транспортними компаніями [4]. 

Отже, управління збутовою діяльністю є складним і багатогранним 

процесом і вимагає постійного аналізу й удосконалювання. Використання 

логістичного підходу полягає в управлінні збутовою діяльністю, орієнтованому 

на матеріальні, інформаційні та фінансові потоки, при цьому основною метою є 

ефективне використання потенційних можливостей при доведенні продукції, 

що користується попитом, до кінцевого споживача. Підвищення ефективності 

збутової логістики можна досягти шляхом використанням засобів Інтернет-

маркетингу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 

 

Однією з визначальних рис сучасної світогосподарської системи є 

розширення міжнародних торговельних відносин, диверсифікація товарної 

номенклатури та географії експортних поставок, що зумовлює потребу пошуку 

шляхів підвищення ефективності реалізації трансграничного товарообміну для 

кожної країни [1, с.112]. 

Логістика в Україні розвивається відповідно до світових тенденцій, 

здійснює вагомий вплив на економічний потенціал країни, стимулює розвиток 

суміжних, взаємопов‘язаних та взаємодоповнюючих галузей, є віддзеркаленням 

конкурентоспроможності нашої держави у світі. Незважаючи на позитивну 

динаміку, темпи розвитку логістики в Україні є нижчими порівняно зі 

світовими темпами розвитку цієї галузі, що зумовлює її відставання від 

світових процесів, недовикористання потенціалу, втрату 

конкурентоспроможних позицій. Це актуалізує дослідження особливостей 

вітчизняного ринку логістичних послуг, основних тенденцій та перспектив.  

Дослідженнями проблем логістичної діяльності займалися провідні 

зарубіжні вчені-економісти Д. Бауерсокс, M. Бернон, M. Крістофер, Р. Купер, Р. 

Каплан, Д. Уотерс, А. Харрісон, Р. Хоук та ін., у працях яких закладено 

фундаментальні основи логістики. Проблемні питання управління 

логістичними процесами в Україні знаходяться в полі зору вітчизняних 

науковців, зокрема, таких як: Є. Крикавський, А. Кальченко, В. Кислий, Ю. 

Пономарьова, Н. Чухрай та ін.  

Метою даного дослідження є визначення особливостей розвитку ринку 

логістичних послуг в Україні. 

Логістична послуга – це діяльність, спрямована на задоволення потреб 

споживача шляхом постачання необхідного товару в необхідній кількості, у 

необхідному місці, у визначений час за мінімально можливою ціною.  

Ринок логістичних послуг репрезентують кілька сегментів. За світовою 

структурою знаходимо такі варіанти сегментації: 

‒ перший – передбачає поділ на такі сегменти: транспортно-експедиційні 

послуги; комплексні логістичні рішення; управління ланцюгами поставок; 

‒ другий – передбачає поділ на такі сегменти: з міжнародної та 

внутрішньої експресдоставки; з комплексних перевезень приватного та 

службового майна; з міжнародних і внутрішніх перевезень вантажів; 
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‒ третій – передбачає поділ на такі сегменти: експедиція, транспорт, 

логістика [1, с. 226]. 

Для України характерна інша, відмінна структура галузі, а саме: 

транспортні послуги, складські послуги, експедиційні, управління ланцюгами 

поставок. Проте, на наш погляд, доцільно було б виділити такі сегменти: 

транспортно-експедиційні послуги; професійні складські послуги; експрес-

доставка; комплексні логістичні рішення (контрактна логістика); правління 

ланцюгами поставок. 

На сучасному етапі розвиток ринку логістичних послуг в Україні 

визначається впливом двох протилежних груп факторів. З одного боку, існує 

ряд причин, які зумовлюють зростання попиту на логістичні послуги та 

прискорюють впровадження логістичних підходів до управління. З іншого 

боку, можуть бути ідентифіковані фактори, що навпаки, стримують розвиток 

логістики в України. Серед факторів першої групи основними є: 

- швидке зростання витрат на будь-які перевезення, викликане 

підвищенням цін на енергоносії; 

- переорієнтація від ринку продавця до ринку споживача і, як наслідок, 

необхідність поліпшення роботи в сфері розподілу, що дозволяє знижувати 

ціну послуг і постачати його точно в термін і потрібної якості; 

- розвиток комп'ютерних технологій, що дозволяє здійснювати обробку 

великих масивів інформації і обмінюватися даними в реальному часі з 

мінімальними витратами [2, с. 66]. 

Лідерами міжнародного автотранспортного бізнесу України є: ЗАТ 

―Київська виробнича компанія ―Рапід‖, ЗАТ ―Транс Кінг‖, ЗАТ 

―Укртрансзахід‖, компанії ―Транс Пеле‖, ―Орлан Транс Груп‖, ―Камаз-Транс-

Сервіс‖. Інші підприємства такого сектора – середні (до 10 одиниць техніки) та 

дрібні, існування яких на ринку визначається наявністю одного-двох 

автофургонів [3, с. 54]. 

Для прискорення розвитку логістики в Україні, важливо з‘ясувати 

причини, які стримують її широке впровадження у практику роботи 

вітчизняних підприємств. В цьому аспекті, перш за все, необхідно зазначити 

відсутність належного державного підходу до проблем логістики. По-друге, 

існуюча система бухгалтерського обліку, методики внутрішньовиробничого 

госпрозрахунку, що використовуються на практиці, не дають змоги повністю 

оцінювати витрати й результати діяльності підрозділів та служб підприємства, 

та як наслідок – знижують ефективність логістичних підходів до управління та 

затримують їх широке впровадження [1, с. 225].  

Суттєвою перешкодою впровадження концепції логістики в Україні є те, 

що логістичний підхід передбачає досить кардинальні зміни в структурі 

підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур, створення 

спеціалізованих цехів і служб транспортно-складського господарства, до чого 

керівництво більшості підприємств є не готовим. Також до причин, які 

гальмують впровадження логістики у практику вітчизняних підприємств і її 

розвиток, є недоліки у професійній підготовці кадрів. 
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Таким чином, логістичний бізнес в Україні – один із наймолодших, 

можливо, тому один із найризикованіших. Цей ринок характеризується 

дефіцитом кваліфікованих спеціалістів, недостатньо розвинутою 

інфраструктурою, слабкою підтримкою з боку держави. Незважаючи на 

наявність окремих гальмуючих чинників, ринок логістичних послуг в Україні 

успішно розвивається. Однією з визначальних умов ефективного 

функціонування вітчизняного ринку логістичних послуг є формування 

сучасної, науково обґрунтованої стратегії його розвитку з урахуванням 

інноваційного потенціалу економіки України, національних пріоритетів та 

світових процесів глобалізації та регіоналізації.  
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ 

СПОЖИВАЧІВ 

 

На сьогоднішній день роздрібні підприємства особливу увагу в 

забезпеченні конкурентоспроможності приділяють інструментам 

мерчандайзингу, під яким розуміється оптимальне розташування 

торговельного  устаткування,  ефективне подання товарів та створення 

атмосфери  магазину. 

Щоб мерчандайзинг був дійсно ефективним, він повинен бути 

організований найкращим чином, а саме: оптимальне розміщення устаткування 

в торговельному залі,  зручна та зрозуміла  для покупця  викладка товару, 

якісний товарний асортимент; по-друге, для того щоб підприємство було 

конкурентоспроможним протягом тривалого часу, необхідно проводити 

регулярний моніторинг як зовнішнього середовища, так і основних внутрішніх 

факторів, що забезпечують  його конкурентоспроможність. 

Проблеми поведінки покупців досліджені у ряді праць зарубіжних і 

вітчизняних науковців: Котлера Ф., Ламбена Ж., Сондерса Дж., Райса С, Траута 

Дж., Девіса С, Джоббера Д., Брусенко О.А., Зозульова О.В., Голубкова Є.П., 

Ільїна В.І., Писаренко Н.Л., Прокопенко О.В., Троян М.Ю., Іванової Р.Х.  
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Метою даного дослідження є аналізвпливу системи мерчандайзнгуна 

поведінку споживачів. 

Мерчандайзинг (від англ. Merchandising - мистецтво торгувати) - 

комплекс заходів виробника або оптової компанії в місці роздрібного продажу, 

метою якого є просування того чи іншого товару, марки, виду чи упаковки без 

допомоги продавця, що дозволяє максимально підвищити товарообіг [1, с. 35]. 

Завдання мерчандайзингу [2, с. 34]: 

1) формування асортиментної політики, що забезпечує задоволення 

потреб та взаємозв'язок між покупками, що дозволяє точніше визначити роль і 

статус груп, видів і марок товарів;  

2) розміщення обладнання, відділів, секцій, товарів у поєднанні з 

інформаційним супроводом і формування ситуацій в торговому залі таким 

чином, щоб цілеспрямовано концентрувати і раціонально розподілити 

пізнавальні ресурси відвідувачів торгового залу;  

3) створення атмосфери магазину, адекватно відповідної психологічному 

стану відвідувачів і забезпечення збалансованого розподілу пізнавальних 

ресурсів відвідувачів в часі та просторі торгового залу;  

4) сприяння продажам товарів та їх марок, надання бажаних позицій в 

просторі торгового залу магазину чи іншого місця обслуговування покупців;  

5) розробка і впровадження раціонального планування торгового залу і 

розміщення товарів на основі розуміння природної системи людини, 

психологічних особливостей відвідувачів торгового залу і регулювання їх 

пізнавальних ресурсів; 

6) розробка і застосування засобів та методів мерчандайзингу для 

просування окремих товарів або їх комплексів, при яких одні товари здатні 

сприяти продажам інших товарів;  

7) модернізація форм і методів організації торгово-технологічного 

процесу магазину, при якому роль та вплив продавців знижується, а покупців 

самих товарів зростає за рахунок науково-обґрунтованого управління 

природною системою людини, правильного розподілу ролей і статусів, груп та 

марок товарів, що позиціонуються в торговому залі. 

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 
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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). 

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 тoму групи пoвсякденнихтoварів – 

хліб, мoлoчнівирoби, м‘ясні прoдукти, а такoжнапoї завжди 

рoзташoванідoстатньoдалекooдин від oднoгo. Всі дані захoди, не пoвинні 

привертати увагу пересічнoгoпoкупця. Мерчандайзерам такий стан речей більш 

зрoзумілий, oскільки, щoб купити певні тoвари, людина має oбійти майже весь 

супермаркет. А в прoцесіцьoгoвoнамoжепoбачити речі, які не включила у свій 

списoк, тoму є ймoвірність, щo частину з них вoна все ж таки придбає [1]. 

Таким чинoм, мерчендайзингбудучи технoлoгією, oрієнтoванoю на 

пoведінкупoкупця та утримання йoгo в межах тoргівельнoгo підприємства,  

перш за все, дoпoмагає збільшенню oбсягівпoкупoк. За рахунoк інтеграції 

мерчандайзингу із елементами кoмплексу маркетингу тoргівельнoгo 

підприємства дoсягаєтьсяпoсилення впливу на пoкупців таким чинoм, 

щoбпідштoвхнути їх дoімпульсивнoгo придбання певних тoварівабo їх груп з 

наступним пoвтoреннямпoкупки. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 

На сьогодні стає зрозуміло, що сучасний світ перейшов від економіки, яка 

базується на виробництві, до такої, що керує електронною інформацією на 

основі Інтернет-технологій та глобалізації. Таким чином, цифровий маркетинг 

все більше практикується. Більше того, дослідження в цій галузі є відносно 

новими і пов‘язані з розвитком віртуального спілкування, багатьох компаній з 

реклами та зв‘язків з громадськістю, моніторингу ЗМІ, асоціацій маркетологів, 
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блогерів, відомих авторів, які виявляють інтерес до популяризації поняття, що 

пов‘язані зі спілкуванням для рекламної мети та виконані засобами сучасних 

електронних ЗМІ. У цьому контексті надаватимуться переваги організаціям, які 

«оцифровують» бізнес, щоб зменшити витрати, збільшити вплив та ступінь 

проникнення на ринок, зосередившись як на продуктовому портфелі, так і на 

споживачах, створюючи та підтримуючи з ними відносини за допомогою 

«спільнот брендів». Вигода буде і на рівні споживачів, оскільки вони матимуть 

різний інформаційний зміст та більшу адаптацію до своїх потреб, також вони 

можуть купувати продукти та рекламовані послуги швидше та безпечніше. 

Таким чином, соціальні медіа створюють систему людей та контенту, що 

вимагає зростання довгострокових відносин між брендами та членами громади. 

[1, с. 164; 2, с. 180] 

Також розглянемо питання про рекламні пропозиції за допомогою 

індивідуального контенту, знайденого в цифровому маркетингу, просування 

яке засноване на тому, щоб клієнти прагнули почути новини про бренди та бути 

першими, хто отримає інформаційні новинки, що надсилаються в контексті, 

заснованому на інтегрованому використанні електронного зв‘язку. 

Основна мета цього дослідження - висвітлення способів рекламних 

засобів комунікації, використовуючи цифровий маркетинг, впливати на 

прийняття рішень, на поведінку покупців та споживачів членів спільноти 

бренду, як всередині, так і за межами нашої країни. Таким чином, 

використовуючи якісні методи дослідження, різні джерела вторинної 

інформації, такі як резюме деяких подій, аналізи, тематичні дослідження тощо. 

Цифровий маркетинг - це практика просування товарів і послуг, 

використання цифрових каналів розповсюдження, щоб досягти цільових 

клієнтів, вибудувати відносини з ними і мати можливість виробляти вимірювані 

результати. Він підтримує просування бренду за допомогою електронних 

засобів масової інформації, таких як інтернет-платформи, електронна пошта, 

телебачення та радіо в Інтернеті, мобільний телефон і навіть онлайн-бази 

даних, що зберігаються, або будь-які форми цифрових носіїв інформації. Тому, 

він може ефективно досягати консенсусу з клієнтами двома способами: 

користувачеві доводиться шукати та отримувати вміст безпосередньо за 

допомогою веб-пошуку або маркетолог повинен перенаправляти повідомлення 

до одержувачів, щоб отримувати від них замовлення. 

Можна виділити основні ключові цілі цифрового маркетингу, а саме: 

залучення клієнтів за їх дозволом взаємодіяти з торговою маркою та доставляти 

цифровий медіа-контент. Замість того, щоб вибивати рекламні ролики та 

входити в життя споживача несподіваними телефонними дзвінками чи 

електронними листами, маркетологи спробують спершу отримати згоду на 

участь у процесі продажу. Споживачі часто дають дозвіл, оскільки хочуть 

дізнатися більше про певні продукти, тому маркетологам потрібно буде 

забезпечити в обмін вигоду або винагороду. Ці речі здійснюються за 

допомогою проектування цифрових медіа, щоб потребувати певної дії від 

кінцевого користувача потрібно переглянути або отримати результати 

створення медіа. [3, с. 124; 4, с. 123] 
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Хоча цифровий маркетинг є одним з найефективніших видів маркетингу, 

на жаль, доводиться констатувати той факт, що більшість компаній не готові до 

його впровадження, або не здатність йти в ногу з часом. Це робить товар 

застарілим, а внаслідок і знижує прибуток. Підприємствам, які знаходяться в 

періоді застою необхідні лідери, які зможуть освоїти нові технології і 

впровадити їх на виробництво. Без такого лідера підприємству загрожує крах і 

втрата конкурентних переваг, оскільки ринок змінюється з астрономічною 

швидкістю, залишаючи позаду немобільних підприємців, тому фахівці з 

маркетингу повинні аналізувати бренди і прогнозувати майбутнє. 

Найважливішим елементом цифрового маркетингу є здатність дотримання 

правильного балансу між людськими ресурсами та технологіями. Якщо 

використовувати тільки людські ресурси, то продукція стане занадто дорогою, а 

якщо лише технології, то це загрожує розчаруванням споживачів. Тому 

кожному підприємству необхідно знайти баланс відповідно до потреб саме його 

цільового клієнта. [5, с. 140] 

Багато країн світу створили сприятливі умови для розвитку організації, 

що виходять на ринок, використовують технічний прогрес і прагнуть отримати 

перевагу перед існуючими брендами з доступом до передових технологій. У 

свою чергу, існуючі бренди мають намір отримати більшу частку ринку за 

допомогою інноваційних маркетингових платформ та стратегій. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що цифровий 

маркетинг базується на Інтернеті та цифрових інформаційно-комунікаційних 

технологіях для створення, підтримання та розвитку відносин з клієнтами в 

онлайн-середовищі, що призводить до появи «спільнот брендів». 
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Своє сучасне обличчя логістика почала набувати зовсім нещодавно і 

процес становлення можна пов‘язати з новим баченням на управління 

логістичними процесами та бізнесом загалом. Сучасний період 

характеризується тим, що розвиток логістики перш за все обумовлено 

прагненням до скорочення часових та грошових витрат, пов‘язаних з рухом 

товарів.  

Можна виділити кільки загальних тенденцій, що визначають розвиток 

логістики на сьогоднішній день: 

- пошук можливостей скорочення виробничих витрат і витрат обігу 

заради отримання прибутку; 

- пошук форм організації взаємодії всіх учасників ринку;  

- розвиток інформаційних технологій і вдосконалення інформаційних 

потоків [1, c.18]. 

Одним із видів логістики є складська логістика. Складська логістика – це 

техніка управління товарними запасами підприємства, їх облік та розумний 

розподіл. Складська логістика є важливою ланкою при передачі товару від 

виробника до споживача, тому вона тісно пов‘язана з транспортною 

логістикою. Даний вид логістики, насамперед, залежить від призначення 

складських приміщень, їх розмірів та специфіки товару, що транспортується. 

На сьогоднішній день, складська логістика в Україні зіштовхнулась з 

низкою проблем, які перешкоджають її розвитку. Вони спричинені як 

загальною економічною ситуацією в країні, так і локальними недоліками у 

складській сфері. 

Наведемо приклади деяких з них: 

- дефіцит кваліфікованих кадрів -відсутні актуальні навчальні програми із 

теорії та практики складської справи; 

- загальний дефіцит кадрів у зв‘язку з міграцією персоналу закордон; 

- слабка інфраструктура логістики загалом; 

- застосування технологій та методик складування, які застаріли; 

- нерозуміння керівниками підприємств важливості логістики; 

- брак фахової літератури [2,с. 34]. 

Найчастіше, питаннями логістики займаються зовсім не компетентні у цій 

справі люди. Також трапляється так, що збільшення виробництва товару та 

його збуту, зовсім не впливає на складську логістику. Завдання зберігання і 

транспортування продовжує виконувати той же штат працівників, тоді як є 

необхідність у додатковому наборі персоналу. Це призводить до збільшення 

кількості помилок та знижує ефективність роботи.  
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Але при цьому, наявні проблеми та ринок вимагають впровадження 

чогось нового у складську логістику. До прикладу, підвищується рівень 

автоматизації на складах, впроваджуються сучасні цифрові технології, які 

мінімізують імовірність помилок і збільшують швидкість виконання робіт.  

При цьому збільшується попит на професійні складські послуги, що 

стимулює розвиток логістичних компаній. Збільшення числа таких підприємств 

неминуче призведе до конкуренції, а відтак у споживача з‘явиться можливість 

вибирати більш професійні послуги й вигідніші умови співпраці [3, с. 20]. 

Зараз на світових ринках відбувається досить жорстка конкурентна 

боротьба між постачальниками різного виду продукції. Усі зростаючі потреби 

до рівня логістичного сервісу, якості продукції, а також ряду інших критеріїв 

поставок змушують більшість підприємств все більше і більше інвестувати сил 

і засобів в інтегровану логістику і управління ланцюгами поставок. Багато 

великих і середніх компанії успішно знижують витрати і збільшують свою 

конкурентоспроможність використовуючи новітні технології. Як наслідок, в 

1990-х рр. з‘явилася нова ідея крос-докінгу [1, с. 15]. 

Крос-докінг –це процес приймання та відвантаження товарів і вантажів 

безпосередньо через склад, без розміщення у зоні довготривалого зберігання. 

Це логістичний процес, який включає розвантаження матеріалів з транспортних 

засобів, що надходять і завантаження цих матеріалів безпосередньо з 

вантажівки, причепів, або вагонів, що вирушають, практично без зберігання. 

Крос-докінг є сукупністю логістичних операцій всередині ланцюжка поставок, 

завдяки яким відвантаження зі складу та доставка товарів максимально точно 

узгоджуються за часом, у результаті чого продукція доставляється за 

мінімальний термін [4, с. 25]. 

Приклад крос-докінгу наведено на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1 - Схема крос-докінгу. 

 

Даний вид складської логістики є надзвичайно вигідним. Адже, в процесі 

крос-докінгу практично усуваються витрати на зберігання та складування 

товару, знижується або зовсім зникає потреба у складських приміщеннях в 

організації-одержувача, скорочується час поставки товару кінцевому 
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споживачу, відбувається зниження партійності поставок та розширення 

географії клієнтської бази. 

За останніми логістичними дослідженнями, під час впровадження крос-

докінгу, вдалось скоротити логістичні витрати на 5-15%, що досить суттєво 

впливає на ціну товару та на прибуток виробника [4, с. 12]. 

Складська логістика та крос-докінг приносять найбільш відчутний 

результат при постійних, прогнозованих обсягах вхідного і вихідного потоків 

товарів. На жаль, в Україні планування споживання, закупівель досі носять 

ситуативний характер. Неможливо передбачити точні обсяги товарообігу з боку 

клієнта і, отже, пікові навантаження на складський персонал по днях, що 

створює додаткове навантаження на робочі зміни і необхідний транспорт. та 

брак робочої сили. Існує багато інших проблем, які необхідно подолати для 

прискорення практичного впровадження логістики в нашій країні. 

Використання сучасних методів складської логістики може стати дієвим 

помічником вітчизняних підприємств в процесі вдосконалення господарської 

діяльності. Ось чому в Україні необхідно створити розгалужену мережу 

логістичних утворень, яка у нинішніх кризових умовах допоможе 

підприємствам швидше встановити нові господарські зв‘язки, здатна швидко 

відновити виробничий ритм, зняти бар‘єри в господарських відносинах. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ В ЛАНЦЮГУ 

ПОСТАВОК 

 

Традиційні методи управління в сьогоденних умовах господарювання вже 

не забезпечують можливос ті прийняття стратегічно правильних рішень. Одним 

з інноваційних підходів, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність 

підприємства, є процесно орієнтоване управління, тобто методологія, яка 

допомагає підприємству підвищити цінність продукції для споживачів, а також 

рівень прибутковості шляхом зосередження уваги не на локальних функціях, а 

на бізнес-процесах (інтегрованих функціях). Такий підхід дозволяє зменшувати 

витрати, усуваючи нерентабельні роботи. 
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Питання реалізації процесного управління в ланцюгу поствок доліджені в 

працях: М. Портер, М. Хаммер, Д. Чампі, М.Ротера та Д.Шука. М. Портер увів 

поняття «бізнес-процес» для визначення інтеграції послідовних однорідних 

локальних функцій, яка дає значущий для споживача результат. М. Хаммер та 

Д. Чампі бізнес-процес розглядають як послідовність дій (підпроцесів), яка 

спрямована на отримання заданого результату, цінного для організації [1]. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів реалізації 

процесного управління в ланцюгу поставок. 

Ланцюг поставок – це глобальна мережа, яка перетворює вихідну 

сировину в продукти і послуги, необхідні кінцевому споживачеві, керуючи 

потоками інформації, матеріальних цінностей та грошових коштів. Дослідники 

виділяють шість основних областей, на яких фокусується увага управління 

ланцюгами поставок: виробництво; поставки; місце розташування; запаси; 

транспортування; інформація [2, с. 35]. 

Від ефективного управління ланцюгами поставок залежить 

конкурентоздатність та успішність підприємства. Тому необхідно постійно 

вимірювати та визначати ефективність ланцюга поставок. Для цього дуже 

важливо розробити та застосовувати єдину систему оцінювання в його межах.  

Основою в процесному підході є: бізнес-процеси, які відбуваються у 

ланцюгу поставок; декомпозиція процесів в ланцюгу поставок; модель операцій 

в ланцюгу поставок; вибір методу моделювання логістичного бізнес-процесу: 

функціональні, об‘єктно-орієнтовані та комплексні методи.  

Програмні засоби побудови інформаційної моделі бізнес-процесів 

включають [2, с. 26]: 

 - SCOR (Supply Chain Operations Reference model) – референтна модель 

функціонування ланцюгів поставок,  

 - ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) архітектура 

інформаційних систем, 

 - IDEF (Integration Definition for Function Modeling) інтегроване 

функціональне моделювання,  

 - UML (Unified Modeling Language) – уніфікована мова моделювання. 

В ланцюгу поставок прийнято виділяти наступні процеси управління [3, 

с. 26]: 

 - основний процес – процес, що перетворює ресурси для створення 

продукту, який використовується зовнішніми споживачами; 

 - допоміжний процес – процес, що поставляє на вхід інших процесів 

забезпечуючи ресурси;  

 - процес управління – процес, що поставляє на вхід інших процесів 

ресурси по управлінню. 

Розділення всіх процесів на вказані три категорії має сенс тільки тоді, 

коли потрібно виділити процеси, які беруть участь в створенні продукції 

організації і виконати їх аналіз. Для побудови системи процесів, подальшої 

регламентації і управління важливий не тільки формальний тип процесу, а і 

його пріоритетність з погляду досягнення стратегічних цілей організації. 
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Власником процесу (Відповідальним за процес) є посадова особа, яка має 

в своєму розпорядженні виділені ресурси, управляє ходом процесу і несе 

відповідальність за результати і ефективність процесу. Підхід, коли для 

кожного виділеного процесу призначається власник процесу, з‘явився досить 

давно. До теперішнього часу накопичилася безліч різних поглядів на те, хто є 

власник процесу і чим він повинен займатися. Навіть у останніх роботах по 

управління процесами згадуються власники процесів і тому подібне проте, чим 

більше консультанти по управлінню говорять про власників процесів, тим 

менше ясності для практиків – керівників, які повинні упроваджувати інститут 

власників процесів в компанії [4, с. 142]. 

Власником процесу, як правило, призначається керівник структурного 

підрозділу (або його заступник, помічник). Ієрархія управління структурними 

підрозділами, що існує в компанії, не руйнується. Яка небудь ієрархія власників 

процесів не створюється. 

Варто зауважити, що кількість ресурсів, переданих в управління 

власникові процесу, і його відповідальність за результати процесу можуть бути 

різними. Вони міняються залежно від типу процесу, його важливості для 

організації і так далі В цілому, власник процесу – це керівник, здатний, як 

мінімум, займатись [2, с. 26]: 

 - моніторингом ходу процесу;  

 - аналізом чинників, що впливають на процес і приводять до варіацій;  

 - розробкою пропозицій по поліпшенню процесу і організацією їх 

обговорення і узгодження;  

 - координацією (або управлінням) внутрішніх проектів вдосконалення 

процесу. 

Поняття меж процесу є найважливішим при впровадженні процесного 

підходу. Важливо підкреслити, що встановлення меж здійснюється 

суб‘єктивним чином – шляхом досягнення певної домовленості між декількома 

сторонами («постачальниками» і «споживачами»). 

Таким чином, процесне управління в умовах сьогодення стає не лише 

перспективною інновацією, але й життєвою необхідністю у функціонуванні 

підприємств, здатною забезпечити оптимізоване використання усіх ресурсів 

(матеріальних, фінансових, трудових чи інформаційних). При моделюванні та 

впровадженні логістичних бізнес-процесів слід дотримуватися певної 

послідовності дій, періодично проводити їх перегляд та відповідну оптимізацію 

чи реінжиніринг. 
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Складність і нестабільність маркетингового середовища, у якому 

функціонують вітчизняні підприємства, загрози та виклики, пов‘язані зі 

складною геополітичною ситуацією, мінливість кон‘юнктури світового 

господарства змушують підприємців шукати нові сфери та перспективні 

напрями розвитку своєї діяльності не лише на національному, але й на 

міжнародних ринках. Потреба вітчизняних підприємств у застосуванні нових 

підходів до управління загострилася на етапі складного кризового періоду в 

Україні у 2008-2010 рр. та актуалізувалася у 2014 році внаслідок виникнення 

політичної, економічної та банківської криз, що мало ефект негативної синергії. 

Із метою посилення власних конкурентних позицій – як всередині країни, так і 

на міжнародних ринках – підприємства мають застосовувати маркетингові 

підходи до управління господарською діяльністю. Суттєво посилюється 

значущість маркетингового управління під час реалізації перспективних бізнес 

проектів за рахунок активізації та раціоналізації діяльності вітчизняних 

підприємств у міжнародному бізнес-середовищі. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних засад формування та 

управління комплексом маркетингу підприємства здійснили такі відомі 

вітчизняні вчені, як Гончаров С.М., Дупляк В.Д., Гаркавенко С.С., 

Назарова К.О., Павленко А.Ф., Войчак А.В., Скибінський С.В. та інші.  

Метою даного дослідження є визначення особливостей застосування 

маркетингових технологій в умовах глобалізації економіки України. 

Всі сфери людської діяльності, у тому числі й маркетинг охоплює 

глобалізація. В результаті переходу від локального ведення торговельної 

діяльності до виходу на міжнародні, міжконтинентальні ринки з‘явилася 

потреба у міжнародному маркетингу. В умовах жорсткої конкуренції необхідно 

обирати стратегію, яка могла б бути застосована в умовах міжнародного 

маркетингу для тривалого утримування позицій на ринку.  

Глобальна маркетингова стратегія, яка дозволяє виходити на міжнародні 

ринки, повинна застосовуватися компаніями різного масштабу як 

транснаціональними корпораціями так і невеликими фірмами [1]. 

Сучасний процес глобалізації в Україні в цілому вимагає постійного 

розвитку та вдосконалення стратегії ведення бізнесу. Виділяють три базові 

стратегії розвитку маркетингу: стратегія цінового лідерства; стратегія 

диференціації; стратегія концентрації. 

Кожна з вищезгаданих стратегій має підкріплюватися конкурентними 

перевагами компанії. Проведення SWOT-аналізу дозволяє визначити ключові 

переваги компанії, які ляжуть в основу її майбутньої стратегії. 
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В умовах глобалізації економіки України, особливої актуальності 

набувають маркетингові технології, які характеризуються науково 

обґрунтованими прийомами і методами, конструктивним підходом до 

використання наявного у господарюючого суб‘єкта потенціалу і, що 

найголовніше, креативністю, творчим підходом до досягнення поставлених 

цілей, основними з яких є: СRМ-технології, маркетингові Інтернет-технології, 

трейд-маркетинг та брендинг [2, с. 80]. 

Отже, розглянемо більш детально найактуальніші на сьогоднішній день 

маркетингові технології. 

CRM система (Customer Relationship Management) – модель взаємодії, що 

визначає центром філософії бізнесу – клієнта, а основними напрямками 

діяльності якої є заходи з підтримки ефективного маркетингу, продажу та 

обслуговування клієнтів. Підтримка цих бізнес-цілей включає збір, збереження 

та аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів, а також про 

внутрішні процеси компанії. Функції для підтримки цих бізнес-цілей 

включають продажі, маркетинг, підтримку споживачів. Як маркетингова 

технологія – інформаційні системи класу CRM забезпечують ефективну 

орієнтацію на ринок і спрямовані на створення великої бази лояльних клієнтів, 

яка саме і є для підприємства довготерміновою конкурентною перевагою.  

Маркетингові Інтернет-технології – це комплекс соціальних та 

управлінських процесів, які спрямовані на якнайповніше задоволення потреб 

споживачів у мережі Інтернет при формуванні пропозиції та системи обміну 

товарів і послуг за допомогою інформаційних комунікаційних технологій [3, с. 

64].  

Трейд-маркетинг – це комплекс заходів, спрямованих на вивчення і 

задоволення потреб споживачів проміжної торговельної ланки (дистриб‘юторів, 

дилерів, тощо), а також стимулювання кінцевих споживачів у місцях продажу. 

Торговельний маркетинг відрізняється від споживчого маркетингу лише 

об‘єктом, тобто, в першому випадку комплекс маркетингу спрямований на 

вивчення і задоволення потреб торгової ланки, а в другому випадку – 

безпосередньо на кінцевого споживача. Це означає, що трейд-маркетинг 

розглядає покупця своєї продукції як споживача, беручи до уваги, що головна 

мета будь-якої торгової ланки – отримання максимального прибутку. Головна ж 

мета трейд-маркетингу – забезпечити міцне положення торгової марки на ринку 

[2, с. 114]. 

Брендинг – діяльність по створенню довгострокової переваги до товару, 

заснована на спільній дії на споживача, товарного знаку, упаковки, рекламних 

звернень, матеріалів стимулювання збуту і інших елементів маркетингу, 

об‘єднаних певною ідеєю і фірмовим стилем, що виділяють товар серед 

конкурентів і створюють його образ (бренд імідж). За допомогою брендингу 

можна підтримувати запланований обсяг продажів на конкретному ринку і 

забезпечити збільшення прибутковості в результаті розширення асортименту 

товарів. 

Таким чином, застосування сучасних маркетингових технологій в умовах 

глобалізації економіки України забезпечить підвищення ефективності 
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управління як маркетинговою діяльністю, так і діяльністю підприємства 

загалом на основі спеціалізації праці фахівців-маркетологів, розробки і 

застосування сучасних наукових методів та засобів планування, організації, 

обліку, аналізу й контролю діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин важливим є вивчення 

моделі поведінки споживачів. Сьогодні для збільшення обсягів продажів 

компаніям вже недостатньо змінити чи покращити продукт, підвищити його 

якість, додати нові характеристики. Тепер у покращенні торговельної політики 

підприємств важливого значення набувають маркетингові комунікації. 

Зважаючи на ці обставини, дослідження питання впливу маркетингових 

комунікацій на поведінку споживачів набуває актуальності та потребує 

глибшого економічного аналізу. 

Аналіз впливу засобів маркетингових комунікацій на поведінку 

споживачів висвітлено у працях відомих зарубіжних вчених таких як: 

Л. Маттссон, В. Прауде, Т. Примак, Р. Пейтон, Д. Аакер, І. Альошина, 

Н.Андерсон, Р. Батра, А. Дейан, Д. Джоббер, Д. Доті, Дж. Енджел, Г. Картер, 

Ф. Котлер. В Україні значну увагу вивченню теоретичних аспектів із 

проблематики загальної теорії маркетингу та маркетингових комунікацій 

приділено увагу в працях Г. Почепцова, Є. Ромата, Т. Циганкової, 

Я. Бронштейна, А. Войчака, В. Королька, Т. Лук‘янець, В. Моісєєва та ін. 

Під час просування товарів, робіт, послуг чи торгових марок великий 

вплив на поведінку споживачів відіграють маркетингові комунікації. Загальна 

програма маркетингових комунікацій або комплекс просування – це специфічне 

поєднанням засобів реклами, стимулювання збуту, персонального продажу, 

зв‘язків з громадськістю, пропаганди, прямого маркетингу тощо [1, с. 56]. 

Основними засобами масового впливу на споживачів є реклама, 

стимулювання збуту і пропаганда. Впливаючи на розум і психіку людини, 

реклама пробуджує увагу, закріплюється в пам'яті, викликає певні асоціації, 

активізує почуття і спонукання, а далі впливає на споживацький вибір. 
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Особливо важливо слід пам‘ятати про фактори, що впливають на сприйняття і 

розуміння реклами: вплив кольорів, сильних висловів, розміру шрифту та ін., а 

також про здатність і готовність потенційних споживачів до сприйняття 

реклами [2, с. 150]. 

Основними прийомами реклами є навіювання і переконання. Для того, 

щоб ефективніше впливати на поведінку споживачів маркетологи мають 

раціонально організувати співвідношення між цими складовими. 

Навіювання – це особливий тип впливу на психіку людини, що 

передбачає ряд дій покликаних на зниження здатності логічно мислити і впливу 

на волю людини при виборі тої чи іншої продукції. Особливостями впливу 

даної техніки на вибір споживача є: 

1. Товар має рекламувати відома, авторитетна людина, що в свою чергу 

викличе довіру до даної продукції. 

2.Реклама повинна містити (вірусну інформацію), тобто якийсь легко 

запам‘ятовуючий лозунг чи пісня, те, що буде вирізняти продукцію і робити її 

особливою. 

3. Зовнішній вигляд товару має відповідати очікуванням споживача, його 

мріям. 

Крім джерела рекламної інформації, на дієвість комунікації впливають 

переконливі докази, викладені в рекламному зверненні. Суттєву роль у процесі 

переконання споживача можуть відіграти такі особливості рекламного 

повідомлення, яке не залежить від його джерела: 

1. переконливість доказів, це означає, що потрібно показати, яку користь 

приніс товар; 

2. численність доказів, що викличе довіру до продукції; 

3. емоційний вплив реклами, тобто реклама має нести позитивний 

характер, залишати приємні спогади, адже тоді на емоційному рівні товар, що 

рекламується буде викликати у людини приємні відчуття; 

4. елементи оформлення рекламного оголошення. Оголошення повинні 

бути спрямовані на приваблення уваги споживачів загальним описом його 

особливостей; 

5. вплив мовної динаміки: сила голосу, його м'якість, інтонація, 

використання пауз для досягнення ефекту раптовості, темп і тембр мови, 

вставлення музики для підвищення психологічного ефекту; 

6. ефект повторення. Інформаційно насичена реклама може потребувати 

кількох повторів, особливо якщо споживач не занадто мотивований. 

Сприйняття повідомлень, які містять сильні докази, посилюється після трьох 

повторів. 

Ефективність впливу комунікацій на поведінку споживачів доцільно 

оцінювати в такій послідовності [3, с. 240]: 

1. Формування зворотної реакції цільової аудиторії. 

2. Аналіз реакції споживачів на інформаційні маркетингові повідомлення. 

3. Оцінка впливу маркетингових комунікацій на досягнення стратегічних 

цілей підприємства. 

4. Порівняння витрат на комунікації з маркетинговими результатами. 
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Загалом, маркетингові комунікації - це невід‘ємна частина досягнення 

успіху у просуванні товару чи послуг, тому їх детальний розгляд і аналіз дуже 

важливий. Розглянувши головні складові маркетингових комунікацій можна 

зробити висновок, що поєднання засобів реклами, стимулювання збуту, 

персонального продажу, зв‘язків з громадськістю, пропаганди, прямого 

маркетингу ‒ це найголовніший важіль впливу на поведінку споживача та 

ефективності маркетингової діяльності підприємств. 
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ВПЛИВ ЛОГІСТИКИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Після переходу України до ринкового типу економіки, забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є дуже актуальним. Це 

створює ряд проблем. На чільному місці стоїть проблема ефективності 

функціонування логістичних систем різного рівня, які формуються на базі 

економічних систем підприємств. Зростаюча тенденція до підвищення 

загальних витрат в порівнянні із зростанням загальних доходів, підвищення 

собівартості продукції, зниження ефективності бізнесу разом із зростанням 

рівня конкуренції зумовили практичну значимість і актуальність управління 

логістичними процесами підприємства з метою підвищення ефективності 

логістичних систем. Тому дана проблема є актуальною і потребує своєчасного 

вирішення. 

Питання впровадження логістичного управління підприємств розглядали 

багато зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як В. Амітан, Б. Анікін, 

Р. Баллоу, Д. Дж. Бауэрсокс, А. Гаджинський, Є. Голіков, Т. Загорна, 

О. Зборовська, А. Кальченко, Є. Крикавський, Р. Ларіна, Л. Міротин, 

Ю. Неруш, М. Окландер, В. Плотников, Ю. Райнхард, В. Сергеєв, И. Тишбаєв, 

В. Ткаченко, О. Тридід, Д. Уотерс, Л. Фролова, Р. Хоскінсон, Г. Череп, 

Н. Чухрай, та ін. 

Метою даного дослідження є визначення шляхів впливу логістики на 

конкурентоспроможність підприємств. 
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Логістику розглядають як сферу наукової діяльності, яка спрямована на 

створення системи виробничокомерційних взаємовідносин на мікро-, мезо-, 

макрорівнях на принципах інтеграції та оптимізації матеріальних (матеріальні 

ресурси, напівфабрикати, готова продукція), інформаційних (паперова чи 

електронна документація), фінансових (фінансові ресурси), сервісних (послуги 

транспортних підприємств, експедиторських компаній, гуртових та роздрібних 

посередників тощо), інноваційних (наукових ідей, розробок), кадрових і 

інвестиційних потоків у коротко- та довгостроковому періодах з метою 

забезпечення максимізації прибутку, збільшення частки ринку та досягнення 

довгострокових конкурентних переваг [1, с. 85]. 

Об‘єктом вивчення логістики є матеріальні і пов‘язані з ними 

інформаційні потоки. Актуальність і постійне зростання інтересу до логістики 

зумовлені потенційними можливостями підвищення ефективності 

функціонування матеріалопровідних систем, які відкриваються із 

використанням логістичних знань. Логістика є прикладом системного підходу 

до вирішення проблем бізнесу. Це комплекс дій, який охоплює і поєднує всі 

сфери бізнесу для доставки товарів так, щоби задовольнити споживача і 

досягти мети діяльності підприємства. Логістика навчає збалансовувати кожну 

функціональну сферу і стежити, щоб жодна з них не перешкоджала іншим. 

Практичним інструментом для управління ефективністю, 

конкурентоспроможністю та організованістю підприємства як виробничо-

збутової системи є створення логістичних інформаційних систем. Логістика є 

управлінням інформаційним потоком на підприємстві і в його оточенні з метою 

використання інформації для регулювання економічних процесів [2, с. 105]. 

Логістичні процеси тісно переплітаються з різними сферами діяльності в 

компанії. Наприклад, один відділ підприємства з виробництва продукції 

націлений на закупівлю сировини, інший - на зберігання товарів, третій - на 

збут готової продукції споживачам. При неправильній організації всіх 

підрозділів, а також непрофесійному управлінні фінансовими потоками 

компанія втрачає ефективність.  

Логістика є науково-практичним інструментом спільного господарювання 

багатьох економічно самостійних ринкових структур, що дозволяє досягти 

раціональної організації потокових процесів, які відбуваються в 

просторовочасовій послідовності, з метою виявлення та реалізації потенційних 

резервів управління й одержання додаткових доходів і прибутку цими 

структурами переважно за рахунок суспільнокорисних, головним чином – 

виробничих, факторів і джерел. Саме концепція логістики містить у собі значні 

резерви економії часу та оптимізації витрат на виконання логістичних операцій.  

Досвід провідних зарубіжних країн доводить високу ефективність 

логістики в отриманні стійких конкурентних переваг. Завдяки їй підприємства 

забезпечують необхідний рівень обслуговування кінцевого споживача, надаючи 

йому при цьому певні додаткові користі (цінності). Ці додаткові цінності 

можуть стосуватися і еластичності поставок щодо величини партії, і 

еластичності щодо умов оплати, і еластичності щодо термінів та місця 

виконання замовлення [3]. 
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Для підвищення конкурентоспроможності підприємству слід враховувати 

6 правил логістики [4]: 

1. Виробництво затребуваної продукції. 
2. Висока якість товарів. 

3. Оптимальна кількість продукції, що випускається. 
4. Своєчасна доставка. 
5. Ефективні точки збуту. 

6. Мінімальні витрати в процесі. 

Щоб реалізувати всі ці правила, логістика повинна інтегрувати всіх 

учасників логістичного ланцюга в єдину систему. 

Логістичний підхід створює також передумови для покращення й інших 

показників діяльності підприємства, які полягають у покращенні загальної 

організованості підприємства, налагодженні надійних взаємозв`язків, що 

дозволяє стверджувати про підвищення рівня керованості та отримання вищих 

фінансово-економічних показників. В цілому, логістика впливає майже на 

кожен аспект формування фінансового результату підприємств. 

Підвищення конкурентноспроможності на ринку потребує маркетингової 

орієнтації бізнесу всіх суб‘єктів, яка полягає в пошуку шляхів і способів 

задоволення потреби споживачів у товарах ефективнішими, ніж у конкурентів, 

способами. Запровадження маркетингово-логістичної концепції управління в 

діяльність підприємств передбачає узгодження та доповнення розробленого 

комплексу маркетингу відповідним комплексом логістики [5]. 

Таким чином, грамотне ведення логістичних процесів допомагає 

оптимізувати діяльність компанії, пов`язану з виробництвом, упаковкою, 

транспортуванням, зберіганням і постачанням продукції кінцевому 

споживачеві. Правильна побудова логістичної системи і її управління 

позитивно впливає на зростання конкурентноспроможності підприємства. 
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ДИТЯЧА РЕКЛАМА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИМОГИ 

 

Сучасний стан рекламної індустрії залежить насамперед від 

товаровиробників та надавачів послуг, тому щодня з‘являються нові рекламні 

кампанії, які широко охоплюють майже всі глядацькі, читацькі та слухацькі 

аудиторії. Кожна компанія або організація прагне збільшити свої прибутки 

будь-якими шляхами, нерідко забуваючи про те, що їх рекламні звернення 

мають значний побічний ефект на окрему й найчутливішу аудиторію – дітей, 

що є, відповідно, і найбільш вразливою. Сприйняття світу дитиною 

відрізняється від його сприйняття дорослими людьми, оскільки діти приймають 

усі процеси, що відбуваються у суспільстві, на віру. Недобросовісні 

рекламодавці та рекламовиробники часто нехтують цією особливістю дитячї 

аудиторії, що спричинює безліч соціальних проблем, таких як: непорозуміння у 

сім‘ях, викривлене уявлення дітей про реальність, складність їх адаптації у 

соціумі тощо.  

Питанням вивчення впливу реклами на дитину присвячена значна 

кількість публікацій.Основні підходи висвітлені у працях зарубіжних і 

вітчизняних вчених: Н.Ф. Березовської, В.Р.Колесникова, Н. Гончарук, 

К.Портної та інших. Багато питань, пов‘язаних з впливом реклами на свідомість 

дитини, на сьогоднішній день ще не вивчені, тому дана тема є досить 

актуальною і потребує значної уваги. 

Метою даного дослідження є визначення особливостей впливуреклами на 

дитячуаудиторію. 

У сучасномусвітіістотнучастину того, що бачить і чує дитина щодня, 

становить реклама [1]. Для рекламної індустрії дитина – ц еспоживач «три в 

одному»: вона витрачає свої кишенькові гроші, впливає на покупки батьків, а в 

майбутньому дорослому житті витратить уже зароблені гроші на улюблені 

бренди. Дослідження американського Національного інституту сім`ї та 

масмедіа показало, що в середньому американський малюк бачить 40000 

рекламних роликів на рік, а трирічні діти вже впізнають логотипи брендів. 

Існують спеціалізовані агентства дитячого маркетингу (одне з перших на 

пострадянському просторі − агентство «КідсМаркет Консалтинг» в Україні). 

Вони проводять опитування дітей віком від 4 до 18 років. В одному з останніх 

опитувань дослідники з`ясували, наприклад, що половина дітей (48 %) мають у 

себе в кімнаті свій телевізор і можуть дивитися ті телевізійні канали й передачі, 

які хочуть. Інформацію про нові продукти, рекламні акції, прем`єри фільмів та 

мультфільмів діти намагаються отримувати з реклами по телевізору (84 %) [2]. 

Для врахування особливостейвпливуреклами на дитячуаудиторію, в ст. 20 

Закону України «Про рекламу»забороняється реклама [3]:  
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- з використанням зображень дітей, які споживають або використовують 

продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для 

придбання або споживання  неповнолітніми;  

- з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, 

піклувальників, педагогів та довіру до них дітей;  

- з вміщенням закликів до дітей придбати продукцію або звернутися до 

третіх осіб з проханням зробити покупку;  

- з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових 

пристроїв. 

Крім того, реклама не повинна містити зображення дітей у небезпечних 

ситуаціях чи за обставин, що в разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям або 

іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення 

дітей до небезпечних для здоров`я й життя ситуацій. Реклама не повинна 

завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати в них відчуття 

неповноцінності чи вказувати на можливість придбання рекламованого товару, 

розрахованого переважно на дітей, кожною сім`єю без урахування 

можливостей її бюджету. Також, відповіднодо Закону України «Про рекламу», 

реклама не повинна створювати в дітей враження, що володіння рекламованою 

продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми. Ці норми становлять правову 

основу регулювання рекламної діяльності стосовно дитячої аудиторії [1]. 

В свою чергу, психологи впевнені, що реклама не здатна серйозно 

нашкодити дитячій психіці, однак і користі від неї теж немає. Справа в тому, 

щопід час перегляду телевізора, малюки отримують величезний потік 

інформації, з якою вони не навчилися ще справлятися. І наслідком цього, як 

правило, стає: порушення сну, втрата апетиту, необгрунтована агресія. Також 

телевізор сильно впливає на зір, адже очі у дітей дуже швидко втомлюються, 

тому батькам важливо стежити за тим, щоб відстань від екрана до дитини було 

мінімум 2 метри.  

Діти найбільше звертають увагу на яскраві, кольорові рекламні ролики, 

які супроводжуються приємною веселою музикою та цікавими малюнками. 

Таким критеріям відповідає реклама соку, молочних продуктів, води тощо. 

Дітям цікаво спостерігати за рекламою в якій зображені інші діти, тварини чи 

казкові та фантастичні герої [4, с. 86, 5]. 

Таким чином, для сучасних дітей телевізор є «першопрохідником» у 

сфері знайомства дітей з рекламною інформацією, яка має досить великий 

негативний вплив на їх свідомість та викликає залежність від регулярного 

перегляду рекламних роликів.Для дітей реклама є моделлю поведінки 

дорослих, за допомогою якої дитина здобуває свій власний досвід. Тому, 

реклама спрямована на дитячу аудиторію повинна відповідати нормам чинного 

законодавства та міжнародними стандартами. 
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БРЕНД ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОСУВАННІ ТОВАРУ В СУЧАСНИХ 

РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

Сучасна реальність показує, особливо на міжнародному рівні, що кожен 

бренд асоціюється з великими групами прихильників та споживачів, які 

формують спільноту бренду та сприяють розвитку громади, тим самим 

забезпечуючи її успіх. Однак лише сильні бренди отримують лідируючі позиції 

на ринку в жорстких умовах конкуренції, справедливо це чи ні. Члени 

спільноти бренда оцінюють такі елементи, як дизайн, якість, комунікація, які 

сприяють лояльності споживачів та конкурентоспроможності будь-якого типу.  

Тривалий час маркетологи аналізували, як деякі бренди набувають 

«душу», «голос», «особистість», і вони зрозуміли, що, наприклад, Apple має 

свій «культ», у Nike є своє «плем'я», Coca-Cola має «захоплених послідовників» 

і т. д. Стає все більш зрозумілим, що майбутнє цих брендів буде оточувати 

спільноту лояльних клієнтів, які спонукають їх споживати швидше та більше, 

залежно від технологічних розробок, стратегій ціноутворення та навіть 

оновлення асортименту продукції. Це цілком можливо у випадках вже відомих 

компаній, які створили та розвинули свої спільноти та систему довіри до них, 

але для інших учасників тендеру - це виклик, який може визначити успіх чи 

невдачу в наступні роки. 

Щодо системи довіри, яка розробляється брендами для членів своїх 

громад, сформований набір конкретних компонентів: історія створення бренду, 

віра, ікони, ритуали, священні слова, невіруючі та лідер. Коли ці компоненти 

виділяються, споживачів залучають до бренду, допомагаючи створити 

відповідну, активну спільноту: 

- історія створення бренду насправді є його легендою; 

- бренд Creed - це ідея, яку зберігають споживачі, а іміджмейкери 

синтезують у кількох словах стосовно філософії бізнесу; є центральний 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.53
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елемент, який приваблює людей, своїми переконаннями (наприклад, «Кінцева 

машина для водіння», «Зелена планета» тощо); 

- піктограма встановлює візуальну мітку, яка виходить за межі самого 

продукту і дозволяє членам громади ідентифікувати її (наприклад, Оперний 

театр Сіднея, Статуя Свободи, Ейфелева вежа тощо); 

- ритуал складається з речей, які члени громади хочуть робити разом, є 

життєві моделі, мережі щоденних занять, які з'єднують людей (наприклад, 

марафони, дискусії в кафе, фестивалі пива, зимові карнавали тощо); 

- священні слова, що складають словниковий запас громади, за 

допомогою якого ідентифікуються особи, які належать до цієї групи чи ні; 

незалежно від професії, щоб належати громаді, ці слова повинні бути відомі; 

- невіруючі постають як контр-тренд, і хоча маркетинг допомагає нам 

визначити характеристики клієнтів, завжди знайдуться люди, які підпадають 

під цей опис; ця ситуація створює, однак, певну можливість (наприклад, 

споживачі, які не вживають продуктів, що містять цукор, вживають каву без 

кофеїну тощо); 

- лідер виявляється в особі, яка долає всі труднощі і відтворює певний 

стан справ відповідно до її умов (наприклад, Білл Гейтс, Опра Вінфріс - на 

макрорівні, а керівники проектів, керівники команд, керівники - на мікрорівні 

тощо) [1, с. 220; 2, с.360]. 

Коли всі фрагменти цього пазлу працюють разом, може бути створений 

сильний потяг до бренду, але кожен елемент є точкою розрізнення, яка дає 

людині можливість створити систему переконань, яка зближує його з нею тим, 

хто вже ними ділиться, надаючи громаді відчуття існування. Більше того, 

створюючи споживачів, які дають рекомендації іншим щодо бренду цієї 

громади, можна досягти їх довгострокового обслуговування. 

Іншими словами, брендам потрібно повідомляти про те, що цікаво для 

членів громади, з тією перевагою, що вони завжди можуть просити зворотній 

зв'язок на змаганнях, запрошувати їх на заходи, організовувати зустрічі віч-на-

віч на цікаві теми, надаючи їм інформацію про організацію та тих, хто її 

складає, використовуючи фото та відео контент та розміщуючи їх у центрі 

уваги.  

У цьому контексті важлива роль належить соціальним платформам, які 

включають конкурси для учасників, акції, фотографії, відеопрезентації тощо. 

Звичайно, ці кампанії в соціальних мережах мають різні цілі, встановлюючи 

двосторонню комунікацію, залучаючи увагу споживачів поза процесом 

закупівлі. Завдання маркетологів не зупинятися на цьому, оскільки їм цікаво 

виділити різні ролі, які бренди виконують у громадах, навіть досягнувши 

використання соціальних медіа як інструменту та стратегії створення спільнот. 

[3, с.30; 4, с. 180] 

На початку ХХІ ст. практично на всіх економічних ринках (особливо на 

розвинених) інновації технічного або змістовного характеру супроводжуються 

у все більшій мірі інновацією форм і образів, які формуються в уяві споживача. 

У інформаційному суспільстві все більшу роль відіграє просування бренду, яке 

досягається шляхом розвитку стійких позитивних образів і асоціацій, 
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пов'язаних з брендом. Збільшення ролі образів, асоціацій привело в тому числі і 

до формування нового подання про інновації в рамках комунікативної 

концепції формування конкурентних переймань - про споживчі інновації. У 

цьому зв'язку в економічній науці посилюється інтерес до розробки теорії та 

методології брендингу як до невід'ємного компоненту реалізації наукового і 

технічного потенціалу підприємств, територій та інших суб'єктів економіки в 

умовах ринку. Першочергова значимість інновацій для динамічного розвитку 

економіки та підвищення конкурентоспроможності підприємств висуває 

проблему розвитку теоретичних і методичних основ системи формування та 

просування брендів інноваційних товарів в число актуальних проблем 

економіки. [5, с. 65] 

Таким чином, за допомогою цифрових медіа, управління організаційним 

спілкуванням стає більш ефективним, як всередині країни, так і особливо, за 

кордоном. З цієї точки зору, чим більша потужність інтернет-технологій, тим 

більш відкритими та прозорими можуть бути організації, коли вони хочуть 

бути зрозумілими певним групам споживачів. Таким чином відкидаються 

часові та просторові межі. 
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БРЕНД-МАРКЕТИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В стані напруженої конкуренції, коли серед основних елементів успіху 

підприємств ключовими є відносини зі споживачами, концепція брендингу 

придбає все більшого значення і стає відповіддю на запит, в нових формах 

забезпечувати конкурентоспроможність товарів та послуг. Беручи до уваги такі 

обставини, підприємства змушені враховувати всі потреби споживачів та 

здійснювати послідовну, планомірну діяльність, спрямовану на забезпечення як 

їх функціональних, так і емоційних, соціальних, психологічних потреб [1].  

Діяльність підприємств будь-якої форми володіння направлена на пошук 

та вирішення потреб споживачів. В умовах значної мінливості зовнішнього 

середовища забезпечення конкурентного пріоритету діяльності підприємств є 

основою виживання на ринку. Товар продукується на підприємстві, але він стає 

брендом тільки в разі придбання відчутних, невідчутних та психологічних 

факторів і продовжує існування у свідомості споживачів [3]. 

Істотною ознакою, що сприяє ефективності брендингу, є лояльність, 

позитивний підхід споживача до продукту, послуги, виробника, компанії. 

Лояльність – це емоція покупця, який користується продуктом чи послугою не 

залежно від існування інших, економічно вигідніших пропозицій на ринку. Це 

не практична оцінка, а наслідок багатьох факторів, які часто лежать поза 

межами свідомості. Саме лояльність створює потрібний близький зв‘язок між 

продавцем, товарів чи послуг, та покупцями. Бренд у думках споживача 

пов'язується з деякими привілеями, що яскраво вирізняється з-поміж марок 

конкурентів та відповідно характеризується високим рівнем довіри з боку 

споживачів. Переважна більшість виробників визнають, що справжнього 

комерційного успіху може досягти лише той, хто зміг утримати свого 

споживача, зробити його постійним покупцем, встановити міцний зв‘язок із 

покупцем, викликати його лояльність [2]. 

 В умовах ринку , де товари-конкуренти не зовсім відрізняються один від 

одного, брендинг залишається єдиним інструментом, що дає змогу компанії 

продемонструвати свою унікальність. Таким чином, брендинг – це сукупність 

спрямованих кроків, направлених на створення конкурентоздатного іміджа 

продукту або послуги [3]. 

Бренд-маркетинг сьогодні – одна з найефективніших маркетингових 

стратегій. Саме брендові продукти приносять не лише задоволення первинних 

потреб, а й психоемоційне задоволення, тому споживачі від них не 

відмовляються навіть у складному фінансовому стані. Так 72% споживачів 

заявляють, що вони готові заплатити 20% додаткової ціни за бренд, який їм 

подобається  25% споживачів стверджують, що ціна для них не важлива, якщо 

вони купують бренд, якому довіряють. Більше ніж 70% споживачів 
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орієнтується на бренд при прийнятті своїх рішень про купівлю, а більше 50% 

купівель в дійсності визначаються брендом 

Бренд підприємства є неціновим засобом управління 

конкурентоспроможністю товарів, що має основним завданням побудову 

зрозумілого образу споживчих властивостей, цінової політики та рівня 

обслуговування. Деякі компанії-виробники недооцінюють брендинг в якості 

головної складової процесу керування конкурентоспроможністю продукції 

підприємства. Проте це не вірний погляд, оскільки бренд є одним з 

конкурентних переваг компанії у довготривалому часі та, відповідно, чинником 

формування конкурентоспроможності [1]. 

Поміж ключових переваг бренду виділимо: 

1) одержання додаткових активів; 

2) розпізнавання підприємства-виробника та її товарів; 

3) легкий вихід на нові ринки збуту з новими товарами; 

4) полегшення співпраці з партнерами; 

5) інвестування в майбутнє; 

6) лояльність покупця; 

7) створення іміджу компанії [3]. 

Бренд є віртуальним зв‘язком між виробником та групою споживачів, 

який забезпечує досягнення економічних цілей першого через задоволення 

інтегрованих потреб останніх завдяки їх стійкому асоціативному сприйняттю. 

На ринку товарів і послуг бренд став необхідною умовою підтримки стабільної 

позиції фірми на ринку та одним із основних чинників підвищення 

конкурентоспроможності. Сутність конкурентоспроможності компанії полягає 

в здатності підприємства так ефективно організувати систему брендингу на 

підприємстві, щоб краще, ніж конкуренти,  задовольнити запити споживачів і 

збільшити прибутковість своєї діяльності в умовах ринку [2]. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ЗМІНИ В ЛОГІСТИЧНИХ 

ПРОЦЕСАХ 

 

Нині із розвитком та поширенням інформаційних технологій і систем у 

різних сферах життя та діяльності суспільства все більшого поширення набуває 

електронна комерція. Логістичні потреби сфери такого ринку різноманітні 

завдяки розширенню та вдосконаленню асортименту продукції. Слід сказати, 

що електронна комерція змінила спосіб взаємодії з логістикою та ланцюгами 

поставок. Глобалізаційні процеси, динамічний розвиток інформаційних 

технологій із посиленням конкуренції спричинили значні зміни в діяльності 

суб‘єктів господарювання. Можна також стверджувати, що світ цифрової 

комерції вніс значно більше ризику та складності в роботу фахівців з логістики 

та постачальників, аніж зазвичай. 

Дослідженням основних аспектів електронної комерції та їх вплив на 

ефективність функціонування логістичних процесів в умовах ринкової 

діяльності займалися такі провідні теоретики та дослідники, як: Амелін Б., 

Березовський М., Дибська В., Кава А., Лассак В., Мейєр С., Садовська П., 

Харінгтон Д. та інші. Проте, незважаючи на достатньо повне наукове 

обґрунтування, дана тема залишається актуальною й досі, оскільки логістика 

розглядається як основа операцій електронної комерції. Саме тому потрібно 

використовувати різноманітні системи та інноваційні технології, намагаючись 

покращити партнерські відносини з постачальниками, збільшуючи швидкість 

та ефективність діяльності.  

Електронна комерція разом з Інтернет-ресурсами дозволяють 

здійснювати комунікації в режимі реального часу та створювати динамічний 

обмін даними вгору та вниз по ланцюзі поставок. Для того, щоб підхід до 

управління ланцюгами постачання ефективно функціонував із ключовими 

процесами, необхідно керуватися загальними стратегіями, а саме: зниження 

часу циклу замовлення та доставки; забезпечення якості продукції та послуг 

найвищого рівня; скорочення запасів до максимально можливого мінімуму для 

економії витрат; зменшення експлуатаційних витрат без втрати якості [1, с. 430-

436]. Слід виокремити компоненти, які  необхідні для успішного управління 

ланцюгами електронних поставок (рис. 1) [4, с. 125-135]. 

Основними задачами засобів e-commerce в логістиці є: відслідковування 

бізнес-процесів; поповнення запасів в Internet-магазинах, торговельних 

майданчиках; створення відповідних умов для комфортного сервісу клієнтам, 

зокрема знижки, акції, що стимулюють попит клієнтів та дозволяють знизити 

граничне навантаження як на логістичну компанію в цілому, так і на конкретні 

структурні підрозділи; кадрове забезпечення кур‘єрами та автопарком [3, с. 

101]. 
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Рис. 1. Необхідні компоненти для управління ланцюгами електронних поставок 

 

Електронний бізнес, забезпечуючи віртуальний ланцюг поставок через 

Інтернет, виконує функції, які сприяють ефективному виконанню поставлених 

завдань, а саме: 

‒  надає інформацію про продукцію всім учасникам ланцюга 

поставок; 

‒  дозволяє розміщувати замовлення у постачальників; 

‒  дозволяє клієнтам робити замовлення; 

‒  надає можливість оформлення замовлень та їх доставка клієнтам; 

‒  забезпечує отримання платежів від клієнтів. 

Як відомо, всі ці транзакції є традиційними, але з використанням 

можливостей електронного бізнесу даний процес здійснюється більш 

ефективніше та швидше, тим самим забезпечуючи високий рівень лояльності 

клієнтів. Е-комерція дозволяє здійснювати операції цілодобово, чого не може 

надати жоден інший спосіб оплати [2, с. 32-37]. 

Сучасний український ринок логістичних послуг переживає період 

активного розвитку, однак ще помітно відстає від загальносвітових стандартів. 

З позитивних змін на українському ринку внутрішніх перевезень можна 

відзначити появу великих провайдерів, таких як «Нова Пошта», «Делівері», 

«Інтайм». Однією з позитивних трансформацій ринку послуг логістичного 

забезпечення України є поява зарубіжних логістичних операторів, зокрема 

―Kuehne & Nagel‖, ―FM Logistic‖, ―DHL Danzas‖. Вітчизняні підприємства, 

розвиваючи електронну комерцію, все частіше використовують електронні 

системи обліку та переміщення залишків продукції на складах («1С: 

Бухгалтерія», «ТоргСофт» тощо); онлайн-системи розрахунку оптимальних 

маршрутів під час перевезень (наприклад, ―AntLogistics‖);  фулфілмент-центри, 

які ще слаборозвинені на українському ринку порівняно із зарубіжними 
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аналогами, проте вже пропонують розширений спектр логістичних послуг для 

електронної торгівлі. 

Отже, введення електронного бізнесу з кожним роком набуває суттєвих 

змін, шляхом широкого використання інформаційно-телекомунікаційних 

технологій та засобів. Електронна торгівля активно розвивається та набуває 

популярності між підприємцями та споживачами. Тому необхідно сферу 

цифрової комерції розглядати як масивну ланку. Слід детально розпізнавати 

принципи та функції е-торгівлі, а також аналізувати її перспективу розвитку, 

проблеми та можливі ризики. 
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток економіки України, який спостерігається в останні роки, 

обумовлює зміну пріоритетів в діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. 

Необхідним для підприємств є обґрунтування та впровадження в практику 

управління новітніх підходів до оптимізації функціонування їхнього 

економічного механізму. Серед таких підходів чільне місце посідає логістика, 

яка в Україні бурхливо розвивається. 

Перспективи розвитку логістики в Україні можна звести до трьох 

основних напрямків [1, с. 89]: 

1) інтеграція організацій України у світову логістичну мережу;  

2) впровадження новітніх технологій і обладнання;  

3) розвиток інтегрованої логістики. 

Найбільшою проблемою для України є інтеграція у світову логістичну 

мережу, оскільки спостерігається відставання у розвитку логістичних 

технологій порівняно із провідними країнами. Для того, щоб пришвидшити 

інтеграцію України у світову логістичну мережу, необхідно приблизити рівень 

розвитку логістичної системи України до світового рівня шляхом 

впровадження новітніх технологій та обладнання. 

Характерною ознакою сучасних ринкових відносин є скорочення 

життєвого циклу товару на фоні високого рівня конкуренції. Зважаючи на це у 

http://ena.lp.edu.ua/handle/ntb/44557
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виробника скорочується час, протягом якого має бути забезпечена 

прибутковість кожного товару. Оперативність процесів стає головним 

чинником, що веде до підвищення прибутку підприємства. У цих умовах одним 

з найперспективніших шляхів досягнення успіху на ринку є орієнтація 

підприємства на інноваційний шлях розвитку. До пріоритетних сфер 

інноваційних рішень на підприємстві належить логістика. Головне завдання 

спеціалістів на підприємстві – це впровадження інновацій в логістичну 

діяльність підприємства, що призведе до пришвидшення логістичних процесів 

при зниженні витрат на їх реалізацію. 

Скорочення усіх видів витрат, пов'язаних з управлінням матеріальними 

потоками, витратами на транспортування, складування, управління 

замовленнями, закупівлями та запасами, упаковку, дозволяє підприємству 

вивільнити фінансові засоби на додаткові інвестиції у складське обладнання, 

інформаційно-комп'ютерні системи, рекламу, маркетингові дослідження тощо. 

Тому не дарма найкращими підприємствами у світовому масштабі є ті, що 

використовують концепцію інтегрованої логістики. Велика кількість 

логістичних концепцій дозволила багатьом компаніям стати головним у своїй 

галузі тому, що товари, які вони випускають, отримали конкурентні переваги. 

Вже багато років застосовують логістичний підхід у своєму бізнесі такі 

компанії, як Toyota Motors, IBM, Procter & Gamble, Electrolux, Xerox, Whirlpool 

та інші. 

Інтегрована функція логістики у процесі управління товарорухом 

реалізується через систему форм і методів практичної діяльності [2, с. 210]: 

- інтегровану функцію формування господарських зв'язків (головного 

етапу проектних робіт) із функціями визначення потреб у перевезенні товарів; 

- координацію оперативного управління постачання та процесу 

транспортування товарів;  

- кооперацію в управлінні товарорухом через комплексне використання 

складів, які знаходяться у власності різних суб'єктів (постачальницько-

збутових, транспортних, виробничих підприємств різних галузей);  

- оптимізацію сукупних витрат на переміщення товарів шляхом 

економічної зацікавленості транспортних, комерційних організацій та 

підприємств, які вони обслуговують, у підвищенні ефективності процесів 

розподілу та переміщення;  

- розвиток специфічних функцій управління товарорухом в координації з 

універсальними функціями управлінського процесу, раціональний розподіл їх 

між суб'єктами управління і концентрацію у відповідних структурних 

підрозділах. 

Великим поштовхом, на нашу думку, до розвитку логістичних послуг 

може стати застосування елементів електронної комерції в логістичній системі, 

з використанням мережі Інтернет і сформування паралельного логістичного 

ланцюга: виробник – сайт – відділ оброблення замовлень – споживач. Такі 

нововведення дадуть змогу збільшити обсяг продажу, забезпечити більш 

високий рівень обслуговування споживача, зменшити рівень запасів, а також 

розширювати ринкові сегменти. 
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ТОВАРНА МАРКА, СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ 

 

В умовах ринкової економіки формування раціонального товарного 

асортименту є одним з найважливіших факторів успішної діяльності 

підприємства на ринку. Враховуючи «диктат споживача», властивий ринковій 

системі, саме споживачі диктують учасникам ринку правила гри, і в тому числі 

визначають ті продукти і послуги, які забезпечать компанії-виробнику 

необхідний рівень конкурентоспроможності. Асортиментна політика є одним з 

найважливіших інструментів і складових маркетингу в боротьбі компанії з 

конкурентами. Тому дуже важливо враховувати різні аспекти формування 

товарного асортименту на підприємстві в цілому. Можна зазначити, що на 

сьогоднішній день одним з ключових питань успіху для виробника стає вдало 

розроблена асортиментна політика, яка враховує як потреби споживача та 

виробника, так і властивості товару [1]. 

Метою тези є дослідження та обґрунтування сутності таких понять як 

«товар» й «товарний асортимент», а також визначення їх особливостей, які 

необхідно враховувати маркетологам при розробці асортиментної політики 

підприємства. 

Діяльність будь-якого підприємства завжди пов‘язана з поняттям товару, 

який воно виробляє. Дослідження поняття «товар» розпочалися ще в епоху 

класичної політекономії, представниками якої товар визначався як продукту 

праці, призначений для продажу [2,3]. 

На сьогоднішній день, трактування поняття «товару» достатньо 

трансформувалося у науковій сфері, зокрема, серед вчених-маркетологів. З 

точки зору маркетингу, розглядається не стільки роль товару в обміні на гроші, 

скільки можливість його використовувати, споживати. Отже, на перший план 

виходить концепція «споживчої цінності товару». 

Основоположник маркетингу як науки, американський вчений Ф. Котлер 

зазначає: «Товар – все те, що може задовольнити нужду, або потребу та 

пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання та 

споживання» [1, 4]. 
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Товаром можуть виступати не тільки певні матеріальні блага, а й послуги, 

об‘єкти інтелектуальної власності, інформація тощо. 

Американський маркетолог Теодор Левітт із цього приводу відзначав, що 

товар у маркетинговому розумінні «це не те, про що докладно розповідає 

інженер, а те, чого підспудно жадає від нього споживач» . 

У маркетинговому розумінні товар розглядається не просто як результат 

виробництва, а як продукт, забезпечений підтримкою виробника, що 

досягається використанням таких інструментів маркетингу, як: грамотна 

реклама компанії, налагоджений збут, ефективне обслуговування, гнучка 

політика цін тощо. 

Слід зазначити, що в теорії маркетингу дотепер не існує чіткого 

розмежування понять «товар» і «продукт». Так, одні автори розуміють під 

терміном «продукт» «конкретний результат матеріального або духовного 

виробництва, що володіє якостями, які характеризують його цільове 

призначення, та властивостями, заради яких він придбається та споживається» 

[4]. 

Ф. Котлер товарний асортимент характеризує з погляду його широти, 

насиченості, глибини, гармонійності й порівнянності, розуміючи: під широтою 

товарного асортименту загальну чисельність асортиментних груп товарів, що 

випускаються фірмою; під глибиною товарної номенклатури – варіанти 

пропозицій кожного окремого товару в рамках асортиментної групи; під 

насиченістю товарної номенклатури – загальне число складових її окремих 

товарів; під гармонійністю – варіанти пропозицій кожного окремого товару в 

рамках асортиментної групи; під порівнянністю – ступінь близькості між 

товарами різних асортиментних груп з погляду їх кінцевого користування, 

вимог до організації виробництва, каналів розподілу або якихось інших 

показників [3, 4]. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що вдалий 

продукт (товар) є запорукою фінансового благополуччя й стабільності 

підприємства, як у короткостроковій, так і довгострокової перспективах. 

Оптимальний товарний асортимент є індивідуальним для кожного окремого 

підприємства і залежить від ринків збуту, попиту, виробничих, фінансових та 

інших ресурсів. Для досягнення стійких переваг підприємства на ринку, 

товарний асортимент повинен складатися з товарів, які влаштовують як 

виробника, так і споживача, тобто мають попит і успішно реалізуються на 

ринку. Процес визначення номенклатури й асортименту товарів, що 

випускаються є невід‘ємною складовою частиною асортиментної політики 

підприємства. 
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ НА СПОЖИВАЧА: НЕЙРОМАРКЕТИНГ, 

АРОМАМАРКЕТИНГ  

 

Відомий шотландський економіст Адам Сміт називає споживача 

некоронованим королем ринку, тому що саме від покупця та задоволення його 

потреб залежить майбутній прибуток,  репутація того чи іншого підприємства, 

його ефективність, а також чи не витіснять його конкуренти та чи довго він 

протримається на ринку. Щоб залучити якомога більше споживачів та 

зацікавити його у товарі чи послузі, маркетологи ретельно аналізують 

кон‘юнктуру ринку, цінову політику, досліджують ринок збуту, а також 

поведінку та психологію людини на ринку. Методом вивчення поведінки 

споживача, а також вплив на нього називається нейромаркетинг.  

Дослідженням психології впливу виробників на споживача формувалися 

представниками різних країн. Серед них відомі такі: К.Мозер, Е.Дихтер, 

К.І.Веркман, Є.В. Ромат, Х.Адлер. Слід відзначити і роботи Роджера Дули – 

автора праці «НейроМаркетинг. Як вплинути на підсвідомість споживача», а 

також  В. І. Бородіної, Є. В. Сидоренка, де багато уваги приділяється 

маніпулятивним методикам роботи зі споживачами, досліджуються 

психологічні механізми рекламного впливу, а також умови підвищення 

ефективності реклами [1. с.173].  

У зв‘язку із зміною потреб, смаків, поглядів споживача, маркетологи 

намагаються знайти все більше і більше способів вплинути на споживача. 

Наприклад, це може бути залучення знаменитостей рекламувати той чи інший 

продукт у рекламі, фільмі чи передачі, тобто споживач несвідомо намагається  

долучитися до того ж образу життя, що рекламують.  Також використання 

яскравих цінників на товар, які покупці  часто зрівнюють зі знижками хоч і ціна 

може залишатися незмінною, проте маркетологи часто вдаються до хитрощів з 

ціною, наприклад, 39,99 грн. споживачеві сприймається більш близькою до 

суми 30 грн., а ніж до 40 грн, що підштовхує на придбання цього товару.  

Використання продукції із іноземними надписами на упаковці сприймається 

покупцям більш елітним та  якісним ніж продукція вітчизняного виробництва 

та з менш яскравою упаковкою. Нейромаркетинг впливає на споживача також 

використанням різних кольорів, так як більшість людей є візуали. Найбільш 

ефективний колір в рекламі вважається червоний, тобто він є самий помітний, 

проте чим яскравіший і привабливий колір, тим більш він буде виграшним. 
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Ефективним мотиватором в маркетингу є звук, музика, яку покупець сприймає 

на слух. Це може бути легка, повільна та приємна або ж ритмічна, динамічна 

музика, яка спонукає до здійснення інколи навіть необдуманих покупок, так як 

клієнта може відволікти мелодія. Один із цікавих способів вплинути на 

споживача є використання запахів, що й називається аромамаркетинг. 

Різні аромати викликають емоції та відкладаються в пам‘яті.  

Аромамаркетинг є одним із вагомих маркетингових інструментів впливу на 

споживача за допомогою запахів, який використовується для залучення 

клієнтів, стимулювання продажів тощо. Цей спосіб використовується для того, 

щоб створити атмосферу комфорту, спокою та добробуту, а також викликати у 

покупця приємні спогади, асоціації з тим чи іншим продуктом [2. c.200]. 

Наприклад, запах ванілі покращує кровообіг мозку, знижує втому та заспокоює 

центральну нервову систему, аромат ромашки, лаванди чи жасмину розслаблює 

людину, м‘ята, кориця – зменшує дратівливість, а запах груші викликає появу 

апетиту. У відділах гастрономії, у супермаркетах або ж у кафе чи ресторанах 

використовують запахи, що апетитно пахнуть, наприклад, курка гриль чи запах 

кави. Найкраще налаштовують на покупку теплі приємні аромати, холодні ж 

дадуть протилежний ефект. Тобто в результаті використання різних видів 

ароматів клієнт пам‘ятатиме те місце, де він зустрів цей запах, і захоче 

повернутися туди ще.  Дослідження показали, що в магазинах, торгових чи 

сервісних центрах, кафе чи ресторанах, де присутній один із перерахованих чи 

інших запахів кількість продажів збільшується на 15-20%. 

Отже, існує безліч способів вплинути на поведінку споживача і будь-яка 

реклама ставить просування не стільки товару, як продажу різноманітних 

ілюзій, створення престижу для задоволення від покупки.  Тобто із глобальним 

розвитком ринків розширюється кількість інноваційних способів впливу на 

споживача, тому нейромаркетинг не стоїть на місці, а навпаки зростає та 

покращує свої технології у боротьбі за споживача та його лояльність. 
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ПЕРСПЕКТИВИ БРЕНДИНГУ ПрАТ «ВОЛОДАРКА» В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах конкуренції підприємства повинні сформувати свій 

впізнаваний бренд на довгостроковий час, що буде спонукати споживачів до 

лояльності, прихильності та слугуватиме забезпеченню 

конкурентоспроможності і успіху в майбутньому. Брендинг як мистецтво 

створення та просування торговельної марки (бренду) являється невід‘ємною 

частиною маркетингу. Іншими словами, брендинг – це весь маркетинговий 

процес створення бренду, його реєстрація та управління їм. Використовуючи 

брендинг можна підтримати запланований обсяг продажу на визначеному 

ринку та забезпечити збільшення прибутку в результаті розширення 

асортименту товарів.  

В загальному вигляді технологічного процесу брендингу виділяють 

чотири основні етапи: 

− формулювання мети бренду; 
− вироблення і вибір способів реалізації бренду; 
− безпосередня (ринкова) реалізація бренду; 
− оцінювання і аналіз результатів брендингу [3]. 

На етапі формування мети передбачається використання таких операцій, 

як збір, обробка та аналіз отриманої інформації, формування висновків, 

прогнозування розвитку бренду, розробка програми дій та визначення 

конкретних завдань. Вироблення і вибір способів реалізації бренду припускає 

виявлення і аналіз проблемних ситуацій, вибір оптимального виходу з 

проблеми.  Аналіз і оцінювання результатів супроводжується використання 

таких операцій: порівняння прогнозованих і отриманих результатів, виявлення 

негативного чи позитивного моменту в організації та формування висновків для 

подальшої діяльності. 

В сучасній економіці бренд – це потужний елемент для підвищення 

ефективності компанії. І якщо компанія розуміє, що споживач гарної думки про 

запропонованих нею товар, може виникнути проблема з тим, що клієнти не 

помічають особливої різниці між її товарами та пропозиціями конкурентів. 

Звернувшись до споживачів з проханням, назвати чи описати які на їхню думку 

в кожному бренді є характерні риси, а вони не можуть назвати ні одно – це 

погано [2]. Таким чином підприємства не повинні забувати про свої особливі 

сторони, переваги за якими споживач зможе відрізнити бренд один від одного. 

Це може бути упаковка, етикетка, рекламне звернення, створення сприятливого 

іміджу, певне використання кольорів та символів, а також формування 

загального враження [3]. 

Перевагами використання бренду для підприємств є: 

− преміальна ціна; 
− підвищення конкурентоспроможності; 
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− стійкість при зміні економічної ситуації; 
− здатність вижити під час економічної кризи. 
Проаналізувавши комплекс маркетингу ПАТ «Володарка» , оцінку стану 

та перспективи розвитку швейної промисловості на ринках України. За таким 

товаром як чоловічі сорочки, жилети, піджаки, брюки та визначити його 

особливості. Основними тенденція ринку швейних товарів є зростання 

виробництва за видами продукції, інвестування в нові швейні комплекси. Ринок 

має значний потенціал, особливо в країнах європи. Зростання такого ринку 

відбувається нешвидкими темпами, інвестиції які спрямованні на нові швейні 

комплекси з повним виробничим циклом та універсальними технологічними 

можливостями, метою таких є агресивне захоплення ринкової частки. До 

перешкод в такій галузі належить: технічно застаріле обладнання, відсутність 

власної сировинної бази, застарілі методи і форми управління, відсутність 

професійних спеціалістів. Для цього ринку товарів притаманою є 

монополістична конкуренція, а саме присутня велика кількість підприємств, які 

продають диференційовану продукцію. І які можуть охопити одразу декілька 

сегментів і самостійно визначити ціну на свій товар [1]. 

Підприємство ПАТ «Володарка» спираючись на свої переваги та 

можливості вибирає стратегію конкуренції, в основі якої лежить конкурентна 

перевага. А саме конкурентна перевага за іміджем, яка створює високий рівень 

лояльності замовників, що являється одним з факторів успіху. Це сприяє  

залученню до співпраці стабільних та платоспроможних замовників, котрі 

забезпечують збільшення обсягів виробництва. Прискорення виробництва 

сприяє збільшенню прибутку, що дає капіталізувати їх частину. Розвиток 

підприємства супроводжується переходом на нові географічні та продуктові 

рівні, також створення нових організаційних рівнів управління.  Схематично 

взаємозв'язок всіх зазначених процесів наведено на рисунку 2. 

 
 

Рисунок 2. Взаємозв'язок процесів «персональний продаж» - «зростання 

підприємства» на підприємстві ПрАТ «Володарка» 
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брендом. В процесі створення бренду потрібно пам‘ятати про його переваги 

серед конкурентів до яких входить: якість, упаковка, імідж, рекламні звернення 

та формування загального враження. ПрАТ «Володарка» - це компанія, котра 

хоче бути конкурентоспроможною та успішно працювати, як на ринках 

України так і поза межами країни повинна якісно продумувати свій пізнаваний 

бренд, що буде нести не тільки користь самому підприємству, а також  користь 

країни так, як гарних імідж бренду створює високий рівень розвитку держави 

та строює  сприятливе ставлення можливих інвеститорів. 

 

Список використаної літератури: 

1. Інформація про виробничу діяльність ПАТ «Володарка» UA-

REGION.INFO: веб-сайт. URL: https://www.ua-region.com.ua/05502381. 

2. Котлер Ф. Десять смертних гріхів маркетингу: монографія. Харків: 

КСД, 2018. С. 99-102 

3. Технології брендингу. Брендинг: веб-сайт. URL: 

https://sites.google.com/site/brendingsoccult/tema-5-tehnologiie-brendingu 
4. Шарп Б. Як зростають бренди. Чого не знають маркетологи: 

монографія. Київ: КСД, 2019. 240 с. 

 

Михайлюк Леся Сергіївна 

Науковий керівник – старший викладач Довгань Ю.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

  

Сучасний стан економічної системи України, подальший розвиток 

ринкових відносин й досить складні умови ведення господарської діяльності 

спонукають національні підприємства до пошуку засобів підвищення 

прибутковості діяльності, зниження загальних витрат, скорочення інтервалів 

часу між придбанням сировини, матеріалів і продажем готової продукції 

споживачам, а також напрямків підтримки позитивного іміджу фірми. 

Протягом останніх років таким засобом є створення ефективної логістичної 

інфраструктури, що спроможна значно покращити показники економічної 

діяльності підприємств і створити безперервний ланцюг управління 

матеріальними потоками. Проте, механізм інтеграції лолстнчних процесів 

окремих підприємств до загальної системи макрологістикн та створення й 

функціонування вітчизняної лопстичної інфраструктури є однією з найменш 

досліджуваних галузей, що потребує подальшого вивчення та наукового 

обгрунтування. 

Проблеми формування транспортно-логістичної інфраструктури 

досліджувалися різними вітчизняними та закордонними науковцями, такими 

як: Дмитриев А. В., Казанська О.О., Кузнецов М. М., Ларіна Р.Р., Селезньова Н. 

О., Смирнов І. Г., Уваров С.А. та ін.  
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Метою даного дослідження є визначення основних проблем сучасної 

логістичної інфраструктури та пошуки їх вирішення 

Завдяки стратегічному і географічному положенню Україна знаходиться 

на основних маршрутах міжнародних вантажних перевезень, що призводить до 

зацікавленості ЄС транзитно-транспортним потенціалом. Через Україну 

проходить 4 із 10 загальноєвропейських коридорів. Один тільки 8 коридор 

Дунай-Рейн, відкриває великі можливості, адже це найкоротший шлях для 

сполучення Азії і Західної Європи [1, с. 62].  

Однак не зважаючи на всі позитивні передумови, які існують в Україні 

для подальшого розвитку та функціонування логістичної інфраструктури, 

необхідно виділити і певні проблеми, що перешкоджають її створенню та 

ефективності. 

Останні декілька років всі ресурси логістики були направлені на 

подолання нових перешкод викликаних політичними і економічними 

причинами. Висока вартість запозичених коштів, падіння курсу національної 

валюти відразу збільшили «важіль» логістичних рішень, суттєво зріс вплив 

оборотності товарних запасів і логістичних затримок на фінансовий результат 

бізнесу. Подальший розвиток логістики нерозривно пов‘язаний з розвитком 

економіки, умовами для притоку інвестицій, об'ємом і прозорістю державного 

регулювання. Покриття доріг з кожним роком стає все гіршим. Ситуація з 

безпечністю перевезень загострена до межі, залишаються важкими і 

трудомісткими митні процедури [2]. 

Відчувається також вплив світових трендів по зростанню частки продажів 

в інтернет-каналах і проникненню інформаційних технологій як в бізнес, так і в 

життя звичайного споживача. Ринок потребує більш якісних логістичних 

послуг, доставка повинна бути швидкою, в найбільш зручне для покупця місце, 

з можливістю повернення товару і додатковим сервісом.  
Однією з проблем на шляху розвитку логістичної інфраструктури 

України є проблема транспортної інфраструктури. Ринок транспортних послуг 

в Україні сформовано, але відсутність належних транспортних шляхів і 

розв'язок гальмує розвиток логістичної інфраструктури, оскільки у цих умовах 

не можливо виконати основну функцію логістики - скорочення шляху руху 

товарів від виробника до споживача за мінімальний термін. Також існує 

проблема низької якості доріг і відповідності вітчизняного транспортного 

комплексу вимогам світової транспортної системи та високим ступенем 

фізичного й морального зносу рухомого складу транспорту. 

Іншою вагомою проблемою формування цілісної логістичної 

інфраструктури, на відміну від розвинених країн світу, є недостатність 

вузлових логістичних центрів, за допомогою яких можлива оптимальна 

організація розподілу матеріальних потоків, управління запасами, зміна видів 

транспорту, а також надання складських послуг. Саме логістичні центри, які 

відповідають світовим стандартам переробки вантажів, виступають 

невід'ємною ланкою логістичної інфраструктури, оскільки забезпечують її 

координацію, інтеграцію систем обігу та транспортування, взаємозв'язок з 
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виробниками, перевізниками, банками, страховими компаніями та споживачами 

[3, с. 230]. 

Проблемою управління логістичною інфраструктурою в Україні є також 

неефективне використання основних засобів підприємств, що забезпечують 

логістичні процеси, слідством чого є збільшення витрат під час виконання 

завдань щодо складування та транспортування матеріальних потоків. До 

основних причин виникнення цього явища можна віднести: непропорційне 

співвідношення між робочою силою та основними фондами, простої або 

нсінтенсивнс завантаження обладнання, нераціональне використання 

виробничої площі, зменшення фондовіддачі основних фондів й інше [2, с. 159]. 

 Україна має значний потенціал для розвитку транспортно-логістичного 

бізнесу. Основними чинниками, що перешкоджають його розвитку та 

призводять до недоотримання ВВП країни, є нестабільна політично-економічна 

ситуація, військові дії на сході України, спад виробництва, скорочення обсягу 

товарообігу, зміна обсягу та структури експортно-імпортних операцій. 
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Логістичний ринок в Україні розвивається відповідно до світових 

тенденцій, здійснює вагомий вплив на економічний потенціал країни, стимулює 

розвиток суміжних, взаємопов‘язаних та взаємодоповнюючих галузей, є 

віддзеркаленням конкурентоспроможності нашої держави у світі. Незважаючи 

на позитивну динаміку, темпи розвитку логістики в Україні є нижчими 

порівняно зі світовими темпами розвитку цієї галузі, що зумовлює її 

відставання від світових процесів, недовикористання потенціалу, втрату 

конкурентоспроможних позицій.  

Проблемні питання управління логістичними процесами в Україні 

знаходяться в полі зору вітчизняних науковців, зокрема, таких як: Є. 

Крикавський, А. Кальченко, В. Кислий, Ю. Пономарьова, Н. Чухрай та ін. 

Однак незадовільна ситуація на внутрішньому ринку логістичних послуг 

вимагає більш глибокого науково-практичного обґрунтування низки питань 
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щодо розробки механізму стабілізації і підвищення ефективності 

функціонування ринку логістичних послуг у нових економічних умовах, що 

зумовлює актуальність теми дослідження. 

Метою даного дослідження є аналіз проблем логістичного ринку в 

Україні та шляхів їх вирішення. 

Розвиток ринку логістики будь-якої країни, в тому числі і України, 

залежить від стану її економіки. Його оператори забезпечують взаємодію 

учасників економічних відносин, пов‘язують виробничі ланцюжки, дозволяють 

товарам знайти своїх покупців. Обсяги наданих в сфері логістики послуг 

безпосередньо залежать від рівня активності їх споживачів, динаміки 

виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі  [1, с. 60]. 

Під впливом зазначених вище факторів сформувалися поточні тенденції 

на логістичному ринку, а саме [2]: 

1. Зниження товарообігу, обумовлене негативним впливом кризових 

явищ, змінилося з 2016 року процесом збільшення обсягів вантажоперевезень 

по причині стабілізації економічної ситуації в країні. У 1 кварталі 2019 року 

зростання обороту вантажів склав майже 10% в порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року. 

2. У першому півріччі 2019 року відмічено деякий перерозподіл часток 

вантажоперевезень між видами транспорту. У цей період, в порівнянні з 

першим півріччям 2016 року, відбулося зниження на 1,5% частки 

вантажоперевезень залізницею, а частка вантажоперевезень трубопровідним 

транспортом збільшилася на 1,4%. Таким чином, практично весь зростання 

вантажообігу припав на автомобільний транспорт, оскільки обсяги перевезень 

іншими його видами не змінилися. Стагнація ринку залізничних перевезень 

пояснюється підвищенням тарифів на ці послуги в поєднанні з технічної 

зношеністю рухомого складу. Завантаженість трубопровідного транспорту 

залежить від обсягів торгівлі газом і нафтопродуктами. 

3. В Україні, як і в інших країнах світу, зростає популярність придбання 

товарів в інтернет-магазинах. Одним з головних переваг таких покупок, 

особливо важливим в умовах зниження реальних доходів наших громадян, є 

менша ціна товарів в порівнянні з традиційними торговими точками. З 

розвитком мережі інтернет-магазинів збільшується і попит на послуги 

логістичних компаній з доставки товарів з них як всередині країни, так і з-за 

кордону. 

4. Спостерігаються позитивні зміни в секторі надання складських послуг. 

Економічні труднощі попередніх років змусили багатьох орендарів скоротити 

витрати на ці цілі шляхом переїзду на площі сховищ нижчої якості.  

5. Важка промисловість є лідером за обсягами перевезень як на 

залізничному, так і на автомобільному транспорті . 

Тому першочерговими завданнями логістичного ринку мають бути [3, c. 

126] :  

1) розвиток і модернізація інфраструктури (автомобільних доріг і 

залізниці, річкових, морських та авіапортів, об‘єктів придорожнього сервісу);  

2) створення сучасних логістичних терміналів;  
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3) удосконалення механізму будівництва, ремонту та обслуговування 

доріг, їх раціональне використання;  

4) географічне розширення масштабу перевезень;  

5) стимулювання інноваційної діяльності та впровадження нових 

технологій у логістичну галузь . 

Таким чином, логістичний ринок в Україні є одним із наймолодших 

ринків. Цей ринок характеризується дефіцитом кваліфікованих спеціалістів, 

недостатньо розвинутою інфраструктурою, слабкою підтримкою з боку 

держави. Незважаючи на наявність окремих гальмуючих чинників, ринок 

логістичних послуг в Україні успішно розвивається. Однією з визначальних 

умов ефективного функціонування вітчизняного ринку логістичних послуг є 

формування сучасної, науково обґрунтованої стратегії його розвитку з 

урахуванням інноваційного потенціалу економіки України, національних 

пріоритетів та світових процесів глобалізації та регіоналізації. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

В умовах сучасної економіки перед багатьма державними та приватними 

банками постає проблема в пошуку та впровадженні, нових інноваційних 

підходів управління банківською системою. У зв‘язку з цим активно почала 

розвиватися банківська логістика. 

Банківська логістика призначена для вирішення широкого кола 

оптимізаційних завдань щодо формування ресурсів банківських установ, 

достатніх для кредитування поточних потреб суб‘єктів господарювання та 

оптимальних з точки зору їх структури, вибору ефективних методів управління 

ними; формування відповідних резервів; підтримки власної ліквідності тощо. 

Таким чином, важливою умовою ефективного управління фінансовими 

ресурсами банківських установ є логістизація банківської діяльності [1]. 

Іншими словами, банківська логістика – комплексна технологічна та 

інформаційна управлінська діяльність, спрямований на ефективне 

функціонування банківської установи. Головним аспектом функціонування 
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якої, є впровадження у банківську діяльність логістичних нововведень, що 

забезпечать більш високий рівень управління та забезпечать реалізацію 

функцій і завдань банку найбільш ефективно. 

Даній системі притаманні практично всі властивості логістичних систем 

матеріальної економіки, зокрема мінливість, складність, ієрархічність, 

адаптивність, цілісність, стійкість, структурованість, цілеспрямованість, 

оптимальність [2, с. 157–160]. 

Для розробки логістичної політики банку потрібно враховувати такі 

основні чинники: бажаний рівень сервісу (обслуговування), інформаційні 

технології, викоростання спеціального обладнання та інноваційних технологій. 

мінімальна величина логістичних витрат. 

Логістична природа банківського сервісу найбільше виявляється у 

наступних його видах: інтернетизація банківських послуг, еквайрінг, грошові 

перекази, послуги щодо реструктуризації кредиторської заборгованості  [3]. 

Поняття високого рівня обслуговування прямо залежить від величини 

логістичних витрат, адже розробка та впровадження якісного сервісу є досить 

дорогим. А збільшення витрат, покращує його рівень. Проте, якщо політика 

банку, спрямована на те, щоб забезпечити високий рівень якості сервісу, 

максимальне задоволення потреб клієнтів, тоді можливе скорочення витрат 

пов‘язаних з діяльністю створення попиту на ринку, тобто маркетингових.   

Великої уваги потребує налагодження правильних комунікаційних 

зв‘язків у системі банку, яка забезпечує персонал інформацією. Адже, 

комунікація забезпечує координацію та баланс усіх компонентів логістичної 

системи, причому чим швидше рухається інформаційний потік, тим тісніша 

координація. Комунікація надає логістичній системі динамічності, а якісна та 

своєчасна інформація – стабільності [4]. Тому, перед управлінцем постає 

завдання організувати інформаційну систему таким чином, щоб інформація 

збиралась, передавалась та використовувалась вчасно та ефективно.  

Логістичний підхід до інформаційного потоку в банку дає нові  

можливості для організації необхідної інформації відповідно до принципів 

розроблених логістикою, в чітку систему. 

В умовах модернізації важливим є активне впровадження інноваційних 

банківських логістичних технологій, призначених для оптимізації фінансових 

потоків банку. Так, наприклад ПАТ «ОТП Банк» використовує наявні та 

впроваджує у свою діяльність інноваційні банківські логістичні технології такі, 

як Cash Management, Call Deposit, Interest Bearing Current Account та Cash 

Acceptance [1]. 

Саме завдяки розвитку інформаційних технологій, за останні роки 

широко розповсюдження набуло дистанційне банківське обслуговування, що 

дозволяє клієнтам швидко та зручно здійснювати банківські операції. 

Отже, актуальність  розвитку логістичної системи в банківських 

установах зумовлена тим, що усі діючі банки функціонують в однакових 

технологічних умовах. Конкурентоспроможність банку, залежить від 

застосування підходу управління матеріальними, грошовими та 

інформаційними потоками. Перевагу перед іншими, матиме той банк, який 
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найбільш повно буде задовольняти потреби споживачів. Тобто системно 

організує управління банкової установи.  
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МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Підприємство, яке працює на ринку, відчуває на собі вплив, з одного 

боку, економічних, демографічних, політико-правових, науково-технічних, 

природно-кліматичних чинників та чинників культурного середовища, а з 

іншого – ефективність його діяльності багато в чому залежить від 

постачальників, посередників, поведінки споживачів, дій конкурентів, діяння 

контактних аудиторій. Всі ці чинники і елементи є складовими маркетингового 

середовища підприємства.  

Аналізуючи поняття „маркетингове середовище‖, яке надають різні 

автори, відмітимо, що більшість з них трактують його як сукупність суб‘єктів, 

сил, чинників, які діють на підприємство і впливають на його стратегію, і з цим 

ми погоджуємося. 

Проте, виявляється суперечливе питання щодо меж їх дії, одні автори, Ф. 

Котлер, В.А. Полторак, О.М. Азарян, вказують, що вони впливають за межами 

фірми і не підлягають безпосередньому впливу з боку фірми. З цим неможна 

погодитися тому, що маркетингове середовище складається з внутрішнього 

(чинники, якого підлягають управлінню на підприємстві та можуть обиратися) 

та зовнішнього, яке, в свою чергу, включає чинники мікросередовища (на які 

лише у деякій мірі підприємство може вплинути: обирати постачальників, 

коригувати умови співпраці з ними або за допомогою маркетингових 

інструментів подіяти на поведінку покупців та процес прийняття ними рішення 
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щодо покупки тощо) та макросередовища. Таким чином, лише чинники 

макросередовища діють за межами підприємства і не підлягають 

безпосередньому впливу з боку конкретного підприємства [1]. 

На наш погляд, більш точним є наступне визначення: «маркетингове 

середовище» – це комплекс взаємопов‘язаних чинників, суб‘єктів і сил, які 

впливають з одного боку, один на другого, а з іншого, безпосередньо на 

підприємство та ефективність його функціонування на обраному ринку, 

маркетингову діяльність. 

З урахуванням економічної, політичної, демографічної ситуації у країні та 

тенденцій кон‘юнктури споживчого ринку, в цілому та по окремим товарним 

групам, маркетингове середовище є невизначеним, динамічним, в окремих 

напрямках – непередбачуваним. Крім того має місце така ознака як складність 

маркетингового середовища, що пов‘язано з різноманітністю та 

багатогранністю чинників та елементів, які його складають; які підприємство 

може чи не може контролювати. Усі ці аспекти покладено у систему ознак 

маркетингового середовища  

Всі ці ознаки необхідно враховувати під час оцінки та аналізу 

маркетингового середовища. 

Проблемним питанням у дослідженні маркетингового середовища є 

недостатність методичних рекомендацій щодо організації та проведення 

маркетингового дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства [2]. 

Даний підхід дозволяє проводити дослідження складових мікро-та 

макросередовища у взаємозв‘язку, що дозволяє виявити не тільки їх вплив на 

підприємство, а й встановити дію факторів макросередовища на складові мікро 

середовища: постачальників, споживачів, конкурентів, посередників тощо. 

Після визначення складових логічним продовженням є процес організації та 

проведення аналізу й оцінки чинників маркетингового середовища з 

використанням джерел інформації та різноманітних методів її збирання, а саме 

- опитування, експерименту, спостереження тощо. На основі створеної 

інформаційної бази приймаються управлінські рішення для різних варіантів 

подій: очікуваного, краще, ніж очікуваний та гірше, ніж очікуваний. 

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); 
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- 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 [3]. 

Висновки. Систематизація поглядів вітчизняних та закордонних вчених 

щодо дослідження маркетингового середовища підприємства дало змогу 

уточнити поняття «маркетингове середовище», запропонувати методику 

дослідження його складових, яка сприятиме підготовці та прийняттю 

обґрунтованих маркетингових рішень та швидко їх коригувати залежно від змін 

у маркетинговому середовищі. 
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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 

 

Динамічний розвиток глобалізації економічних процесів та посилення 

ринкової конкуренції сприяють формуванню досить розгалуженої і складної 

структури міжнародних відносин. Саме за цих умов, одним із пріоритетних 

напрямів економічного розвитку виступає концепція інтегрованої логістики, а 

саме стратегія інтеграції морського порту в ланцюги постачань. Сутність якої 

передбачає комплекс завдань і план дій з пристосування та реконфігурації 

операційних систем і процесів з метою підвищення результативності 

управління вантажопотоками, а також відповідні зміни в системі управління в 

контексті побудови інтегрованої взаємодії з учасниками ланцюга постачань 

задля підвищення ефективності й отримання конкурентних переваг. Участь в 

утворенні інтегрованого ланцюга постачань може брати не один, а декілька 

морських портів. 

Проблемам логістичних стратегій транспортних підприємств 

присвячуються праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених: 

М.Ю. Григорак, О.Й. Косарева, Г.Ю. Кучерук, С.В. Милославської, 

П.В. Нікітіна, В.М. Ніколашина, І.В. Панової, Т.А. Прокоф'єва, І.Г. Смирнова, 

Е.В. Шабарової та ін. 
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Метою даного дослідження є аналіз механізму реалізації логістичної 

стратегії морських портів України. 

Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, 

що задовольняє потреби національної економіки у транспортному забезпеченні, 

сприяє розвитку міжнародної торгівлі та реалізує зобов‘язання України як 

морської держави. Водний транспорт, що обслуговується у морських портах, є 

найдешевшим та відносно екологічним у порівнянні з іншими видами 

транспорту, що робить його конкурентним всередині країни для цілей 

внутрішньої та міжнародної торгівлі.  

Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої 

інфраструктури держави з огляду на їх розташування на шляхах міжнародних 

транспортних коридорів. Від ефективності функціонування морських портів, 

рівня їх технологічного та технічного оснащення, відповідності системи 

управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам 

залежить конкурентоспроможність вітчизняного транспортного комплексу на 

світовому ринку [1, с. 29]. 

Реформування морських портів України у морські логістичні центри 

забезпечить у подальшому динамічне функціонування транспортної 

інфраструктури України, узгодженість діяльності всіх видів транспорту в 

річковому та морському портів, портове обслуговування вантажного та 

інформаційного потоків, підвищить конкурентоспроможність морських портів. 

Річкові та морські порти знаходять своє місце в логістичному ланцюзі 

постачань, стають організаторами доставки вантажів на певному етапі 

товароруху, та звʼязуючою логістичною ланкою на стикуванні транспортних 

елементів системи постачань. 

З одного боку, морський торговельний порт і вантажні термінали при 

ньому відіграють важливу роль у забезпеченні інтегрованості кожного ланцюга 

постачань, що, своєю чергою, сприяє поліпшенню операційних і фінансових 

результатів діяльності окремих його ланок: виробничих, торговельних і 

логістичних компаній. З іншого ж боку, інтеграція морських торговельних 

портів у ланцюги постачань має позитивний вплив на результативність і 

ефективність роботи цих портів [3, с. 48]. 

У механізмі реалізації логістичної стратегії відповідно до принципів 

логістичного управління необхідно чітко дотримуватися такої послідовності 

дій: визначення цілей управління морських логістичних центрів (далі МЛЦ), які 

є стратегічно обґрунтованими, здійснення заходів щодо забезпечення 

узгодженої роботи різних видів транспорту за допомогою засобів та 

інструментів механізму забезпечення умов, що впливають на роботу МЛЦ. 
У ланцюгу дій має бути оперативний і зворотній зв'язок, який забезпечить 

відповідність фактичних показників із нормативними (запланованими). 

Необхідними компонентами механізму є системи логістичного забезпечення, 

які включають [1, с. 248]:  

- створення економіко-математичної моделі генерування альтернативних 

варіантів обробки вантажів в порту;  
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- система управління процесом перевезення, інформаційне забезпечення, 

система розподілу фінансових потоків;  

- вибір оптимальних маршрутів транспортування, вибір оптимальних 

технологічних схем обробки вантажів в порту;  

- наявність портових потужностей обробки вантажу;  

- відповідність потужностей суміжних видів транспорту;  

- надання додаткових послуг;  

- система стандартизації, система безпеки перевезень;  

- система економічної оцінки, прогнозування, контролю. 

У механізмі реалізації логістичної стратегії морського порту важливе 

місце має займати людський фактор, що забезпечує прозору стандартизацію 

всіх елементів механізму. Важливе значення у механізмі відводиться мотивації 

та контролю. Суб‘єкти механізму визначають ступінь впливу на ефективність 

реалізації логістичної стратегії, яка враховує зовнішнє середовище та внутрішні 

можливості. 

Таким чином, реформування морських портів у морські логістичні центри 

є дієвим механізмом стратегічного розвитку морської портової галузі України. 

Сприятливі географічні умови для розвитку портів та портової діяльності в 

України є головним чинником подальшої розбудови морських логістичних 

центрів у міжнародній торгівельній індустрії. З реалізацією стратегії морських 

логістичних центрів відбудеться ефективний розвиток логістичних ланцюгів 

міжнародної торгівлі України. 
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Процеси економічних перетворень в Україні привели до нового розуміння 

принципів підприємницької діяльності. Розвиток ринкових відносин і 

посилення конкуренції вказують на необхідність нових підходів в 

підприємництві, орієнтованих на підвищення прибутку і 

конкурентоспроможності підприємства. Забезпечення конкурентоспроможності 
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та прибутковості підприємства визначається, найчастіше, здатністю 

асортименту товарів підприємства адекватно відповідати поточному 

споживчому попиту на якісному і кількісному рівнях. Таким чином, 

підвищення ефективності управління товарним асортиментом підприємства є 

актуальним завданням в сучасних умовах господарювання.  

Асортиментна політика займає найважливіше місце в товарній політиці 

підприємства. Товарна політика, в свою чергу, становить ядро маркетингових 

рішень, навколо якого формуються інші рішення, пов'язані з умовами 

придбання товару і методами його просування від виробника до споживача. 

Вона виражається в маркетинговій діяльності, пов'язаній з плануванням і 

здійсненням сукупності заходів і стратегій по формування конкурентних 

переваг товару і створення таких його характеристик, які зроблять його 

цінними для споживача і тим самим задовольнять ту чи іншу потребу, 

забезпечуючи відповідний прибуток підприємству.  

Формування асортименту на підприємстві займає найважливіше місце в 

товарній політиці підприємства. Товарна політика, в свою чергу, становить 

ядро маркетингових рішень, навколо якого формуються інші рішення, пов'язані 

з умовами придбання товару і методами його просування від виробника до 

споживача. Вона виражається в маркетинговій діяльності, пов'язаній з 

плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій по формування 

конкурентних переваг товару і створення таких його характеристик, які 

зроблять його цінними для споживача і тим самим задовольнять ту чи іншу 

потребу, забезпечуючи відповідний прибуток підприємству [2, с. 74]. 

До основних загальних факторів, що впливають на формування 

асортименту, відносяться споживчий попит і виробництво товарів. Асортимент 

торгових підприємств формується під впливом промислового асортименту, 

оскільки виробничі можливості виробника визначають склад пропозиції. Але 

існує й зворотній зв‘язок, коли споживчий попит виступає в якості стимулу 

виробництва нових товарів. 

Формування товарного асортименту підприємства неможливе без 

визначення його принципової спрямованості, обсягів і супутніх послуг. У 

сучасному виробництві всі ці напрямки тісно взаємозв‘язані і не 

диференціюються, що потребує досягнення компромісу між різними сферами 

виробничо-комерційної діяльності підприємства. У найзагальнішому вигляді  

система формування асортименту передбачає здійснення таких заходів: 

1) визначення поточних і перспективних потреб споживачів, аналіз 

наявних способів використання продукції і особливостей споживчої поведінки 

на відповідних ринках; 

2) оцінка товарів-аналогів, що їх виробляють конкуренти, за тими самими 

напрямками; 

3) критична оцінка власних виробів та аналогічної продукції конкурентів з 

позицій покупців; 

4) коригування асортименту у зв‘язку зі змінами рівня 

конкурентоспроможності окремих товарів; 



73 

5) вивчення пропозицій щодо створення нових продуктів та поліпшення 

властивостей вироблюваної продукції, а також нових способів та сфер 

використання товару; 

6) розроблення специфікацій нових або поліпшених продуктів відповідно 

до вимог покупців; 

7) вивчення можливостей виробництва нової або модернізованої продукції 

з урахуванням можливих цін, собівартості, рентабельності; 

8) розроблення спеціальних рекомендацій для виробничих підрозділів 

щодо якості, найменування, упаковки продукту згідно з результатами 

проведених випробувань виробу; 

 9) оцінювання всього асортименту та внесення змін до нього [1]. 

Варто зауважити, що планування та управління асортиментом ‒ це 

важлива й невід‘ємна частина маркетингу. Крім збуту цей процес 

безпосередньо зачіпає сфери виробництва, фінансування, матеріально-

технічного забезпечення, а також взаємовідносини з технологічними та 

конструкторськими підрозділами. Тому наслідки помилок, допущених у 

плануванні асортименту, не можуть бути в майбутньому нейтралізовані лише 

політикою збуту та зусиллями реклами [3, с. 124, 4]. 

Таким чином, формування товарного асортименту здійснюється з 

урахуванням необхідних ресурсів, рівня техніки та технології її виробництва, 

можливостей створення нового виробництва в оптимальні терміни, наявності 

патентів; очікуваної рентабельності виробництва та термінів окупності 

інвестицій: наявності управлінських кадрів та кваліфікаційного персоналу на 

всіх ланках виробничого циклу: наявності стійких зв'язків із постачальниками; 

ступеня ризику, пов'язаного із сезонністю попиту. Формування асортименту 

спрямоване на оптимізацію використання технологічних знань та досвіду своєї 

фірми, оптимізацію фінансових ресурсів з точки зору рентабельності товарів, 

які випускають. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Соціальні мережі охоплюють все більшу кількість користувачів. Ці 

платформи відкривають необмежені можливості спілкування з потенційними 

клієнтами. Тому підприємства, починаючи від малого бізнесу, представленого 

однією людиною, і закінчуючи великими корпораціями, відкривають 

представництва і налаштовують SMM маркетинг в соціальних мережах. 

Інтернет-маркетинг так швидко розвивається, що всі аспекти, які раніше 

компанії використовували в реальному світі, перейшли в віртуальний. Але 

головна мета залишилася - продаж товару і послуг, а також управління ними. 

Соціальний маркетинг SMM заснований на спілкуванні з аудиторією і 

дозволяє більш точно аналізувати поведінку клієнтів на ринку, своїх 

конкурентів і швидко реагувати на створені ситуації. 

Питанням особливостей маркетингу в соціальних мережах зокрема 

займались такі вчені, як Грицюк Ю. І., Дергачова В.В., Ковальчук С.В., 

Литовчинко Л.І., Семененко К. Ю., Успенський І.В. та ін. 

SMM-маркетинг - це комплекс заходів, спрямованих на взаємодію з 

потенційними клієнтами за допомогою соціальних мереж і месенджерів. 

Для просування створюються різні види контенту, які потім самостійно 

поширюють користувачі через соціальні канали. Такий метод дозволяє 

завоювати довіру аудиторії завдяки тому, що джерело отримання інформації - 

це рекомендація знайомої людини. 

Переваги просування за допомогою соціальних мереж: 

– можливість вибрати вузьку цільову аудиторію, яка зацікавлена в 
продукті компанії; 

– можна успішно просувати не тільки продукти і послуги, але також 
інформаційні проекти, ЗМІ або конкретну особистість; 

– дозволяє підвищити пізнаваність бренду; 
– збільшує лояльність аудиторії; 
– залучає нових відвідувачів на сайт компанії [1, с.112]. 
Позитивний досвід взаємодії користувача з брендом в соціальних 

мережах дає додаткові переваги: 

– 70% людей, до яких звертався бренд або реагував на їх повідомлення, з 
більшою ймовірністю скористаються продуктом або послугою; 

– 65% стають більш лояльними до бренду; 
– 25% з меншою ймовірністю підуть до конкурентів; 
– 75% готові поділитися хорошим досвідом в своєму акаунті. 
 SMM-просування - це один з найефективніших каналів залучення 

клієнтів з наступних причин: 

– на березень 2019 року в світі 4,4 мільярда інтернет-користувачів, серед 
яких 3,5 мільярда - активні користувачі соціальних мереж; 
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– в середньому у кожного користувача близько семи акаунтів соціальних 
мереж; 

– в 2018 році користувачі проводили в соціальних мережах в середньому 
142 хвилини а день; 

– на рекламу в соціальних мережах в 2018 році було витрачено 
74 мільярди доларів. Прогнозують, що в 2019 році ця сума виросте до 

99 мільярдів; 

– 61% представників середнього і малого бізнесу (СМБ) в США 

інвестують кошти в SMM; 

– тільки 16,6% власників СМБ в США вважають, що їхня стратегія 

просування в соціальних мережах неефективна; 

– 90% клієнтів в США намагалися зв'язатися з брендами через соціальні 

мережі [2, с.338 ]. 

Просування в соціальних мережах дає змогу ефективно розвивати бізнес і 

залучати нових клієнтів.  SMM-просування можна проводити власними силами 

або за допомогою фахівців. 

Для самостійного SMM-просування можна використовувати такі 

інструменти: 

– ведення блогу в соціальній мережі; 
– розміщення інформації про послуги, товари та акціях в спільнотах; 
– комунікацію з користувачами в коментарях; 
– прихований і вірусний маркетинг; 
– пряму рекламу; 
– моніторинг згадок компанії в соціальних мережах і роботу з 

коментарями про продукт [3, с.166]. 

 Якщо немає можливості освоювати SMM самостійно, потрібно знайти 

фахівця в штат або звернутися до фрілансера.  Головне при цьому - звернути 

увагу на досвід і резюме спеціаліста, бажано, щоб його компетенцію могли 

підтвердити попередні роботодавці. 

 Фахівці, що працюють над просуванням компаній в соціальних мережах, 

мають різні посади, наприклад: 

– СММ-фахівець; 

– ком'юніті-менеджер; 
– менеджер SMM-проектів; 

– СММ-маркетолог. 

Їх навички та обов'язки також можуть значно відрізнятися в залежності 

від компаній, в яких вони працюють. 

Ще один альтернативний варіант - звернення в SMM-агентства. Таку 

послугу надає більшість інтернет-маркетингових компаній або спеціалізованих 

агентств. 

Отже, проаналізувавши все вищевикладене можна сказати, що SMM є 

важливим елементом у маркетингу підприємства, яке бажає максимально 

охопити потенційних споживачів. Попрацювавши над просуванням свого 

товару в соціальних мережах, результат не змусить на себе довго чекати. Така 

популярність даного виду маркетингу зумовлена тим, що Інтернет є досить 
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популярним і притягує до себе все більше користувачів, які роблять будь-які 

покупки через Інтернет, у них є вільний доступ до інформації про цікаве їм 

підприємство та їхні товари.  
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ВИХОДУ БІЗНЕСУ НА 

ЗОВНІШНІ РИНКИ 

 

Важливою рисою сучасної світової економіки є діяльність її суб‘єктів в 

умовах жорсткої конкуренції, безперервною боротьбою за ринки збуту. Тому 

будь-яка успішна компанія намагається розширити свій бізнес. Питання лише в 

тому, коли і яким чином це буде зроблено. Розширення географічних кордонів 

своєї діяльності – одна з головних стратегічних цілей багатьох підприємств. 

Вихід на зовнішні ринки, збільшення обсягів виробництва, використання 

зарубіжних технологій, підвищення конкурентоспроможності та іміджу фірми 

це те, чого бажає отримати будь-яка компанія в результаті реалізації 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Сучасна тенденція розвитку світової економіки свідчить про широке 

зростанні використання франчайзингу як ефективної форми організації виходу 
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бізнесу на зовнішні ринки, яка дозволяє зменшити ризик в малому і середньому 

підприємництві. Крім того, франчайзинг сприяє швидкому просуванню 

сучасних технологій, як в сфері виробництва, так і в сфері послуг. 

Дослідженнями, присвяченими такій формі ділового співробітництва, як 

франчайзинг, займалися такі зарубіжні вчені, як Ж. Дельта, Ф. Котлер, Ж. 

Ламбен, М. Мендельсон, С. Шейн. Ці питання висвітлені також у роботах таких 

вітчизняних науковців як, В.В. Дергачова, Н.А. Ковальчук, О.Є. Кузьміна, О.П. 

Корольчук, А.К. Костюк, І.В. Рикова, Н.М. Широбокова, В.В. Шкромада, В.І. 

Ляшенко та ін. Незважаючи на велику кількість публікацій, проблема 

використання франчайзингу як форми виходу на зарубіжні ринки, залишається 

мало дослідженою. 

Метою є виділити особливості використання франчайзингу як стратегії 

виходу на зарубіжні ринки. 

Термін «франчайзинг» запозичений з французької і означає «бути 

вільним від рабства». Франчайзинг був практично невідомий в Європі до 

початку 1970-х рр. концепція отримала свій розвиток в США, де більше однієї 

третини роздрібних продажів є результатом укладення франчайзингових угод, в 

той час як в Європі ця ледве сягає 10%. 

Іноземний досвід свідчить, що покращенню економічної ситуації в 

країнах значно сприяє малий і середній бізнес, який у розвинутих країнах 

виробляє більше 50% ВВП, в той час як в Україні – лише близько 15–16% [1]. 

Становленню малого і середнього бізнесу значною мірою сприяє використання 

франчайзингу. У США на франчайзинг припадає понад трлн. дол. річних 

роздрібних продажів і приблизно третина всіх роздрібних транзакцій. За 

системою франчайзингу працюють понад 320 тис. малих підприємств, і у них 

працює кожен третій житель США [2, c. 463]. 

Франчайзинг визнаний у світі як найбільш прогресивна форма ведення 

бізнесу. Умови, які він пропонує, вигідні для підприємців, що розпочинають 

свій бізнес, так як вони суттєво знижують ризик невдачі та втрати коштів. 

Причиною цього є висока впізнаваність товарної марки, розкручений бренд, 

ефективна маркетингова політика тощо. 

У міжнародній практиці виділяють два основних франчайзингу: 

1. Франчайзинг продукту і фірмової назви. За своїм значенням це дуже 

схоже на ліцензування торгової марки. Зазвичай це система розподілу, в рамках 

якої постачальники укладають контракти з дилерами про покупку або продаж 

продуктів, продуктових ліній. Дилери використовують фірмову назву, торгову 

марку і продуктову лінію постачальника. Прикладом даного типу франчайзингу 

є підприємства з розливу напоїв Соса-Соlа і Рерsi. 

2. Франчайзинг ділового пакета (формату). Міжнародний франчайзинг 

ділового формату - це стратегія проникнення на ринок, що передбачає 

виникнення відносин між зовнішнім (франчайзером) і внутрішнім суб‘єктами, 

при яких перший, згідно з контрактом, передає останньому, розроблений ним і 

знаходиться в його власності ділової пакет (або формат).  

Розширення мережі франчайзингу часто здійснюється франчайзером на 

основі бренд-стратегії. Бренд (англ. brand - клеймо, фабрична марка) являє 
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собою сукупність матеріальних (речовинний) і нематеріальних (невідчутних) 

характеристик товару (послуги), які формують свідомість споживача і 

визначають місце господарюючого суб'єкта (підприємства) на ринку. 

Бренд-стратегія включає [4]: 

1. Аналіз ринкової ситуації товару (послуги). 

2. Планування випуску нового товару (послуги). 

3. Організаційні заходи (вивчення попиту, розробку фірмового стилю, 

проведення рекламної компанії та ін.). 

4. Прийняття кінцевого рішення про випуск певної кількості товару 

(послуги) даного якості за встановленою ціною. 

5. Організація виробництва (випуску) товару (послуги) і торгівлі, 

організацію обслуговування. 

Бренд дозволяє конкретизувати будь-який товар (послугу) на рівні 

програмної версії, при якій істотними ознаками його одночасно є рівень 

технічного досягнення і якісного вдосконалення, призначення товару (послуги), 

естетичне оформлення, дизайн упаковки, оформлення місць продажу товару 

або надання послуги, рівень комфорту, якість гарантійного обслуговування, 

рівень страхового захисту. 

Успіх міжнародного франчайзингу з найбільшим ступенем ймовірності 

може бути забезпечений при наявності певних умов ведення бізнесу на 

цільовому ринку. По-перше, франчайзинг може стати дієвою формою 

проникнення на зарубіжний ринок в разі, якщо франчайзеру вдалося домогтися 

успіху на вітчизняному ринку завдяки унікальності його продукту, а також 

переваг використовуваних їм методів роботи. По-друге, франчайзинг може дати 

хороші результати, якщо чинники, зумовили успіх компанії на вітчизняному 

ринку, можуть бути перенесені на зарубіжні ринки. По-третє, використання 

міжнародного франчайзингу в якості способу проникнення може виявитися 

виправданим, якщо франчайзеру вдалося домогтися значних успіхів у сфері 

ведення бізнесу на умовах франчайзингу на вітчизняному ринку. 

Cлід зазначити те, що розробка маркетингової стратегії фірми дуже 

важлива, так як дозволяє більш ефективно розпорядитися наявними ресурсами і 

отримати максимально можливий прибуток.  

Таким чином, міжнародний франчайзинг являє собою систему відносин, 

які зачіпають не тільки продукт або послугу, а й концепцію розвитку бізнесу. 

Концепція розвитку бізнесу зазвичай включає стратегічний план зростання і 

маркетингу, правила ведення бізнесу, вироблену систему стандартів і контролю 

якості, нормативи поточної діяльності на нових зарубіжних ринках. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Транспортно-логістичні системи є одними з найважливіших складових, 

які забезпечують економічний розвиток підприємств, регіонів і України в 

цілому. Вони є тією ланкою, яка зв‘язує виробників, торгівлю та споживачів 

між собою. Від рівня транспортно-логістичного обслуговування залежить 

рівень задоволення потреб споживачів у якісних товарах та послугах. 

Особливої уваги заслуговує розвиток транспортно-логістичних систем в умовах 

інтеграції України у європейську та світову економічну систему [1]. 

Проблеми транспортної логістики досліджували вітчизняні та зарубіжні 

економісти: О.О. Бакаєв, Д.Дж. Бауерсокс, Л.В. Фролова, Л.Б. Миротина, О.М. 

Тридід. Вирішенню окремих завдань із формування та розвитку транспортної 

логістичної системи присвячено дослідження В.М. Бєляєва, В.Л. Диканя, Р.Р. 

Ларіної, Л.Б. Миротіна, Т.А. Прокоф‘євої та інші. 

Метою даного дослідження є визначення ролі та значення транспортної 

логістики в Україні. 

Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність елементів, які 

знаходяться в тісній взаємодії і складають єдину транспортну систему, що 

об‘єднує операції, пов‘язані з виробництвом і обігом продукції. 

Транспорт - важливий елемент функціонування будь-якого підприємства. 

Від належного функціонування транспорту залежить ефективність логістичної 

діяльності, яка якісно оцінюється рівнем задоволення потреб кінцевого 

споживача [2].  

Діяльність підприємств, орієнтованих на концепцію логістики 

потребують удосконалення. Необхідним є належне управління транспортною 

логістикою і створення високоефективних товаропровідних систем, здатних 

забезпечити наявність потрібного товару, в потрібному місці, в потрібний час, в 

потрібній кількості, з мінімальними витратами і за прийнятною ціною.  

Транспорт у системі логістики відіграє важливу роль, а саме є складовою 

основних функціональних галузей логістики, пропонує на ринку товарів і 

послуг свою продукцію – транспортні послуги, за які отримує винагороду у 

вигляді прибутку.  

Проблеми транспортної логістики поглиблюються за рахунок 

підприємств споживачів транспортних послуг, які не здатні забезпечити 

достатні обсяги перевезень, відповідний сучасним потребам рівень дохідності.  

На вибір типу транспортної складової логістичних систем впливають такі 

фактори, як вид вантажу, вартість перевезень, мета транспортування, відстань 

та якість транспортних шляхів. У сучасних умовах роль транспортного 
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обслуговування визначається не інтересами окремого відправника, а 

оптимальним співвідношенням витрат і прибутку, а також мінімізацією  

загальних логістичних витрат. Складна економічна ситуація в країні вимагає від 

працівників транспортної галузі великої уваги до вирішення питань організації і 

управління перевезеннями, підвищення якості запропонованих послуг, вибір 

каналів руху товару [1, с. 193]. 

До основних специфічних завдань транспортної логістики належать [2]:  

- створення міжнародних транспортних систем, транспортних коридорів 
та транспортних мереж;  

- вибір виду транспорту; 
- вибір типу транспортного засобу;  
- реалізація транспортних процесів із використанням різних видів 

транспорту;  

- використання раціональних маршрутів доставки;  
- формування системи міжнародних перевезень;  
- виконання умов поставки товару за зовнішньоекономічними 

договорами;  

- забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;  

- спільне планування транспортного процесу зі складським та 

виробничим;  

- забезпечення мінімального часу оформлення митних процедур;  
- контроль та управління процесами переміщення вантажів та 

транспортних засобів. 

Основними принципами транспортної логістики, що забезпечують її 

ефективність, є: мінімізація витрат на транспортування; принцип максимально 

повного використання вантажопідйомності транспортного засобу в логістиці; 

кратності партії вантажу, що транспортується, одиницям замовлення, відправки 

і складування; принцип стандартизації тари; економії від масштабу і дальності 

перевезень; концентрації вантажопотоків на окремих каналах – розподіл і 

відмова від неекономічних товарів; доставки вантажів точно в строк [3, с. 127]. 

Для логістики транспортування важливе значення мають різновиди 

перевезень, які залежать від видів використовуваних транспортних засобів. На 

сьогодні транспортна логістика розглядає обсяги перевезень, напрями та 

номенклатуру транспортованих вантажів, визначає суб‘єктів товарного ринку, 

що належать до підсистем логістики транспортування.  

Для транспортної логістичної системи будь-якої держави активна участь 

у глобалізації ринку транспортних послуг означає лібералізацію усіх сфер 

транспортної діяльності, відмову від державного регулювання, зростання 

інформаційної відкритості та уніфікацію транспортних засобів і технологій. 

Таким чином, роль транспортної логістики дуже важлива, адже в 

сучасному світі транспортування відіграє надзвичайно важливу роль, зокрема  у 

логістичному ланцюзі, оскільки транспортна логістика оптимізує логістичні 

операції на шляху матеріального потоку від постачальника до кінцевого 

споживача. 
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МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В умовах ринку необхідне встановлення таких цін на продукцію 

сільськогосподарського виробництва, які, з одного боку, задовольняли б 

потреби і відповідали можливостям покупця, а з іншого - забезпечували 

компенсацію витрат і отримання бажаного прибутку продавцем. Підтримувати 

таку гармонію зовсім не просто, через те, що у взаємовідносини продавця і 

споживача завжди втручаються треті особи - конкуренти. Цінова політика в 

умовах ринку має бути маркетинговою, тобто орієнтованою на врахування 

особливостей попиту, пропозиції та конкуренції. 

Значну увагу політиці маркетингу приділяли І.В. Алeксєєнко., П.С. 

Бітуров., А.І. Ковальов, О.М. Левчук, О.М. Малиш, С.А. Павленюк, Л. В. 

Балабанова, І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко, А. А. Мазаракі, М. Леві, Б. А. Вейтц та 

ін. 

Метою даного дослідження є визначення теоретичних аспектів 

маркетингової цінової політики. 

Маркетингова цінова політика – це мистецтво управління цінами й 

ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так 

варіювати ними залежно від положення товару на ринку, щоб поставлені цілі 

були досягнуті й підприємство мало від цього дохід.  

Маркетингова цінова політика реалізується через маркетингові цінові 

стратегії й засновується на певних методах маркетингового ціноутворення, 

тому її потрібно розглядатися лише в контексті загальної політики фірми. 

Вагоме практичне значення проблем цінової політики, ринкової кон‘юнктури 

та якісно нового підходу у процесі формування цінової політики підприємств, 

їх недостатній аналіз у вітчизняній економічній літературі зумовили вибір теми 

нашого дослідження [1, с. 88]. 

Маркетингова цінова концепція є особливим інструментом, оскільки 

безпосередньо формує прибуток і дозволяє залучати у виробництво частку знов 

створеної вартості. На жаль, на сьогодні цінова політика більшості 
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сільськогосподарських підприємств спрямована лише на відшкодування витрат, 

що забезпечують процес простого відтворення і є нижньою межею формування 

цін без врахування їх споживної вартості. Гармонізація інтересів виробників і 

споживачів реалізується при узгодженні суспільно необхідних витрат на 

виробництво продукції та її суспільної корисності [2, с. 362]. 

Ціну можна вважати основним чинником, який визначає вибір покупців. 

Це характерно для країн із низькою купівельною спроможністю населення і 

продуктів типу товарів широкого вжитку або ж для кризового стану економіки 

країни. Однак останнім часом неабияк впливають на вибір покупців нецінові 

чинники. 

Ефективна цінова стратегія компанії повинна являти собою більш ніж 

реакцію у відповідь на зміну ринкових умов. Будь-яке цінове рішення повинно 

відображати насамперед фундаментальну цінову стратегію, по-друге, 

сегментацію ринку, по-третє, еластичність ринку, рівень витрат, потенціал 

конкурента. Необхідно підкреслити, що цінові стратегії є ефективнішими для 

нових учасників ринків, ніж для великих компаній, присутніх на ринку давно.  

До основних принципів формування маркетингової цінової політики 

відносять: 

– забезпечення ув‘язування цінової політики підприємства із загальною 

стратегією управління підприємством і пріоритетними цілями розвитку 

товарообігу; 

– забезпечення ув‘язування цінової політики підприємства з кон‘юнктурою 

споживчого ринку й особливостями обраної ринкової ніші; 

 забезпечення ув‘язування цінової політики підприємства з типами 

пунктів роздрібного продажу товарів; 

– забезпечення комплексності підходу до встановлення рівня торговельної 

націнки на товар у поєднанні з рівнем сервісного обслуговування покупців; 

– здійснення активної цінової політики у вигляді самостійності підходів у 

встановленні роздрібних цін, диференціації підходів, чітко вираженої цінової 

позиції; 

– забезпечення високого динамізму цінової політики, що виражається у 

своєчасності перегляду окремих параметрів, урахування життєвого циклу 

підприємства і товару [1, с. 88, 3, с.25]. 

В свою чергу, формування цінової політики зумовлює необхідність 

системного підходу до інформаційного забезпечення обґрунтування 

управлінських рішень щодо цін [4, с. 89]. Маркетинговий аналіз ціноутворення 

– система особистих знань, пов‘язаних із дослідженнями тенденцій 

господарчого розвитку, науковим обґрунтуванням планів, прийняттям 

управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих 

результатів і пошуком резервів підвищення ефективності діючої системи 

ціноутворення підприємства. 

Таким чином, особливості маркетингової цінової політики полягають у 

створенні та підтримуванні оптимальної структури цін на сільськогосподарську 

продукцію, вивченні динаміки змін ціни в часі щодо товарів і ринку. Розробка 

цінової політики сільськогосподарського підприємства покликана забезпечити 
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умови досягнення його стратегічних цілей і завдань та окреслити принципи 

ціноутворення, методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх 

диференціації та коригування. 
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Для перспективного,  прогнозованого довгострокового економічного  

розвитку діяльності підприємства використання системи маркетингу, в 

сучасних умовах, замало. Тим більше для обґрунтування перспектив розвитку, 

прогнозування варіантів виходу на нові ринки, розширення підприємства, 

передбачення нових потреб ринку існує необхідність використання 

інтерактивних маркетингових комунікацій. 

В науковій літературі проблемиформування та використання інтегрованих 

маркетингових комунікацій розглядаються як вітчизняними так ізарубіжними 

вченими маркетологами: Дібровою Т.Г., Котлером Ф., Мазилкіною С.І., Примак 

Т.О.,Решетніковою І.Л., Роматом Е.В., Смітом П., Старостіною А.О., 

Холенсоном С., Шерашевою М.Ю. 

Метою статті є обгрунтування основних аспектів інтегрованих 

маркетингових комунікацій підприємств. 

Інтерактивний маркетинг походить від англійського слова «interactive», що 

означає взаємодіючий. Це практика просування брендів, товарів та послуг за 

допомогою цифрових носіїв і каналів комунікації, яка дає змогу здійснювати 

контакт з цільовим адресатом найбільш сучасним, доречним, інтелектуальним і 

ефективним способом [2, с. 88]. 

Інтерактивний маркетинг – це комплекс інтерактивних маркетингових 

комунікацій, що охоплює маркетингові дослідження в Інтернеті, рекламу 

прямого відгуку, рекламні засоби інтернет-комунікацій, телемаркетинг, який 

орієнтований на задоволення потреб споживачів і здійснюється за допомогою 

засобів інтернет-маркетингу та комерційних інтерактивних служб. 
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В свою чергу, інтегровані маркетингові комунікації – це двобічний процес, 

який з одного боку, передбачає вплив на цільові й інші аудиторії, а з іншого – 

допомагає одержанню зустрічної інформації про реакцію цих аудиторій на 

здійснюваний підприємством вплив. Обидві ці складові однаково важливі, їхня 

єдність дає підставу стверджувати про інтегровану маркетингову комунікацію 

як про систему. Варто розуміти, що жодне підприємство або фірма не в змозі 

діяти відразу на всіх ринках, задовольняючи при цьому запити всіх споживачів. 

Навпаки, підприємство буде ефективно розвиватись лише в тому випадку, якщо 

воно націлене на такий зовнішній ринок, клієнти якого з найбільшою 

ймовірністю будуть зацікавлені в його маркетинговій програмі [1, с. 15]. 

При плануванні стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій слід 

дотримуватись наступнихпринципів: 

- принцип послідовності, який вимагає узгодження всіх заходів та засобів 

просування; 

- принцип зваженого підходу, який зумовлює дослідження та урахування 

зміни кон'юктури ринку, що може бути спричинена як змінами уставленні 

споживачів до марки, так і впливом зовнішнього ринкового середовища; 

- принцип урахування витрат на комунікаційну програму, яка вимагає 

уточнення бюджету маркетингу та просування. 

Реальна значимість інтегрованих маркетингових комунікацій полягає в 

тому впливі, який надають реалізовані програми комплексу маркетингових 

комунікацій після деякого часу. В зв‘язку з цим виникає необхідність 

проаналізувати те, як комунікації впливають на поведінку наявних і 

потенційних споживачів цільового ринку підприємства за деякий проміжок 

часу. Це означає, що повинна бути досліджена програма реалізацій комунікацій 

інших заходів, потенційний сегмент ринку, а також повідомлення (інформація), 

які маркетолог здійснював у минулому. 

Можна визначити наступні  критерії інтегрованості комунікацій: 

– узгодженість комунікаційних цілей з маркетинговими цілями та 

загальними цілями підприємства; 

– взаємодія маркетингових комунікацій з іншими функціями бізнесу, 

пов‘язаними звиробництвом та менеджментом; 

– узгодженість інструментів маркетингу (маркетингового міксу) з 

необхідними комунікативними повідомленнями; 

– використання всіх складових комплексу маркетингових комунікацій для 

надання необхідної допомоги споживачу на кожному етапі процесу здійснення 

акту покупки; 

– взаємодія внутрішніх підрозділів і зовнішніх агентств над спільно 

розробленим таузгодженим планом та стратегією; 

– ефективне використання розробленого та виділеного бюджету на 

маркетинговікомунікації [2, с. 40]. 

Варто зазначити, при плануванні стратегії інтегрованих маркетингових 

комунікацій слід дотримуватись таких принципів: 

- принцип послідовності, який вимагає узгодження всіх заходів та засобів 

просування; 
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- принцип зваженого підходу, який зумовлює дослідження та урахування 

зміни кон'юктури ринку, що може бути спричинена як змінами уставленні 

споживачів до марки, так і впливом зовнішнього ринкового середовища; 

- принцип урахування витрат на комунікаційну програму, яка вимагає 

уточнення бюджету маркетингу та просування [3, с. 188]. 

Таким чином,  інтегровані маркетингові комунікації – концепція 

планування маркетингових комунікацій, що виходить із необхідності оцінки 

стратегічної ролі кожного з її елементів (реклами, стимулюваннязбуту, PR, 

особистого продажу тощо) у стратегії просування, пошуку їх оптимального 

сполучення для забезпечення чіткого й послідовного впливу комунікаційних 

програм компанії для просування конкретної марки. 
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МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ 

 

Важливим чинником інноваційного розвитку економіки України є 

формування внутрішнього ринку високих технологій та створення ринку 

інтелектуальної власності. Просування товарів на вітчизняному та світовому 

ринках можливе за умови ефективного бренду. Бренд є засобом виділення 

товару або групи товарів та дозволяє власнику досягти бажаних конкурентних 

переваг на ринку. 

На сьогодення не існує чіткого визначення бренду. Бренд - слово, вираз, 

знак, символ або дизайнерське рішення, або їх комбінація в цілях позначення 

товарів і послуг конкретного продавця або групи продавців для відмінності їх 

від конкурентів. Або бренд – це визначена на часовому інтервалі довгострокова 

стратегія, задачею якої стає створення образів, в пам‘яті потенційної аудиторії, 

в точках контакту з аудиторією, де пам'ять активізує певні відчуття, які 

прискорюють процес покупки. Складові бренду – значимість і унікальність або 

мотивація і диференціація, активи. 
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Питання визначення бренду актуально, що підтверджується великою 

кількістю досліджень таких науковців: Д. Аакер, Т. Амблер, П. Темпорал, Г. 

Чамерсон, Л. Балабанова, С. Гаркавенко, Д. Джобер, Дж. Еванс, В. Кардаш, Ф. 

Котлер, Ж. Ж. Ламбен, С. Скибінський, О. Сологуб. 

Бренд є засобом вирізнення товару або групи товарів. З точки зору теорії 

брендінгу продукт має три виміри, що впливають на купівельні рішення 

споживачів [1]:  

1) основні переваги;  

2) розширені переваги;  

3) додаткові переваги. 

Бренд допомагає товаровиробникам ідентифікувати, тобто дізнатися 

товар при згадці; відбудуватися від конкурентів, тобто виділити товар із 

загальної маси; створити у споживачів привабливий образ, що викликає довіру; 

зосередити різні емоції, пов'язані з товаром. 

Основними моделями створення бренду є [2]:  

1) колесо бренду,  

2) методика Thompson Total Branding (ТТВ),  

3) модель Unilever Brand Key (UBK),  

4) модель Brand Name Development Services (етапності побудови бренду). 

Тож, розглянемо кожну з моделей детальніше. Колесо бренду дозволяє 

детально систематизувати процес взаємодії бренду та споживача. Сутність 

даної моделі полягає в тому, що бренд розглядається як набір з ряду оболонок, 

укладених одна в одну.Перша оболонка – це сутність, ядро бренда, центральна 

ідея, що пропонується споживачу. Цінності. Які емоції я відчуваю при 

використанні бренду? Переваги. Що бренд робить для мене? Атрибути. Що 

представляє собою бренд?  

Модель дозволяє послідовно за допомогою комплексних маркетингових 

зусиль зв‘язати сутність бренду, що пропонується споживачу, із конкретними 

властивостями брендового товару [3]. 

Згідно з моделю Thompson Total Branding (ТТВ) на формування вражень 

від марки впливають компоненти, пов`язані з маркетинговими комунікаціями. 

Ядром бренду є продукт - те, що він з себе представляє. Наступний прошарок, 

що вміщує попередній елемент позиціювання - те, для чого цей продукт 

призначений і чим він відрізняється від інших марок. Далі - цільова аудиторія - 

тобто потенційні споживачі на яких спрямовані дані комунікації, останній 

чинник індивідуальність бренду. Можна сказати, що дана модель дає 

можливість сформувати систему чинників, які формують враження від бренду, 

тобто розпізнати їх.  

Модель Unilever Brand Key (UBK) є найбільш поширена. В основі 

побудови бренду, є визначення та фокусування на цільовій аудиторії та аналізу 

конкурентного середовища. Наступний етап полягає у визначені домінуючих 

мотивів, які є у цільових споживачів та які можна використати виходячи із 

конкурентного середовища для побудови бренду. Так формується сутність 

бренду: визначення бренду, корисність бренду, цінність і персоніфікація та 

відповідь на питання чому саме споживач має довіряти бренду. Превагою 
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моделі виступає те, що в ній надається зв‘язка із мотивацією цільової аудиторії 

та специфікою конкурентного середовища [4].  

У межах моделі Brand Name Development Services (етапності побудови 

бренду) основний акцент зроблено на поетапності створення бренду. В основу 

побудови вкладено ринкове позиціонування, наступним етапом є розробка 

стратегії бренду, після чого розробляють креативну ідею та перевіряють 

чистоту майбутнього бренду. Завершальним етапом є лінгвістичне тестування. 

В основі побудови бренду знаходиться ринкове позиціонування. Наступним 

етапом є розробка стратегії бренду, після чого йде розробка креативної ідеї та 

перевірка правової чистоти майбутнього бренду. Кінцевими етапами в межах 

даної моделі є лінгвістичне тестування та тестування бренду під час 

маркетингових досліджень з використання якісних та кількісних методів.  

Отже, не існує єдиного визначення бренду, кожен трактує його по-

різному. Бренд є символічним виразом іміджу компанії. Оцінивши його, ми 

можемо зрозуміти: наскільки злагоджено працює вся організація, чи дійсно 

виконуються ті зобов'язання, що компанія узяла на себе, чи виконала вона свої 

обіцянки перед споживачем. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПАСІВ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПРИ 

РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах ефективна логістична діяльність забезпечує 

конкурентоспроможність підприємства і залежить від визначення її місця у 

загальній стратегії господарюючого суб‘єкта. Ефективна логістична діяльність 

підприємства виконує декілька функцій, а саме: ефективна закупівля сировини, 

її складування та транспортування, ефективний розподіл та збут продукції. 

Тобто при вдалому виконанню цих функцій отримаємо підвищення якості 

обслуговування клієнтів і мінімізація загальногосподарських витрат 
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підприємства. З економічної точки зору її основним призначенням можна 

вважати створення в логістичному ланцюжку істотних вигід, що містять додану 

вартість при підтримці витрат на мінімальному рівні. Тому управління 

загальними витратами в логістичній системі є провідним параметром при 

розробці стратегії інноваційного розвитку підприємства. 

Різні аспекти оптимізації запасів в логістичній системі розглядаються в 

роботах Баскина А. І., Бєляєва Ю. А., Волгіна В. В., Інютін К. В., Мельника М. 

М., Гаджинский А. Н., Гордона М. П.,. та інших авторів. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів оптимізації 

запасів в логістичній системі при розробці стратегії інноваційного розвитку 

підприємства. 

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на 

підприємстві сприяє максимальній оптимізації виконання всього комплексу 

логістичних операцій. До найменш вивченого питання в логістиці належать 

витрати, які утворюються в сфері її діяльності (логістичні витрати). За своїм 

економічним змістом логістичні витрати частково збігаються з вит ратами 

виробництва, транспортними витратами, витратами зберігання, і іншими 

складовими витрат обігу [1, с. 24]. 

На практиці оптимізація запасів в логістичній системі застосовується як 

важливий інструмент підвищення ефективності управління. Структуризація 

логістичних витрат за видами та якісна оцінка витрат забезпечують ухвалення 

економічно обґрунтованих управлінських рішень на всіх ієрархічних рівнях 

управління. Рівень логістичних витрат для оптимізації запасів підприємства 

чинить вплив на фінансовоекономічний стан суб‘єкта господарювання і його 

ринкову конкурентоспроможність [2, с. 10]. 

В сучасних умовах господарювання підприємства змушені приділяти 

достатньо уваги інноваціям, так як це є першоджерелом збільшення 

привабливості підприємства на ринку та його продукції відповідно. Одним із 

засобів, які гарантують забезпечення довгостроковості цієї привабливості є 

розроблення стратегії інноваційного розвитку підприємства. При розробці 

виникають проблеми різного роду, так як впровадження інновацій передбачає 

насамперед велику кількість ризиків. Часто постає проблема логістичних 

витрат, визначення їх місця і ролі в механізмі впровадження інновацій. 

Впровадження нових продуктів безперечно потребує реорганізації логістичної 

системи. 

Якщо новий продукт успішно проходить етап розробок та випробувань, 

він переходить на новий етап  впровадження у виробництво. Для цього етапу 

обов‘язковим є повна забезпеченість підприємства відповідними ресурсами для 

виробництва цього продукту. Якщо дана вимога не виконується, інновація 

просто може провалитися і виявиться збитковою. Отже, насамперед проблема 

оптимізації логістичної системи при розробці інноваційної стратегії полягає в 

ресурсозабезпеченості виробництва нового продукту. Витрати на запаси в 

більшості випадків є досить великими, проте при їх відсутності витрати є 

набагато більшими, тому доцільніше все ж забезпечити підприємство запасами 
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в достатній кількості. При оптимізації ресурсів в логістичній системі 

підприємство стикається з рядом проблем [3, с. 88]: 

 високий рівень ризиків; 

 невизначеність в розмірах використання ресурсів; 

 ненадійні постачальники; 

 невідповідність запасів для реалізації інноваційного продукту. 

Наявні проблеми потрібно вирішувати перш за все визначивши джерела і 

види витрат, які будуть спрямовані на виробництво. Після проведення аналізу 

витрат підприємство повинно обрати модель оптимізації логістичної системи. 

Від обраної моделі буде залежати як ефективно працюватиме система. Проте 

зважаючи на події які відбуваються на сьогоднішній день в Україні, коли 

економіка країни є нестабільною, потрібно приділяти досить велику кількість 

уваги не тільки моделям оптимізації, але й глибокому аналізу, плануванню і 

контролю запасами, враховуючи їх поточний стан, минулі тенденції та 

тенденції розвитку підприємства в майбутньому, адже саме запаси можна 

вважати основою логістичної системи. 

Таким чином, необхідність оптимізації запасів в логістичній системі при 

розробці стратегії інноваційного розвитку підприємства існує у більшості 

вітчизняних виробничих підприємств. Рішення стосовно витрат впливають на 

усі аспекти діяльності, а також обумовлені ними. Потрібно оцінювати комплекс 

заходів фінансового, товарного маркетингового, виробничого плану з тим, щоб 

узгодити потреби і проблеми для подальшого інноваційного розвитку 

підприємства. Отже, розв‘язання проблеми оптимізації запасів суб‘єктів 

господарювання може бути забезпечено на основі впровадження новітніх 

логістичних підходів, здатних цілеспрямовано створювати ланцюги постачань 

матеріальних ресурсів при розробці стратегії інноваційного розвитку 

підприємства. 
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ЕФЕКТИВНИЙ БРЕНДИНГ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах інтенсивної конкуренції, коли серед ключових факторів успіху 

підприємств виокремлюють відносини зі споживачами, персонал та 

нематеріальні активи, концепція брендингу набуває все більшого значення і 

стає відповіддю на потреби в нових формах забезпечення 

конкурентоспроможності товарів та послуг. Отже, дослідження брендингу як 

фактору конкурентоспроможності підприємства є актуальним.  

Значний науковий внесок у дослідження теоретичних і практичних 

проблем формування і розвитку бренду зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, 

науковці, економісти: Д. Аакер, С.Велещук, Д. Алессандро, С. Девіс, О. 

Зозульов, О. Власенко, О. Кендюхов, Ю. Приходько, А. Давидов, А. 

Гальчинський, Ж. Капферер, та ін. 

Метою даного дослідження є визначення основних засад брендингу як 

інструменту маркетингової діяльності підприємства та його впливу на 

конкурентоспроможність підприємства. 

Брендинг об‘єднує творчі зусилля рекламодавця, рекламної агенції, 

торгових фірм і посередників у широкомасштабному впливові на свідомість 

споживача бренд-іміджу  персоніфікованого позитивного образу торгової 

марки на основі науково обгрунтованих висновків маркетингових досліджень. 

Ефективна реалізація брендингу  справа не проста, її результативність 

залежить не тільки від професійних знань і підприємницької культури 

рекламодавця і рекламного агентства, з яким він співпрацює, а й від їхнього 

уміння працювати з інтелектуальною власністю, товарними знаками, дизайном 

і текстами. 

Варто зазначити, що брендинг в сучасній економіці служить одним із 

способів підвищення конкурентоспроможності. У світі споживання, де 

конкуруючі товари не занадто відмінні один від одного, брендинг часто є 

єдиним засобом, що дозволяє компанії показати свою індивідуальність. 

Брендинг визначається як процес створення бренду та керування ним, який 

включає комплексну систему заходів, спрямованих на створення образу марки 

у свідомості споживачів і формування нематеріальних активів підприємства, 

безпосередньо підвищують його конкурентоспроможність [1]. 

Брендинг як спосіб підвищення конкурентоспроможностідає змогу[2,с. 

232]: 

 підтримувати запланований обсяг продажу на конкретному ринку і 
реалізовувати на ньому довгострокову програму зі створення та закріплення у 

свідомості споживачів образу товару або товарної групи;  
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 забезпечити збільшення прибутковості внаслідок розширення 

асортименту товарів і знань про їхні загальні унікальні якості, впроваджуваних 

за допомогою колективного образу;  

 передати в рекламних матеріалах і кампаніях культуру країни, регіону, 
міста, де виготовлений товар, врахувати запити споживачів, для яких він 

призначений, а також особливості території, де він продається;  

 використовувати фактори, важливі для звернення до рекламної 

аудиторії: історичні корені, менталітет, нинішні реалії і прогнози на 

перспективу. 

Для формування вітчизняними виробниками власних успішних брендів 

необхідні великі зусилля і грошові кошти, щоб перехопити ініціативу у 

зарубіжних конкурентів, які давно здійснюють рекламний тиск на населення 

України. 

Варто зауважити,що специфіка купівельної поведінки українців визначає 

особливості застосування концепції брендингу на вітчизняному ринку. 

Освоюючи цю концепцію, необхідно враховувати, що [3, с. 11]: 

-у свідомості вітчизняного споживача поняття «бренд» включає три 

чинники: країна-виробник, привабливість упакування і товарна марка, тому 

назва марки повинна доповнюватися відомостями про країну-виробника; 

-бренд в Україні, на відміну від Заходу, сприймається як символ 

«автентичності товару» (відсутність підозр у підробці марки); 

-у споживачів спостерігається збільшення недовіри до якості зарубіжних 

товарів, особливо продовольчих, і однозначна прихильність до вітчизняних 

марок продуктів харчування (за деякими поодинокими винятками); 

-загальний рівень розпізнання брендів в українських споживачів 

невисокий, але він постійно зростає, тому Україна - країна, де можна досить 

швидко створити й популяризувати новий бренд; 

-унаслідок стрімкого насичення вітчизняного ринку споживачі не 

встигають формувати лояльність до визначеної товарної марки у зв'язку з 

постійною появою нових товарів, раніше не відомих; 

- необхідно враховувати національні традиції й особливості сприйняття 

рекламних звернень українськими споживачами і формувати їх таким чином, 

щоб вони стали більш приємними, ніж рекламні повідомлення зарубіжних 

конкурентів, розраховані на сприйняття населення, яке звикло до специфічної 

мови реклами, зокрема, для українських споживачів важлива 

«персоніфікованість» бренду, тобто використання відомих особистостей для 

його просування; 

- для створення бренду в Україні необхідна потужна рекламна кампанія в 

засобах масової інформації й активне використання зовнішньої реклами. 

Таким чином, брендинг в сучасній економіці – це потужний інструмент 

підвищення конкурентоспроможності підприємства серед інших аналогів. 

Споживання товарів в світі, де конкуруючі підприємства аналоги не дуже 

відрізняються один від одного, бренд є часто єдиним, що дозволяє організації 

виділитися і показати свою індивідуальність серед інших. 
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УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ  

ТОВ «ТРЕЙД ВІНД» 

 

Функцioнування вiтчизняних торговельних підприємств в умoвах 

pинкoвoї екoнoмiки зумoвлює неoбхiднicть адаптoванoгo упpавлiння, 

збiльшення пpoдажу тoваpiв в магазинi, щo вiдпoвiдає пoтpебам наcелення та 

вoднoчаc cпpияє пpибуткoвocтi виpoбникiв. У зв‘язку з цим дoцiльним cтає 

викopиcтання теopетичних кoнцепцiй та пpактичнoгo iнcтpументаpiю 

маpкетингy, значнoю cкладoвoю якoгo є cтимyлювання пpoдажy. На 

сьогоднішній день стимулювання збуту виступає найважливішим атрибутом 

теорії і практики управління продажами і їх значимість багато в чому 

визначається розвитком конкуренції на споживчому ринку. Упpавлiння 

cтимyлюванням пpoдажy тoваpiв тopгoвельнoгo пiдпpиємcтва має важливе 

значення в змiцненнi йoгo фiнанcoвoгo cтанy, тому стимyлювання збyтy, як 

opганiчна чаcтина маpкетингoвoї дiяльнocтi тopгoвельних пiдпpиємcтв, cпpияє 

пiдвищенню ефективнocтi пpoдажy тoваpiв. Саме ця складова комплексу 

маркетингових комунікацій вiдiгpає значнy poль y cиcтемi yпpавлiння 

маpкетингoм, i вiд тoгo, наcкiльки гнyчкoю й ефективнoю вoна виявитьcя, 

залежить гнyчкicть i ефективнicть маpкетингoвoї пoлiтики в цiлoмy. [1, с. 450] 

Теopетичну ocнoву дocлiдження питання упpавлiння тoваpнoю пoлiтикoю 

тopгoвельнoгo пiдпpиємcтва cклали наукoвi пpацi заpубiжних та вiтчизняних 

вчених, таких як:  Аванеcoв Ю.А., Бланк І.О., Гpебнєв О.І., Мазаpакi А.А., 

Лiгoненкo Л.О., Панкpатoв Ф.Г., Пoлoвцев Ф.П. та iнші. Також цим 

проблематичним питанням займалися Р. Нишлаг, Є. В. Крикавський, 

А.В. Войчак, Г. Хершген тощо.  

Взагалі, стимулювання збуту − сукупність прийомів, вживаних впродовж 

всього життєвого циклу товару відносно трьох учасників ринку (споживача, 

оптового торговця, продавця), для короткострокового збільшення обсягу збуту, 

а також для збільшення числа нових покупців [2, с. 82; 3, с. 90]. Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ВІНД» − одне із потужних підприємств, 

що знаходиться у Вінниці. Предметом діяльності підприємства є:  

- оптoва тopгiвля деpевинoю, будiвельними матеpiалами та cанiтаpнo-

технiчним oбладнанням; 

http://nbuv.gov.ua/
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- здійснення торговельно-закупівельної та виробничої діяльності; 

- купівля, продаж та оренда майна; 

- надання різноманітних платних послуг населенню; 

- cкладування. 

Для ТОВ «ТРЕЙД ВІНД» саме такий засіб маркетингових комунікацій як 

стимулювання збуту є досить важливий в збутовій діяльності.  

На даний чаc будiвельна галузь Укpаїни має неcтiйку тенденцiю 

poзвитку, пpичинoю цьoгo є низка як внутpiшнiх, так i зoвнiшнiх загpoз, якi 

виникають у пiдпpиємcтв галузi, але будiвельна галузь є oднiєю з 

найважливiших галузей пpoмиcлoвocтi будь-якoї iндуcтpiальнo-poзвинутoї 

кpаїни, тому потрібно проаналізувати найбільш важливi cильнi, cлабкi cтopoни, 

мoжливocтi та загpoзи poзвитку будiвельнoгo кoмплекcу. Для цьoгo cлiд 

пpовеcти SWOT-аналiз пiдпpиємcтва будiвельнoї iндуcтpiї. SWOT-аналiз є 

неoбхiднoю технoлoгiєю пpoведення пocтiйнoї дiагнocтики pеcуpciв та 

мoжливocтей пiдпpиємcтва. [4, с. 205; 5, с. 90]. Cуть данoгo аналiзу пoлягає в 

poздiленнi чинникiв та явищ, щo впливають на функцioнування та poзвитoк 

пiдпpиємcтв на чoтиpи категopiї: strengths (cильнi сторони) weaknesses (cлабкi 

cтopoни), opportunities (мoжливocтi), threats (загpoзи) Матриця даного аналізу 

наведена в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Матpиця SWOT-аналiзу ТОВ «ТРЕЙД ВІНД» 
Cильнicтopoни Cлабкicтopoни 

1. Виcoка якicть наданих пocлуг. 

 2.Нижчi цiни пopiвнянo з кoнкуpентами.  

3. Дoбpе вивчений pинoк та пoтpеби 

пoкупцiв.  

4. Виcoкий cтупiнь дoтpимання дoгoвipних 

зoбoв'язань cтocoвнoзамовників. 

 5. Гаpна pепутацiя cеpед пoкупцiв. 

 6. Зpocтання oбcягу товару 

1. Низька iнвеcтицiйна пpивабливicть. 2. 

Низька iннoвацiйна активнicть, виcoкий 

cтупiнь знocу ocнoвних фoндiв.  

3. Poзмipи дiяльнocтi надтo малi, щoб 

вплинути на pинкoву cитуацiю. 

 4. Низька пpибуткoвicть дiяльнocтi 

пiдпpиємcтва.  

5. Неcтача oбiгoвих кoштiв 

Мoжливocтi Загpoзи 

1. Мoжливicть poзшиpення аcopтименту 

пpoдукцiї для задoвoлення пoтpеб 

cпoживачiв.  

2. Виcoкий пoтенцiал pинку збуту в укpаїнi та 

ocвoєння нoвих cегментiв pинку. 

 3. Паpтнеpcтвo з пocтiйними 

пocтачальниками якicнoї cиpoвини та 

матеpiалiв 

1. Пocилення кoнкуpенцiї на pинку типoвoгo 

підприємництва.  

2. Загpoза пiдвищення вимoг cпoживачiв дo 

пpoдукцiї.  

3. Низька ефективнicть пocування на 

закopдoннipинки.  

4. Загpoза пiдвищення куpcу iнoземнoї 

валюти, щo змoже пpизвеcти на зpocтання 

цiн на будiвельнi матеpiали та зменшення 

пoпиту на будiвельну пpoдукцiю.  

5. Неcтабiльна пoлiтична cитуацiя в кpаїнi та 

недocкoнале, чаcтo змiнюване закoнoдавcтвo 

 

Oтже, з пpoведенoгo SWOT-аналiзу для ТОВ «ТРЕЙД ВІНД» мoжна 

cказати, щo з метoю пoкpащання фiнанcoвo-гocпoдаpcькoгo cтану пiдпpиємcтва 

неoбхiднo збiльшувати poзмip oбiгoвих кoштiв, пiдвищувати iннoвацiйну 

активнicть, збiльшення якoї cпpияє дoдаткoвoму залученню клiєнтiв, за pахунoк 
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чoгo буде збiльшуватиcя poзмip пpибутку, а такoж зpocтатиме iнвеcтицiйна 

пpивабливicть для кpедитopiв.  

Для того, аби товари ТОВ «ТРЕЙД ВІНД» розповсюджувалися не лише 

на теренах Вінниччини, доцільно розробити стратегії стимулювання збуту, що 

базується на інтернет-маркетингу. Впровадження Інтернет-технології для ТОВ 

«ТРЕЙД ВІНД» у власну збутову діяльність потребує проведення низки робіт і 

певного обсягу витрат для створення Інтернет-магазину як програмного 

продукту та забезпечення функціонування його інфраструктури. 

 Різноманітність форм Інтернет-магазинів надає можливість для ТОВ 

«ТРЕЙД ВІНД» обирати оптимальний варіант для впровадження, виходячи із 

наявних фінансових і техніко-технологічних можливостей, а також 

сформульованих завдань розвитку. Для того, щоб впровадити Інтернет-

технології у торговельний процес, підприємству слід скласти детальний план 

робіт з впровадження та розрахунку відповідних витрат на кожному етапі, 

тобто це вибір назви Інтернет-магазину, реєстрація домену, формування 

стратегічної концепції Інтернет-магазину тощо. Таким чином, створення 

Інтернет-магазину підприємства, допоможе ТОВ «ТРЕЙД ВІНД» реалізовувати 

товари за межі Вінниччини і, як наслідок, збільшить прибуток компанії за 

забезпечить імідж фірмі. 

Отже, стимулювання збуту для ТОВ «ТРЕЙД ВІНД» є одним із головних 

інструментів маркетингових комунікацій при збуті товарів. Тому, 

використовуючи запропоновані рекомендації щодо удосконалення системи 

маркетингових комунікацій ТОВ «ТРЕЙД ВІНД» значно збільшить число 

потенційних покупців, обізнаних про діяльність підприємства, його продукції 

та послугах. Це допоможе підприємству досягти поставлених рекламних цілей і 

розширити обсяги реалізованої продукції як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. 
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УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Роль логістики зростає з кожним роком під впливом глобальних 

тенденцій, таких як постійне зростання споживчого попиту, що призводить до 

збільшення асортименту продукції та ускладнення логістичної інфраструктури. 

У теперішній час дуже стрімко почали розвиватись торговельні підприємства, 

які успішно керують логістичними процесами, завдяки чому займають вигідні 

ринкові позиції порівняно з великими та міжнародними компаніями, оскільки 

здатні задовольнити попит споживачів, завдячуючи правильно налаштованому 

логістичному процесу. Для ефективної діяльності торговельного підприємства 

все ширше використовуються логістичні стратегії, що відображають нові 

підходи в управлінні, в моделюванні логістичних процесів.  

Проблему управління логістичними процесами розглядали в різні періоди 

вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед іноземних авторів, які досліджували 

концепції управління логістичними процесами, можна виділити наступних: Т. 

Алєсінская, Ч. Скворонек, Я. Вітковскі, М. Чєшельські, Е. Голембська, Дж. 

Койль, Х.-К. Поль. Українські автори переважно приділяють увагу логістичним 

процесам лише промислових підприємств, зокрема, це публікації   Р. Ларіної, 

О. Тридіда, Є. Крикавського. Проблемі логістичного управління торговельними 

підприємствами присвячені наукові дослідження Л. В. Фролової та інших.  

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів 

управління логістичними процесами на підприємстві в сучасних умовах. 

Логістичний процес –  взаємообумовлений, цілеспрямований рух 

сукупності потоків ресурсів та їх трансформація  у процесі задоволення 

платоспроможного попиту на готовий продукт. Логістичний  процес  на  

підприємстві  охоплює логістичні  операції і  логістичні функції. 

Логістичне управління – це процес формулювання стратеги, планування, 

управління і контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, 

виробничих запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту 

виникнення до пункту використання (споживання) з метою найефективнішого 

пристосування та задоволення потреб клієнта [1, c. 121].  

Функціональними сферами логістичного управляння на підприємстві є: 

– оптимізація фізичного переміщення матеріалів (формування стратегії 

розвитку підприємства щодо створення логістичних ланцюгів, логістично-

маркетингове управління, комп‘ютерне моделювання та імітація, інтеграція 

логістичних процесів з допомогою організаційних змін, операційні дослідження 



96 

логістичних ланцюгів, багатокритеріальна оптимізація та відповідне 

управління); 

– поліпшення інформаційних процесів (впровадження сучасних 

інформаційних технологій (hardware, software), вдосконалення техніки 

інформаційних технологій, автоматична ідентифікація, електронний обмін 

інформацією, впровадження нових технологій в обробку замовлень) [2, с. 121]; 

– зберігання оптимальних матеріальних запасів (синхронізація 

транспорту з управлінням запасами, впровадження сучасних концепцій 

управління запасами, поліпшення логістичного сервісу (надійність, якість, 

еластичність поставок); 

– синхронізація інфраструктури логістичних процесів (координація 

замовлень споживачів із транспортно-складськими та пакувальними процесами, 

синхронізація роботи внутрішнього та зовнішнього транспорту, координація в 

постачальницькому середовищі, пристосування систем автоматичної 

ідентифікації, інформаційних та пакувальних процесів до потреб логістичного 

ланцюга); 

– управління загальними логістичними витратами (аналіз структури 

витрат, оптимізація часу реалізації транспортних послуг, оптимізація 

складських витрат, ABC/XYZ-групування матеріалів, впровадження методів 

контролінгу, ефективне використання просторово-часового потенціалу). 

Розвиток теорії логістичного управління досяг рівня інтегрованого 

логістичного управління як сутності сучасного управління підприємством. 

Інтегроване логістичне управління передбачає такі фази: аналіз і прогноз 

(системи аналізу ситуацій, діагностики та прогнозу); формування стратегічної 

концепції логістики (стратегічне планування – стратегічні цілі логістики, 

логістичні стратегії); конкретизація стратегічних завдань у програмах і 

оперативно-тактичних планах (оперативне планування – оперативні цілі 

логістики, логістика-mix); реалізація і контроль логістичних планів 

(організація, управління та контроль за виконанням) [3, с. 130]. 

Таким чином, логістика передбачає активне використання керівництвом 

підприємства потенціалу усіх управлінських функцій. Так, зокрема, 

логістичний план дає змогу забезпечувати необхідний рівень координації, 

управління матеріальними та фінансовими потоками, створює можливості для 

швидкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі. Логістична 

організація дає змогу якнайкраще встановити раціональні взаємозв‘язки та 

налагодити взаємодію не лише на підприємстві, але й з його контрагентами, а 

також врахувати можливості нарощення сукупного потенціалу управлінських 

рішень. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Перш ніж приступити до організації управління логістикою в 

роздрібному торговельному підприємстві, необхідно зрозуміти місце логістики 

в загальній стратегії торговельної фірми. Менеджер повинен розробляти 

систему логістичного менеджменту, ґрунтуючись на вже існуючих процедурах 

ухвалення рішень, оскільки логістика торговельного підприємства являє собою 

організований процес управління матеріальними та інформаційними потоками 

від постачальника (через розподільну систему компанії — склади і транспорт) 

до продажу та доставки покупцю [1, c.12]. 

Роль і місце логістики в управлінні бізнесом та аналіз організації 

управління логістикою в роздрібній торговельній мережі досліджуються на 

рівні зарубіжної практики – Джеймсом С. Джонсоном, Дональдом Ф. Вудом, 

Деніелом Л. Вордлоу, Полем Р. Мерфі, Д. Ретліфом, У. Налті, К.Ю. 

Ковальовим, С.А. Уваровим, П.Є. Щегловим, Д.А. Івановим та ін. Певні 

розробки з питань впровадження логістичної концепції в управління 

підприємством належать вітчизняним науковцям, зокрема, Є. В. Крикавському 

та іншим [2c.27]. Відзначимо, що в працях зазначених вище та інших учених 

основна увага зосереджена на інтегрованому управлінні усіма логістичними 

потоками в торговельній мережі. 

Логістичний менеджмент торговельного підприємства сьогодні має 

значно більше управлінських функцій, ніж раніше. Логістичний менеджмент 

дає можливість сконцентрувати свої зусилля у сфері логістики на чотирьох 

питаннях: обслуговування споживачів, розміщення елементів інфраструктури, 

політика запасів і транспорт [3, c.47]. Причому їх вирішення обов‘язково 

повинно вкладатися в русло загальнофірмової стратегії. Остання визначає, на 

яких цільових покупцях буде сфокусовано увагу роздрібного торговця, які 

товари і послуги він пропонуватиме та в який спосіб досягне перевагу перед 

конкурентами в довготривалому періоді.  

Для аналізу стратегії підприємства у сфері логістики необхідно порівняти 

загальнофірмову стратегію із завданнями логістики – забезпечення цільового 

рівня обслуговування споживачів за мінімальних загальних витрат [4, c.98]. 

Менеджер з логістики зобов‘язаний усвідомлювати, що від недоліків або 

переваг його діяльності багато в чому залежить успіх реалізації стратегії фірми, 

адже логістичний менеджмент торговельного підприємства полягає в створенні 

та налагодженні таких підсистем управління, які б слугували основою 

виконання цієї стратегії. Призначення логістики на торговельному підприємстві 
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повинно розглядатися через призму якості обслуговування покупців, витрат і 

оперативних цілей. Це пояснюється змінами, що відбулися у конкурентному 

середовищі українського торговельного бізнесу. Компанія, що не використовує 

найсучасніші методи конкурентної боротьби та не дотримується політики 

безперервних удосконалень, не може бути лідером бізнесу [5, c.120]. Передові 

торговельні підприємства, такі як «Сільпо», «Епіцентр», «Metro», 

перевершують конкурентів з таких показників, як оборотність, виручка з кв. м 

торговельної площі, витрати на зберігання запасів та обслуговування покупців. 

Проблема полягає в тому, що необхідно врівноважувати очікування, пов‘язані з 

якістю сервісу, та необхідні витрати, які пов‘язані з оперативними цілями [6, 

c.88]. 

Отже, можна зробити висновок, що наскільки логістична система 

відповідає своєму призначенню, можна судити за величиною властивих їй 

загальних витрат і за її результативністю [7]. Результативність визначається 

доступністю запасів, якістю і продуктивністю. Величина витрат на логістику 

знаходиться в безпосередньому зв‘язку з бажаним рівнем результативності. Як 

правило, чим вищий цей рівень, тим більші витрати на логістику. Основою для 

створення ефективної системи логістики є уміння підтримувати рівновагу між 

рівнем сервісу та величиною загальних витрат. 
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ТОВАРНИХ МАРОК 

 
Відомим є той факт, що марка товару – це індивідуальний знак, назва, 

символ та рисунок або їх комбінація, які використовуються для визначення 

товарів фірм та їх відокремлення від продукції конкурентів. Марочна назва — 

це частина марки, яка вимовляється. 

Марочний знак (символ) - обов'язкова частина марки, яка відповідає 

певній групі товарів та самому виробнику, її неможливо вимовити, це може 

бути символ, зображення або специфічне шрифтове оформлення. Прикладом 

марочних знаків можуть бути зображення і певні фігури, а також певні 

зображення на пакуванні якогось продукту, невеликої техніки та інше. 

Призначенням товарної марки є підтвердження якості товару, тому якщо 

товар користується великою популярністю серед споживачів його легше 

впізнати серед таких же товарів, але від інших виробників, якщо виробник 

заручається популярністю на ринку, за допомогою марки він підтверджує 

якість свого товару. Назву марки, яку вибрали обов‘язково потрібно 

зафіксувати у відповідному реєстрі торгових марок, для її захисту як 

інтелектуальну власність самого виробника від плагіату конкурентів на ринку, 

але це роблять за власним бажанням. Згідно з міжнародною класифікації 

торговий знак позначається. Щоб мати право на використання чужої товарної 

марки (за відповідною ліцензійною угодою) її обов‘язково потрібно 

оплачувати, тому що це є власністю іншого виробника, організації. 

Торгові марки поділяються на два типи, що зазначені на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Типи торгових марок 

 

 марка самого виробника товарів, створюється самим 

товаровиробником; 

 особиста марка, та яка присвоюється торговельним й збутовим 

посередником, продавцями, та різними мережами магазинів. 

Перелік рішень, які використовують для створення марки товару: 

1.Рішення, яке виробник приймає в першу чергу — це рішення про 

надання своєму товару марочної назви. Раніше переважна більшість товарів 

обходилося без таких назв. Перші товари, які мали товарні марки були 

патентовані медичні засоби. 

Типи торгових марок 

Марка виробника Приватна марка 
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2.Рішення про власника марки. Перед виробником, який прийняв рішення 

про переведення свого продукту виробництва в розряд марочних, відкрито три 

шляхи. Перший шлях: на ринок товар виходить під маркою самого виробника. 

Другий шлях: виробник продає свій товар посереднику, який присвоїть йому 

свою марку. І третій шлях: виробник продає одну частину товарів під своєю 

маркою, а другу частину — під марками дилерів. 

3.Рішення щодо якості товару під марочною назвою. Одною з основних 

характеристик продукції це є його якість. За допомогою неї товар на ринку 

може бути популярним. Якість — це здатність фірмового товару виконувати 

свої функції. До поняття якості входять довговічність товару, надійність, 

точність, простота експлуатації, ремонту та інші цінні властивості. Деякий 

перелік якісних характеристик піддаються тільки об'єктивному вимірюванню. 

Але з точки зору маркетингу якість повинна відповідати купівельним 

уявленням. Авжеж, якісний товар буде мати попит у споживачів. 

4.Рішення, яке відноситься до сімейності марки. Виробник, випускаючи 

товар під якоюсь маркою, приймає ще рішення. 

Присвоєння марочних назв ґрунтується на чотирьох рішеннях: 

 Індивідуальна назва. 

 Одна спільна назва всіх товарів одного товаровиробника. 

 Спільні назви марок для сімейств товару. 

 Фірмова назва, яка об'єднується з індивідуальною маркою товару. 

Перелік стратегії застосування торговельних марок: 

1) Стратегія розширення меж марки — це стратегія, яка використовується 

при впровадженні модифікацій для певних товарів або товарів-новинок; 

2) Багатомарочна стратегія. Для кожного окремого товару своя власна 

марка. При цьому товари можуть мати однаковий торговельний знак одного 

виробника та торговельний знак окремого товару; 

3) Єдиномарочна стратегія. Використання однієї товарної марки для всіх 

товарів, які виробляються цим виробником; 

4) Поєднання індивідуальної та колективної марки; 

5) Стратегія об'єднання торговельних марок. Виробник використовує 

відомі споживачам товарні марки. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Прогрес інноваційних Інтернет-технологій дав змогу сформувати простір 

для маркетингової діяльності у віртуальному просторі, а будівництво 

інфраструктури всесвітньої мережі Інтернет, її комерціалізація повпливала на 

зміни щодо способів ведення бізнесу, появи інтернет торгівлі, заснованої на 

засадах мережевої економіки. Потужний розвиток ведення бізнесу в мережі 

передбачає приріст попиту на нові проекти в Інтернет-середовищі, які б 

забезпечили великі прибутки за прийнятних обсягів витрат. Цьому сприяє 

стрімка динаміка зростання чисельності користувачів Інтернету та перехід 

ділової активності у сферу онлайн [1]. 

Інтернет потенційно здатний вплинути на будь-яку індустрію в економіці, 

головним чином за рахунок п'яти основних важелів:  

1) доступ і охоплення ширшої клієнтської аудиторії, а також ефективну 

взаємодію зі споживачами, що не вимагає безпосередньої фізичної присутності;  

2) підвищення прозорості та обмеження можливостей використання 

інформаційної переваги в своїх інтересах посередниками і брокерами 

3) поява нових бізнес-моделей, заснованих на найбільш ефективній взаємодії з 

постачальниками, споживачами і партнерами;  

4) ріст продуктивності через заходи автоматизації ряду економічних процесів і 

швидкого обміну інформацією з контрагентами [1]. 

Інтернет-маркетинг або контент-маркетинг є популярним способом 

залучення нових клієнтів, особливо він популярний в англомовному Інтернеті. 

Маркетологи і спеціалісти з реклами можуть підходити до цього поняття дуже 

по-різному. Сьогодні поняття «контент-маркетинг» може використовуватися в 

абсолютно різних ситуаціях і контекстах. Найчастіше цим словом називають 

ведення і розкрутку блоґа компанії, пошукову оптимізацію сайту. Іноді його 

підрозділяють на окремі послуги: написання статей, створення інфографіки, 

відео тощо. Проте поняття Інтернет-маркетингу дещо ширше: це перш за все 

підхід до просування товарів і послуг, а лише потім набір приватних технік і 

методів. Контент-маркетинг – сукупність маркетингових прийомів, заснованих 

на створенні або поширенні корисної для споживача інформації з метою 

завоювання довіри і залучення потенційних клієнтів [2]. 

Інтернет-маркетинг дозволяє заявити про компанію на весь світ.  Це один 

із сучасних видів реклами, який не тільки пропонує товари і послуги в 

односторонньому порядку, але і забезпечує можливість вести діалог з 

потенційними клієнтами в режимі реального часу при мінімальних витратах на 

комунікаційний процес. Інтернет-маркетинг примножує доходи і прискорює 

товарообіг незалежно від постійних фінансових «вливань» [1]. 

Загалом Інтернет-маркетинг полягає в поширенні такої інформації, 

завдяки якій потенційний клієнт зверне увагу на пропозицію компанії і з 
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певною ймовірністю стане її фактичним клієнтом. Інформація, або контент, при 

цьому може бути абсолютно будь-якого формату: текстова, графічна, 

аудіовізуальна. Канали та способи поширення бувають найрізноманітнішими, 

їх кількість обмежена лише уявою маркетолога і здоровим глуздом. Контент-

маркетинг спрямований на довге будівництво привабливої репутації компанії. 

Цінність  контенту – це те, чим він відрізняється від спаму. Сенс Інтернет-

маркетингу полягає саме в тому, щоб створювати цікавий та оригінальний для 

потенційних клієнтів контент: огляди, жарти або корисні поради, якими можна 

отримати розташування користувачів [2].  

Протягом останніх років, рекламна індустрія стрімко виросла і обсяг 

онлайн – реклами досяг десятків мільярдів доларів на рік. Це означає, що 

рекламодавці тепер не бояться міняти свої уподобання і вже зараз, інтернет – 

реклама займає більшу частину всієї реклами, ніж реклама на радіо (в 

розвинених країнах є досить популярною) і реклама на телебаченні. Сфера 

маркетингу в мережі Інтернет постійно зростає, про що свідчить постійне 

створення все нових  комерційних сайтів, які займаються продажем своїх 

товарів чи послуг. Вагомими плюсами інтернет-маркетингу є  його 

інтерактивність, тобто можливість з найбільшою точністю направити рекламне 

оголошення на необхідну, цільову інтернет-аудиторію. З наведеної інформації 

можемо підсумувати, що інтернет-маркетинг стрімко прогресує, пропорційно з 

прогресом самої глобальної павутини. Абсолютно кожна людина, яка є 

потенційним споживачем має змогу,  використовуючи Інтернет, отримати 

повну інформацію про потрібний їх товар чи послугу, а також замовити його. 

Сьогодні маркетинг в Інтернеті уособлює собою розвинену мережу галузей, що 

включають не тільки контекстну рекламу, банер та зв‘язками з потенційними 

споживачами в мережі Інтернет, а й різні методи здійснення маркетингових 

досліджень. Таких як: вивчення попиту та споживачів на певний товар, метод 

забезпечення високої ефективності рекламних кампаній, дослідження способів 

правильного впорядкування торгових марок і брендів на ринку тощо [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА ПСИХІКУ ДІТЕЙ ТА 

ПІДЛІТКІВ 

 

Одним із спірних питань серед  рекламодавців питання про вплив 

реклами на дітей. Дослідження довели, що телебачення важливим джерелом 

інформації для підростаючих поколінь. Критики стверджують, що діти 

особливо схильні до впливу реклами, тому що, в силу віку і недоліку досвіду, 

не можуть опиратися переконливим рекламним обіцянкам. Зважаючи на це, 

багато хто вважає, що  вводить дітей в оману реклама має бути заборонена.  

З іншого боку, реклама невід‘ємною частиною життя, і діти повинні 

навчитися мати справу з цією важливим моментом споживчої соціалізації, щоб 

придбавати навички, необхідні для ринкових стосунків. Деякі вважають, що 

батьки повинні допомагати дітям розуміти суть реклами, замість того, щоб 

просто відмовляти в купівлі розрекламованої речі, яка, на їх думку, 

непотрібними для дитини. 

Окрім цього, ростуть хвилювання з приводу того, що рекламодавці 

використовують мережу Інтернет, щоб агітувати дітей на купівлю чого-небудь. 

Здається, що значення реклами в житті підростаючих поколінь завжди 

залишатиметься спірною темою. 

Проте, сучасні реалії важко представити без засобів масової інформації і 

комунікації. Реклама стала незамінним способом взаємодії магазинів з 

покупцями. А рекламні оголошення своєрідними повідомленнями, 

спрямованими на інформування людей, які їх отримують. [1, с. 220; 2, с.360] 

Важливість реклами неухильно росте. Сучасні бренди для різних 

маркетингових цілей (підвищення продажів і так далі) покладаються  більшою 

мірою на засоби масової інформації. Реклама продовжує активно рости і 

розвиватися. Також вона грає дуже важливу роль у формуванні норм 

суспільства, що постійно міняються, на національному і глобальному рівнях. В 

результаті досліджень, що проводяться, з‘ясувалося, що діти у всьому світі 

витрачають від трьох до чотирьох годин в день на перегляд телевізора. 

Спочатку діти стикаються з проблемами в розумінні телепередач.  

Наприклад, діти у віці до двох років не бачать різниці між рекламою і 

звичайними телепередачами. 

Діти у віці 3-6 років:  

– можуть ідентифікувати рекламу і відрізняти її від телепередач, проте не 
розуміють, що реклама намагається щось продати;  

– схильні думати про рекламу як про розважальні, смішні або корисні 
ролики; 

– в цілому, не робить на дитину належного враження (бажання оволодіти 
рекламованим товаром). 

У 7-11 років, дітей: 
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– розуміють, що рекламні оголошення намагаються щось продати;  
– можуть розпізнавати деякі рекламні методи, такі як завищення цін на 

хороші продукти; 

– не завжди можуть захистити себе від впливу рекламних оголошень;  
– можливо, не завжди розуміють, що продукти не так хороші, як обіцяє 

реклама, або що рекламодавці можуть умовчувати про ті або інші недоліки 

рекламованого товару. 

У 12-13 років, дітей: 

– як правило, розуміють основну мету реклами, і можуть використати 
інформацію, отриману з рекламного ролика, щоб вирішити, хочуть вони 

придбавати річ або ні; 

– можуть не усвідомлювати, що реклама робить річ дорожче;  
– не розбираються в складних стратегіях розміщення продукту. 
У 14 років діти розуміють «ринкові правила» і можуть скептично 

відноситися до завірень рекламодавців. Адже рекламодавці намагаються 

рекламувати свою продукцію, часто орієнтуючись саме на дітей із-за їх легкої 

навіюваності. [3, с. 62] 

Нижче приведений список найбільш поширених рекламних стратегій : 

Хабар: Ви отримуєте безкоштовну іграшку, коли купуєте продукти на 

певну суму (наприклад, від п‘ятсот гривень), і, зрозуміло, рекомендується 

зібрати усі іграшки серії. Також такий «трюк» застосовується для різних снеків, 

пачок з пластівцями, готових сніданків і так далі (іграшка - сюрприз в коробці). 

Приз: Ви можете знайти який-небудь промо-код на упаковці різних 

продуктів, і, надалі, виграти приз.  

Великі обіцянки: виробник запевняє, що його продукт на смак 

незрівнянний і це найкраще, що Ви коли-небудь пробували або продукт 

принесе вам задоволення і радість, зробить Ваше життя краще - наприклад, ви 

заведете багато друзів, Ваші зуби сяятимуть або Вас підвищать на посаді. 

Подібні обіцянки часто доходять до абсурду.  

Суперзірка: популярні, відомі люди стають «обличчям» рекламованого 

продукту, мелькають в телевізійних роликах, що напевно змусити вас думати, 

що Ви можете бути такими самими як вони, якщо купите рекламований 

знаменитістю товар. Причому, у більшості випадків, знамениті люди не 

користуються рекламованими ними засобами. 

Мультиплікаційний персонаж: герой вашого улюбленого мультика в 

рекламному ролику завіряє, що саме цей продукт - те, що Вам треба. Мало хто з 

дітей (і навіть дорослих) втримаються перед подібною спокусою. 

Спеціальні ефекти: комп‘ютерна обробка, зйомка великим планом, м'яке 

освітлення і штучні продукти примушують виглядати рекламований товар в 

десятки разів кращий, ніж насправді.  

Повторення: показ одного і того ж рекламного ролика знову і знову, що 

примушує постійно згадувати рекламований продукт.  

Музика: мелодії, що запам'ятовуються («уїдливі»), або популярні пісні є 

одним з найуспішніших рекламних ходів. [4, с. 108] 
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Таким чином, рекомендується дотримуватися наступних правил, для того, 

щоб захистити дитину від нав‘язливого впливу реклами:  

– Батьки і інші члени сім‘ї грають ключову роль в обмеженні перегляду 

дитиною телепередач. Також помірний батьківський контроль дозволить дитині 

розумніше використати мережу Інтернет і інші засоби комунікації. 

– Активна участь дитини в спортивних іграх сприяє розумовій 

стимуляції, автоматично роблячи дитину рухливішою. 

– Також такі звички, як читання книг, гра на музичних інструментах, 

малювання або танці підвищують рівень ендорфінів («гормони щастя») в крові, 

що у свою чергу підвищує психофізичний статус підлітка. 

– Програми, що переглядаються батьками або іншими членами сім‘ї 

мають бути також ретельно відібрані. Дуже часто, телепередачі, які дивиться 

мати або батько, можуть мати зміст, який не підходить для дитячого розуму. 

Адже дитина, так або інакше, мимоволі вбирає інформацію. 

– Як тільки діти стають старшими, батьки і шкільні вчителі повинні 

виділити час, щоб пояснити підростаючому поколінню про так званих 

«дорослі» захопленнях, таких як: вживання наркотичних засобів, алкоголю. 

– Попередження і вікові обмеження при перегляді фільмів і так далі 

мають бути неухильно виконані. 

Таким чином, діти та підлітки - це особлива група споживачів, які 

психологічно не захищені від впливу реклами. Іноді вони навіть і не 

усвідомлюють як сильно вона на них впливає. Саме тому необхідно 

удосконалювати закони щодо реклами та розуміти головну істину: реклама - це 

не порадник, а лише засіб сповіщення про існування товару. 
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РОЛЬ РЕКЛАМИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

 

Маркетинг в наш час займає дуже важливу роль у розвитку та діяльності 

будь якого підприємства. Більшість експертів вважає маркетинг не просто 

частиною успішного бізнесу чи інструментом для збільшення прибутку, вони 

вважають, що маркетинг – це «бізнес у бізнесі». Така думка панує через те, що 

налаштувати всі бізнес-процеси компанії для досягнення задоволення 

споживача, створення і підтримання лояльності – ось сутність маркетингового 

бізнесу. А для того, щоб маркетинговий бізнес працював, треба мати такий 

елемент, як посередник між маркетингом та споживачем. Цим посередником 

виступає реклама. Реклама і маркетинг – два поняття, невіддільних один від 

одного, хоча реклама і виникла задовго до маркетингу. Маркетинг включає 

рекламні заходи, які повинні орієнтуватися на стратегічні цілі маркетингового 

планування [1]. 

Реклама займає важливе місце в системі маркетингу, її часто виділяють як 

самостійний напрямок маркетингової діяльності, але найбільш ефективною 

вона є саме в комплексі маркетингу [2]. 

У нашому сучасному житті, актуальність реклами не викликає жодних 

сумнівів. Адже недарма в країнах з високим рівнем життя, масово 

витрачаються величезні гроші на рекламу. Функція реклами полягає в тому, 

щоб зацікавити споживача та збільшити попит на конкретний товар. 

Реклама завжди платна, направлена на один конкретний продукт та 

передбачає неособисте спілкування з покупцем, а через засоби масової 

інформації або через інші платні засоби розповсюдження інформації. Зазвичай 

реклама служить тонким інструментом, за допомогою якого, в умовах жорсткої 

конкуренції, продавець може максимально задовольнити потребу споживача. 

Реклама не має нав‘язувати товар, вона служить лише для того, щоб 

ознайомити потенційного покупця з новим товаром, його властивостями, 

підкреслити його унікальність або ще раз нагадати певну торгову марку. 

Узагальнюючи можна додати, що головна ціль реклами – спонукання до 

покупки, а в кінцевому рахунку – продаж. 

Одною з найважливіших вимог до реклами є гарантована якість продукту. 

Уявімо собі ситуацію, коли людина під впливом реклами впевнена, що продукт 

якісний, а в реальному житті розуміє, що на справді він не відповідає 

побаченому. Така сумнівна реклама обрікає товар на те, що наступного разу 

покупець такий товар купувати не стане. За твердженням рекламного агентства 

«Маккой Еріксон інкорпорейтед», яка займається розробкою 

загальнонаціональних кампаній для фірми «Кока-кола», реклама – це «добре 

переказана правда». Тому реклама в першу чергу має бути правдивою. Також у 

міжнародній практиці до реклами висуваються ряд наступних вимог. 

Наприклад, реклама не повинна містити матеріали чи зображення, які можуть 
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образити певну групу людей або суспільство в цілому. У рекламі не повинні 

застосовуватися забобони або гра на почуттях страху. Реклама не повинна 

висміювати, чи проявляти неповагу до інших підприємств, а також 

використовувати готові рекламні матеріали інших підприємств. Реклама не 

повинна зловживати довірою хворих людей, заохочувати ігнорувати міри 

безпеки. Але на жаль нам часто доводиться стикатися з такою проблемою, що 

реклама несе в собі негатив, маніпулює, впливає на підсвідомість людини, 

викликає інформаційні неврози  [3]. 

Отже, реклама має багато аспектів для її вивчення, аналізу, розробки та 

просування, але головною нашою метою було дослідження, наскільки важлива 

роль реклами в системі маркетингу. У вище наведених прикладах ми бачимо, 

що реклама – це інструмент маркетингу. Реклама виступає в ролі посередника 

між підприємством та покупцем, а отже може впливати на прибуток та 

репутацію підприємства, як позитивно, так і негативно. У сучасному житті без 

реклами підприємство не може знайти споживача, зацікавити, втримати його, а 

отже не може конкурувати з іншими підприємствами. Панує думка, що сама по 

собі реклама малоефективна, результати від неї можна очікувати лише, якщо 

вона є елементом маркетингу [4].  

  Останніми роками завдяки розвитку комп‘ютерної техніки, 

інформаційних технологій і сучасних засобів телекомунікацій дедалі більшого 

значення набуває Internet – глобальна комп‘ютерна мережа, перспективний 

засіб інтерактивного маркетингу. Згідно з даними компанії Elvisti ISP, в Україні 

послугами Internet користуються понад 300 тис. фірм і приватних осіб. З них 

понад 100 фірм надають рекламні послуги з використанням засобів Internet [5]. 

Тобто з‘являться таке поняття, як сучасна Інтернет-реклама. Вона повинна бути 

детально продумана, організована фахівцями. Сприйняття реклами складовою 

маркетингу виводить її на зовсім інший рівень. 

Отже, реклама дозволяє продукту виділитися на тлі інших, допомагає 

продати цей продукт споживачеві, та якщо навіть він не створює додаткового 

попиту, то забезпечує інформування споживача про компанію. А так, як 

сучасний світ захопили інформаційні технології, то саме Інтернет-реклама є 

найбільш актуальною та поширеною в наш час, що показує позитивний аспект 

маркетингу, адже чим більше потенційних споживачів знає про компанію, тим 

більший шанс, що продукція цієї компанії буде куплена, що і приводить до 

прибутку. 
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ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Між споживчими характеристиками товару та попитом на нього існує 

взаємозв‘язок та взаємозалежність, виникає необхідність у вивченні маркетингової 

товарної політики як інструменту впливу на конкурентоспроможність підприємства. 

Ринковий успіх є головним критерієм оцінки конкурентоспроможності підприємств, 

а їх ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно 

здійснюваною товарною політикою [1, с.62].  

Товарна політика дозволяє підприємству ефективно функціонувати та 

приймати виважені рішення в конкурентному середовищі й забезпечувати конкретні 

переваги в довгостроковій перспективі. Для ефективного конкурування на ринку, 

сучасному підприємству необхідно впроваджувати розгалужену маркетингову 

діяльність, в якій чітко визначено майбутнє підприємства на основі виваженої 

товарної політики. Маркетингові методи управління дозволяють підприємству 

адаптуватися до умов швидкоплинної зміни кон‘юнктури, виявляючи приховані 

мотиви поведінки споживача, спрямовувати політику підприємства згідно з 

зовнішніми умовами [2, c.172]. 

Товарна політика є ядром маркетингових рішень, навколо якого формуються 

інші рішення, пов‘язані з умовами придбання товару і методами його просування від 

виробника до кінцевого споживача. 

Проблемам формування товарної політики присвячені роботи таких західних 

та вітчизняних дослідників, як: Романов А. Н., Войчак А. В., Багієв Г.Л., Балабанова 

Л. В., Ткаченко Н. Б., Холодний Г. О. та ін. 

Товарна політика відіграє важливу роль у здійсненні комерційної та 

маркетингової діяльності підприємства на ринку. Маркетинговим аспектом є дії 

спрямовані на забезпечення споживачів товарами та послугами, а комерційний 

аспект – це досягнення економічної ефективності діяльності підприємства при 

здійсненні закупок і збуту продукції. 

Товарна політика передбачає певні цілеспрямовані дії товаровиробника або 

наявність у нього заздалегідь обдуманих принципів поведінки. Вона покликана 

забезпечити спадкоємність рішень та заходів щодо формування асортименту і його 

управління; підтримання конкурентоспроможності товарів на необхідному рівні; 

знаходженню для товарів оптимальних товарних сегментів; розробці і здійсненню 

стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів [3, с.143].  
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Слід зазначити, що добре продумана товарна політика не тільки дозволяє 

оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але і служить для 

керівництва підприємства свого роду покажчиком загальної спрямованості дій, 

здатних скоригувати поточні ситуації. Розробка і здійснення товарної політики 

вимагають дотримання наступних умов [4, с. 172-173]: чіткого уявлення про цілі 

виробництва; збуту і експорту на перспективу; наявності стратегії виробничо-

збутової діяльності підприємства; хорошого знання ринку і характеру його вимог; 

повного уявлення про свої можливості і ресурси в даний час і в перспективі. 

Розробка товарної політики передбачає комплексний аналіз можливостей 

діючих ринків з позиції забезпечення успішної реалізації планованої номенклатури 

продукції, тобто оцінка ринків збуту; визначення оптимального співвідношення 

нових та «старих» товарів у виробничій програмі, а також нових та вже освоєних 

ринків збуту; вивчення можливості - нецінової конкуренції; вибору часу виходу на 

ринок з новим товаром та зняття з виробничої програми малоефективних товарів; 

аналіз виручки та розробка плану перспективної номенклатури продукції з 

урахуванням її конкурентоспроможності; оцінку рівня конкурентоспроможності 

власного товару й аналогічного товару, виробленого конкурентами; вибір найбільш 

сприятливих ринків і встановлення для кожного з них відповідної номенклатури 

продукції, обсягу реалізації і ціни [2, с.115]. 

Більшість проблем товарної політики підприємств є неструктурованими, 

невизначеними і заздалегідь не прогнозованими. Крім того, досить часто вони 

передбачають кілька варіантів розв‘язку. Тому важливими є високопрофесійний 

аналіз даних і оперативна розробка альтернативних рішень проблем. Добре 

продумана товарна політика не тільки дозволяє оптимізувати процес формування та 

оновлення асортименту, але і слугує для керівництва підприємства свого роду 

орієнтиром загального напрямку дій.    На сьогоднішній день 

можна виділити такі основні проблеми формування товарної політики: забезпечення 

належного рівня якості; формування оптимального товарного асортименту; 

створення і виробництво нових товарів і послуг; позиціонування товарів; управління 

життєвим циклом товару; забезпечення якісного сервісу. 

Що стосується якості, то можна сказати, що якість - один із найпотужніших 

інструментів, за допомогою якого маркетологи позиціонують товар на ринку. 

Розробляючи товар, маркетолог у першу чергу повинен вибрати рівень якості, який 

буде визначати позицію товару на цільовому ринку, при цьому вона являється 

тотожною здібності товару виконувати свої функції. Саме акцент на якість товару, за 

останні роки, призвів до виникнення всесвітнього руху за підвищення якості [5, 

с.315]. 

Необхідно відзначити, що формування асортименту може здійснюватися 

різними методами в залежності від масштабів збуту та специфіки виготовленої 

продукції. Критерієм оптимальності товарного асортименту є максимальне 

задоволення потреб покупців при цьому найбільш ефективно використовуючи 

ресурси підприємства для виготовлення товару з низькими витратами.  

При створенні і виробництві нових товарів і послуг основною проблемою 

вітчизняного виробника є практична відсутність товарів з унікальними 

властивостями, як правило більшість товарних ліній повторюють вже існуючі як по 
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асортименту так і по споживчим властивостям. Насамперед це відбувається через 

моральне і фізичне старіння обладнання, нерозвиненість сировинних ринків, 

недостатність доходів для інвестування. Безперечно випуск унікальних товарів більш 

затратний процес, але саме він допомагає виробнику зайняти свою нішу на ринку та 

отримати прибуток від інвестицій. Сьогодні при формуванні товарної інноваційної 

політики цінується час, можливість швидкого застосування нових технологій на 

підприємстві. 

Досліджуючи проблему позиціонування, слід звернути увагу на те, що 

розробляти та впроваджувати стратегію слід обережно, враховуючи не тільки 

фінансові можливості, а й особливості організації: її цінності, корпоративну 

культуру, історію розвитку. В іншому випадку, впровадження стратегії може 

супроводжуватися надто великими витратами і, крім того, опором персоналу, а 

розроблена концепція позиціонування не буде втілена. 

Необхідно відмітити, що для більшості товарів спостерігається тенденція до 

суттєвого скорочення життєвого циклу. Тому саме аналіз життєвого циклу товару 

дозволяє вносити зміни в процес формування товарної, цінової, збутової політики, 

які в свою чергу впливають на характер і довговічність ЖЦТ. 

Що стосується сервісу, то сьогодні виробники пропонують широкий вибір 

одних і тих же товарів, і навіть за однаковими цінами, тому конкурувати вони 

можуть за рахунок більш якісного або більш широкого сервісу. Постійний контроль 

за потребами споживачів, послугами, які пропонують конкуренти, співвідношенням 

прибутків і вартості сервісу допоможе сформувати систему якісного та ефективного 

сервісу. 

Отже, можна сказати, що основними напрямками при формуванні товарної 

політики є якість товару, асортимент, стратегії товарної інновації, позиціонування, 

життєвий цикл товару та сервіс. У зазначених аспектах, необхідно враховувати 

сучасні тенденції, які характеризують розвиток товарного ринку. 
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ЗАХОДИ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

 

Сучасне підприємство не можна уявити без стимулювання збуту. Адже, 

воно являється високо ефективним і водночас короткостроковим інструментом 

впливу на ринок. Засоби стимулювання збуту ефективні тільки в сфері 

стимулювання споживачів. Керівництво підприємства має активно 

стимулювати збут продукції за допомогою засобів, які можна розділити на такі 

групи: стимулювання працівників підприємства, які займаються збутом 

(підвищення заробітної плати, премій);стимулювання споживачів в покупці 

товарів або послуг (купонна система, знижки). Найпоширенішим й широко 

застосуваним напрямком стимулювання збуту є стимулювання споживачів. 

Такий напрямок використовується, як метод впливу на кінцевого споживача і 

спонукає його придбати товар. Основними завданнями стимулювання 

споживачів є: заохочення покупок великих партій товару, залучення нових 

покупців. 

Методи стимулювання споживачів розділяються на цінові та 

нецінові. Цінові направлені на зниження ціни продукції. До них відносяться: 

різні види знижок, купонів, а також надання знижки після покупки. Нецінові 

включають в себе: різні види премій (подарунки, акції, зразки товарів), активну 

пропозицію (роздачу листівок, лотереї, конкурси) та сервіс (гарантійне 

обслуговування, доставка та дисконтні карти) [5]. 

Основними засобами заохочування споживачів є стимулювання з боку 

виробників і з боку продавців. Прикладом заохочення виробниками є 

пропозиція знижок, значний обсяг торгівлі в кредит, випробувальний термін, 

що надається безкоштовно та подарунки, що заохочують покупку товару. 

Заохочення з боку продавців включає в себе: зниження цін, рекламу, купони, 

конкурси та премії для роздрібних покупців. Особливе місце посідають засоби 

стимулювання збуту, що пропонують споживачам особливі привілеї, 

посилюючи підтримку марки. Це торгові пропозиції (повідомлення, які 

додаються до безкоштовних зразків або в тексті купонів) і премії, що пов'язані з 

купівлею певного товару. Стимулювання, яке не передбачає пільг, включає 

товар за зниженою ціною та премії,  що не пов'язані з товаром. Кількість 

методів стимулювання споживачів  є досить різноманітною і постійно 

продовжує зростати. Найчастіше використовують такі методи: використання 

купонів продаж за зниженими цінами або цінова знижка премії і сувеніри з 

рекламою повернення частини ціни лотереї, конкурси, продажі за зниженими 

цінами, безкоштовне надання зразків [4].  
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Продаж за зниженими цінами являє собою зниження роздрібної ціни 

товару, але лише на короткий термін. Такий метод реалізується по-різному – від 

звичайних упаковок товару із зазначенням величини знижки до розпродажу за 

дуже низькою ціною і безкоштовних роздач. 

Цінові знижки не рідко застосовуються разом із іншими методами 

стимулювання споживачів, такі як лотереї, конкурси, змагання та ігри. 

Споживачів, які перемогли нагороджують спеціальними призами. Наприклад, 

покупці шоколадного батончика можуть щось виграти або ж зібрати внутрішні 

обгортки, які при вірній комбінації могли ю допомогти змагатися за туристичну 

подорож. 

При проведенні змагань переможцю, який показав найкращі результати 

пропонуються призи. Коли проводиться конкурс, то призи видаються на основі 

випадкового відбору імен учасників. Проведення  таких ігор завжди 

цілеспрямоване  на збільшення кількості торгової точки та обсяг продажу 

товару певної марки. Перевагою такого методу є те, що покупці повинні 

відвідати магазин кілька разів, інакше покинуть гру[3]. 

Стимулювання торгівлі має на меті заохочити наміри оптових і 

роздрібних торговців реалізовувати дану продукцію та надавати їй кращі місця 

в магазині, а також використовувати рекламу. Значна частина бюджету йде на 

підтримку діяльності працівників, що займаються збутом товару, а інші кошти 

вкладаються в рекламу. Стимулювання споживачів використовується в 

обмежених розмірах. Рекламний бюджет в першу чергу витрачається на 

повторну рекламу основних двох продуктів компанії так, як нові продукти 

розробляються дуже рідко. Крім того, стратегія стимулювання споживачів до 

товару передбачає досить великі витрати на рекламу і заохочення споживачів 

для формування попиту з їх боку [1].  

Отже, підприємство, під час використання стимулювання продажу має 

пам'ятати про його короткостроковість. Тому, всі заплановані акції мають бути 

чітко визначеними в часі (від кількох годин до 2-3 місяців). Затягування 

кампанії зі стимулювання може призвести до результатів, які впливатимуть на 

споживачів і змусять їх не довіряти підприємству. Також ці люди можуть 

почуватися ошуканими та вважати, що переплатили за раніше куплений товар. 

Це зумовить поступове зменшення обсягу продажів. Усі ці чинники мають 

враховуватися під час планування та розробки остаточної програми зі 

стимулювання продажу. За допомогою такого способу підприємство може 

стати успішним, зробивши внесок у досягнення цілей підприємства. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

ТОВ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» 

 

Наукове дослідження ґрунтується, на даних досліджень  які були 

проведені за підприємством ТОВ «ПК «Зоря Поділля. Досліджений матеріал 

організаційно-економічної та підприємницької діяльності підприємства на 

основі якого, проводились розрахунки, дає можливість раціонально оцінити 

продуктивність суб‘єкта підприємницької діяльності, та запропонувати 

можливі шляхи оптимізації системи управлінням запасами на ТОВ 

«Продовольча компанія        «Зоря Поділля». 

Для підвищення ефективності використання виробничих запасів на 

підприємстві потрібно аналізувати тенденції зміни складу виробничих запасів, 

виконання плану за їх рівнем, розраховувати вплив факторів на їх приріст, 

визначити показники, що характеризують ефективність використання цього 

виду ресурсів, собівартість товарної продукції, результативність і 

раціональність діяльності. 

Для того, щоб приймати рішення з питань управління в динамічних 

ринкових ситуаціях адміністрації потрібна своєчасна, оперативна і аналітична 

інформація про наявність виробничих запасів, доходи, витрати і результати 

діяльності підприємства.  

Дослідження показали, що питання раціональної організації процесу 

аналізу виробничих запасів цукрозаводу вирішені недостатньо. Гостро 

відчувається потреба його удосконалення з урахуванням галузевих 

особливостей і впровадження комп`ютерної техніки для створення системи 

автоматизованої обробки даних. 

За останні роки відчувається значне покращення стану запасів, за рахунок 

модернізації та завезення нової, більш продуктивнішої техніки. Однак кількість 

виробничих запасів хоч і зростає з роками, але не досить швидко. На рисунку 1, 

показано зміни запасів. 

Проведено ряд фінансово-економічних розрахунків, які дають змогу 

об‘єктивно оцінювати економічний стан підприємства. В загальному можна 

сказати, що запаси на підприємстві зросли, в порівнянні з попереднім роком.  
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Рисунок 1. Зміни обсягу запасів на підприємстві 

 

Для підвищення ефективності використання виробничих запасів на 

підприємстві потрібно аналізувати тенденції зміни складу виробничих запасів, 

виконання плану за їх рівнем, розраховувати вплив факторів на їх приріст, 

визначити показники, що характеризують ефективність використання цього 

виду ресурсів, собівартість товарної продукції, результативність і 

раціональність діяльності. Аналіз ефективності використання виробничих 

запасів на ТОВ «ПК «Зоря Поділля» за 2016-2018 рр. показав не стійку 

тенденцію. 

У цьому зв`язку виникає потреба створення та організації такого 

внутрішньогосподарського обліку, який, як частина бухгалтерського обліку, 

виконував би завдання, пов`язані з управлінням не тільки підприємством в 

цілому, а  і його внутрішніми підрозділами. Важливою передумовою організації 

внутрішньогосподарського обліку є організація автоматизованих робочих місць 

з обліку й аналізу виробничих запасів. 

Для вирішення проблеми обліку основних та допоміжних матеріалів 

запропоновано автоматизоване робоче місце з обліку та аналізу виробничих 

запасів на складі цукрозаводу. При розробці автоматизованого робочого місця 

працівника складу передбачається вирішення таких взаємопов`язаних завдань:  

- аналіз стану основних та допоміжних матеріалів; 

- облік продажу понаднормативних залишків матеріалів; 

- облік надходження матеріалів; 

- облік відпуску матеріалів цехам; 

- облік наявності основних та допоміжних матеріалів; 

- контроль наявності і руху матеріалів. 

Практична реалізація ефективного управління виробничими запасами 

можлива впровадженням розробленої методики оперативного економічного 

аналізу. Розв`язання цих задач за допомогою комп`ютерної техніки дасть 

можливість підвищити якість управління виробничими запасами на всіх етапах 

виробництва. Це дозволить знизити собівартість, підвищити якість цукрової 

продукції . 

В умовах ринкових відносин виникає необхідність проведення 

економічного аналізу з метою прогнозування на певний період. 
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Мета прогнозного аналізу виробничих запасів – виявлення найстійкіших 

закономірностей і тенденцій у попередньому періоді, прогнозування на їх 

основі показників на перспективу, вибір альтернатив розвитку, розробка 

практичних рекомендацій для визначення найкращого варіанту розвитку 

цукрозаводу.  

Перспективний аналіз виробничих запасів передбачає одержання 

необхідної інформації, її опрацювання, оцінку,  визначення перспектив та 

ймовірності реалізації прогнозу.  

Розроблено етапи і методику прогнозування виробничих запасів та 

економіко-математичну модель їх сезонних коливань за допомогою 

комп`ютерної програми Exсel, що можуть успішно застосовуватися на 

цукрозаводі. 

Тому, як рекомендації щодо вдосконалення ефективності використання 

виробничих запасів, можуть бути запропоновані такі заходи: 

1. Організаційні: оптимізація використання виробничих запасів та 

посилення контролю за їх станом та структурою. 

2. Економічні: обґрунтування норм споживання виробничих запасів, 

матеріальне стимулювання щодо їх економії. 

3.  Інноваційні: впровадження ресурсозберігаючих технологій. 

Реалізація викладених пропозицій у практичній діяльності цукрозаводу 

значно підвищить рівень економічного аналізу виробничих запасів. 

Запропоновані заходи поліпшення використання виробничих запасів на 

підприємстві ТОВ «ПК «Зоря Поділля» сприятимуть створенню резервів для 

підвищення ефективності використання, як виробничих запасів, так і оборотних 

засобів в цілому, що в свою чергу призведе до збільшення фінансових 

показників товариства у наступні роки. 

Отже, перспективи подальших досліджень полягають у розробці нових 

методів управління виробничими запасами, які зменшуватимуть вартість їх 

утримання, та плануванні розробок моделей, що дозволять забезпечити 

оптимальну наявність виробничих запасів для досягнення максимального 

зростання ефективності їх використання. 
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КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ТА СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА 

 

Поведінка споживачів – це дія, яку вживає особа з метою придбання та 

використання товару чи послуги, це мисленнєвий та соціальний процес, який 

передує цим результатам або є наслідком цього. Основним елементом 

поведінки споживачів у контексті маркетингу є процес прийняття споживчих 

рішень щодо покупки. У класичних випадках він складається з п‘яти 

послідовних етапів: усвідомлення потреби, пошук інформації, рішення про 

купівлю, покупку, оцінка правильності покупки. На поведінку споживача 

впливає багато різних факторів, саме найбільший вплив здійснюють культурні 

фактори [4]. Завдяки культурі споживач усвідомлює себе, сприймання товарів, 

що він купує і використовує. Тому маркетологом важливо корегувати напрями і 

стратегії до окремої субкультури (маркетинг який орієнтований на підлітків, не 

може бути таким самим як маркетинг, що орієнтований на їхніх батьків). 

Культура, використовуючи цей час, створює можливість «гуманізації» людей та 

окремих людей. Сама по собі це надто вивчена програма поведінки, 

спілкування та діяльності, яка найчастіше створюється (знання, зразки, 

навички, соціальні цілі та ідеали, достовірність та норми). Культура зберігає, 

передає та виробляє ці програми в результаті людської творчості. Тільки за 

культурою ми можемо судити про те, хто ми в цьому світі, якими є межі і 

масштаби нашого існування та що взагалі означає – бути людиною [2]. 

Культура – це весь світ як поле людських смислів і значень. У своїй культурі 

люди пізнають себе, вони самі в культурі залишають передумови та необхідні 

засоби поза нерекомендованими людиною існуванням та самотворчістю. 

Культура складається з такого елементу як цінність. Що це означає?   

Цінність – погляди, на те якого способу життя дотримуються люди, 

правила, що визначають, які цілі вони мають ставити і як повинні їх досягати. 

Цінність – поняття, яке визначає позитивне чи негативне значення об'єкта саме 

для людини. Цінності об'єктивні за своїм змістом, але вони завжди 

переживаються і сприймаються суб'єктивно. Значний вплив на поведінку 

вітчизняних споживачів впливають культурні фактори, належність до певної 

культури, субкультури і соціальний клас. Особливе значення має коли це 

культура споживання, характерна для конкретного суспільства [5]. Важко 

переоцінити вплив культурних факторів на поведінку споживачів, тому що 

культурне середовище значною мірою формує характер споживання. Різні 

країни вони специфічні для їх конкретних звичаїв, правил, заборон та 

споживання. Вплив цінностей суспільства на поведінку споживачів досить 

помітний. Тож орієнтуючись на здорове життя  в американському суспільстві, 

породжується високий попит на екологічно чисту продукцію, спортивний одяг, 

послуги фітнес-клубу тощо [1].  
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Бажання – не відставати від інших, сприяє продажам сучасних дорогих 

гаджетів серед українців. Різні країни мають свої специфічні звичаї, правила, 

заборони. Наприклад, французькі чоловіки використовують вдвічі більше 

косметику, ніж жінки; німці і французи мають більше упакованих фірмових 

макаронів, ніж італійці. Враховуючи психологічні чинники, процес прийняття 

рішення про купівлю та способи запобігання відчуттю ризиків і пересторог, у 

підприємства з'являється можливість сформувати відповідні позиції для своїх 

товарів, що можуть спричинити позитивну мотивацію щодо здійснення купівлі. 

Крім того, воно може виокремити «своїх» покупців, з якими можлива тривала 

та плідна співпраця [3]. 

Отже, проаналізувавши споживчу поведінку зрозуміло, що одним з 

найголовніших факторів впливу є культурні цінності, які не менш важливі при 

моніторингу ринку. Адже ми будемо знати на що йде орієнтир в тій чи іншій 

сфері і в чому будуть зацікавлені споживачі і які товари чи послуги будуть 

користуватись попитом на ринку. 
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Маркетингова товарна політика — діяльність підприємств щодо 

забезпечення заданого рівня задоволення потреб в товарі в рамках завдань, що 

вирішуються за допомогою маркетингу. 

Товарна інноваційна політика – це процес пошуку ідеї та створення 

нового товару з урахуванням потреб споживачів, виведення нового товару на 

ринок, спостереження за його поведінкою на ринку. Новим товаром вважається 

модифікація вже наявного товару або нововведення, яке, на думку споживача, є 

значним. Виділяють п‘ять основних типів новизни товарів, а саме [1]:  
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- товар світової новизни (принципово новий товар) – товар, що потрапляє 

на ринок на основі інноваційних технологій; задовольняє ті потреби 

споживачів, які раніше не задовольнялись. Наприклад, поява мобільного 

зв‘язку, Інтернету.  

- товар принципової новизни порівняно з наявними товарами-аналогами, 

що задовольняли аналогічні потреби раніше. Прикладом такого товару є лазерні 

звуковідтворювальні диски щодо платівок.  

- товари оновлені чи модифіковані (з удосконаленими характеристиками). 

Наприклад, цифрові фотоапарати з автоматичною системою визначення 

відстані.  

- товар, що є новим для конкретного ринку. Як приклад, напрям 

автоматизації інженерних систем будівлі розвивається у США протягом більш 

ніж тридцяти років, у той час як в Україну він прийшов лише на початок 

2000 рр.  

- виробнича новинка (товар нової сфери використання). Відповідно до 

наведеної класифікації інноваційний маркетинг насамперед стосується товарів 

нових щодо тих, що є на ринку, а також принципово нових. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що наразі інноваційна політика є 

одним з важливих напрямів діяльності підприємства. Для задоволення постійно 

зростаючих потреб споживачів підприємству необхідно удосконалювати (або 

створювати нові) якісні характеристики товару, шукати найбільш ефективні 

канали розподілу, просувати нестандартні ідеї тощо. Саме генерація ідей є 

початковим етапом процесу створення нового товару, тому інноваційна 

політика є основою товарної політики.  

Проблематика товарної інноваційної політики у розрізі застосування 

сучасних ресурсозберігаючих технологій промисловими підприємствами не в 

повній мірі досліджена в науково-дослідних роботах. Наявна науково-

практична література присвячена переважно загальноекономічним аспектам 

розвитку інформаційно-інноваційної економіки (А. С. Гальчинський, В. М. 

Геєць та ін.), маркетинговій дисципліні в цілому (Ф. Котлер, М. Портер та ін.) 

або ж антикризовому менеджменту (Л. О. Лігоненко, З. Є. Шершньова). Поза 

увагою залишаються питання застосування інноваційних систем 

«інтелектуальна будівля» з метою забезпечення стійких конкурентних позицій 

підприємства на ринку. 

Метою дослідження є аналіз процесу виведення на вітчизняний ринок 

інноваційної продукції.  

Інноваційна продукція - це нові конкурентоспроможні товари чи послуги, 

що відповідають вимогам, установленим Законом України «Про інноваційну 

діяльність». Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає таким 

вимогам [2, с. 240]: 

- продукція є результатом виконання інноваційного проекту; 

- така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або 

якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною; 

- продукцією, представленою на ринку, є конкурентоспроможною і має 

значно вищі техніко-економічні показники. 
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Інноваційна продукція може бути результатом тиражування чи 

застосування інноваційного продукту.  

Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, 

якщо він не призначений для тиражування. 

Товари з застосуванням нововведень відрізняються множинними 

поліпшеннями якості продукту, спрощенням методів використання. 

Аналізуючи маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики 

слід виділити окремі групи товарів:  

- приймачі глобальної системи позиціонування в планшетах і смартфонах; 

- камери високої якості в мобільних телефонах; 

- системи застібок на одязі; 

- тостери, мікрохвильові печі, пральні машини, електричні плити та інші 

побутові прилади; 

- модеми, роутери та інші бездротові прилади для підключення 

користувача до мережі; 

- нові ліки з посиленим дією; 

- комерціалізовані технології і наукові дослідження, такі як WI-FI, 

Bluteooth і т.д.; 

- вдосконалені харчові товари. Наприклад, генетично модифікована їжа зі 

збільшеним терміном зберігання.  

В інноваційному продукті вдосконалені технологічні характеристики, 

компоненти або використовуються матеріали, програмне забезпечення, 

підвищено зручність для користувача. 

З використанням практично всіх видів інформації маркетингове 

забезпечення здійснюється за кількома напрямками. Воно є основою для 

активної участі служби товарної політики у створенні нового товару. 

Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики здійснюється за 

такими послідовними етапами [3, с. 444]:  

- з‘ясовується, хто готовий сплачувати гроші для задоволення певної 

потреби, тобто визначаються головні чинники сегментування майбутнього 

ринку; 

- вивчаються перспективи потреби та альтернативи її задоволення; 

- здійснюється аналіз ідеї майбутнього товару на можливу наявність 

соціально негативних чинників, які могли б перешкоджати його збуту; 

- вивчається готовність ринку для сприйняття товару, що створюється на 

засадах нової ідеї, а також можливості проникнення майбутнього виробу (крім 

традиційних) у нові сфери використання;  

- вивчається відповідність ідеї товару загальногалузевим тенденціям; 

- беруться до уваги загальні можливості ресурсного забезпечення 

матеріалізації нової ідеї; 

- оцінюється відповідність головних властивостей нового товару вимогам 

і уявленням споживачів щодо його споживчих цінностей. 

Головне в товарній інноваційній політиці – формулювання основної мети 

розробки інновації, визначення терміну її проведення, оцінка результатів у 

вигляді конкретних цілей, скорочення термінів впровадження нової продукції 
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[4]. Чітка політика в галузі розробки інновації задає напрямок збору інформації 

і вироблення пропозицій, що приводить до наполегливого пошуку можливостей 

і створює мотивацію для груп розроблювачів. Створення необхідних і достатніх 

умов для раціональної організації управління інноваціями у промислових 

підприємств (організацій) дозволить у цілому для підприємства підвищити 

конкурентоспроможність продукції, що випускається і рентабельність її 

діяльності. 

Отже, в даному дослідженні подано теоретичне узагальнення 

маркетингового забезпечення  товарної інноваційної політики на сучасному 

ринку окремих груп товарів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В ІНТЕРНЕТІ 

 

Розробка ефективних способів впливу на кінцевий вибір споживача 

турбує фахівців з моменту зародження ринкових відносин. Нині впливати на 

поведінку споживачів особливо складно. Виходячи з-поміж наявних навичок у 

користувачів, пов'язаних із застосуванням Web-сайтів, можна виділити три 

рівні користувачів: 

1) Новачок - новачком слід вважати користувача, який має дуже мізерні 

уявлення про Web-сайти або як можна працювати в Інтернеті в цілому;  

2) Користувачі середнього рівня - це певна група осіб зрідка відвідує сайт. 

Дана група є найбільш значну, за чисельністю, категорію користувачів сайтів. 

Одночасно з цим, вони в достатній мірі знають про специфіку роботи Web-

сайтів, проте не мають чітких уявлень про способи ефективної навігації по 

сайтах;  

3) Досвідчені користувачі діляться на: частих відвідувачів сайту і 

рідкісних відвідувачів. Для досвідченого користувача характерно часте 

відвідування сайту, знання розширених можливостей сайту, володіння 



121 

інформацією про розташування об'єктів сайту. Якщо досвідчений користувач 

рідко заходить на сайт, і навіть не зовсім чітко уявляє собі навігацію, то його 

можна все одно зарахувати до числа досвідчених за умови, що він очікує, що 

для навігації по сайту здатний скористатися певним функціоналом [1]. 

Актуальність роботи обумовлена зростанням впливу інтернет ринку на 

споживачів. Інтернет в сучасному світі є одним з найбільш динамічно 

розвиваються сфер економіки. Унаслідок швидкого зростання            інтернет-

торгівлі у великого числа споживачів з'явилися унікальні можливості: низький 

рівень витрат на пошук тієї чи іншої інформації, широкий спектр товарів і 

послуг, можливість замовлення товару з-за кордону, і багато інших. Таке 

становище вплинуло на відповідні установки споживачів.  

Поведінка споживачів в електронній комерції має такі особливості: 

- вибір альтернатив покупцем стає складніше через ширшого асортименту 

і варіантів витрачання грошей;  

- можливості замовлення з будь-якої точки світу;  

- повнота інформації є вирішальним фактором при виборі товару. 

В період розвитку будь-якого ринку покупець взаємодіє з 

маркетинговими заходами компаній (наприклад, рекламою) інакше, проте вже 

на сформованому ринку, де виробилося конкретне розташування сил, є власні 

традиції, принципи. Поступово відбувається відстеження характеру поведінки 

покупця. У тому числі до уваги береться його реакція на «новинки» 

електронного прилавка і старі товари [2].  

Основним завданням в ході проведення маркетингу є постійне 

відстежування інформації про відвідувачів і трафіку сайту, підвищення 

популярності сайту. Традиційно інтернет-агентства пропонують цілий 

комплекс послуг з проведення інтернет-маркетингу, а саме з просування сайту в 

пошукових системах (розкручування сайту, SEO).  

Під контекстною рекламою слід розуміти вид або специфіку розміщення 

інтернет-реклами. В основі того чи іншого виду лежить принцип відповідності 

змісту представленого рекламного матеріалу безпосередньо контексту 

конкретної інтернет-сторінки, на якій представлений даний матеріал.  

Одним з перших кроків, пов'язаних з внутрішньою оптимізацією - це 

створення семантичного ядра веб-сайту. Під семантичним ядром веб-сайту слід 

розуміти перелік цільових запитів, що включаються користувачами в рядок 

пошуку Гугла, Яндекса, і інших пошукових систем. Ці запити, по суті, і 

визначають тематику веб-сайту [3, с. 364].  

Простори мережі інтернет швидко розширюються - в даний час інтернет-

ресурсів велике безліч і кожен з них намагається привернути увагу відвідувача.  

Є велика кількість статей по дизайну веб-сайту, основне напуття таке: 

добийтеся того, щоб веб-сайт виглядав якісно. Є кілька ознак, які пов'язані з 

відношенням до довіри компанії, або підказують про необхідність пошуку 

іншого інтернет-ресурсу: 

- складові ряду соціальних мереж, тобто віджети за типом компонентів, 

що використовуються в Facebook: з фото людей, яким сподобався конкретний 

сайт; 
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- адреса: споживач відчуває себе трохи впевненіше, якщо на сторінці 

контактів показана фізична адреса фірми; 

- телефон: в разі якщо в веб-сайті взагалі ніяк не показаний мобільний 

телефон, швидше за все користувач залишить його майже миттєво;  

- відсутність тих чи інших орфографічних, смислових, морфологічних 

помилок. Ідеальним варіантом для інтернет-ресурсу є повна відсутність 

помилок; 

- Web-сайт повинен постійно оновлюватись, що є наочною 

демонстрацією того, що ваш бізнес успішний і дуже важливий для реальних 

покупців; 

- дизайн: на сьогодні навіть люди старшого покоління добре розрізняють 

неакуратність і аматорський дизайн від якісного і професійного; 

- фотографії високої якості: слід використовувати тільки реальні 

фотографії товарів, а не запозичені. Користувачами завжди відзначаються 

хороші, якісні фотографії з високою роздільною здатністю, що демонструють 

ваш офіс, вашу команду; 

- сертифікати та партнерство: слід зазначити, що необов'язково бути 

партнером виключно великих корпорацій і компаній, а може бути 

представлений місцевий клуб підприємців або організація; 

Переваги Інтернет-маркетингу складаються не тільки в тому, що є 

ймовірність більш чіткого і результативного охоплення цільової аудиторії. Їм 

пропонується гнучке керівництво рекламними комунікаціями. В рамках 

поточної економічної ситуації сучасний Інтернет-маркетинг стає незамінним 

інструментом в рекламі.  

На сьогоднішній день важко знайти велике індустріальне підприємство, 

яке було б не представлено в мережі Інтернет. Наявну динаміку зростання 

можна легко побачити і по безперервному збільшенню числа торгових 

інтернет-майданчиків. Інтернет-магазини вже давно перестали існувати в ролі 

дощок оголошень, з яких вони брали початок. На сьогодні деякі з них 

перетворилися у великі корпорації, що надають повний ряд маркетингових 

послуг.  

Таким чином, за допомогою перерахованих вище проблем можна 

управляти поведінкою споживача в Інтернеті. Більш того, можна зробити 

висновок, що дані знання є запорукою успіху в будь-якому бізнесі, що вельми 

актуально в сьогоднішніх непростих економічних умовах. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦІВ ТОВАРІВ 

СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 Споживачі на ринку поділяються на дві категорії: кінцеві споживачі 

(фізичні особи, сім'ї, домогосподарства) та праці (виробничі компанії, оптові та 

роздрібні торговельні підприємства, державні та інші некомерційні організації). 

Поділ ґрунтується на цілях закупівлі товарів: перший – для особистого 

користування, другий – для виготовлення товарів або їх перепродажу або для 

забезпечення функціонування державних та інших некомерційних структур [2]. 

 Ринок кінцевих споживачів – це ринок, створений фізичними особами та 

домогосподарствами, які купують товари та послуги для особистого 

(некомерційного) використання [1]. 

Детальніше ознайомтеся з поведінкою кінцевих користувачів, що працюють на 

ринку. 

 Їх поведінка багато в чому залежить від соціально-економічних, 

демографічних, географічних, психографічних та поведінкових факторів, що 

лежать в основі сегментації споживачів. 

Більшість вчених, вважають, що існує три групи факторів які впливають на 

поведінку споживачів. 

 Перша група – це фактори зовнішнього впливу, які в свою чергу можна 

поділити на маркетингові стимули, за допомогою яких підприємство 

намагається впливати на процес прийняття рішень споживачем, і некеровані 

фактори соціокультурного впливу. 

 Другу групу факторів називають ситуаційними факторами, які багато в 

чому залежать від споживача, його проблем та способу життя, але не є 

глибокими психологічними чи фізіологічними чинниками. 

 Третя група факторів – це фактори внутрішнього впливу, які складаються 

з психологічних та особистісних характеристик споживача. Вони є найбільш 

несподіваними чинниками рішення про купівлю. 

 У «чорній скриньці» відбувається перетворення подразників у відповідь. 

Психологічні та особистісні характеристики споживача впливають на 

сприйняття стимуляторів та їх реакцій, а процес прийняття рішень 

безпосередньо визначає поведінку споживача [3]. 

 Емоція може тривати довгий час (рік чи роки). Це явище активно 

використовується всіма постачальниками маркетингових послуг та продавцями 

товарів та послуг [4]. Давно відомо, що емоції, як і інші мотиваційні стани, 
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впливають на сприйняття. Людина, яка відчуває радість, схильна сприймати 

світ через «рожеві окуляри». Людина, яка постраждала, схильна тлумачити 

висловлювання інших людей як критичні. 

 Емоції впливають як на соматичні процеси, так і на перспективну сферу, 

а також на пам‘ять, мислення та уяву людини. Ефект «обмеженого зору» на 

сприйняття має свій еквівалент у когнітивній сфері. Перелякана людина навряд 

чи може випробувати різні альтернативи. У гніві – з‘являються лише «гнівні 

думки». У стані підвищеного інтересу чи хвилювання суб'єкт настільки 

захоплений інтересом, що він не в змозі вивчити чи дослідити. Емоції та 

комплекси емоцій, які людина переживає в той чи інший час, впливають 

практично на всю чи всю свою роботу чи навчальну діяльність. Якщо її дійсно 

цікавить продуктивність, вона захоплено отримує результати. Індивід, який 

відчуває огиду до кожної дії, намагається уникати цього [5]. 

 Ефект перерахованих вище елементів змушує покупця зануритися в 

приємні спогади, відчути казкову атмосферу і відповідно споживач хоче довше 

зберегти відчуття від покупки товару. Це лише один із багатьох способів 

впливати на рішення про покупку щодо емоційної складової. 

 Отже, продавець може емоційно збудити потенційного споживача 

позитивними думками про вартість конкретного товару, а отже, вплинути на 

остаточне рішення щодо покупки товару. Однак потрібно враховувати не лише 

те, що кожна людина є чимось особливим і сприймає все через власне 

сприйняття, а й через почуття, що безпосередньо залежать від психічного стану 

споживача. 
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВА У 

ВИСТАВКОВОМУ БІЗНЕСІ 

 

Соціально-економічний розвиток України супроводжується постійним 

зростанням виставково-ярмаркової діяльності. Нині вона не лише сприяє 

зміцненню міжнародного авторитету держави, розвитку внутрішньої і 

зовнішньої торгівлі, просуванню вітчизняних товарів на ринки інших країн, а 

також є одним із видів рекреаційно-туристичної діяльності. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки для промислових 

підприємств надзвичайно актуальним є розширення існуючих національних 

ринків збуту та вихід на нові міжнародні ринки. У цьому напряму ефективним 

інструментом інтегрованих маркетингових комунікацій є виставкові заходи, що 

проводяться на міжнародному рівні. Однак, для ефективної участі у 

конкретному заході підприємствам необхідно використовувати всі його 

можливості, зосереджуватись на унікальності виставкового потенціалу та чітко 

визначитись з цілями участі. Проблема виставко-ярмаркової діяльності в 

Україні полягає у відсутності теоретичних навичок у даній сфері. 

Аналіз останніх досліджень. Особливості розвитку виставкової індустрії 

відображені в працях таких відомих українських та зарубіжних науковців, як 

Грищенко І. М., Стровський Л. Е., Пєтєлін В. Г., Гусєв Э. Б., Ламбен Ж. Ж., 

Шарков Ф. И., Критсотакіс Я. Г., Багрова І. К., Власюк В. О., Гетьман О. О., 

Григоренко О. Ю., Пєтєлін В. І., Рєдіна Н. П та інші 

Виставки та ярмарки займають особливе місце в арсеналі засобів 

рекламного впливу, так як вони представляють дуже широкі можливості 

демонстрації виробів, що рекламуються для встановлення прямих контактів 

безпосередньо з покупцями та продавцями. 

У світовій економіці роль і значимість виставкової діяльності постійно 

зростає. Всесвітня асоціація виставкової діяльності (UFI), членом якої є 

Виставкова федерація України (ВФУ), прогнозує подальший динамічний 

розвиток виставкового бізнесу. Це підтверджується розвитком світового 

виставкового ринку: розбудовується сучасна інфраструктура виставок, 

збільшується кількість виставкових заходів, кількість учасників виставок тощо. 

Такі ж тенденції прослідковуються і на українському виставковому ринку.[2] 

Підприємство, що приймає участь у виставках чи ярмарках має такі 

переваги як: наочність зразків продукції, що демонструються та можливість їх 

показу в дії; можливість миттєвого встановлення ділових контактів та 

укладення угод; безпосереднє і одночасне порівняння конкуруючих товарів; 

прямі контакти з представниками преси. Проте, час не стоїть на місці і поряд з 

реальними виставками створюють нові інноваційні напрями участі 

підприємства у виставковому бізнесі. Розвиток інформаційних технологій 

суттєво впливає на ефективність ведення бізнесу. Більшість підприємств, 
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маючи доступ до мережі та власні інтернет-сайти, активно використовують 

даний ресурс. Для них – це можливість максимально швидко та з мінімальними 

витратами поінформувати про себе та свої послуги завдяки текстовій, графічній 

та відеоінформації, а також оцінити ефективність даних заходів, 

використовуючи зворотний зв‘язок із цільовою аудиторією. Основними 

перевагами використання Інтернет для підприємства є: скорочення витрат на 

послуги телефонного та поштового зв‘язку, витрат на рекламу та маркетинг; 

покращення іміджу підприємства та підвищення його 

конкурентоспроможності; розширення потенційного ринку та можливість 

оперативно реагувати на його зміни. Виставкова діяльність успішно перенесена 

в мережу Інтернет та набула віртуального характеру. Віртуальна виставка – 

умовно не обмежений у часі та просторі захід, що реалізується за рахунок 

інтернет-ресурсів, в рамках якого організатор надає можливість його учасникам 

на платній або безкоштовній основі розмістити в мережі на сайті виставки 

текстову інформацію, графічне, аудіо- або відеозображення експонатів, що 

розповідають про учасника віртуальної виставки, його діяльність, товари, 

послуги та технології, а відвідувачам виставки надає можливість на 

безкоштовній основі ознайомитися з інформацією та експонатами, які надані 

учасниками виставки у вигляді віртуального стенда.[2] 

В Україні віртуальні виставки тільки починають зароджуватися та 

розвиватися. Тому більшість з них є відносно простими та схожими на 

електронні каталоги підприємств або інтернет-магазини. Доцільно виділити 

віртуальні виставки ПрАТ «Концерн Хлібпром», для якого характерним є 

наявність віртуальних стендів та електронних каталогів, що дає зможу повною 

мірою ознайомитись з асортиментом даного підприємства. Тому організаторам 

необхідно використовувати віртуальні виставки як доповнення реальних 

виставок, оскільки вони виступають не лише ефективним інструментом 

просування реальних виставок, але й отримання додаткового прибутку.  

Ще одним інноваційним напрямом для подальшого ефективного розвитку 

виставкового бізнесу є залучення інвестицій. У зв‘язку з тим, що кожний 

виставковий захід підприємства – організатора виставок є унікальним 

продуктом, його ефективність також різна. Тому для інвесторів доцільно 

вкладати кошти не у підприємства виставкової діяльності, а у конкретні 

виставкові проекти. З цією метою було запропоновано такий термін, як 

інвестиційна привабливість виставкового проекту, на основі якого інвестори 

зможуть ухвалювати рішення про вкладання інвестицій у виставкові 

проекти.[3] 

Вагомим кроком для покращення рівня розвитку виставкової діяльності в 

Україні та підвищення інвестиційної привабливості виставкових проектів є 

розробка національних стандартів у цій сфері діяльності. Розробка та 

впровадження національних стандартів у виставковий бізнес сприятиме 

уніфікації термінів і визначень основних понять, що використовуються у даній 

галузі, вплине на прозорість взаємовідносин між учасниками та організаторами 

виставкових заходів. Впровадження єдиних термінів і визначень у виставковий 

бізнес забезпечить обов‘язкове їх використання в документації усіх видів, стане 
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доповненням термінологічної частини законодавчих актів, навчально-

методичної літератури при підготовці фахівців з виставкової діяльності.[3] 

Отже, участь підприємств у міжнародній виставковій діяльності сприяє 

збільшенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції і послуг, 

удосконаленню технологій, залученню інвестицій, забезпеченню науково-

технічного і технологічного оновлення вітчизняного виробництва, розвитку 

ділового туризму в регіонах України та активізації інноваційного процесу та 

виробничої кооперації. Тому завдяки ефективно розробленим виставковим 

заходам на внутрішній ринок країни надходить найбільш конкурентоздатна 

продукція вітчизняного та зарубіжного виробника, також формується значна 

частина експортного потенціалу. 
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МОДА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ СУЧАСНОГО СПОЖИВАЧА 

 

У сучасному мінливому суспільстві поведінка споживaчів обумовлена 

хиткістю змін у всіх сферах життєдiяльності, які призвели до виникнення 

якіснo нових форм регуляції суспільної поведінки широких верств населення. 

Соціoкультурнa кризa суспільства дедалі більше вабить розрив традиційних 

систем, серед яких можна назвати мoраль, звичай, право та ін., що, у свою 

чергу, зумовлює порушення функціонування в суспільстві системи традиційних 

ціннoстей. При цьому, мoда, будучи соціальною нормою, стало залишається 

одним з основних механізмів впливу на пoведінку споживaчів.  

Питання впливу мoди на пoведінку споживачів розглядали 

Н. Я. Кoлюжнова, О. І. Мaзилкіна та інші [2]. 

Актуальність представленої теми обумовлена, насамперед тим, що в 

сучасному світі зростає процес розвитку суспільства спoживання і саме мoдa є 

соціальним регулятoром людської активності. Вона виступає одним з провідних 

факторів, що впливaють на пoведінку спoживачів, формує їх образ і стиль 

життя, і так само є методом управління ціннiсними oрієнтаціями iндивідів. 

Обов‘язковим aтрибутoм моди вважається погoня за нoвинкою, при 

цьому ступiнь цієї новизни предмета або явища залeжить не стільки від його 

об‘єктивнoго часу створення , скільки – від моменту здобуття їм пoпулярності і 

публічного визнaння. Мoда – це не тільки засіб демонстрації свого соціального 
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стaтусу, так вона може виступати як спосіб спілкування між людьми, тобто 

формою мaсової комунікації. Мoда має можливість служити як міжгрупова 

комунікація і як внутрішньoгрупова комунікація. Мода пов‘язана з провідними 

соціально-психoлогічними механізмами спiлкування: навiюванням, 

зараженням, перекoнанням, наслідуванням.  

Мoда містить в собі три фaзи, за допомогою яких вона, так чи інакше, має 

вплив на пoведінку споживачiв: вирoбництво мoдних речей, їх споживання, а 

також поширення об‘єктів моди і стандартів пoведінки. Кожна з них являє 

собою пeвну цінність, проте, остання найбільше впливає на споживaчів. Дана 

фаза передбачає доведення модних моделей якомога більшій кількості людей, 

за допомогою прямої та приховaної реклaми. У першому випадку індивiдуумів 

прямо інформують про появу нового товару, який в силу тих чи інших причин, 

придбав статус об‘єкта мoди. У другому випадку спoживачам демонструють 

представників рефeрeнтних груп. У слідстві, якщо ця група вибрала якісь 

мoделі, то за нею піде і маса [1]. 

Під впливом мoди людина хоче бути схожою на свою eталoнну групу і 

виділятися на фоні тих, хто не входить до складу цієї групи. В якості eталонних 

груп, як правило, виступають впливові публiчні люди, чиє споживання значною 

мірою на увазі: пoпулярні aктори, тележурналісти, зiрки спорту і т.п. Іноді 

творцями мoди виступають ті чи інші пoлітичні діячі. Так, американський екс-

президeнт Джoн Кeннеді, що вирізнявся з поміж інших кучерявою шевелюрoю, 

відмoвився носити пoширений тоді кaпелюх. Це значно відразилося на 

поведінці спoживачів: ці головні убори перестали здаватися їм заманливими та 

мoдними, після чого попит на них став поступово гаснути і прoдажі впали [2]. 

Вплив мoди на поведінку спoживача особливо актуальний в процесі 

вибору модного одягу, не дивлячись на те, до якої соціальної групи відноситься 

індивідуум. Якщо пoглибитися у вивчення цього процесу, то умовно його 

можна представити наступними стадіями: 

1. На стадії пeрвинного oзнайомлення з мoдним об‘єктом споживач 

піддається впливу пoвідомлення про нього, але ще не наділений досить 

повною інформацією і, як результат, може відчувати тривoгу. Неспокій 

зазвичай розглядають як реакцію на невизначену ситуацію, яка потенційно 

несе в собі небезпеку. У стані тривoги людина відчуває себе беззахиснoю. У 

разі тривоги небезпека прихована і суб‘єктивна, тому реакція тривoги 

непoрівнянна, оскільки вона, як правило, включає і уявні перешкоди. 

2. На стaдії інтeресу споживач розпочинає пошук додаткової 

інформації про модний об‘єкт. Суб‘єктивно (для нього) інтерес виявляється в 

позитивному емоційному тоні, тобто в індивіда виникає «інтерес збудження», 

почуття зачарованості, цікавості. При інтенсивному інтересі споживач 

відчуває себе натхненним і жвaвим. Навіть при віднoсній нерухомості 

зацікавлений споживач відчуває, що він «живе і діє». Психoлогічні ефекти 

даної стадії можна помітити в поведінці жінoк. Пoзитивний емоційний фoн 

пошуку додаткової інформації про мoдний об‘єкт підсилює значимість мети, 

якою слідують більшість жiнок при покупці одягу – підняти собі нaстрій.  
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3. На стадії оцінювання мoдного об‘єкта споживач у своїй свідомості 

як би приміряє мoду до сьогодення і майбутній ситуації і вирішує випробувати 

її. Деколи причиною позбавлення смаку і неохайного oдягу є не відсутність 

уміння нoсити одяг, а незацікавленість і пaсивність. Слід пiдкреслити, що дана 

стaдія має місце лише при свідомому виборі мoдного об‘єкта.  

4. На стадії випробування суб‘єкт моди піддає модний oдяг 

«експериментaльній» перевірці для визначення її відповідності своїм вимогам 

і цінностям сoціального середoвища. Жінки при виборі модного одягу схильні 

брати до уваги думку оточуючих. Вoни можуть пожeртвувати комфортністю 

одягу заради тoго, щоб справити врaження на інших людей. У той час як 

чoлoвіки oрієнтовані, головним чином, на свою думку і вибирають oдяг не 

тільки мoдний, але і зручний. 

5. На стадії прийняття рішення споживач стає прихильником мoдного 

стандарту і здійснює покупку або робить iндивідуальне замoвлення. Кінцевий 

вибір мoдного виробу знімає емoційну напругу і супровoджується переважно 

емоціями радості. Причому, у більшості жiнoк остаточний вибір мoдного 

oдягу супровoджується підвищенням eмоційного тонусу, у той час, як 

психологічний стан чолoвіків можна охарактеризувати як 

емoційнoкогнітивний або стримано-розвaжливий [1]. 

Сьoгодні популяризація мoди є результатом більш широкого соціального 

прoцесу звільнення людини від стереoтипів і норм традиційного 

дoіндустріального суспільства, які обмежували можливості розвитку 

особистості. Але, чи можна твердити, що в гонитві за модою людина розвиває 

свою індивідуальність? Адже коли зовнішня норма мoдної поведінки 

приймається спoживачем і стає його внутрішньою потребою, мода 

перетворюється на цінність. Дослідники прийшли до висновку, що не можна. 

Адже у такому випадку, вплив мoди споживачем не помічається і він упевнений 

в тому, що робить ті чи інші покупки, цілком добровільно. За даними 

проведеного дoслідження 47% осіб відповіли, що всі люди, так чи інакше, 

підкорюються модним тeнденціям, але просто цього не усвідомлюють. 36% 

oпитуваних вважають, що не піддаються впливу моди, при цьому 20% з них хоча 

б раз купували речі, які вважали модними. З цього можна зробити висновoк, що 

велика кількість спoживачів хоч і намaгається не слідувати мoді, але усе одно 

вiдчуває її вплив на влaсну пoведінку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ  

 

Випуск конкурентоспроможної продукції тільки на основі досягнень 

науки і техніки не можливий без відповідного врахування потреб. На сучасних 

ринках товарів панує не цінова конкуренція, а конкуренція якості, тому для 

забезпечення відповідної якості необхідно різнобічна інформація про попит 

споживачів, одержати яку можна на основі маркетингових досліджень[1-6]. 

Вивчення попиту споживачів на шампуні здійснювалося методом 

стандартизованого опитування за допомогою анкети, яка роздавалася 

респондентам на місці продажу. Час проведення опитування 30.10.2019–

25.12.2019р. Місце проведення опитування – 10 магазинів м. Вінниці різного 

економічного класу, таких як: «Я - Господиня», «Шик і блиск», «EVA», 

«PROSTOR», «WATSONS», «Червоний маркет», «Грош», «Сільпо», «Калина», 

«Аврора». В опитуванні приймали участь особи віком від 18 років, які 

проживають у м. Вінниця і є споживачами послуг досліджуваних торговельних 

підприємств. Всього було опитано 150 осіб. 

За результатами проведення анкетування було визначено, що: 

 шампунем користуються 98% опитаних осіб; 

 серед запропонованих марок шампунів 26% осіб віддають перевагу 

ТМ «Garnier», 24% обирають «Nivea», 20% - «Pantene», 10% осіб –«Dove», 4% - 

«TianDe», 2% осіб користуються ТМ «OrganicShop», і 14% обирають шампуні 

інших ТМ; також в ході дослідження було з‘ясовано, що серед тих людей, хто 

обрав «свій варіант» найпопулярнішими марками є «Schauma»(5%), 

―L‘Oreal»(3%), «Head&Shoulders»(4%) та «Schwarzkopf»(5%); 

 найбільш популярною маркою яку споживачі хочуть придбати 

наступного разу серед запропонованих виявилася «Nivea»(18%). Серед тих 

людей, хто обрав «свій варіант» найпопулярнішою маркою виявилась 

«Schauma»(9%),  «L‘Oreal»(8%),  «Head&Shoulders»(8%), «Schwarzkopf»(6%); 

 більшість споживачів користується шампунем раз на два дні; 

 50% споживачів купує шампунь раз на місяць; 

 70% споживачів купують шампунь для себе, у 20% людей члени 

сім‘ї користуються одним шампунем, і у 15% осіб члени родини підбирають 

шампунь індивідуально; 

http://217.77.213.157:8080/jspui/handle/123456789/4473
http://217.77.213.157:8080/jspui/handle/123456789/4473
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 65% споживачів купують упаковку шампуню об‘ємом 400 і 500мл. 

50% з них це споживачі, які купують шампунь раз у 3-6 місяців і всі члени 

родини користуються одним шампунем; 

 65% осіб використовують шампунь для нормального волосся; 

 65% споживачів використовує шампунь призначений саме для його 

типу волосся; 

 50% опитаних споживачів готова платити за шампунь до 100 грн за 

500мл., тоді як для 37%  ціна не має значення; 

 найбільш відомим місцем для купівлі шампуню серед 

запропонованих є мережа магазинів «Шик і блиск», де купують товар 38% 

опитаних осіб, далі йдуть мережі магазинів«Watsons» і «EVA» (по 12%), третє 

місце займає ТМ«Prostor» і «Я – Господиня» (по 8%), і найбільш непопулярним 

місце купівля виявився інтернет (5%). Серед споживачів, які обрали «інший 

варіант» найбільш популярними місцями купівлі є магазин біля дому та 

супермаркети. 

 
 

У 64% опитаних осіб дохід складає менше 10 000 грн., у 25% – 15 

000грн., 8% - 20 000 грн., та лише у 3% дохід складає понад  25 000 грн. 

Було проведено опитування в соціальних мережах, у якому прийняло 

участь 78 осіб, рівень доходу яких становить 10-15 000 грн. 

Дослідження показало, що найбільш популярним шампунем серед жінок 

є «Schauma» (20%), 7% обирають «Dove» та 3%«Garnier». Серед чоловіків 

найбільш популярним є шампунь «Nivea», його обирають 35% чоловіків, і 20 % 

обирають ТМ «Head&Shoulders». 

Наступною маркою шампуню, яку хочуть придбати більшість опитаних 

споживачів є шампунь ТМ«Nivea» (85%). 55% купує шампунь раз у місяць по 

250-400мл, 45% – по 500-100 мл раз у 3-6 місяців. 

Найбільш популярними місцями купівлі шампунів серед споживачів 

опитаних у соціальних мережах є магазини «Шик і блиск», «Watsons» та 

«Prostor». 

"Шик і блиск" 

38% 

"Watsons" 

12% 
"EVA" 

12% 

інші магазини 

48% 

Рисунок 1. Місце купівлі шампуню 
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Дослідження ринку шампунів і споживчих вподобань споживачів дає 

змогу зробити наступні висновки: 

1. Розмаїття торгових марок виробників шампунів і їх широкий 

асортимент дають можливість для споживачівобирати ту чи іншу торгову 

марку. 

2. Ринок шампуню досить насичений, продукція має широкий ціновий 

інтервал, що дозволяє споживачу обрати шампунь відповідно до його 

платоспроможності. 

3. Вивчено відношення структури шампуню за рядом ознак (тип 

шкіри, призначення) у відповідності з фактичними потребами ринку. 

В   ході дослідження споживчого ринку шампуню було отримано 

наступні результати: 

 основними покупцями шампунів є дівчата віком 17-25 років з 

різними типами волосся;  

 популярними є комплекси по догляду за волоссям, які включають 

маски і кондиціонери; 

 потреба в хорошому і здоровому вигляді волосся в поєднанні зі 

зростанням доходів споживачів мотивує їх звертати більше уваги на якісні 

характеристики, ніж на ціну; 

 вивчено відношення шампуню за рядом ознак(тип шкіри, 

призначення) у відповідності до фактичних потреб ринку. 

Таким чином, виконання цілей і задач, сформованих в ході 

маркетингового дослідження, підтвердило основну гіпотезу: ринок засобів 

догляду за волоссям функціонує, формуючи попит на свою продукцію. 

Сьогодні, не дивлячись на те, що ринок досить швидко насичується 

пропозицією, ще довгий час буде збережена перспектива для подальшого 

розвитку. 
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ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ І МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ: 

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД 

 

З розвитком суспільства, науково-технічного прогресу, ринкових 

відносин змінюються підходи до ведення маркетингової діяльності. Сьогодні 

вона орієнтована на формування тривалих взаємин із споживачами, в основі 

яких лежить лояльність, орієнтація на цінності споживачів, індивідуальний 

підхід. Це обумовлено тим, що змінилася його поведінка, умови, в яких він 

існує. В значній мірі це пов'язане з інформатизацією суспільства, з доступністю 

інформації широкому колу осіб, зі зміною ціннісних орієнтирів особистості. 

Проблеми поведінки споживачів досліджені у ряді праць зарубіжних і 

вітчизняних науковців: Барден Ф., Голубкова Є., Девіса С., Ільїна В., Морган Р., 

Хант Ш., Таганова Д. та ін. Цінності розглядають як основа маркетингу 

взаємин і розкриття нових ринкових можливостей. 

Метою даної роботи є розгляд проблеми впливу маркетингових 

комунікацій, що апелюють до цінностей споживачів, на їх поведінку в умовах 

інформатизації суспільства. 

Процес зміни поведінки споживачів на основі збільшення інформованості 

характеризується входженням в зону розвитку, в якій особистість не збагачує 

свій старий потенціал, а створює принципово новий, завдяки віртуальному 

колективному суб'єкту, який дає доступ до інформації та колективної 

самоорганізації в умовах невизначеності. Результатом такої взаємодії є 

колективногенерований інсайд, який на основі переробки інформації отримує 

принципово нову і емоційно забарвлену усвідомлену дійсність, що має 

соціальне значення [1, с.112]. 

У цих умовах маркетингові комунікації між споживачем і 

бізнессистемами можуть будуватися на основі маркетингу взаємин і концепції 

цінностей. Це передбачає вибудовування ланцюжка комунікаційних 

повідомлень, які просувають інформацію від продукту до проблеми, вирішення, 

яка має певну цінність для споживача і має емоційне забарвлення в формі 

задоволеності. Чим гостріша конкуренція тим більший вплив роблять фактори 

зовнішнього середовища, в тому числі кризові явища, чим гостріша боротьба за 

увагу споживачів і тим більший ефект отримують компанії  зорієнтовані на 

цінності. 

В основі побудови тривалих взаємин із споживачами на основі концепції 

цінностей лежить щирість, а не бажання прикрасити в комунікаційному 

повідомленні дійсність. Споживача досить обдурити один раз, щоб зламати всю 

http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990
https://ecsdev.org/ojs/index.php/index
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/issue/view/35
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/issue/view/35
http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986
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систему взаємовідносин. Тому важливим аспектом маркетингової діяльності 

бізнес системи є інтеграція маркетингових комунікацій і цінностей споживачів 

[2, с.56]. 

У світлі інтеграції цінностей і маркетингових комунікацій необхідно 

розглядати систему їх взаємодії, націлену на кінцевий результат 

задоволеність, як споживачів, так і бізнес системи. Звертаючись до споживача з 

пропозицією вирішити проблеми або задовольнити потреби за допомогою 

певних товарів або послуг, маркетолог повинен орієнтуватися в системі 

цінностей потенційного споживача або постійного клієнта, які важливі в 

даному конкретному випадку і вплинуть на поведінку останніх. 

На прийняття рішення споживачем про покупку товару або послуги 

впливають цінності, які можна відобразити у вигляді шарів кулі, ядром якого є 

цінності, отримані в процесі виховання людини в певних культурних умовах. 

Наступним шаром є цінності, які формуються у людини в середовищі 

проживання. Навколишнє середовище, суспільство або групи, з якими постійно 

контактує особистість, накладають відбиток на цінності людини. Таким чином, 

цінності, які сповідує людина, можуть трансформуватися. Так як 

людинаістота самодостатня, в його свідомості формуються також цінності, 

отримані в процесі особистісного розвитку. Як було зазначено вище, 

особистість динамічно розвивається і це розвиток, той досвід і знання, які 

отримує людина, так само накладають відбиток на його цінності. 

Цінності протягом життя можуть змінюватися. Кожному віком, 

соціальним станом, статусу, умов життя можуть бути притаманні свої цінності. 

Тому останнім шаром є цінності, обумовлені факторами існування людини, 

тією ситуацією, в якій він знаходиться в даний момент часу. Чим глибше шар 

цінностей, тим він стійкіший, і навпаки, чим вище шар цінностей, тим більшого 

впливу він схильний. 

На основі цінностей формуються потреби і попит на певні товари або 

послуги, а також поведінку споживачів. В основі маркетингу лежить 

визначення потреб і потреб і задоволення їх кращими, ніж у конкурента 

способами. Тому, ґрунтуючись на глибинних процесах прийняття рішення 

споживачем, на їх цінності, результат  задоволення потреб буде більш 

ефективним. 

Таким чином, подальший розвиток маркетингових комунікацій буде йти 

по шляху їх інтеграції з цінностями споживачів, що впливають на їх поведінку, 

в умовах все більшої інформатизації суспільства і формування на цій основі 

стійких взаємовідносин між споживачами і бізнес-системами або брендами, які 

вони представляють. 
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ВПЛИВ КУЛЬТУРИ ТА СУБКУЛЬТУРИ НА ПОВЕДІНКУ 

СПОЖИВАЧА 

 

Вивчення поведінки споживачів дозволяє визначити і дослідити всі 

спонукальні фактори впливу зовнішнього середовища. Аналіз цих факторів 

необхідний для того, щоб зрозуміти як сформоване середовище в якому живе і 

працює споживач. Також не менший вплив чинить думка членів родити, 

референтних груп, суспільних класів та статус людини.  

Але найбільший вплив на поведінку споживача здійснює культурний 

фактор або приналежність до певної субкультури та соціального класу. Вплив 

культури виявляється в тому, як споживач усвідомлює самого себе, як 

сприймає товар який він купує і використовує. Такий вплив обумовлюється 

необхідністю дослідженням сфери споживання в конкретній культурі та 

засвоєння суспільних цінностей [5].  

Культура – це сукупність цінностей (духовних і матеріальних), а також 

людська діяльність щодо їх створення, поширення і збереження. Також 

культура – це комплекс ідей, цінностей та поглядів за допомогою яких люди 

спілкуються й оцінюються як члени суспільства [2].  

Традиційно культуру можна розділити на два напрямки: 

матеріальний і духовний, відповідно до двох головних сфер людської 

діяльності. До матеріального можна віднести житло, предмети повсякденного 

побуту, одяг, знаряддя праці, пам‘ятники і монументи. В свою чергу духовної 

культури стосується області свідомості, моралі, пізнання, освіти, виховання,  

науки, літератури, мистецтва та інших сторін духовної діяльності людини. 

Сюди також належать релігія і міфологія, світоглядні, політичні, моральні та 

інші уявлення людей [4].  Таким чином, культура – це визначальний фактор 

потреб і поведінки людини. 

Дослідження та визначення культури дозволяє визначити її особливі та 

специфічні сторони. Наприклад, корову вшановують як священну тварину в 

індуїзмі, джайнізмі. Таким чином,  вживання яловичини і навіть забій корів в 

індуїзмі є табу, тому такі споживачі будуть специфічно та гнівно дивитися на 

товар пов‘язаних з коровою у повсякденному споживанні. 

Можливо легше дослідити загальні особливості культури, коли члени 

суспільства розділяють загально визначену систему переконань, відносин та 

поведінку. Але суспільству притаманний  поділ на окремі групи, що веде до 

утворення субкультур. Субкультура – сукупність цінностей, норм, ідеалів, 
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символів певної соціальної групи, яка існує відносно незалежно від культури 

суспільства в цілому. Або іншими словами це особлива сфера культури, 

суверенне цілісне утворення в середині пануючої культури, що відрізняється 

власною ціннісною шкалою, звичаями, нормами. Характерними рисами 

субкультури являється «стиль», що характеризує глибину входження у 

субкультуру. В стилі можна виділити три основних елементи: перший елемент, 

обрах – елементи костюма, біжутерія, зачіски, косметика; другий елемент – це 

манера поведінки – особливості невербального компонента спілкування 

(експресія, міміка, пантоміміка, хода); третій елемент, сленг – специфічний 

словник і його використання. Створення стилю являється процесом творчим, 

який створюється на основі елементів, що вже існують, але тепер вони 

отримують нове специфічне значення [4]. 

Таким чином, маркетологи повинні корегувати стратегії відповідно до 

потреб конкретної субкультури. Зокрема, розрізняють міську та сільську 

субкультури, дитячу субкультуру, молодіжну субкультуру, професійні 

субкультури, субкультуру людей похилого віку. 

Субкультура суттєво не впливає на головні властивості культури, вона 

народжується, існує та відходить, а провідний лід культури зберігається. 

Відомий німецький соціолог К. Мангейм уподібнив культурні цикли до 

біологічних. Він вважав, що субкультури зумовлені відмінностями поколінь. 

Таким чином, прилучення до культурних стандартів, уходження у світ панівної 

культури, адаптація до неї являється процесом складним, сповненим протиріч, 

насиченими психологічними та іншими труднощами. Що породжує особливі 

життєві прагнення молоді, яка з духовного фонду присвоює собі те, що 

відповідає її життєвому поруху, ціннісним пошукам [4]. 

Отже, вивчення та дослідження впливу культури та субкультури на 

поведінку споживачів необхідно для того, щоб маркетологи могли зрозуміти, 

використати певні особливості культури (субкультури) на свою користь та не 

допустити великих втрат, за необізнаності тієї чи іншої культури. Також 

використання універсальних елементів з яких складається культура, а саме 

загальнолюдські цінності і норми. Цінності виступають важливим регулятором 

поведінки людей у всіх сферах, в тому числі і споживання. Споживач 

використовує шкалу цінностей, як допоміжний елемент. Норми – це правила, 

зразки поведінки, що нав'язуються культурою. 
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ПРОЦЕС УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ СПОЖИВАЧЕМ ПРО ПОКУПКУ 

 

На шляху до рішення про покупку споживач проходить п'ять етапів: 

усвідомлення проблеми, пошук інформації, оцінка варіантів, рішення про 

покупку, реакція на покупку. Процес покупки починається задовго до 

здійснення акту купівлі-продажу, а її наслідки виявляються протягом довгого 

часу після його скоєння. Споживач долає всі п'ять етапів при будь-якій покупці. 

Однак при здійсненні повсякденних покупок він як би пропускає деякі етапи, 

спираючись на стереотипи, або змінює їх послідовність [3; c. 15]. 

Усвідомлення проблеми. Майбутній покупець відчуває різницю між своїм 

реальним і бажаним станом. Нужда може бути збуджена внутрішніми 

подразниками. Звичайні людські потреби (голод, спрага) зростають до 

порогового рівня і перетворюються в спонукання. По минулому досвіду 

людина знає, як впоратися з цим спонуканням, і його мотивація орієнтується в 

бік класу об'єктів, які здатні задовольнити виникло спонукання. Необхідно 

виявити обставини, які підштовхують людину до усвідомлення проблеми. Слід 

з'ясувати: які саме відчутні потреби або проблеми виникли, чим викликане їх 

виникнення, яким чином вивели вони людину на конкретний товар. Можна 

виявити подразники, які частіше за інших привертають інтерес індивіда до 

товару, і використовувати їх. Пошук інформації. Збуджений споживач може 

зайнятися, а може і не зайнятися пошуками додаткової інформації. Якщо 

спонукання виявляється сильним, а товар, здатний його задовольнити, 

легкодоступний, споживач, швидше за все, зробить покупку. Якщо ні, то 

потреба може просто відкластися в його пам'яті. 

У пошуках інформації споживач може звернутися до особистих джерел 

(сім'я, друзі, сусіди, знайомі), використовувати комерційні джерела (реклама, 

продавці, дилери, упаковка, виставки). Інформацію пропонують 

загальнодоступні джерела (засоби масової інформації, організації, що 

займаються вивченням і класифікацією споживачів). Важливі джерела 

емпіричного досвіду (дотик, вивчення, використання товару). Відносне вплив 

цих джерел інформації варіюється в залежності від товарної категорії і 

характеристик покупця [2; c. 32]. Споживач отримує найбільший обсяг 

інформації про товар з комерційних джерел. Найефективніші – особисті 

https://msn.khnu.km.ua/mod/resource/view.php?id=58001
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джерела. Джерело може по-різному впливати на прийняття рішення про покупку. 

Комерційні джерела зазвичай інформують, особисті – узаконюють інформацію і 

дають їй оцінку. Знайомі марки товару становили комплект поінформованості 

споживача. Знову надходить інформація розширить рамки цього комплекту і 

допоможе відсіяти ряд марок з числа розглянутих. Решта марки, які відповідають 

купівельним критеріям, складуть комплект вибору. З цього комплекту і буде 

зроблений остаточний вибір. Фірма повинна розробити такий комплекс маркетингу, 

який вводив би її товар і в комплект поінформованості, і в комплект вибору 

споживача. Якщо не вдасться проникнути в ці комплекти, то товар не буде проданий. 

Необхідно, крім того, з'ясувати, які ще марки товару входять до складу комплекту 

вибору, щоб знати конкурентів і аргументувати переваги свого товару. 

Джерела інформації, якими користуються споживачі, потрібно ретельно 

виявити і визначити їх порівняльну інформаційну цінність. У споживачів слід, перш 

за все, поцікавитися, як вони вперше почули про товар, який ще інформацією 

володіють, яке значення надають кожному з використаних джерел інформації. Ці 

відомості мають вирішальне значення для ефективної комунікації з цільовим 

ринком. Оцінка варіантів. Споживач використовує інформацію для того, щоб скласти 

для себе комплект марок товарів, з якого виробляється остаточний вибір [3; c. 68]. 

Важливо розуміти, як саме відбувається вибір серед кількох марок, як споживач 

оцінює інформацію. Кожен споживач розглядає будь-який даний товар як певний 

набір властивостей. Наприклад, для губної помади це колір, вид упаковки, 

престижність, жирність, смак і аромат, а для шини – це безпека, довговічність 

протектора, плавність ходу. Ці властивості зазвичай цікавлять всіх, але різні 

споживачі вважають актуальними для себе різні властивості. Людина звертає 

найбільше уваги на властивості, які мають відношення до його потребі. 

Споживач схильний надавати різну значимість властивостями, які він вважає 

актуальними для себе. Будь-який товар має характерні властивості. Характерні 

властивості – це ті властивості, що в першу чергу приходять на розум споживачеві, 

коли його просять подумати про якості товару. Не слід вважати, що вони обов'язково 

і є найважливішими. Споживач схильний створювати собі набір переконань про 

марках товарів, коли кожна окрема марка характеризується ступенем присутності в 

ній кожного окремого властивості. Набір переконань про конкретний фірмовому 

товар відомий як образ марки. Споживач може знати справжні властивості товару з 

власного досвіду або ж його знання можуть бути результатом виборчого сприйняття, 

спотворення і запам'ятовування. Вважається, що кожній властивості споживач 

приписує функцію корисності. Вона описує ступінь очікуваної задоволеності 

кожним окремим властивістю. Ставлення до товарної альтернативі складається у 

споживача в результаті проведеної їм оцінки. 

Рішення про покупку. Оцінка варіантів веде до ранжирування об'єктів в 

комплекті вибору. У споживача формується намір зробити покупку, причому 

найбільш пріоритетним об'єкта. Однак від наміру до прийняття рішення у справу 

може втрутитися, по-перше, ставлення інших людей. Ступінь впливу залежить від 

інтенсивності відносини іншої особи до кращого варіанту споживача і від готовності 

споживача прийняти побажання іншої особи. Чим гостріше негативний настрій іншої 

особи і чим ближче людина до споживача, тим імовірніше він перегляне свій намір 
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здійснити покупку. По-друге, намір зробити покупку виявляється також під впливом 

непередбачених чинників. Намір формується на основі очікуваного сімейного 

доходу, очікуваної ціни товару і очікуваних вигод від його придбання [4; c. 29]. 

Споживач може втратити роботу, у нього може з'явитися нагальна потреба в якійсь 

іншій покупці, хтось із друзів може поділитися своїм розчаруванням обраним 

товаром. 

Реакція на покупку. Купивши товар, споживач буде або задоволений, або 

незадоволений ім. У нього проявиться ряд реакцій на покупку, які представляють 

інтерес. Задоволення покупкою. Ступінь задоволеності досконалої покупкою 

визначається співвідношенням між очікуваннями споживача і сприймаються 

експлуатаційними властивостями товару. Якщо товар відповідає очікуванням, 

споживач задоволений; якщо перевищує їх, то споживач дуже задоволений; а то й 

відповідає їм, то незадоволений. Очікування споживача формуються на основі 

інформації, одержуваної ним від продавців, друзів та інших джерел [1; c. 88]. Якщо 

продавець перебільшує характеристики товару, у споживача складуться занадто 

високі очікування, які обернуться розчаруванням. 

Дії після покупки. Задоволеність товаром відіб'ється на подальшій поведінці 

споживача. У разі задоволення він, ймовірно, купить товар і наступного разу. 

Задоволений споживач схильний ділитися сприятливими відгуками про товар з 

іншими людьми. Незадоволений споживач може відмовитися від користування 

товаром, повернути його продавцю або спробувати знайти якусь сприятливу 

інформацію про предмет покупки. Незадоволені споживачі можуть направити фірмі 

скаргу, звернутися до юриста або до кого-то, хто, можливо, в змозі допомогти 

покупцям домогтися задоволення. Крім того, вони можуть просто перестати 

купувати даний товар або висловити свою несприятливе враження про нього друзям 

і іншим особам [2; c. 44]. 

Кінцева доля купленого товару. Якщо споживач пристосувати товар для 

використання в якихось нових цілях, продавець повинен зацікавитися, оскільки це 

можна обіграти в рекламі. Якщо споживачі відкладають товар про запас, майже не 

користуються ним або позбавляються від нього, це означає, що товар не дуже 

задовольняє їх. В рівній мірі цікаво і те, як споживач позбавиться від товару. Якщо 

він продасть його або обміняє, то це знизить обсяг продажів товару. 
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Від організації поставок матеріальних ресурсів на виробництво в 

необхідних асортименті, кількості та відповідної якості значною мірою 

залежать рівномірний і ритмічний випуск готової продукції, її якість і як 

результат — рівень прибутку та рентабельності підприємства. 

Ключовою практичною проблемою є організація безперебійних поставок і 

розрахунків з постачальниками в умовах дефіциту власних грошових коштів і 

недоступності банківського кредиту. В даному випадку головною умовою 

безперервності і високій швидкості обороту капіталу є розробка і впровадження 

ефективного механізму логістичного управління постачанням промислового 

підприємства.  

Запропоновано принципи для підприємницької логістики: погодження 

логістики з корпоративною стратегією; удосконалення організації руху 

матеріальних потоків; забезпечення надходження необхідної інформації та 

сучасної технології и обробки; прагнення до ефективного управління 

людськими ресурсами; підтримка тісного зв'язку з іншими фірмами у 

виробленні стратегії; облік прибутку від логістичної діяльності в системі 

фінансових показників; визначення оптимальних рівнів логістичного 

обслуговування з метою підвищення рентабельності виробництва; ретельна 

розробка логістичних операцій; прагнення до укрупнення партій товарів; 

сприйняття логістики як унікальної сфери творчості для стратегічної орієнтації 

фірми; оцінка ефективності діяльності логістичних підрозділів.[3]. 

Методологія управління реалізацією продукції промислового підприємства 

пройшла шлях від розробки методів управління окремих операцій до рівня 

бізнес-процесів на окремому підприємстві, а потім і до рівня міжсистемного 

взаємодії. Однією з проблем в умовах інтеграції є складність у виробленні та 

впровадженні методичного підходу до управління реалізацією готової 

продукції, спрямованого на забезпечення балансу інтересів контрагентів.  

Таким чином, зміна характеру взаємодій між учасниками ринку об'єктивно 

диктує необхідність удосконалення механізму управління реалізацією 

продукції. запропоновано наступні принципи організації менеджменту 

реалізації готової продукції: перехід від суперництва до орієнтації на співпраця 

зі споживачами і постачальниками; співпраця з невеликою кількістю надійних 

покупців продукції; вертикальна інтеграція з ключовими споживачами як 

мінімум першого рівня в цілях безпеки; спільне управління матеріальними, 

фінансовими та інформаційними потоками; висока швидкість реакції на 

замовлення і різні форми оплати; наявність налагодженої системи 

взаєморозрахунків за поставлені ресурси; орієнтація на зниження загальних 

витрат і втрат; зниження ентропії по всьому ланцюгу; забезпечення 
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оптимального балансу швидкої реакції на попит і запасів. Розроблено метод 

оптимізації параметрів збуту підприємства. Критерієм є мінімум інтегральних 

витрат в ланцюзі витрат. Вони складаються з витрат і втрат. Побудована, 

апробована економіко-математична модель реалізації продукції дозволяють 

досягти зони ефективної інтеграції учасників ланцюга поставок в стадії 

збуту [2]. 

На початку XXI століття інтегральна парадигма управління породила нову 

ідеологію управління - Supply Chain Management (SCM) - управління 

ланцюгами поставок. Вона відображає нове розуміння бізнесу: окремі 

підприємства розглядаються як ланки ланцюга поставок, пов'язані в 

інтегральному процесі управління потоками всіх видів ресурсів для 

оптимального задоволення покупців відповідно до їх специфічних потреб. 

Однак сьогодні цього об'єктивно недостатньо, і розвитком інтегрованої 

логістики за межами фокусної компанії (в нашому дослідженні це промислове 

підприємство-виробник) в плані  міжфункціональній і Міжорганізаційній 

координації різних суб'єктів є SCM.  

Таким чином, по-перше, колишня координуюча роль логістики наскрізне 

управління товарними потоками стають прерогативою SCM, таким чином 

логістика - це частина управління ланцюгами поставок SCM; по-друге, 

логістика - це функціонал оптимізації операційної діяльності всередині 

компанії, а SCM - це інтегрований функціонал, що включає трьох і більше 

учасників в потоках продукції, послуг, фінансів та інформації від джерела до 

споживача; по-третє, логістика орієнтована на локальні функції реалізації 

фізичного потоку перетворення матеріалів, а SCM - на весь ланцюг створення 

доданої вартості і оптимізацію зв'язків між цими локальними функціями як 

всередині підприємств, так і на міжорганізаційнішому рівні; по-четверте, 

логістика тяжіє до фізичної реалізації матеріальних потоків, а SCM - до 

управлінського рівня (інформаційні і фінансові потоки).  

Основною ідеєю управління ланцюгами поставок є створення системи 

взаємодії підприємств з використанням принципів промислового аутсорсингу, 

спрямованої на підвищення якості планування і управління за рахунок єдиних 

інформаційних каналів, синхронізацію потоків, спільне планування попиту і 

запасів. 

Розроблено методичний підхід до оптимізації витрат протягом усього 

ланцюга поставок [3]. По-перше на відміну від існуючих, запропонований 

підхід ґрунтується на виявлених традиційних (традиційно фіксуються), 

транзакційних та логістичних витратах і виключає їх дублювання; по-друге, 

можна застосувати в умовах інтеграції виробництва та його контрагентів по 

ланцюгу поставок; по-третє, враховує різні схеми формування ланцюгів 

поставок і виникають при цьому економічні ризики [4].  

Доцільно виділяти дві принципові схеми організації ланцюга поставок в 

залежності від характеру попиту на готову продукцію: по-перше, швидку 

реалізацію продукції зі складу споживачеві з наданням йому відстрочки оплати; 

по-друге, відкладену реалізацію продукції під замовлення і попередню оплату 

від покупця. У першому випадку попит задовольняється за рахунок вже 
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існуючих запасів. У другому випадку не потрібно освіченість значних запасів і 

відповідних витрат, однак зменшуються число покупців і прибуток  виробника 

через необхідність надання знижки споживачеві. Критерієм оптимізації є 

мінімум загальних витрат. Таким чином, маємо те що задача оптимізації є 

знаходження запізнювання в ланцюзі постачань «постачальник - виробник - 

споживач », що забезпечують мінімум витрат за умови задоволення всього 

попиту з боку споживачів [5]. 

Таким чином, запропоновані методи менеджменту сприятимуть 

забезпеченню ефективної інтеграції учасників ланцюгів постачання та 

зміцненню їх конкурентоспроможності. 
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ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ЗА СТАТЕВОЮ ОЗНАКОЮ 

 

Чоловіки і жінки демонструють різну поведінку в схожих ситуаціях. 

Залежить це від різного виховання, соціалізації та інших біологічних ти 

психологічних особливостей. Їхня різниця поведінки відображається у 

прийнятті рішень в особистому житті та в професійній області, будь то питання 

про покупки або про харчування, обидві статі поводяться на кожному етапі 

процесу прийняття рішень неоднаково. Існує думка, що жінки отримують 

задоволення від здійснення покупок, в той час як чоловіки роблять покупки 

рідше і з великою байдужістю. Необхідно розмежовувати альтернативи 
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споживчої поведінки залежно від статі, з огляду на те, що жінки і чоловіки 

поводяться неоднаково, мотивовані різними стимулами і керуються різними 

параметрами оцінок. 

Питанням поведінки споживачів в залежності від статі зокрема займались 

такі вчені, як С. Кузьмінов, Л. Коваль, С. Романчук, І. Лилик, О. Марушевська, 

І.Ховраг, Т. Скляр. 

Споживачі розрізняються за віком, доходом, освітою, смаками і іншими 

факторами. Поведінка споживача під час процесу прийняття рішення про 

покупку товару, залежить від даних характеристик. Споживчі характеристики 

включають в себе чотири основні чинники, і ці фактори визначають різні типи 

поведінки, що демонструються споживачами. Але це не означає, що люди 

одного віку чи статі, або соціального походження поводяться однаково, тому 

що існує безліч інших психологічних факторів, які визначають різнотипність 

людської поведінки. Основні фактори, які можуть вплинути на рішення 

споживача про покупку: 

 - культурні фактори: культура є основним чинником, що визначає 

потреби людини і стереотип її поведінки, набутий в процесі соціалізації, в сім'ї, 

а також в інших групах суспільства;  

 - соціальні фактори: на поведінку споживачів також впливають соціальні 

фактори, такі як референтні групи, сім'я, соціальні ролі і статус; 

 - особистісні чинники: рішення споживача про покупку приймається під 

впливом особистісних характеристик, таких як стать, вік, рід занять, рівень 

доходів і спосіб життя споживача;  

 - психологічні чинники: психологічні чинники, такі як мотивація, 

сприйняття, переконання, установки споживачів також мають сильний вплив на 

рішення про покупку [1, c.612].   

Поділ ринку споживачів на цільові групи є шляхом до успішної торгівлі.  

Випускаючи  товари для різних категорій людей, компанії, таким чином, 

збільшують обсяг продажів і одержуваний прибуток. Розподіл споживачів за 

гендерною ознакою є одним з найбільш популярних видів поділу поведінки 

споживачів. Виробники знайшли способи віднести до чоловічих або до жіночих 

навіть такі незначні товари, як мочалки, мило, солодощі та напої.  

Чоловіки і жінки по-різному сприймають похід за покупками в магазини. 

Споживачі жіночої статі вважають шопінг в першу чергу соціальною потребою, 

тоді як споживачі чоловічої статі більше надають перевагу основним функціям 

продукту і як він задовільнить їхню потребу.  

Стать грає важливу роль при проведенні аналізу поведінки споживачів. 

Відмінності між чоловіками і жінками в їх потребах і способі життя,  

відображають їх споживчу поведінку. Важливим дослідженням в області 

впливу подружжя на ухвалення рішення про покупку вважається робота Гаррі 

Девіса і Бенні Ріго. Отримані ними результати показали відносний вплив 

чоловіка і жінки на прийняття сімейних рішень і ступінь спеціалізації їх ролей. 

Результати дослідження показали, що головну роль на стадії пошуку і вибору 

традиційних жіночих товарів, таких як кухонний інвентар, меблі, дрібна 

побутова техніка, грала дружина. А от чоловік був визнаний головним при 
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виборі таких товарів, як автомобілі, телевізори, житло, велика побутова техніка. 

І обидва партнери брали однакову участь у рішенні щодо організації покупок 

для спільного відпочинку.  Тому стать являється значним фактором, що 

впливає на поведінку споживача. 

Споживачі чоловічої і жіночої статі також по-різному реагують на 

рекламні звернення. Згідно з результатами дослідження Мейерс-Леві існує 

припущення, що чоловіки і жінки використовують різні напрями пошуку 

інформації. Чоловіки, як правило, схильні шукати найбільш основну 

інформацію, в той час як жінки намагаються детально вивчити представлену 

інформацію. Жінки більш суб'єктивні та інтуїтивні, під час вибору товару, а 

чоловіки більш аналітичні, вибагливі і конкретні при виборі. Чоловіча 

вибірковість і конкретність говорить про те, що вони налаштовані на менш 

широкий пошук у порівнянні з жінками, і зосереджуються на основних 

інформаційних джерелах [2, c.255]. 

 У своєму дослідженні Блок і Морвиц виявили, що жінки купували товари 

в першу чергу за запланованим списком, набагато частіше, ніж чоловіки.  

Список запланованих продуктів у жінок складався з більшої кількості речей 

мають незначну цінність, в той час як список необхідних продуктів чоловіків 

складався в основному з пунктів, що стосуються відпочинку та фінансів. 

 Суттєвим фактором гендерних відмінностей в ухваленні рішення про 

покупку є фактор часу. Чоловіки, як правило, приймають свої рішення про 

покупку на основі безпосередніх потреб і наскільки добре продукт або послуга 

буде задовольняти потреби зараз і в найближчому часі. Міркування про 

довгостроковість використання товару або послуги відіграють незначну роль 

для чоловіків. Для жінок ця тенденція майже протилежна. Часто довгострокові 

міркування і чи зможе покупка бути багаторазово використана протягом 

довгого періоду часу, часто є більш сильним стимулом для жінки у прийнятті 

позитивного рішення про покупку, ніж короткострокове задоволення потреби. 

Як правило, жінки приймають рішення про покупку на більш емоційному рівні, 

в той час як чоловіки опираються більше на факти і дані. 

У дослідженні під назвою «Чоловіки купують, а жінки ходять за 

покупками», дослідник Джей Бейкер з'ясував, що жінки сильніше реагують на 

особисту взаємодію з персоналом, в той час як чоловіки більш схильні 

реагувати на такі аспекти, як наявність парковки, наявність товару на складі, 

черги на касі [3].  

Аналіз літератури по даній темі дослідження показує, що стать не є 

виключно біологічним поняттям і розуміння його набагато ширше. Дивлячись 

на різні гендерні характеристики, стать є не тільки змінною сегментації ринку, а 

й змінною, яка впливає на прийняття рішень про покупку.  Маркетологи 

повинні досліджувати зміни тенденцій різниці поведінки споживачів різної 

статі для того, щоб краще задовольнити потреби споживачів. Вагомі 

відмінності закладені в поведінці чоловіків і жінок через психологічні і 

фізіологічні відмінності рис. Споживачі як чоловічої, так і жіночої статі 

демонструють різні моделі поведінки, при придбанні різних товарів і послуг. 

Чоловіки віддають перевагу інформативним ознакам товару, а жінки, як 
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правило, орієнтуються на думку інших людей про товар. Крім того, чоловіки, 

як правило, роблять покупки виходячи з нагальних потреб, в той час як жінки 

роблять покупки з розрахунком на довгострокове задоволення потреб. 

Очевидно, що рішення про покупку споживачами різної статі абсолютно 

протилежні і, щоб мати конкурентну перевагу по маркетингу, необхідно 

постійно досліджувати, і аналізувати поведінку усіх споживачів, щоб відчувати 

різницю між чоловічою та жіночою поведінкою, при виборі товару, та вміти 

керувати цією різницею. 
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 ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ НА СОЛОДКІ БЕЗАЛКОГОЛЬНІ  

ГАЗОВАНІ НАПОЇ 

Безалкогольні газовані напої – це велика група смакових товарів, яка 

об‘єднує напої з різноманітними властивостями та технологіями одержання, які 

покликані вгамувати спрагу і мають освіжаючу дію. Тому проблема створення 

й виробництва безалкогольних напоїв загальнооздоровчого призначення має 

винятковий вплив на розвиток харчової і переробної промисловості. Достатньо 

гострими лишаються питання формування та реалізації експортного потенціалу 

підприємств галузі безалкогольних напоїв.  

Проблеми маркетингового дослідження та тенденцій розвитку ринку 

безалкогольної продукції висвітлено в працях вітчизняних дослідників, зокрема 

таких Р.О. Шевчик,  М. Я. Гавриляк, П. Савич, С. В. Фертюк, А. М. Танасійчук 

[1-6].  

Нами було проведено маркетингове дослідження попиту споживачів на 

солодкі безалкогольні напої. Вивчення попиту споживачів на солодкі 

безалкогольні газовані напої здійснювалося в сегменті В2С, методом 

стандартизованого опитування за допомогою анкети, яка роздавалася 

респондентам на місці продажу. Час проведення опитування 30.10.2019–

25.12.2019р. Місце проведення опитування – 10 магазинів м. Вінниці різного 

економічного класу, таких як: «АТБ», «Сільпо», «Фуршет», «Грош», «Метро», 
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«Епіцентр», «Гастроном», «Домашній маркет», «Варшава», «Комфорт». В 

опитуванні приймали участь особи віком від 18 років, які проживають у м. 

Вінниця і є споживачами послуг досліджуваних торговельних підприємств. 

Опитування респондентів відбувався безпосередньо в магазинах біля 

місця викладки безалкогольних газованих напоїв або в прикасовій зоні біля 

виходу. Кожен респондент міг взяти участь в опитуванні лише один раз, анкета 

включала 12 запитань, у кожному з яких респондент міг обрати декілька 

відповідей із запропонованих, вказати свій варіант або відмовитися від 

відповіді. В зв‘язку з цим, сума відповідей за деякими категоріями може 

складати більше ніж 100%. крім того, анкета включала блок демографічної 

інформації. До участі в опитуванні залучено 250 осіб, до аналізу включено 150 

повних анкет. Похибка вибірки для 150 анкет склала 5%. Для отримання 

репрезентативних даних проведено обробку отриманого масиву даних за 

статтю, віком, рівнем доходів відповідно до структури респондентів, що брали 

участь в опитуванні найбільшу частку споживачів солодких безалкогольних 

напоїв 50% за віковою категорією становлять особи 18-30 років, частка 

споживачів віком 31-40 років – 30%, а 41-50 років – 15 %. найменшу частку в 

структурі споживання мінеральної води 5% становлять особи віком старші 51 

року. Запитання, протягом якого часу респонденти споживали солодкі газовані 

напої змінило уявлення про стан реальних споживачів. Також з‘ясували, що 

більшість респондентів почало споживати солодкі газовані напої з дитинства – 

54%, а найменший час споживання – протягом 1 або 2 років виявився у 4%. 

Тобто, солодкі безалкогольні газовані напої споживають всі вікові групи 

споживачів [2, c.44]. 

Проаналізувавши показники анкети і Інтернет-опитування був зроблений 

висновок, що різниця відсотків відповідей між ними не велика. Тому обидва 

методи опитування виявились ефективними в нашому дослідженні і показали 

нам, що: з 95 опитаних найчастіше купують напої «Pepsi»,«Coca-cola»; 

найпопулярнішими торговими точками купівлі солодких газованих напоїв 

виявились «Cільпо», «АТБ», «Грош»;  найчастіше купують тари розміром 0,5л, 

1л, 2л для відпочинку з друзями, для сім‘ї, на свята, для втамування спраги 

Створивши матрицю цін безалкогольних солодких газованих напоїв в 

представлених нами торговельних точках було зролено висновок, що в даних 

торговельних точках м.Вінниці середня ціна «Pepsi» складає 18,97 грн, «Coca-

cola» – 19,10 грн., «Ситра» – 8,85 грн., «Живчика» – 15 грн., «Тархуна» – 8,50 

грн., «Каравана» – 9,20 грн., «Mirinda» – 15,50 грн., «Fanta» – 24 грн., «Sprite» – 

23,55грн., «Schweppes» – 18,25 грн. 

Ситуація на ринку України наступна: більше 91% займає продукція 

мінеральної та газованої солодкої води. Інші показники припадають на квас і 

інші кислі напої. Найбільшими гравцями українського ринку газованої солодкої 

води являються лідери виробництва ТМ «Кока-Кола Беверіджиз Україна 

Лімітед», ТМ «Оболонь», ТМ «PepsiCo». 

Асортимент безалкогольної продукції, яку пропонує компанія «Coca-

Cola», включає наступні напої: «Coca-Cola», «Sprite», «Fanta», води «BonAqua», 

«Schweppes», холодний чай «Nestea», енергетичні напої «Burn», «Gladiator» та 
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ін. Компанія постійно займається оновленням лінійки відповідно до трендів 

часу - так, в зв'язку з актуалізацією пропаганди здорового способу життя 

з'явився «Coca-ColaZero». За легендою бренду, новий напій містить менше 

калорій, а тому підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою [3]. Кожна з 

лінійки напоїв індивідуальна за смаковими якостями, формою і колірною 

гамою. Окремо варто згадати про феномен даного бренду, який виник на 

пострадянському просторі. «Coca-Cola», «Sprite», «Fanta» з'явилися одночасно 

на ринку, але при цьому були сприйняті як альтернатива один одному - так 

компанії вдалося створити ілюзію вибору для покупця. «Coca-Cola» - напій, 

який відомий завдяки своїй унікальній «секретній» рецептурі. Найбільш 

інтенсивна реклама здійснюється взимку і влітку. Якщо останній сезон 

пояснюється загальним зростанням попиту на прохолодні напої, то зима - це 

традиційний час «Coca-Cola». Саме американський, а тепер і міжнародний 

образ Санта-Клауса пов'язаний з появою реклами «Coca-Cola» в 1931 році - 

саме тоді він з'явився як персонаж на постерах, а в 2006 році на екранах 

телевізорів. Так, напій став синонімом сімейних цінностей і зміг залучити нову 

аудиторію. 

«Sprite» - позиціонується як освіжаючий напій для активних і творчих 

людей, оригінальний смак - комбінація лайма і лимона. У різний час були 

розроблені такі лінійки смаків як: «Sprite 3D», «DietSpriteZero», «SpriteIce», 

«SpriteDryLemon» та ін. Найчастіше «Sprite» виступає як меценат, що 

підтримує молоді таланти, а тому спонсорує і організовує безліч конкурсів. Це 

стає однією зі стратегій просування серед потенційної аудиторії. 

«Fanta» в Україні доступна в трьох смаках: Fanta «Апельсин», Fanta 

«Лимон» та Fanta «Виноград», а в інших країнах смаковий набір більше. Даний 

напій більше симпатичний молодим людям за рахунок інтенсивного кольору і 

яскраво вираженого смаку. «Fanta» частіше за інші лінійки переживає 

експерименти в кольорі та формі тари, оскільки цільова аудиторія зацікавлена в 

спробі пробувати нове і незвичайне [4, c.132]. 

Для введення нового товару на ринок потрібно, випустити невелику 

кількість  готової продукції. Проаналізувати вподобання споживачів, до появи 

нового смаку товару. Запланувати дегустацію в українських супермаркетах: 

«Сільпо», «Велика кишеня», «АТБ», а також у регіональних мережах 

супермаркетів. Врахувати всі позитивні, а також негативні відгуки споживачів, 

щодо даного  товару. Що, допоможе в майбутньому понести найменші збитки 

для компанії. 
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НОВАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ «ЯГОТИНСЬКОГО 

МАСЛОЗАВОДУ» 

 

В сучасних умовах підприємства повинні не просто виробляти та 

пропонувати якісний товар, продукцію чи послугу, але й просувати їх на ринку. 

Саме маркетингова комунікаційна політика займається просуванням товарів, 

що дає змогу збільшити збут виробленої продукції, тим самим забезпечити 

високий дохід підприємству, тому роль комунікаційної політики в роботі 

підприємства є важливою та проблематичною темою на сьогоднішній час. Світ 

не стоїть на місці, а отже і підприємствам, що функціонують на ринку, потрібно 

знаходити нові методи для того аби задовольнити вибагливого споживача. А це 

досить не просто. Компанії повинні створювати цікаві заходи, знаходити різні 

засоби та втілювати креативні ідеї у життя, тобто розробляти певні новації в 

роботі комунікаційної політики підприємства. 

Питанням новацій комунікаційної політики займалися багато науковців, 

що висвітлювали свої погляди щодо цієї теми. Так, проблема новацій 

комунікаційної політики цікавила безліч наукових діячів, серед яких варто 

відмітити А. Пулфорда, П. Сміта, К. Беррі, Т. Лук‘янець, а також праці 

О. Романенка, Т. Примак та ін. Це говорить про те, що дана тема є досить 

актуальною в теперішній час – час боротьби та протистоянь серед підприємств. 

Взагалі, маркетингові комунікації – це двобічний процес, який 

передбачає, з одного боку, вплив на цільові та інші аудиторії, а з іншого боку, 

одержання зустрічної інформації про реакцію даних аудиторій на вплив, що 

здійснює фірма [2]. 

http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990
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До інструментів здійснення маркетингової комунікації належать:  

- реклама; 

- стимулювання збуту; 

- зв‘язки з громадськістю (PR); 

- прямий маркетинг; 

- персональні продажі; 

- брендинг; 

- виставки; 

- спонсорство та ін. [4]. 

Товариство з додатковою відповідальністю «Яготинський маслозавод» ─ 

одна із найпотужніших компаній по переробці молока та виробництву 

кисломолочних продуктів в Україні. На підприємстві діє досить обширна 

комунікаційна політика, що допомагає фірмі збувати виготовлену продукцію.  

Рекламна кампанія ТДВ «Яготинський маслозавод» дивує своєю 

оригінальністю, оскільки створені рекламні ролики є цікавими та привертають 

увагу споживачів. «Яготинське ─ саме те, що ти шукав» ─ під таким гаслом в 

телевізійній та інтернет-мережі вийшли чотири ролики бренду «Яготинське» в 

рамках рекламної кампанії 2018-2019 рр. Метою нової рекламної кампанії є 

нарощування рівня знань про унікальні асортиментні позиції, які випускаються 

під торговою маркою «Яготинське»: Айран, Геролакт, Закваска PRO та йогурт 

«Турецький» [1]. 

Фірмовий магазин компанії відіграє чималу роль в комунікації. Товари 

ТДВ «Яготинський маслозавод» можна побачити на полицях різноманітних 

магазинів України у відділах молочної продукції. А також підприємство має 

свій фірмовий магазин, який має назву «Молоко» і за допомогою якого також 

збувається продукція. Мати фірмовий магазин – досить добре, адже це не 

тільки збільшення прибутку, але й показник того, що виробник на ринку 

тривалий час і його продукція є високої якості. Аби магазин добре 

функціонував, потрібно створювати належну атмосферу, щоб споживачеві було 

комфортно знаходитися в ньому. В фірмовому магазині ТМ «Яготинське» 

правильно розташована продукція, що досить зручно і тому покупець з 

легкістю може віднайти товар, який йому потрібен. Також важливо цінувати 

кожного покупця, що завітав у магазин. Продавці ТМ «Яготинське», як ніхто, 

про це знають, тому вони завжди привітні та люб‘язні з відвідувачами. 

Важливе місце в комунікаційній політиці Яготинського маслозаводу 

займає спонсорство. Відомий український молочний бренд ─ ТМ «Яготинське» 

─ разом з Благодійним фондом «Таблеточки» розпочали спільну акцію, 

направлену на допомогу онкохворим дітям. З 1 жовтня кожен покупець молока 

«Велике» ТМ «Яготинське» 2,6% жиру, автоматично приєднається до цієї 

благодійної акції. Так, з кожної проданої упаковки молока «Велике» 10 копійок 

буде спрямовано на рахунок БФ «Таблеточки». Зібрані кошти підуть на 

закупівлю життєво важливих медикаментів для дітей, які перебувають на 

лікуванні в Київському обласному онкологічному диспансері. І це лише один із 

останніх таких заходів, що проводить підприємство з підтримкою інших 

організацій, адже їх є багато [1]. 
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Група компаній «Молочний Альянс», до якого входить ТДВ 

«Яготинський маслозавод», організовує екскурсії для всіх бажаючих відвідати 

підприємства, що входять до цієї групи компаній. Щоб потрапити на екскурсію 

потрібно лише відправити лист на електронну адресу, в якому повинна бути 

вказана назва підприємства, яке хотілося б відвідати, дата та місяць поїздки, 

ПІБ, рік народження та контактний номер телефону. Як на мене, це досить 

хороший захід, оскільки споживачі, що відвідають підприємства, зможуть 

побачити на власні очі як та з якої сировини виготовляється продукція, в яких 

умовах вона зберігається, оцінити стан техніки та приладдя тощо. Таким чином, 

підприємство зможе завоювати довіру людей, що є важливим для виробника. 

Філія ТДВ «Яготинського маслозаводу» «Яготинське для дітей» випускає 

продукцію під ТМ «Хопси», що запустили досить цікавий захід. Впродовж 

майже двох місяців прихильники ТМ «Хопси», купуючи улюблені продукти 

бренду в магазинах торгової мережі «Сільпо», отримуватимуть подвійну 

порцію подарунків. 

По-перше, придбавши йогурти або сиркові десерти, споживачі отримають 

безліч нових історій та цікавих фактів від улюблених героїв, а у разі покупки 

молочних коктейлів — нові можливості в загадковому світі надзвичайних істот 

в рамках мобільного додатку «ХопсиAR». 

По-друге, до сюрпризів від «Хопсів», покупцю подарують від «Сільпо» 

акційну картку, за допомогою якої можна буде скористатися можливостями 

мобільного додатку «Льорки» [1]. 

Отже, новації в комунікаційній політиці дуже важливі для підприємства, 

що функціонує на ринку сьогодні. Компанія повинна знаходити способи, аби 

зацікавити споживача та підштовхнути його до покупки. ТДВ «Яготинський 

маслозавод» - підприємство, в якому діє потужна комунікаційна політика, що 

створює дієві заходи для привернення уваги покупців. Компанія будує свій 

престижний імідж, натомість отримує довіру споживачів та їх віддачу 

підприємству, що проявляється у споживанні продукції ТМ «Яготинське» та 

рекомендації цих товарів близьким та знайомим. 
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ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ 

 

Кожна людина за все своє життя отримує безліч інформації, що нею ж і 

переробляється. Вона щоденно зіштовхується з безліччю продуктів, стає 

жертвою реклами, що транслюється через різні канали комунікацій  

телебачення, радіо, пресу тощо. Усі ці зовнішні фактори впливають на людські 

органи чуття і пробуджують відповідні дії чи реакції. Кожна людина, тобто 

споживач, сприймає рекламні звернення по-різному, а це означає що в кожного 

різне бачення, реакція, відчуття або ж ставлення. У будь-якої людини різний 

емоційний рівень, тому одні споживачі легше піддаються впливу, інші ж, 

навпаки,  практично не пробивні. Внутрішні фактори людини здатні вибрати 

певний товар серед інших та підштовхнути її до покупки. Така особливість як 

внутрішні чинники дуже важливі при вивченні поведінки споживача, і тому 

виробникам, маркетологам потрібно вивчати цю специфіку. 

В умовах ринкової економіки виробництво товарів, майже вся реклама і 

маркетинг направлені на масового споживача. Тому чимало наукових праць 

присвячені вивченню поведінки споживача і способів як на нього вплинути. 

Так, даним питанням цікавилися багато зарубіжних науковців, зокрема 

А. Маслоу, Ф. Котлер, Й. Бергер, Г. Амстронг та інші. Поміж українських 

вчених, що досліджували вплив внутрішніх факторів на поведінку споживачів, 

можна виділити таких: Л. Коваль, А. Білоус, О. Зазуляк, І. Назаров, 

О. Євтушевська та інші. 

Кожна людина щось потребує і її потреба залежить від внутрішніх її 

чинників. Внутрішні фактори впливу на поведінку споживачів – це фактори, що 

притаманні споживачеві, в першу чергу як індивідууму, тобто це психологічні 

та особисті фактори. До психологічних факторів можна віднести мотивацію, 

сприйняття, переконання, засвоєння та ставлення. До особистих факторів – вік, 

рід занять, економічне становище, стиль життя, тип особистості та 

самосприйняття. 

Мотивація – це внутрішній чинник, що означає спонукання людини до 

певних дій. Мотивація як сукупність мотивів має здебільшого внутрішні 

причини особистісного плану й зовнішні чинники, що стимулюють або 

уповільнюють її дію. Мотивація має також певний вектор (що носить назву 

спрямованості діяльності особистості), а ще вона спричиняє певний тип 

поведінки  Мотиви поділяються на усвідомлені, тобто це потреби, інтереси, 

переконання, ідеали тощо, й неусвідомлені  установки, потяги, бажання [2]. 

Початком мотивації є стимул, який обробляється споживачем. Якщо стимул 

викликає розбіжність існуючого і бажаного стану, то виникає потреба. Потреба, 

що виникла, створює стан спонукання та прагнення. Спонукання є афективним, 

тобто емоційним  станом, що характеризується психологічним або емоційним 
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запалом. Стан спонукання призводить до включення людини в цілеспрямовану 

поведінку.  

Сприйняття – це складний, але важливий процес інтерпретації різного 

роду інформації людиною. Важливо розуміти, що від того як людина сприймає 

якесь звернення, може залежати імідж компанії, піддаватися сумніву, або ж, 

навпаки, сподобатися той чи інший бренд тощо. Тому потрібно ретельно 

вивчати цільову аудиторію, знати їхні смаки, уподобання, аби потенційний 

споживач адекватно зміг оцінити інформацію і в подальшому був націлений на 

покупку. 

Особисті фактори також відіграють важливу роль при виборі того чи 

іншого товару або послуги. Так, в залежності від того який вік, стать у 

споживача, чим він займається, то це і буде основним важелем при здійсненні 

покупки. Наприклад, товари, що призначені для немовлят, будуть купувати 

лише сім‘ї, що мають малюка віком від 0 до 1 року; жіночий одяг, або ж 

косметику буде купували здебільшого лише жіноча стать, а музичне приладдя 

буде привертати увагу тих, хто займається музикою тощо. 

Очевидно, один з найскладніших внутрішніх чинників купівельної 

поведінки  це спосіб життя споживача. Останній є як результатом виховання, 

переконань, принципів, так і наслідком впливу зовнішніх обставин [1]. Спосіб 

життя споживача, наявність у нього тих чи інших життєвих ресурсів (грошей, 

інформації, часу) чинить серйозний вплив на поведінку споживачів. Стиль 

життя відображає інтереси людей, їх діяльність і думка. На стиль життя 

впливають і зовнішні фактори і внутрішні характеристики. Стиль життя є і у 

людей і у організацій, при цьому, природно, стиль життя домогосподарки в 

корені відрізняється від стилю життя бізнес-леді. Бажаний стиль життя, до 

якого прагнуть споживачі, робить істотний вплив на їх потреби і поведінку. Але 

не варто забувати, що стиль життя може змінюватися, так само як і звички та 

інтереси тощо. Те, що нам подобалося і те, що ми зазвичай періодично 

купували вже нам може бути не цікаве та непотрібне. Наприклад, одяг певного 

бренду, який ми часто купували, вже перестав нас вабити і більше не купуємо 

його тому, що з‘явився інший бренд, який нас зацікавив більше, або ж зазвичай 

щоранку ми пили чай, але відтепер надаємо перевагу каві. 

Самосприйняття вагомий чинник, що впливає на поведінку споживачів. 

Його сутність полягає в тому, що все, що людина має, відтворює її 

індивідуальність і в той же час впливає на неї. Важливо те, як споживач бачить 

себе та оцінює, адже від цього залежить його потреба і, зрештою, сама покупка. 

Отже, поведінка споживача – це досить складний процес формування 

ставлення споживача до вибору покупки. На такий вибір впливає багато 

внутрішніх чинників людини, що керують нею. Вплив, що здійснюється на 

споживача є вагомим, оскільки від нього залежить існування фірми, її імідж та 

конкурентоспроможність. Внутрішні фактори впливу споживчої поведінки 

дозволяють підприємству створювати комфортні умови аби споживач купував 

товар, що ним виробляється, або ж корегувати певні властивості продукції, що 

виробляється на підприємстві. Тому виробникам, підприємцям, маркетологам 

важливо знати та розуміти специфіку споживчої поведінки людини. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТОВАРІВ 

 

На сьогодні людство живе в світі цифрових технологій, коли майже все 

можна зробити за допомогою мобільних телефонів, комп‘ютерів і т. п. Але 

залишаються речі, які залишаються важливими для людей навіть попри 

технічний прогрес. Сюди відносяться канцелярські товари, зокрема, 

канцелярські ручки.  

Дослідженню товарних ринків присвячено праці таких вітчизняних 

учених, як Войчак А., Шумейко В. [1], Танасійчук А. М., Габрид А. [2], 

Федорченко А.В., Окунєва О.В. [3] та інші. Проте аналіз вітчизняного та 

європейського досвіду формування та розвитку товарних ринків залишається 

актуальним. 

Аналізу ринку канцтоварів присвятили безліч своїх наукових робіт такі 

науковці, як О.І. Чайкова, Т.А. Полякова [6], які проаналізували розвиток 

канцелярського ринку, К.А. Корженко, який визначив залежність торгівлі 

канцелярськими товарами від місця його розташування. Виділенні не вирішені 

раніше частини загальної проблеми[7-8], слід зазначити, що сьогодні не є 

визначеною перспектива розвитку вітчизняного ринку канцелярських товарів. 

Ще будучи дитиною із школи кожна людина починає користуватись 

ручками, потім це продовжується у технікумах та інститутах, а деякі 

використовують їх і на роботі. Канцелярські ручки можуть слугувати, як 

потребою людини так і демонстрацією соціального становища. 

Ручка — це прилад для письма чорнилом або спеціальною пастою. Ранні 

зразки являли собою гусяче або металеве перо, закріплене на дерев'яній чи 

металевій ручці, від чого й отримав свою назву. 

Розрізняють такі типи ручок:перові ручки;кулькові ручки;капілярні 

ручки;фломастери;гелеві ручки; ручки з біополімерним чорнилом. 

З метою дослідження ринку канцелярських ручок нами було проведено 

дослідження в ході якого ми дослідили товарну та цінову  політику, вивчили 

попит на ручки [6, с. 146]. 
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На сьогодні в світі налічується кілька десятків виробників кулькових 

ручок. Серед них такі торгові марки:«Zebra», «Pilot», «Pental», «Uni», «Penac» 

(Японія),«Steadler», «Schneider», «Stabilo», «Pelican Waterman», «Senator» 

(Німеччина); «Paper», «Bic», «Elysee» (Франція), «Universal» (Італія); «Caran 

d‘Ache» (Швейцарія); «Parker» (США) та інші [4]. 

В ході дослідження було опрацьовано асортимент 10 різних магазинів. 

Ось яких висновків вдалось досягти: канцелярські ручки торгової марки 

«Amos» представленні в 4 досліджених нами магазинах. «Economix» в 8 

магазинах з 10.  ТМ «Bic» є в наявності у всіх 10 магазинах, ТМ «Norma» в 4, 

ТМ «Parker» в 3, ТМ «Safari» – 3. Ручки марки «Flair» є в наявності в 9 

магазинах, їх немає тільки в інтернет-магазині «Папірус». Ручки ТМ «Buromax» 

є в асортименті у всіх магазинах. «Class» в 5 а «Winpens» – 4. Таким чином 

найбільш розповсюдженими торговими марками ручок є «Bic» та «Buromax», 

від них не далеко відстає торгова марка «Flair». Найменш розповсюдженими є 

марки «Parker» та «Safari» [5]. Діапазон цін канцелярських ручок є досить 

широким і все залежить від того з якою метою вони купуються. Можна обрати 

собі досить дешеву ручку ціна якої не буде перевищувати 10 грн., якщо ж для 

покупців більш важливим є зручність та ергономічність то сума буде дещо 

більшою але в рамках 50 грн., а для тих хто бажає за допомогою ручки 

продемонструвати своє соціальне становище, ціна на такі ручки буде сягати 

декількох тисяч гривень. Приклад таких ручок відноситься торгова марка 

«Parker». Вивчення попиту споживачів на канцелярські ручки здійснювалося в 

сегменті В2С, методом стандартизованого опитування за допомогою анкети, 

яка роздавалася респондентам на місці продажу. Час проведення 

опитування30.10.2019–25.12.2019р. Місце проведення опитування – 7 магазинів 

м. Вінниці різного економічного класу, таких як: «Магік», «Якісна Канцелярія», 

«АК центр», «Канцелярський Сад», «Епіцентр», «Червоний маркет», 

«Скрепка».  

Кожен респондент міг взяти участь в опитуванні лише один раз, анкета 

включала 12 запитань, у кожному з яких респондент міг обрати декілька 

відповідей із запропонованих, вказати свій варіант або відмовитися від 

відповіді. В зв‘язку з цим, сума відповідей за деякими категоріями може 

складати більше ніж 100% [6, с. 43]. Ось які головні результати було отримано: 

щодо частотності купівлі канцелярських ручок: 4%респондентів купують ручки 

кожного тижня, 12% закупляють на рік, 14% раз на місяць, 70% раз в півроку 

(рис. 1). 

Канцелярські ручки купують для підвищення соціального статусу 2% 

осіб, у подарунок – 2% для роботи – 14%, для власного користування 22%, і 

найбільше купують ручки для навчання (60%). 
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Рисунок 1. Частотність купівлі канцелярських ручок 

 

При купівлі ручок, респонденти надають перевагу:  ТМ «Cello» (2%),  ТМ 

«Radius» (2%), ТМ «Class» (2%),  ТМ «Economix» (4%),  ТМ «BIC» (6%), ТМ 

«Buromax» (6%), ТМ «1 Вересня» (8%), ТМ «Norma» (12%), ТМ «Flair» (70%). 

Деякі респонденти обирають відразу декілька торгових марок ручок, якими 

користуються, проте лідером є ТМ «Flair», якій надають перевагу 70% 

респондентів. При виборі канцелярської ручки більшість респондентів 

орієнтуються на ціну (66%), для 16% респондентів важливою є порада 

знайомих, 8% респондентів прислухаються до порад консультанта, 6% 

респондентів купують ручки, що відповідають їх соціальному статусу, і лише 

4% опитуваних довіряють рекламі.  Найважливішими характеристиками 

канцелярської ручки респонденти виділяють: якість матеріалу упаковки (2%), 

можливість стерти (2%), зовнішній вигляд (10%), ціну (18%), економічність 

(32%),  зручність (56%). Канцелярські ручки купують у магазинах «Магік» 

(46%), у мережі «Якісна канцелярія» (12%), в інтернет-магазинах (6%), 

«Канцелярський сад» (10%), «Епіцентр» (8%), в мережі «АК центр» (6%), в 

мережі «Червоний маркет» (2%), «Скрепка» (2%). 

Таким чином дослідження ринку канцелярських ручок є досить 

актуальним на сьогоднішній день. Оскільки, потреба в канцелярських ручок є 

досить велика, в більшій мірі завдяки школярам та студентам [6]. Виходячи із 

усіх даних, які були отримані в результаті дослідження можна зробити ряд 

висновків, які потрібні фірмі для подальшого просування власної продукції. 

Наприклад, хто являється головним конкурентом на ринку канцелярських 

ручок, що важливо для покупця у виборі ручок, а також яких саме посередників 

потрібно обирати щоб збільшити шанси на продаж власної продукції. 

Отже, споживач здебільшого купує канцелярську ручку раз в пів року, 

для навчання, орієнтуючись на ціну, при цьому головною її характеристикою є 

зручність, тому обирає ТМ «Flair», в магазині «Магік». 
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Роль маркетингу в інноваційному розвитку підприємства полягає в 

здійсненні інноваційної політики таким чином, щоб організація обміну і 

комунікації між споживачами інновацій та підприємствами сприяли 

ефективному збігу попиту і пропозиції на інноваційні продукти, технології, 

послуги. 

Маркетинговий підхід дозволяє здійснити попереднє формування і 

робоче проектування нового продукту на основі результатів маркетингового 

дослідження, що особливо важливо з точки зору реалізації концепції 

маркетингового підходу щодо виробництва товарів, затребуваних ринком. 

У сучасних економічних умовах, в яких Україна має вирішити ряд 

проблем, рішення такого питання ускладнюється відсутністю теоретичної 

розробки. Однією з таких проблем є актуальна проблема формування товарної 

політики підприємства. Вона займає одне з центральних місць у прийнятті 

http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990
http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990
https://ecsdev.org/ojs/index.php/index
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управлінських рішень про маркетингову діяльність, навколо якої формуються 

різні питання пов'язані з якістю, асортиментом, розповсюдженням товару, його 

умовами методами придбання, проходженням від виробника до кінцевого 

споживача. Для підприємств, які виробляють товари чи надають послуги, 

товари є основний фокус уваги. Відповідно до класичної теорії маркетингу Ф. 

Котлера: «Якщо у виробника немає якісного, орієнтованого на потреби 

споживача товару, – у нього немає нічого!» . 

В теперішній час, в умовах жорсткої конкуренції, властивості та 

характеристики продукту визначають напрямок руху ринку і всієї виробничої 

політики підприємства. Всі види діяльності, пов'язані з товаром, тобто 

створення, виробництво та вдосконалення, реалізація на ринках, 

обслуговування та передпродажне обслуговування, розробка рекламної 

діяльності вилучення виробу з виробництва, безперечно, займає центральне 

місце на підприємстві і вся діяльність виробника є складовими його товарної 

політики [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, які були розпочаті щоб 

вирішити це питання. Наведена економічна література приділяє увагу на 

висвітлення маркетингової товарної політики. Аналіз проблемної галузі 

маркетингових концепцій товарної політики проаналізовано в роботах 

А.О. Длігач, Л.В. Балабанов, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Я. Кардаш, 

Ф. Котлер, Е.В. Криківський, Н.Б. Ткаченко, Г. О. Холодний, А. О. Старостіна. 

Однак, незважаючи на значний досвід, мають місце питання про 

використання основних видів товарного аналізу та товарна політика на 

підприємствах залежно від її специфіки для подальшого розвитку або 

вдосконалення товарної політики. 

Товарна політика відіграє важливу роль у проведенні комерційної та 

маркетингової діяльності підприємства на ринку. Маркетинговий аспект – це 

сукупність дій, спрямованих на забезпечення споживачів товарами та 

послугами, а комерційний аспект – це досягнення економічної ефективності 

підприємства з купівлі-продажу продукції. 

Виходячи із загального визначення терміна політика – це цілеспрямована 

діяльність, пов‘язана з прийняттям відповідальних рішень у сфері стосунків 

між різними соціальними групами. Політика є діяльність зі стратегічного 

управління на внутрішніх та зовнішніх зв‘язків та взаємовідносин [2]. 

Товарна політика – це сукупність подій на підприємстві в рамках якого 

товари використовуються як основа виробничої та збутової діяльності 

підприємства на сьогоднішній день. Найважливішою частиною товарної 

політики є розробка і створення нового товару, що забезпечує підприємству 

вихід на ринок, вступ у боротьбу з конкурентами, можливість заволодіти 

увагою споживачів товару та отримати прибуток. 

Інноваційні напрями формування товарної політики прирівнюються до 

системи дій підприємства для визначення місця товарів на ринку, задоволення 

конкретний потенційний споживач товару, їх широкі можливості вибір .  
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В сучасних умовах маркетингова товарна політика - це сукупність подій в 

межах одного або декількох продуктів, використовуються як основний 

інструмент для досягнення цілей підприємства в конкурентних умовах. 

Об'єднуючим для всіх визначень "маркетингової політики" повинно бути 

слово "конкурентоспроможність". Саме конкурентоспроможність є запорукою і 

задоволення потреб, і отримання прибутку. 

Конкурентоспроможність підприємства – характеристика, що визначає 

стійкість підприємства, здатність його зберігати своє положення на ринку або 

розширювати займаний сектор ринку. 

Товарна політика в конкурентному середовищі має обґрунтований 

алгоритм дій, що передбачає визначення виробничої програми підприємства з 

урахуванням інтересів споживачів, рівень впливу конкурентів, виробничих та 

інших ресурсів підприємств, а також етапи життєвого циклу продукції [4].  

Інноваційна маркетингова товарна політика – це маркетингова діяльність 

підприємства, пов'язана з вдосконаленням заходів щодо забезпечення 

конкурентоспроможності товарів та формування товарного кошика для 

задоволення потреб споживачів і надбання прибутку підприємством [1].  

Об'єднуючим для всіх визначень "маркетингової політики" повинно бути 

слово "конкурентоспроможність". Саме конкурентоспроможність є запорукою і 

задоволення потреб, і отримання прибутку. 

Конкурентоспроможність підприємства – характеристика, що визначає 

стійкість підприємства, здатність його зберігати своє положення на ринку або 

розширювати займаний сектор ринку. 

Узагальнюючи існуючі теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних 

авторів, ми робимо висновок, що маркетингова товарна політика – це діяльність 

підприємства, пов‘язана з плануванням та реалізацією комплексу заходів та 

стратегій створення конкурентної переваги товарів шляхом формування та 

підтримки тих характеристик, які визначають його для споживача і тим самим 

задовольняють певні потреби, забезпечуючи відповідний прибуток 

підприємству. Товарна політика – це тип економічної політики. 

Основними інноваційними напрямами формування товарної політики є: 

створення нових товарів або оновлення існуючих (інновацій); забезпечення 

якості продукції та їх конкурентоспроможності; формування та оптимізація 

асортименту продукції; створення товарних знаків (торгової марки); аналіз та 

управління упаковкою, життєвим циклом продукції; позиціонування товарів на 

ринку; організація обслуговування; зв'язки з громадськістю [3]. 

Розробка та реалізація інноваційної товарної політики потребують таких 

умов: 

- чітке уявлення про мету виробництва та збуту на майбутнє; 

- наявність стратегії виробничої та збутової діяльності підприємства; 

- відповідні знання ринку та характер його вимог; 

- чітке уявлення про можливості та ресурси сьогодні та в майбутньому [4]. 

Основні рішення, які приймаються при формуванні основних напрямів 

товарної політики підприємства, базуються на трьох рівнях: товари (бренди); 

асортимент продукції; товарної номенклатури. Для оцінки ефективності 
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товарної політики необхідно визначити критерій, якому він повинен 

відповідати. Він, як орієнтир, повинен відображати головну стратегічну мету 

підприємства. У сучасних умовах для багатьох підприємств їх основною 

діяльністю є досягнення найвищого обсягу продажу товарів та отримання 

бажаної суми прибутку. Глобальною стратегічною метою має бути повне 

задоволення потреб споживачів у товарах і послугах, надання їм високоякісного 

обслуговування та досягнення довгострокових прибутків, що допоможе 

збільшити ринкову вартість підприємства. 
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В літературі наведена велика кількість визначень поняття «поведінка 

споживача». Всі вони різні, але в той же час автори одностайні в тому, що 

поведінка споживачів – це процес вибору, придбання та розпорядження 

товарами та послугами відповідно до їх побажань та потреб.  Серед дослідників 

та вчених існує також загальний консенсус щодо того, що цей процес триває і 

змінюється з часом, оскільки змінюються фізичні та психологічні потреби 

споживачів. 

Ф. Котлер та К. Келлер наголошують на розумінні поведінки споживачів 

та те, як вони обирають товари та послуги, це є дуже важливим, як для 

виробників, так і для постачальників, оскільки це забезпечує їм стійкі 

конкурентні переваги на ринку. Наприклад, вони можуть використовувати 

знання, отримані в процесі вивчення поведінки покупця, щоб встановити свою 

стратегію щодо того, яким чином пропонувати певні продукти та послуги 

відповідній аудиторії клієнтів, що найбільш адекватно відображатиме їх 

потреби та бажання. 

На підставі результатів дослідження поведінки споживачів ринково 

орієнтовані організації отримують можливість удосконалювати свої 

маркетингові стратегії. Розуміння того, як споживачі думають, обмірковують і 

вибирають між різними альтернативами (наприклад, брендами, продуктами та 
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роздрібними продавцями) дозволяє організаціям більш точно формувати свої 

маркетингові плани. Вивчення поведінки споживачів дозволяє також правильно 

оцінювати та реагувати на культурні особливості споживачів, їх поведінку під 

час здійснення покупки або прийняття ними інших маркетингових рішень. 

Оцінюючи поведінку споживачів на ринку товарів або послуг, організації 

необхідно враховувати такі моменти: 

 формування поведінки характерно як для індивіда, так і для групи 

(наприклад, друзі впливають на те, які види одягу людина носить) або  

організації (працівники приймають рішення щодо того, які продукти  

організація повинна використовувати); 

 поведінка споживача охоплює не лише процеси використання та 

споживання продуктів, а також вивчає те, як продукти купуються та 

утилізуються. Особливу увагу необхідно приділяти утилізації виробів, оскільки 

з цим може бути пов‘язано у споживача багато проблем; 

 об‘єктом дослідження поведінки споживача можуть виступати його 

купівельні та після купівельні ініціативи як по відношенню до послуг та ідей, 

так і по відношенню до матеріальних продуктів; 

 також має значення вплив поведінки споживачів на суспільство. 

Наприклад, агресивний маркетинг продуктів із високим вмістом жиру або  

агресивний маркетинг доступного споживчого кредиту може мати серйозні 

наслідки для здоров'я нації та економіки. 

Ринково орієнтовані підприємства прагнуть визначити весь комплекс 

факторів, які споживачі враховують при виборі товару. Фактори маркетингу 

при  цьому можуть бути потужними стимулами, які впливають на рішення про 

придбання, але їх недостатньо для споживача, щоб зробити свій вибір. На 

поведінку споживача можуть впливати психологічні, соціальні, культурні та 

ситуаційні фактори. Мотивовані люди готові до дії, характер якої залежить від 

сприйняття ситуації – відбору, організації та інтерпретації інформації, 

отриманої індивідом, і створення значущої для нього картини світу. 

Сприйняття залежить не тільки від фізичних подразників, але також від 

відношення до навколишнього середовища і характеристик 

особистості. Ключовим у процесі сприйняття є індивід. Люди мають різні 

уявлення про одну і ту ж ситуацію. Це тому, що процес сприйняття 

відбувається у вигляді вибіркової уваги, вибіркового сприйняття та вибіркової 

пам‘яті. 

Як наслідок, споживачі не завжди бачать або не чують сигнали, які 

передаються виробниками. Віра та ставлення споживачів формуються через їх 

індивідуальні дії та сприйняття, а також мають значний вплив на їх поведінку. 

Віра – це ментальна характеристика чогось, на підставі чого люди здійснюють 

вчинки. Якщо деякі переконання є неправильними та перешкоджають активній 

покупці, маркетологам варто провести кампанію, щоб вплинути на них. Деякі 

переконання споживачів щодо брендів у значній мірі залежать від того, в якій 

країні вони виробляються. Таким чином, обмеження знань споживача про товар 
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або вміння обробляти інформацію впливають на його рішення та, відповідно, 

результати діяльності організації. 

Аналіз споживачем інформації про альтернативні бренди базується на 

таких положеннях: 1) споживач прагне задовольнити свою потребу; 2) він 

шукає певну користь, вибираючи конкретний бренд; 3) кожен продукт 

сприймається як сукупність властивостей, необхідних для задоволення своїх 

потреб. Споживачі виділяють важливі для них властивості та визначають 

значимість кожної. Найбільша увага приділяється характеристикам, які можуть 

принести бажані переваги. Тому ринок певного продукту завжди може бути 

сегментовано відповідно до його властивостей, які мають першочергове 

значення для різних груп споживачів [3, 4]. 

Отже, хоча факторів, що формують поведінку споживачів є багато, а серед 

них є і такі, на які організації впливати не можуть (наприклад, релігійний, 

культурний тощо), проте вони однозначно повинні бути досліджені для того, 

щоб чіткіше сформувати профіль споживача та ідентифікувати особливості 

його купівельної поведінки на конкретному ринку. Це, в свою чергу, дозволить 

організаціям адаптувати свої продукти до базових потреб споживачів, що в 

результаті забезпечить зростання обсягів збуту товарів і (або) послуг та 

посилить їх конкурентні позиції. 
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РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА 

 

На сьогодні маркетингові комунікації стали ключовим інструментом впливу 

підприємства на зовнішнє середовище, серед якого, зацікавленими сторонами 

виступають споживачі. Основним інструментом маркетингової комунікації є 

реклама, PR і її стратегія, метою якої виступає створення правильного 

позиціонування бренду і продуктів компанії на ринку споживачів. 

Досить багато кількість часу маркетологи різних галузей економіки і 

підприємства сперечаються про те, чи впливає реклама і PR компанії на формування 

купівельного попиту клієнтів або ні? Чи має значення формування рекламного 

http://www.consumerpsychologist.com/
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бюджету? І які інструменти варто використати для просування свого бренду і своїх 

продуктів?  

Відомо, що рекламне повідомлення рідко помічається і прочитується до кінця 

з першого разу. Ще рідше воно засвоюється й запам‘ятовується після першого 

прочитання або прослуховування. Тому при першій зустрічі з рекламою людина 

повинна отримувати від неї такий імпульс психологічного впливу, який перевищував 

і долав би наявну у людині інерцію в прийомі інформації. В іншому випадку процес 

сприйняття рекламного повідомлення може зробити перерву або зовсім 

припинитися. 

Раніше реклама і PR-стратегія вважалися інструментами, за допомогою яких 

формується рівень конкурентоспроможності продукції компанії. Але зараз реклама і 

особливо PR сприймаються як інструменти для спілкування між «виробником »і« 

споживачем» [1]. 

Але ключовим завданням будь-якої реклами і PR-стратегії залишається вплив 

на думку споживачів і стимулювання з їх боку дій покупок товарів і послуг власної 

компанії. Цей процес називається психологічною дією на поведінку споживачів, яка 

включає особливості і ключові методи. Варто розуміти, що реклама в 

психологічному плані це мистецтво робити спрямовану дію на людей з метою 

стимулювання збуту товарів (послуг) і отримання прибули.  

Реклама це передача цілеспрямованої інформації про послуги і товари, про їх 

виробників, що має характер переконання. Одним з найважливіших аспектів реклами 

пробудження у потенційної аудиторії бажання купити певний товар. Тому 

пригнічуюча частина реклами покликана бути такою, що переконує за своїм 

характером з тим, щоб притягнути нових прибічників до товару або ідеї [2]. 

В цілому, механізм психологічного впливу реклами на поведінку споживачів 

складається з трьох ключових чинників: 

- когнітивний чинник; 

- емоційний чинник; 

- поведінковий чинник. 

Кожен з цих чинників включає свої методи і інструменти по психологічній дії 

на переваги споживачів через рекламу і PR. Наприклад, когнітивний чинник включає 

переробку рекламної інформації і формування рекламного образу в очах споживчого 

ринку. Емоційний чинник складається з таких інструментів, як пробудження 

позитивних емоцій і формування готовності споживачів до процесу купівлі. 

Поведінковий чинник включає формування усвідомленої споживчої поведінки і 

неусвідомлена поведінка з підсвідомості, що стимулює на процес купівлі. 

Але, варто усвідомлювати, що емоційна реакція споживачів може бути, як 

позитивною, як негативною [3]. При цьому, якщо результат психологічної дії буде 

позитивним, то процес емоцій у споживачів проходить п'ять ключових стадій, 

описаних в моделі AIDMA. Згідно з нею, компанія створює стимули, які спонукають 

споживачів до кінцевого результату, − дію. До цього, потенційний клієнт проходить 

перші чотири етапи: увага, інтерес, бажання і мотив. Згідно з нею, компанія створює 

стимули, які спонукають споживачів до кінцевого результату, − дію.  

Загалом, ефективна реклама має бути спрямована відразу і на несвідоме, і на 

свідоме, тобто і на думки, і на почуття, і на стосунки, і на поведінку людини. Такий 
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підхід змінює відношення споживачів до продуктів компанії. Він впливає на покупця 

з усіх боків − переконує, примушує, притягає, змушує, наказує виконувати 

побажання продавця. Для цього реклама впливає на покупця і сприяє його діям з 

придбання рекламованих товарів і послуг. При цьому використовується цілий ряд 

різних методів і прийомів: метод переконання, метод навіювання, метод гіпнозу, 

психоаналітичний метод, метод лінгвістичного маніпулювання [4, 5]. 

Одним з видів психологічної дії є Product placement − це розміщення певного 

товару, торгової марки або послуги в кіно, теле − і радіопередачах, в газетах і 

журналах, в Інтернеті, комп'ютерних іграх, в мультфільмах, літературі, поезії, в 

піснях і музичних кліпах, в коміксах і також − в усіх «продуктах», які мають сюжет і 

який адресований середньостатистичний споживач. Це витончена техніка 

проникнення в підсвідомість захопленого сюжетом і грою глядача, який у цей 

момент без опору і сумнівів готовий прийняти практично будь-яку нав'язану йому 

ідею, думку, звичку. 

 Вивчення Product placement як науковій технології почалося зовсім нещодавно 

і тому доки ще прийнято виділяти лише три класичні типи Product placement, 

незалежно від каналу поширення: 

1. Візуальний (visual) Product placement;  

2. Розмовний (spoken) Product placement; 
3. Product placement через використання (usage). 

Таким чином, Product placement за короткий час з маргінальної маркетингової 

тактики перетворився на поширену по всьому світу високоефективну стратегію 

просування товарів і послуг. 

За допомогою грамотно побудованої PR-стратегії і реклами, керівництво 

компанії має можливість налагодити правильні взаємовідносини зі своїми активними 

клієнтами і потенційними споживачами, дія на яких стає причиною поліпшення 

економічних результатів діяльності організації і його фінансового положення. У разі 

ж негативної оцінки психологічної дії з боку споживачів, існує ризик втрати значної 

долі об'єму продажів або повний провал виходу на ринок нового товара-послуги. 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДУ 

 

Ще з давнини мед застосовувався для лікування різних захворювань. 

Зараз цілющі властивості натурального бджолиного меду добре вивчені, а дані 

знання широко використовуються для лікування і профілактики різних 

захворювань. Але необхідно пам‘ятати, що бджолиний мед є засобом 

неспецифічної терапії, яка нормалізує фізіологію людського організму, і його 

слід використовувати в комплексі з іншими препаратами. 

Мед підвищує енергетичний рівень, життєвий тонус людини і додає сил. 

Не дарма під час проведення старовинних олімпійських ігор спортсмени 

дотримувалися дієти, в яку входила велика кількість натурального меду. Мед не 

викликає бродіння в шлунку, тому може використовуватися для того, щоб 

зменшити кислотний розлад шлунку. Він не подразнює слизову травного 

тракту. Легко і швидко засвоюється організмом. Швидко звільняє необхідну 

енергію. Дозволяє спортсменам витрачати багато енергії, швидко відновлювати 

сили. Легше пропускається нирками. Бджоли дають людині дуже цінний 

дієтичний продукт, який легко перетравлюється, – мед, важливу сировину для 

різних галузей промисловості [1]. 

Хімічний склад меду включає багато компонентів. У ньому присутні: 

вуглеводи меду (70-80), вода (до 20), білки, фітонциди, мінеральні речовини, 

ароматичні речовини та інші. В цілому в ньому налічується 30-37 елементів. 

Вміст води коливається від 16 до 22 %, в середньому 19 %. Основні цукри меду 

– глюкоза, фруктоза і сахароза – складають близько 95 % всіх сухих речовин. 

На частку інших речовин, а їх налічується понад 50, доводиться близько 5 %. 

Мінеральні речовини представлені близько 40 макро- і мікроелементами: 

калій, натрій, магній, залізо, фосфор, значно менше алюмінію, міді, марганцю, 

свинцю й цинку. Деякі з них перебувають у меді у такій же концентрації і 

співвідношенні один з одним, як й у крові людини. Така подібність 

мінерального складу крові й меду обумовлює швидке засвоєння меду, його 

харчові, дієтичні і лікувальні властивості. 

Ароматичні речовини (близько 200), що містяться у меді, представлені 

переважно спиртами, альдегідами, кетонами, кислотами і естерами спиртів 

органічних кислот. Вони надають меду специфічні приємні пахощі, які 

залежить від виду медоноса. 

Органічні кислоти надають меду приємний кислуватий смак. Від їх 

наявності залежать аромат та смак меду, його бактерицидні властивості. Саме 
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особливий смак і аромат меду, поряд з його користю, надає можливість 

віддавати перевагу саме цьому продукту, на відміну від інших підсолоджувачів. 

Щоб отримати найбільшу користь від вживання меду, потрібно: 

– не зберігати мед більше 2 років; 

– не підігрівати мед до температури вище 40 ºС; 

– якнайдовше тримати мед у роті, розчиняючи його слиною; 

– споживати протягом року різні види меду, оскільки це дає можливість 

отримати цілющі речовини нектару різних рослин [2]. 

Для визначення цукрової патоки потрібно 50 г меду розчинити у 

дистильованій воді, додати декілька краплин арґентум нітрату. Якщо 

утвориться білий осад (арґентум хлорид), значить в меді є цукрова патока. 

Щоб виявити крейду в меді потрібно 50 г меду розвести в дистильованій 

воді і додати декілька крапель хлоридної кислоти. Якщо виділяються 

бульбашки вуглекислого газу. значить в меді є крейда. 

При визначенні суміші желатину в пробірці змішують 5 мл розчину меду 

в розведенні 1:2 з додаванням 5-10 крапель 5 % розчину таніну. Утворення 

білих пластівців говорить про наявність в меді желатину. Помутніння 

оцінюється як від'ємна реакція на желатин. 

Крохмаль (борошно) часто добавляють в мед для утворення видимості 

кристалізації. Для визначення вмісту крохмалю (борошна) в пробірку 

наливають 3-5 мл розчину меду (1:2), нагрівають його до кипіння, охолоджують 

при кімнатній температурі і додають 3-5 крапель йоду. Поява синього 

забарвлення вказує на домішок до меду крохмалю (борошна). 

Загальну кислотність прийнято виражати градусами – це кількість 

мілілітрів 0,1 Н розчину їдкого натрію, який витрачений на титрування 100 г. 

меду. Для визначення загальної кислотності в колбу наливають 100 мл. 10 % 

розчину меду, додають 3-5 крапель 1 % спиртового розчину фенолфталеїну і 

титрують 0,1 Н розчином їдкого натру до появи блідо-рожевого забарвлення, 

яке не зникає впродовж 10 с. Титрування проводять два рази. Розходження в 

результатах паралельних визначень не повинно перевищувати ±0,05. 

Підвищений вміст кислот – показник закисання меду і накопичення оцтової 

кислоти або штучна інверсія сахарози в присутності кислоти. Знижена 

кислотність може бути наслідком фальсифікації меду цукровим сиропом, 

крохмалем, при переробці бджолами цукрового сиропу. 

Для виявлення наявності механічних домішок у меді у невелику пробірку 

беруть пробу меду, додають кип'ячену або дистильовану воду і розчиняють 

його. Натуральний мед розчиняється повністю, розчин прозорий. При наявності 

нерозчинних добавок (для фальсифікації) на поверхні або в осаді виявиться 

механічна домішка до нього [3]. 

Через зростаючі потреби людини в якісних продуктах бджільництва 

паралельно відбувається посилення контролю якості меду. Їжа, яку споживають 

громадяни України, мусить бути екологічно чистою, природною, бо продукція, 

вирощена «по-сучасному», із застосуванням агрохімікатів, є шкідливою для 

людини і спричинює різні захворювання [4]. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТВЕРДОГО СИРУ 

 

Якість твердих сирів визначається за органолептичними та фізико-

хімічними показниками. Органолептичним методом якість твердих сирів 

визначають за 100-бальною системою, а плавлених – за 30-бальною. Тверді 

сири повинні мати правильну форму: кірка тонка, рівна, чиста й пружна, без 

зморшок. Смак і запах повинні бути чистими, властивими даному виду, без 

сторонніх присмаків і запахів. У першому сорті допускається слабо виражений 

кормовий і кислий смак. Консистенція тіста повинна бути еластичною, 

однорідною за всією масою. Колір тіста повинен бути однорідним від білого до 

слабо-жовтого. Тверді сири залежно від органолептичних показників поділяють 

на вищий і перший сорт. Безпеку сирів контролюють за вмістом токсичних 

елементів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів. 

Не допускають до реалізації сири, які отримали загальну бальну оцінку 

менш ніж 75 балів або за смаком та консистенцією. Менше 34 балів – не 

відповідають вимогам стандартів за хімічним складом; зі сторонніми 

домішками в тісті; сири, що розпливлися й здуті (що втратили форму); вражені 

підкірковою цвіллю; із глибокими зачищеннями та тріщинами; із сильно 

підіпрілою кіркою, що підлягають парафінуванню, але випущені без парафіну; 

з порушенням герметичності плівки й з розвитком під плівкою цвілі або іншої 

мікрофлори. 

Основними умовами, дотриманням яких забезпечують належне 

відповідне освітлення й вентиляція; дотримання товарного сусідства; 

забезпечення матеріальної відповідальності виконання санітарно-гігієнічних 

заходів, що попереджають збиток і псування товарів. Тривалість зберігання 

твердих сирів залежить від якості, виду й умов зберігання. Рекомендована 

температура зберігання твердих сирів від 0 до 4 
о
С при відносній вологості 

повітря – 75-80 %. За таких режимах тверді сири зберігають до 6-8 міс. 

Визначення масової частки жиру сиру і масової частки жиру в сухій 

речовині проводяться згідно ГОСТ 5867, при розбіжності за ГОСТ Р 51457. 

Метод заснований на виділенні жиру під дією концентрованої сульфатної 

кислоти і ізоамілового спирту з подальшим центрифугуванням і вимірюванням 
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обсягу жиру, що виділився в градуйовану частину жироміра. Для проведення 

випробування застосовується наступна апаратура, реактиви та матеріали: 

жиромір скляні, пробки гумові для жироміра, піпетки, груша гумова, 

центрифуга, водяна баня, ваги лабораторні, циліндр, сульфатна кислота, спирт 

ізоаміловий , вода дистильована. 

У два жироміра відважують по 1,5 г сиру з відліком до 0,005 г, потім 

доливають дозатором по (9±1) сульфатної кислоти так, щоб рівень рідини був 

від 4 до 6 мм нижче основи горловини жироміра. Дозатором додають по 1 см 

ізоамілового спирту. Жиромір закривають пробкою і поміщають у водяну баню 

при температурі 65±2 
о
С. Жиромір витримують у водяній бані при частому 

струшуванні до повного розчинення білка протягом зазначеного часу. 

Допускається при повторному визначенні встановити температуру водяної бані 

(73±3) 
о
С. Відлік показників жироміра при цьому перевіряють після 

п‘ятихвилинної витримки його у водяній бані при температурі (65±2) 
о
С. 

Показання жироміра відповідають масовій частці жиру у відсотках. 

Визначення масової частки вологи проводиться за ГОСТ 3626-73 

«Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого 

вещества». Метод заснований на висушуванні наважки при температурі (102±2) 
о
С. Для проведення випробування застосовується така апаратура, матеріали та 

реактиви: ваги лабораторні, шафа сушильна електрична, ексикатор, бюкс 

скляний, піпетки, палички, пісок промитий і прожарений.  

У скляний бюкс з 20-30 г добре промитого і прожареного піску додають 5 

г сиру. Потім вміст ретельно перемішують скляною паличкою та відкритий 

бюкс поміщають в сушильну шафу з температурою (102±2) 
о
С. Після 

закінчення 2 год. бюкс виймають з сушильної шафи і охолоджують у 

ексикаторі 40 хв. і зважують. Масову частку сухої речовини С, % обчислюють 

за формулою:  

С = (М – М1) / Мо *100, 

де Мо – маса бюксу з піском і скляною паличкою, г; М – маса бюксу з піском, 

скляною паличкою і наважкою досліджуваного продукту до висушування, г; М1 

– маса бюксу з піском, скляною паличкою і навішуванням досліджуваного 

продукту після висушування, г. 

Визначення масової частки солі визначають за ГОСТ 3627. З сиру 

зрізають поверхневий шар товщиною до 10 мм. Пробу протирають через 

тертку, поміщають у фарфорову ступку і старанно перемішують. Зважують від 

1,8 до 2,2 г сиру, з похибкою не більше 0,001 і переносять в конічну колбу. У 

колбу піпеткою додають 25 см азотнокислого срібла, потім за допомогою 

градуйованого циліндра додають 25 см нітратної кислоти і ретельно 

перемішують. Суміш нагрівають у витяжній шафі до кипіння, додають 10 см 

розчину марганцевокислого калію і підтримують суміш у слабо кип‘ячому 

стані. Якщо реагуюча суміш змінює забарвлення від темно-коричневого до 

світло-жовтого або стає безбарвна, то додають ще розчин марганцевокислого 

калію в обсязі від 5 до 10 см. Наявність зайвої кількості марганцевокислого 

калію показує, що відбулося повне розкладання органічних речовин. Зайву 

кількість видаляють, додаючи щавлеву кислоту або глюкозу до зникнення 
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коричневого забарвлення. Потім в колбу із сумішшю доливають 100 мл 

дистильованої води і 2 мл залізо-амонійних квасців і ретельно перемішують. 

Надмірна кількість азотнокислого срібла титрують розчином роданистого калію 

або амонію до тих пір, поки не з‘явиться забарвлення червоно-коричневого 

кольору, не зникаюче упродовж 30 с.  
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ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕК У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 

 

У наукових публікаціях і дослідженнях потенційно небезпечні фактори, 

що можуть виникнути в процесі виробництва, класифікуються за такими 

напрямами [1]: 

– мікробіологічні та біологічні небезпеки, пов‘язані з переробленням 

тваринницької продукції від тварин, які хворіли на різні хвороби і не були 

своєчасно вилікувані (м‘ясо, молоко); 

– хімічні, пов‘язані з використанням різних хімічних засобів, 

антибіотиків, гормональних препаратів тощо. Сюди ж варто віднести і 

використання при виробництві готової продукції різних синтетичних добавок 

(барвники, консерванти, антиокислювачі, загусники і стабілізатори, 

емульгатори, підсилювачі смаку, підсолоджувачі-розпушувачі тощо (які 

шифруються літерою Е); 

– фізичні, пов‘язані з потраплянням різних сторонніх предметів у 

сировину або готову продукцію в процесі її виготовлення. 

Варто звернути увагу на те, що вже тривалий час фізичні небезпеки 

мають не випадковий характер, а пов‘язані зі свідомою фальсифікацією 

виробниками харчових продуктів. Практично всі існуючі способи 

фальсифікації відомі, як відомі і способи їх викриття. Не вдаючись до їх 

повторного перерахування, зазначимо лише, що суть фальсифікації зводиться 

до заміни натуральної сировини низькоякісною або наповнювачами, які 

додають об‘єму і ваги, але є некорисними і навіть небезпечними для споживача. 

Причому це стосується харчової продукції, алкогольних напоїв, коньяку, вина, 

пива, соків, кави, чаю, какао та шоколаду, смако-ароматичних речовин, що 

використовуються при приготуванні та вживанні їжі. І якщо про пряму 

фальсифікацію продукції споживача жодним чином не інформують, то про 
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використання різних синтетичних добавок згідно з вимогами 

Держспоживстандарту України повідомляють дуже дрібним шрифтом та 

відповідним маркуванням, у якому може розібратися лише фахівець.  

Постійне вживання такої харчової продукції провокує роздратованість, 

хворобливість, непевність у завтрашньому дні, значне зниження імунітету, 

депресивність. Зрозуміло, що певна вина за такий стан людини лежить і на 

складних та мінливих умовах життя, але значна частина – це наслідки 

неякісного, а нерідко й небезпечного для здоров‘я харчування. 

 

Список використаної літератури: 

1. Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). URL: 

https://ua.ikmj.com/haccp/ 

 

Глущенко Олександр Сергійович, 

Думанська Наталія Олександрівна  

Науковий керівник – асистент Гук О.П. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

При споживанні харчових продуктів виявляється їх споживна цінність 

або корисність, яка обумовлена їх хімічним складом та комплексом 

властивостей. Наукова дисципліна, предметом якої є споживна цінність товарів. 

– товарознавство.   

Поживна цінність тим вища, чим більше вона задовольняє потребу 

організму в харчових, смакових речовинах і чим повніше відповідає принципам 

раціонального, збалансованого, повноцінного і адекватного харчування, тобто 

якості харчування. 

Калорі йність їжі або енергетична цінність харчових продуктів – кількість 

енергії, яка утворюється при окисненні жирів, білків, вуглеводів, що міститься 

у продуктах харчування, і витрачається на фізіологічні функції організму [1].  

Калорійність – важливий показник харчової цінності продуктів, 

вимірюється в кілокалоріях (ккал) або в кілоджоулях (кДж). Одна кілокалорія 

дорівнює 4,184 кілоджоуля. Енергетична цінність 1 г білка становить 4 ккал 

(16,7 кДж), 1 г жиру – 9 ккал (37,7 кДж), 1 г вуглеводів – 3,75 ккал (15,7 кДж).  

Харчові продукти забезпечують постійну фізіологічну потребу людини в 

поживних речовинах, які необхідні для нормальної життєдіяльності, а відтак, 

вони мають харчову (поживну) цінність. Харчова цінність продуктів, а також їх 

якість дуже тісно пов‘язані. Будь-які зміни у якості продукті викликають 

відповідні зміни його харчової цінності [2].  

В сучасному товарознавстві виділяється ряд вимог, які обумовлюють 

комплексну оцінку споживної цінності товарів. До них відносяться: біологічна 

цінність продукту, його фізіологічна, лікувально-профілактична цінності, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
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доброякісність та нешкідливість товару, а також його органолептична та 

енергетична цінність. 

Біологічна цінність продукту характеризується вмістом у ньому ряду 

біологічно активних речовин, серед яких слід виділити незамінні амінокислоти, 

поліненасичені жирні кислоти, вітаміни, мінеральні речовини тощо. 

Фізіологічна та лікувально-профілактична цінність товарів зумовлені 

дією речовин, які містяться у його складі, на організм людини – на стан її 

нервової, серцево-судинної та травної систем.  

Безпека та доброякісність продуктів визначаються відповідністю 

органолептичних, а також фізико-хімічних показників якості товарів нормам, 

які чітко визначені діючими стандартами та технічними умовами. Крім того, 

ключовим моментом є нешкідливість продуктів – тобто відсутність в них 

шкідливих для організму людини речовин [3]. 

Для здійснення органолептичної оцінки якості продуктів важливу роль 

відіграють їх зовнішній вигляд, консистенція, смак та запах, аромат і ступінь 

свіжості, стан консистенції. Органолептична оцінка товару – це суб‘єктивний 

показник, який повинен бути визначений із залученням декількох експертів та 

проводитися чітко за вимогами передбачених нормативних документів для 

конкретної групи товарів. 

Ключовим аспектом, який впливає на визначення споживних 

властивостей продуктів, є їх корисність, яка обумовлюється їх хімічним 

складом, а також комплексом їх властивостей. Якщо здійснити спробу 

узагальнення біологічної, фізіологічної, органолептичної та енергетичної 

цінності, а також безпеки конкретного харчового продукту, можна дійти 

висновку, що споживна цінність товару характеризується вмістом у продукті 

поживних речовин, їх співвідношенням, здатністю до засвоюваності, 

спроможністю до утворення енергії, а також відсутністю шкідливих речовин, 

патогенних або хвороботворних мікроорганізмів або інших сторонніх 

недопустимих домішок. 

Таким чином, споживні властивості харчових продуктів є показником 

якості раціонального харчування людини, яке забезпечує організму людини 

правильне функціонування, високий рівень працездатності та активності, 

збереженню фізичного здоров‘я. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ХАССП НА 

МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

Особливістю малих та середніх підприємств є те, що типові малі та 

середні підприємства зазвичай мають обмежені ресурси (персонал, час, 

кваліфікація, досвід, технічна компетентність та фінанси). В контексті НАССР 

особливе значення має технічна компетентність, необхідна для розроблення 

системи. Знання з методології ХАССП, яких можна набути під час навчання, 

повинні бути обов'язково підкріплені відповідними знаннями у сфері 

мікробіології та харчової хімії [1]. Іншим і, можливо, найбільш важливим 

порівняно з відсутністю технічних знань чинником є те, що сам цей факт часто 

навіть не усвідомлюється. Така самовпевненість може бути особливо 

небезпечною, якщо підприємство функціонує протягом багатьох років. 

Відносно невелика кількість працівників дозволяє всю «глибину» та «ширину» 

організації представити у вигляді однієї команди, досягаючи при цьому більш 

високого ступеня причетності до спільної справи. Досить часто менеджери 

малих та середніх підприємств проходять свій шлях нагору, починаючи роботу 

з виробничих ділянок, і таке знання виробничих процесів «з перших рук» 

прискорює та полегшує процес аналізування небезпечних чинників, визначення 

критичних точок тощо. В той же час чим менше малих та середніх підприємств, 

тим складніше вивільнити співробітників для участі у робочих зустрічах групи 

ХАССП. Доводиться зменшувати склад групи до мінімальної кількості осіб та 

залучати до її роботи інших учасників за необхідності. Для дрібного бізнесу 

такий підхід все одно не вирішує проблеми, оскільки лише для ядра групи 

НАССР може бути необхідно більше половини всієї робочої сили. В таких 

обставинах необхідні новаторські методи командної роботи, залучення 

зовнішніх експертів тощо.  
Технічні перешкоди є не єдиною перепоною до успішного запровадження 

ХАССП. Досвід свідчить, що головною проблемою є розробка такої системи, 
яка буде справді працювати в реальних виробничих умовах; але така система 
майже невідворотно потребуватиме змін в культурі праці, «кліматі» 
підприємства. Фактично в контексті безпечності харчових продуктів 
найважливіші люди – це виробничий персонал (оператори), які контролюють 
критичні точки. Але ці посади, як правило, є найбільш низькооплачуваними, 
недооціненими та найменш мотивованими. НАССР передбачає шлях 
удосконалення організації, заснований на залученні та подальшій причетності. 
Якщо операторам, по-перше, пояснили, що вони відповідають за критично 
важливий процес, по-друге, попросили приєднатися до команди для розробки 
стратегії вирішення цього завдання, і, по-третє, їм допомогли написати реальні 
процедури їхньою «мовою», то це суттєво підвищить їх мотивацію та 
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відповідальність при повсякденному виконанні процедур забезпечення 
безпечності харчових продуктів [2]. Така участь в технологічних змінах та 
делегування контролю тим, хто має безпосереднє відношення до виробничого 
процесу, є рушійним механізмом запровадження необхідних змін та важливою 
умовою успішного запровадження ХАССП [3]. В цьому контексті 
спостерігається така закономірність: чим більше підприємство, тим складніше 
ініціювати та підтримувати такого роду зміни в культурі виробництва та 
відносинах між людьми. Тут малі та середні підприємства з їх менш 
формальними структурами управління та більш простими каналами комунікації 
мають очевидну перевагу. Чим менше підприємство, тим вірогідніше, що всі 
особи, які мають відношення до ХАССП, володіють практичним досвідом, що 
підвищує можливості команди розробити таку систему, до якої виробничий 
персонал та управлінська ланка будуть однаково причетні та зацікавлені в 
підвищенні ефективності іі функціонування.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СВІЖОСТІ М’ЯСА ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ 

 
У сучасних умовах ринкових відносин і зростання споживчого попиту на 

м'ясні продукти виникає потреба щодо підвищення вимог до їх якості та 
безпечності. В останні роки ця проблема стає ще більш актуальною. За даними 
ВОЗ у світі щорічно гине близько двох мільйонів людей саме через біологічне 
та хімічне забруднення продуктів [1]. Особливо це стосується продуктів 
тваринного походження – м‘яса та м‘ясних продуктів, оскільки вони можуть 
бути причиною виникнення харчових отруєнь та токсикоінфекцій. Контроль 
якості м'ясних продуктів – це питання завжди буде актуальним.  

З розвитком ринкової економіки в м'ясній промисловості стало більше 

можливостей фальсифікацій – не регламентовано використовуються 

«замінники м'яса», неякісна низькосортна сировина, субпродукти і т. д. Ці 

продукти підлягають ретельному санітарному контролю на кожному етапі 

технологічного процесу (забою, виробництві, транспортуванні, зберіганні та 

реалізації). Забезпечити контроль якості цих продуктів можливо завдяки 
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комплексному підходу до цієї проблеми, тобто потрібно проводити комплексне 

дослідження, яке має бути направлене на виявлення мікробіологічних, 

органолептичних та фізико-хімічних показників у продукті. 

Всі показники визначаються нормативними документами, орієнтованими 

на міжнародні та європейські стандарти на дані продукти. Це є складовою 

частиною системи технічного регулювання та забезпечення якості продукції, 

що реалізовується на ринках України [2]. 

При органолептичній оцінці вид і колір м'язів на розрізі визначають в 

глибинних шарах м'язової тканини на свіжому розрізі м'яса. При цьому 

встановлюють наявність липкості, а також зволоженість поверхні м'яса на 

розрізі шляхом прикладання до розрізу шматочка фільтрувального паперу. Для 

визначення консистенції на свіжому розрізі тушки або досліджуваного зразка 

легким натисканням пальця утворюють ямку і стежать за її вирівнюванням. 

Встановлюють запах поверхневого шару тушки або досліджуваного зразка. 

Потім чистим ножем роблять розріз і відразу ж визначають запах в глибоких 

шарах. При цьому особливу увагу звертають на запах м'язової тканини, яка 

прилягає до кісток. 

Основними видами дефектів м'яса є кисле бродіння, гниття, пліснявіння, 

забарвлення за рахунок пігментоутворюючих мікроорганізмів, ослизніння та ін. 

При закисанні м'яса або бродінні, виявляються кислоутворюючі бактерії, 

різні кислоти, аміак, азотисті основи. Ознаками цього дефекту є блідість 

м'язової тканини, сіро-біле забарвлення, розм'якшена консистенція, кислуватий 

неприємний запах. Реакція м'яса кисла – рН 5,4-5,6. В мазках виявляється, в 

основному, кокова мікрофлора. У початковій стадії процесу м'ясо не є 

небезпечним для людини, але в подальшому розвивається гнильна мікрофлора, 

під впливом якої утворюються токсичні аміни, сірководень, аміно-аміачний 

азот, кетокислот, оксикислоти. Неприємний запах м'яса не зникає при 

провітрюванні. 

Розвиток коків починається при температурі близько 5 °C. Слиз видно 

візуально, коли на 1 см поверхні налічується 107 мікроорганізмів, м'ясо стає 

блідим, а потім набирає зеленуватого відтінку. З'являється неприємний запах. 

Гниття м'яса – це процес розпаду білкових речовин під впливом 

мікроорганізмів. При оцінці м'яса виходять з того, що м'ясо з ознаками гниття 

не придатне для споживання в їжу. Висновок повинен бути підтверджений 

лабораторно: вказуються виявлені хімічні продукти розпаду, гнильні 

мікроорганізми. 

Запліснявіння м'яса виникає в умовах високої вологості і поганої 

вентиляції. На поверхні м'яса утворюються білі, темно-зелені, моховидні, чорні 

колонії. При поверхневому ураженні м'яса рекомендується обробка 20 % 

розчином хлориду натрію або 3% розчином оцтової кислоти, після чого м'ясо 

придатне для споживання в їжу. При глибокому ураженні цвіллю м'ясо підлягає 

технічній утилізації або знищення [3]. 

Виявлення амоніаку у м‘ясі та субпродуктах свідчить про псування м‘яса 

у результаті ферментативних чи мікробіологічних процесів. Для визначення 

амоніаку використовують реакцію Ебера та реакцію з реактивом Нестлера. 
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Принцип реакції Ебера в тому, що амоніак, який утворюється за рахунок 

білкового азоту, у присутності хлороводневої кислоти утворює білий дим 

амоній хлориду. Печінка та нирки дають позитивну реакцію на амоніак навіть у 

свіжому вигляді. Солонину та консервоване м‘ясо досліджувати за допомогою 

реакції Ебера не можна бо триметиламін, що міститься в них, реагує з 

реактивом, як і амоніак. 

Пероксидаза – це фермент, який присутній у тканинах і рідинах живих 

організмів. У м‘ясі та субпродуктах після забою тварин кількість пероксидази 

зменшується, а у зіпсованому м‘ясі вона відсутня. Таким чином, свіже м‘ясо дає 

позитивну реакцію на пероксидазу, а несвіже – негативну. Принцип методу 

визначення пероксидази ґрунтується на окисненні бензидину пероксидом 

водню у присутності пероксидази з утворенням продуктів, забарвлених у 

голубувато-зелений колір, який поступово переходить у буро-коричневий. 

При псуванні м‘яса, субпродуктів та м‘ясних виробів виділяється 

сірководень. Принцип методу ґрунтується на утворенні плюмбум сульфату у 

результаті реакції між сірководнем, що утворюється при гідролітичному 

розкладанні білків, які містять сірковмісні амінокислоти та плюмбум ацетатом. 

При проведенні реакції виявляється чорна пляма на папері, що змочений 

плюмбум ацетатом [4]. 
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ЗАГРОЗИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ВИПУСКОМ ФАЛЬСИФІКОВАНОЇ 

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧАМ 

 

В останні роки значного інтересу з боку громадськості набули результати 

лабораторних досліджень готової харчової продукції, а також продовольчої 

сировини, які в останні роки отримали значне поширення на телебаченні та 

сторінках популярних газет [1, 2]. Також інформація з цього питання 
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публікується, як правило, в науковій літературі, відображається у звітах 

науково-дослідних установ за результатами проведених досліджень. 

Цю ситуацію можна пояснити тим, що фальсифікація харчової продукції 

набула масового характеру, про неї знають як виробники, так і споживачі, 

однак реальні кроки з боку держави щодо її докорінного покращення не 

здійснюються. А тому створюються нові громадські організації й тестувальні 

лабораторії, які проводять незалежну експертизу харчової продукції й у разі 

виявлення значних відхилень від нормативних вимог, з одного боку, 

намагаються поінформувати про це якнайширше коло споживачів з метою 

недопущення придбання ними неякісної та небезпечної продукції, а з іншого – 

доводять до відома встановлені факти з метою припинення випуску такої 

продукції або ж закриття виробництва взагалі. 

Проблема випуску неякісної та небезпечної продукції відома багатьом, 

однак як така продукція впливає на стан людини та її здоров‘я знає обмежене 

коло осіб, оскільки така інформація публікується вкрай рідко. Найбільш 

негативний вплив на людину здійснює вживання фальсифікованих алкогольних 

напоїв, а також неякісної та небезпечної продукції, що супроводжується 

харчовими отруєннями різної тяжкості, включаючи й смертельні випадки. 

Зокрема, згідно зі статистичною звітністю, унаслідок випадкового отруєння та 

дії алкоголю в 2015 р. було зафіксовано 15,5 тис. смертей, у 2016 р. – 28,5, у 

2017 р. – 10,2, у 2018 р. – 8,6 тис. смертей. Порівняно з 2015 р. у. значно зросла 

кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на хвороби ендокринної 

системи, розладу харчування та порушення обміну речовин – відповідно 272, 

596, та 530 тис. випадків. 

Отже, якщо кількість смертей від алкоголю в 2000-ні рр. зменшилася 

більш ніж утричі, то внаслідок недоброякісного харчування – збільшилась 

удвічі з середини і утримується на доволі високому рівні. 

Одним із найбільш дискусійних питань є проблема доцільності вживання 

харчової продукції, що виготовлена із використанням генетично 

модифікованих організмів (ГМО). Публікації, що стосуються цієї проблеми, 

суперечливі: одні з них лобіюють використання ГМО і стверджують, «що 

реальних науково обґрунтованих ризиків для довкілля та для здоров‘я людини 

від використання ГМО рослин поки що, на щастя, не відмічено», інші 

стверджують, що не існує абсолютно надійних методів перевірки на 

нешкідливість, а вживання продукції із модифікованими організмами пов‘язано 

з ускладненнями та серйозними непередбачуваними проблемами і розладами 

для людини. При цьому зазначається, що негативні наслідки вживання 

продукції із ГМО людиною, зокрема вплив на генетичний апарат і 

народжуваність, можуть накопичуватися і передаватися через механізм 

спадковості. 

Необхідно підкреслити, що найбільш виваженою точкою зору в цьому 

питанні є та, що ґрунтується на досвіді європейських країн, де в законодавчому 

порядку закріплена вимога маркувати продукцію, вироблену із використанням 

модифікованих організмів, якщо їх частка перевищує 0,9 %. У цьому випадку 

відповідальність за вживання продукції із ГМО перекладається на споживача. 
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В Україні ця проблема на законодавчому рівні вирішена, однак на рівні 

практичної реалізації поки що перебуває в «підвішеному» стані. Це 

пояснюється як незначною кількістю лабораторій, що можуть проводити 

аналізи на наявність ГМО в продуктах харчування, так і несанкціонованим 

поширенням ГМО рослин в сільському господарстві. Це виводить проблему на 

зовсім інший рівень: як об‘єктивно оцінити стан із розповсюдженням таких 

організмів та що і як можна зробити, щоб виправити загрозливу ситуацію у 

випадку її підтвердження. 
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ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПОЛІМЕРІВ 

 

Одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу є 

створення полімерних матеріалів. Серед методів дослідження полімерів 

важливе місце належить теплофізичним методам, які дозволяють вивчати 

особливості теплового руху в полімерах, термічні характеристики переходів, 

теплові процеси, які проходять при прикладанні механічних навантажень до 

полімерів, і інші властивості і процеси. Серед теплових методів дослідження 

полімерів поширені методи дослідження теплового розширення. Вимір 

теплового розширення полімерів використовується для виявлення й 

ідентифікації температурних переходів, для вивчення динаміки таких процесів 

у полімерах, як плавлення, кристалізація, полімеризація, а також для 

встановлення рівнянь стану. 

B останні роки диференціальний термічний аналіз (ДТА) одержав широке 

розповсюдження у фізико-хімічних дослідженнях полімерів. Принцип цього 

методу полягає у вимірюванні температурної залежності різниці температур 

досліджуваного зразка й термічно-інертної порівняльної речовини при 

безперервному нагріванні або охолодженні. Метод ДТА застосовується для 

реєстрації термічних переходів, при яких змінюються або фазові переходи, або 

теплоємність речовини. Типовий прилад для ДТА складається із блоку з 

гніздами для зразка й інертної речовини, електропечі й реєстратора 

температури й різниці температур. 

Спроби підвищити точність визначення теплових ефектів методом ДТА й 

наблизити її до точності калориметричних методів привели до розвитку 

динамічної калориметрії. Динамічні калориметри, застосовувані в цей час для 

http://www.medved.kiev.ua/arh_natr)Ris_2007/n072_4tb,HTM
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дослідження полімерів, можна розділити на дві групи. Принцип роботи 

калориметрів першої групи заснований на реєстрації теплових потоків, що 

надходять у зразок в процесі безперервного нагрівання. На відміну від 

звичайного ДТА при використанні калориметрів ця реєстрація здійснюється 

поза зразком. До другої групи відносяться прилади, робота яких заснована на 

автоматичній компенсації виникаючої різниці температур між вимірювальним 

й порівняльним гніздами. Для підвищення точності визначення теплових 

ефектів методом ДТА й використання його для кількісного визначення 

теплоємності необхідно виконувати наступні вимоги: диференціальна 

термопара, що реєструє різницю температур між досліджуваними і 

порівняльними речовинами, повинна бути розташована поза цими речовинами 

й строго зафіксована стосовно тримачів зразка й еталона й стосовно джерела 

тепла; повинна бути забезпечена стабільність і відтворюваність температурної 

програми у всіх дослідах. Виходячи із цих вимог, на основі звичайних приладів 

для ДТА була розроблена велика кількість приладів, що відрізняються 

конструкцією гнізд і способами фіксації в них термопар. На основі методу 

діатермічної оболонки були розроблені автоматичні калориметричні установки 

для дослідження теплоємності й теплових ефектів у полімерах. В 

калориметричному блоці розташовувались два або чотири циліндричні 

мікрокалориметричні гнізда, що включають в себе керамічні оболонки малої 

теплопровідності з розташованими на їхніх поверхнях термобатареями, що 

містять зазвичай 100-150 диференціальних термоспаїв. Звичайні розміри гнізд 

0,5-3 см
3
. Температурний інтервал роботи від -180 до +300 °С. Типові 

швидкості нагрівання 1-5 °С/хв. Точність визначення теплоємності й теплових 

ефектів на зразках масою 0,5-1,0 г становить (2-3) % [1]. 

Для вивчення процесів, що супроводжуються малими тепловими 

ефектами або, що характеризуються малою тепловою потужністю, 

застосовуються мікрокалориметри. Для дослідження полімерів в останні роки 

стали широко використовуватися мікрокалориметри типу Кальве. Ці 

калориметри, робота яких основана на методі реєстрації теплових потоків 

диференціальними термобатареями, мають високу чутливість (по температурі – 

до 106 °С, по тепловому потоку – до 107 Дж/с і вище), що дозволяє вивчати 

процеси тривалістю в кілька годин або навіть десятків годин при загальному 

тепловому ефекті близько 1 Дж. Типовий калориметр, робота якого заснована 

на цьому методі, складається з масивного блоку, у двох симетричних 

циліндричних порожнинах якого розташовані мікрокалориметричні гнізда 

також циліндричної форми, відділені від поверхні порожнини повітряними 

зазорами. Уся бічна поверхня гнізд покрита спаями термопар. Спаї 

протилежного знаку перебувають на поверхні порожнини блоку. Залежно від 

призначення калориметра батареї можуть містити від сотень до тисяч термопар. 

Термобатареї гнізд з'єднані за диференціальним принципом: в одному із гнізд 

проводиться вивчення теплового явища, а інше гніздо є «свідком». 

Для реєстрації теплових процесів, що супроводжують механічні 

деформації твердих тіл, використовують два типи вимірів. Перший пов'язаний з 

реєстрацією температурних змін у процесі деформації, а другий полягає в 
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прямому калориметруванні виникаючих при цьому теплових ефектів. При 

розумному виборі розмірів зразка пружна деформація полімерів, 

супроводжується зміною температури порядку 10
-1

-10
-2 
˚С і це, зазвичай, 

відповідає тепловим ефектам порядку 10
-3

 Дж. Найпростіший спосіб реєстрації 

температурних змін при деформації твердих тіл полягає у використанні 

термопар. Уперше цей спосіб був застосований Джоулем при дослідженні змін 

температури в каучуках і металевих дротах, з тих пір неодноразово 

застосовувався для цих цілей. Застосування термопар дозволяє надійно 

зафіксувати зміни температури в соті частки градуса. Слід визнати, що більш 

перспективними для розвитку деформаційної калориметрії полімерів є не газові 

калориметри, а калориметри, робота яких заснована на методі Тіана-Кальве. 

На відміну від газових калориметрів теорія калориметрів типу Тіана-

Кальве добре розроблена і продовжує розвиватися, вже зараз існують надійні 

методи відновлення дійсних термокінетичних кривих швидких процесів на 

підставі записаних кривих. 

Полімери є поганими провідниками тепла, тобто мають низьку тепло- і 

температуропровідність. Експериментальні методи визначення 

теплопровідності полімерів можуть бути розділені на дві групи. До першої 

групи відносяться методи, засновані на закономірностях стаціонарного, а до 

другої – нестаціонарного теплового потоку. Температуропровідність 

безпосередньо може бути визначена лише в нестаціонарних теплових режимах. 

Хоча тепло- і температуропровідність зв'язані простим співвідношенням, 

методи їх вимірювання принципово різняться. Для визначення 

теплопровідності необхідно одержати абсолютне або порівняльне значення 

теплового потоку, у той час як для визначення температуропровідності досить 

одних лише температурних вимірів. 
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ПЕРЕДУМОВИ І ЧИННИКИ, ЩО ПРОВОКУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО 

І РЕАЛІЗАЦІЮ НЕЯКІСНОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХАРЧОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

Масова реалізація фальсифікованих та недоброякісних продуктів 

харчування на продовольчих ринках України спонукає до виявлення та 

систематизації основних факторів, що попереджують це явище, та пошуку 

точок дотику, впливаючи на які різними заходами та інструментами, можна 

https://works.doklad.ru/view/YsmrCQhEe_Q/3.html
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домогтися кардинального покращення ситуації [1]. На нашу думку, ці чинники 

доречно представити в такій послідовності: 

1. Документами, що регулюють створення та виробництво харчової 

продукції в Україні, є нормативна (стандарти, технічні умови, методичні 

вказівки тощо) та технологічна документація (рецептури, технологічні 

регламенти та інструкції, технічні описи тощо). Цим самим фактично 

поставлено в рамки закону існування нормативних документів, що регулюють 

показники якості та безпечності харчової продукції, кількох рівнів та з різним 

ступенем правової відповідальності за їх дотримання. Серед них – технічні 

умови на виробництво продукції (можуть коригуватися самими виробниками 

щодо рецептури продукції); стандарти різного правового статусу (державні, 

гармонізовані з європейськими нормативними документами), дотримання 

вимог яких є обов‘язковою умовою, але впровадження їх у виробництво – 

добровільна справа виробника; технічні регламенти є нормативними 

документами прямої дії, тобто введення їх у дію постановою Кабінету 

Міністрів України має своїм наслідком безумовне виконання всіма 

виробниками передбачених ними вимог; закони на окремі харчові продукти є 

документами прямої дії. Оскільки при виробництві традиційних та створенні 

нових продуктів харчування широко використовуються нормативні документи 

з низьким правовим статусом, логічним наслідком цього є випуск 

фальсифікованої продукції, яка навіть за формальними ознаками не відповідає 

нормативним параметрам. 

2. Основні зусилля щодо контролю за випуском харчової продукції 

перенесено на кінцеву ланку – вироблену готову продукцію, коли практично 

нічого виправити вже неможливо; затрачена сировина, праця, енергія та інші 

складники виробничого процесу повинні бути компенсовані фінансово, шляхом 

реалізації товару. Про важливість вхідного контролю, тобто контролю за якістю 

та безпечністю продовольчої сировини, що надходить на переробку, може 

свідчити такий факт. Балтський і Хорольський комбінати дитячого харчування 

для виготовлення своєї продукції заготовляють молочну сировину в екологічно 

чистих зонах, де випасається молочне поголів‘я. Але навіть за таких умов 

практично половина заготовленої молочної сировини за своїми показниками не 

може бути прийнята для виробництва продуктів дитячого харчування, а тому її 

використовують на інші цілі. 

3. Чинна база національних стандартів зорієнтована переважно на оцінку 

показників якості й безпечності кінцевої продукції сільського господарства і 

харчової промисловості (аграрна сировина і харчові продукти), а не на 

забезпечення стандартизації та дотримання технологій їх вирощування і 

виробництва. 

4. Вимоги чинної бази вітчизняних стандартів, що включає понад 80% 

негармонізованих нормативних документів (республіканських, колишніх 

союзних та міждержавних стандартів СНД), непорівнянні, а нерідко й несумісні 

з вимогами нормативної бази ЄС та СОТ. Інструментом подолання такої 

невідповідності виступає повторна сертифікація продукції, що експортується за 

кордон. 
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Необхідно підкреслити, що в сучасних умовах надзвичайно ефективним 

важелем виправлення згаданої ситуації виступає розроблення, створення та 

сертифікація систем управління якістю (безпечністю, екологічного управління) 

на підприємствах харчової промисловості. 

5. Висока зношеність технологічного устаткування на багатьох 

вітчизняних підприємствах харчової промисловості та тривалий термін 

використання застарілих технологій об‘єктивно гальмує впровадження 

інноваційних методів перероблення аграрної сировини та випуску сучасного 

асортименту харчової продукції. 

7. За оцінками іноземних фахівців, необізнаність та невміння вітчизняних 

виробників та споживачів використовувати технічне регулювання як дієвий 

інструмент під час виробництва, оцінювання та вибору продукції призводить до 

виникнення на національному ринку таких суттєвих ризиків: 

– гальмування процесу просування новітніх технологій; 

– появи небезпечної продукції; 

– відсутності або обмеженості інформування виробників щодо технічних 

регламентів, стандартів та процедур оцінювання відповідності, які вводяться 

торговими партнерами. 

Як наслідок – унеможливлення вчасного реагування на жорсткі вимоги, 

що встановлюють країни-імпортери, та низька конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

Одним з головних завдань держави у галузі забезпечення населення 

продовольством є гарантування його якості та безпечності. Олієжирова 

промисловість входить до складу харчової промисловості України та займає 

одне з провідних місць не лише у формуванні внутрішнього ринку 

продовольства, але й у структурі її валютних надходжень, є однією з найбільш 

інвестиційно привабливих галузей української промисловості. Олієжирова 

промисловість Україні є чи не найдинамічнішим сектором АПК держави, 

демонструючи високі темпи щорічного зростання.  

Звичайно, вибіркові та навіть і тотальні випробування кінцевого продукту 

або напівфабрикатів не можуть гарантувати безпечність продукції, проте 
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суттєво ускладнюють технологічний процес і збільшують вартість 

виробництва.  

Система аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. HACCP – 

Hazard Analysis Critical Control Point) – є науково обґрунтованою системою, що 

дозволяє створити на підприємстві умови для виробництва безпечної продукції 

шляхом визначення (ідентифікації) і контролю небезпечних чинників. Система 

НАССР є системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела 

свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. Система НАССР 

не є системою відсутності ризиків. Вона розрахована на зменшення ризиків 

щляхом їх контролю. Аналіз ефективності впровадження HACCP в оліє-

жировій галузі допоміг би керівникам правильно оцінити переваги та 

стимулювати впровадження системи. Систему управління безпечністю 

продуктів харчування на основі принципів НАССР в своїх роботах 

висвітлювали вчені України: Ж.Т. Ахметова, П.Т. Саблук, А.Н. Мамцев, О.В. 

Замятина, В.В. Власенко та ін. [1-5], але, незважаючи на це, проблема потребує 

подальшого вирішення.  

На сучасному етапі необхідність впровадження НАССР зумовлена 

потребами міжнародного та вітчизняного ринку харчових продуктів, вимогами 

законодавства та споживачів. Застосування системи дозволить оптимізувати 

технологічні  та допоміжні процеси, випускати стабільно безпечний, якісний 

продукт. Умовами експорту продукції на ринок ЄС є відповідність продукції 

вимогам харчового законодавства ЄС. Для цього потрібно гармонізувати 

українське та європейське харчове законодавства, забезпечити відповідність 

діяльності українських контрольних органів з безпечності харчових продуктів 

європейським вимогам щодо діяльності таких органів а також відповідність 

операторів ринку вимогам законодавства. 

Для впровадження системи НАССР виробники повинні досліджувати не 

тільки їх власний продукт і методи його виготовлення. Постає завдання 

застосовувати такі ж вимоги і до постачальників сировини і допоміжних 

матеріалів, системи дистрибуції та роздрібної торгівлі.  

НАССР може інтегруватися в загальну систему управління, достатньо 

органічно поєднуючись з іншими управлінськими концепціями – управління 

якістю (стандарти ISO серії 9000), управління довкіллям (стандарти ISO серії 

14000) тощо. У групу, відповідальну за розробку системи НАССР, повинні 

входити спеціалісти різних галузей, таких як мікробіологія, хімія, технологія 

виробництва, забезпечення якості. При розробці системи НАССР команда 

експертів використовує ряд принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й 

аналіз небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва 

харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи 

відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні 

небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У 

результаті аналізу небезпечних чинників визначаються критичні точки 

контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також 

процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР 
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залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що 

система працює.  

Метою плану НАССР є контроль всіх небезпечних факторів, які з 

достатньою імовірністю можуть загрожувати безпеці харчових продуктів. Такі 

небезпечні чинники можна розділити на три групи: біологічні, хімічні та 

фізичні. В ДСТУ ISO 22000:2007 небезпечний чинник харчового продукту (food 

safety hazard) визначається як біологічний, хімічний або фізичний агент у 

харчовому продукті або стан харчового продукту, що потенційно може 

спричинити негативний вплив на здоров'я. Згідно стандарту до небезпечних 

чинників харчових продуктів відносять алергени. Харчовим продуктам можуть 

загрожувати небезпечні чинники біологічного походження. Їх джерелом може 

бути сировина, або вони можуть виникати на певних етапах технологічної 

обробки, що застосовується для виробництва кінцевого продукту. Біологічні 

чинники поділяються на такі групи: мікроорганізми, бактерії, віруси, паразити, 

гриби, дріжджі. Забруднення хімічного характеру може трапитися на будь-

якому етапі процесу виробництва та обробки. Хімічні речовини можуть бути 

необхідними та спеціально додаватися до деяких продуктів, наприклад, 

пестициди застосовуються у вирощуванні фруктів та овочів. Хімічні речовини 

не становлять небезпеки, якщо вони використовуються правильно або 

перебувають під контролем.  

Для впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів 

необхідне навчання фахівців робочої групи й осіб, відповідальних за здійснення 

оперативного контролю, коригування технологічної документації, іноді – 

заміни обладнання та перепланування приміщень. Використання системи 

НАССР дозволяє перейти від випробувань кінцевого продукту до розробки 

запобіжних методів забезпечення безпечності харчової продукції.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЦУКЕРОК ТА 

ШОКОЛАДУ 

 

Цукерки – група кондитерських виробів, які виготовляють на цукровій 

основі з різними наповнювачами. Більшість цукерок має мꞌяку, ніжну 

консистенцію, приємний аромат та ніжний смак, легко засвоюються 

організмом, проте вони висококалорійні. 

Шоколад – цукровий кондитерський виріб із шоколадної маси. 

Шоколадна маса – тонкоподрібнена кондитерська маса, отримана змішуванням 

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

використовуються для виробництва шоколадних виробів. Багато видів 

шоколадної маси включають інші  речовини, що поліпшують органолептичні 

властивості, склад і харчову цінність шоколаду: горіхи смажені терті і 

подрібнені, молоко і вершки сухі, молоко згущене, ізюм, фосфатиди, глюкозу, 

вафлі подрібнені, коньяк, лікер тощо. 

По причині широкої популярності даної групи товарів існує високий 

відсоток його фальсифікації на споживчому ринку. 

Якісна фальсифікація цукерок та шоколаду включає порушення 

рецептури, введення антиокислювачів, консервантів, барвників і 

ароматизаторів, підвищений вміст води, підвищену частку начинки. 

Порушення рецептурного співвідношення основних компонентів 

пов'язано із введенням у великих кількостях менш цінних компонентів і 

зниженням вмісту більш дорогих компонентів. У шоколадній масі знижують 

частку какао-масла і какао тертого за рахунок введення підвищеної кількості 

сухого і згущеного молока, вершків, ізюму, розтертих горіхів, цукатів, 

подрібнених вафель та ін. 

Для збільшення маси шоколаду можуть вносити підвищену кількість 

цукру, води. Оскільки вода у жировому середовищі шоколадної маси 

нерозчинна, тому попередньо вводять різні поверхнево-активні речовини 

(лецитин, фосфатидні та інші концентрати), що дозволяє збільшити вміст води з 

1 до 6-9 %. 

До шоколаду і шоколадних виробів можуть вводити замість какао-масла 

гідрогенізований жир або рослинний жир, замінники какао-масла. За такої 

фальсифікації шоколад буде мати параметри, характерні для кондитерських 

плиток, тобто матову поверхню, менш тверду консистенцію, розламування без 

характерного хрусту. Крім того, у ротовій порожнині натуральний шоколад 

тане швидко, не створюючи відчуття сальності. Натуральний шоколад, на 

відміну від фальсифікованого какао-порошком, містить менше білків (5-7 %) 

порівняно із фальсифікатом (20-25 %). 
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Процес виробництва цукерок-помадок складається із двох операцій: 

приготування помадкового сиропу і збивання помадки. Помадковий сироп 

готують переважно на основі попередньо підготовленого цукрового сиропу, 

який у спеціальному змішувачі періодичної або безперервної дії змішують із 

патокою або інвертним сиропом. Частка патоки в рецептурі повинна становити 

5-25 % від маси цукру, а частка інвертного сиропу – 3-12 %. Кількість патоки й 

інвертного сиропу змінюють залежно від призначення помадки й способу її 

формування. Наприклад, один зі способів фальсифікації при виробництві 

помадкового сиропу, помадкова маса якого призначена для формування 

размазуванням, додають менше патоки (5-12 %) або 3-8 % інвертного сиропу, а 

в помадкову масу, призначену для формування виливанням, вносять більше 

патоки (12-25 %) або 8-12 % інвертного сиропу. 

Сироп, у якому патоки міститься більше 35 % до маси цукру, практично 

зовсім не кристалізується при збиванні і не утворює помадки, адже містить 

велику кількість редукуючих речовин і декстринів, що підвищують в'язкість 

маси. Зниження кількості патоки до 5 % і менше призводить до утворення 

великих кристалів сахарози, наслідком чого є отримання помадки низької 

якості. 

В окремих випадках замість десертного за вищою ціною можуть 

продавати звичайний шоколад, що має нижчу ціну. З метою подовження 

термінів зберігання шоколаду іноді додають антиокислювачі без зазначення цієї 

інформації на маркуванні. 

Кількісна фальсифікація пов'язана зі значними відхиленнями параметрів 

маси вище гранично допустимих норм. 

Інформаційна фальсифікація шоколаду, цукерок  і шоколадних виробів 

здійснюється шляхом перекручування інформації, реклами. До інформаційної 

фальсифікації відносять також підробку сертифікату якості, митних документів, 

штрихового коду та ін. Виявляється така фальсифікація проведенням 

спеціальної експертизи. 
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ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ ВИПУСКУ 

ФАЛЬСИФІКОВАНОЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ Й БЕЗПЕЧНОСТІ 

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ СПОЖИВАЧАМ 

 

Посилення гостроти проблем, пов‘язаних із відставанням процесу 

реформування національної системи технічного регулювання, вимагає 

адекватної реакції органів державного управління щодо розроблення та 

реалізації низки заходів для їх успішного вирішення [1].  

Необхідно підкреслити, що якість і безпечність харчових продуктів – це 

категорії економічні, а отже, щоб забезпечити відповідність продукції вимогам 

нормативних документів найвищого правового статусу – законів, технічних 

регламентів, гармонізованих національних і національних стандартів – 

необхідно, щоб сировина та інші складники, технології її виробництва і 

кваліфікація обслуговуючого персоналу повною мірою відповідали сучасним 

нормативним вимогам. І хоча високоякісна продукція буде «по кишені» лише 

платоспроможним споживачам, свого споживача знайде і продукція нижчої 

якості, але доступна за ціною. А оскільки на рівні продукції, що випускається за 

технічними умовами, спостерігається найбільше випадків її фальсифікації, то 

якраз у цьому місці необхідно поставити надійний заслін. З цим пов‘язаний 

цілий комплекс проблем, що мусять знайти своє вирішення в ланцюзі 

«розроблення продукції → дегустація → постановка на виробництво → масове 

виробництво → реалізація → споживання», зокрема: 

– оскільки майже кожне підприємство розробляє свій власний асортимент 

продукції, що проходить затвердження через галузеві чи регіональні 

дегустаційні комісії, у складі яких представлені не лише провідні фахівці га-

лузі, але й представники дослідних і медичних установ, органів стандартизації, 

пов‘язаних із контролюванням якості та безпечності харчової продукції, то 

необхідно кардинально підвищити їх відповідальність за прийняття рішень про 

запуск продукції у виробництво; 

– зважаючи на неконтрольоване використання інгредієнтів штучного 

походження та наповнювачів, що являють собою подрібнені до мікронів різні 

складники тварин і птиці (шкіра, пір‘я, хрящі, міздра тощо), необхідно провести 

їх експертизу щодо харчової цінності, доцільності використання при 

виробництві продуктів харчування та винести мотивоване рішення (заборонити 

і припинити випуск, обмежити терміни використання, дозволити подальше 

використання); 

– посилити адміністративну і кримінальну відповідальність виробників за 

виробництво і збут фальсифікованої, неякісної та небезпечної продукції (крім 

штрафів і зупинки виробництва запровадити ліквідацію підприємства з цих 

мотивів без видачі повторних дозволів); 
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– активізувати інформаційно-роз‘яснювальну роботу серед населення 

щодо нормативної бази якості та безпечності харчової продукції, її виробництва 

на підприємствах із системами управління якості, безпечності з тим, щоб 

споживачі робили свідомий вибір при купівлі продуктів харчування; 

– узагальнити та систематизувати форми і методи боротьби з 

виробниками фальсифікованої, неякісної та небезпечної харчової продукції за 

кордоном, розробити заходи щодо їх адаптації до специфіки вітчизняних умов 

тощо. 

Беручи до уваги, що за роки ринкових трансформацій галузева наука, яка 

займалася проведенням спеціальних досліджень, створенням нових видів 

продукції та їх упровадженням у виробництво, за незначним винятком, 

припинила своє існування, а заводська – дуже помітно згорнула свою 

діяльність, постала гостра проблема створення галузевих лабораторій із 

розроблення й упровадження інноваційних видів харчової продукції, а також – 

у співдружності з підприємствами продовольчого машинобудування – 

процесових інновацій та їх апаратного оформлення. З метою інформування 

виробників про сучасні технологічні інновації, розроблені в Україні, доцільно 

створити «банк даних» Зважаючи на високу залежність якості харчової 

продукції від продовольчої сировини, необхідно активізувати пошуки, 

апробацію і масове використання достовірних методів проведення її експрес-

аналізів на вміст шкідливих залишків (агрохімікатів, важких металів, 

мікроелементів, радіонуклідів, патогенної флори), провести уточнення їх 

граничних концентрацій згідно з результатами останніх наукових досліджень 

тощо. 

Поглиблення інтеграційних процесів між Україною і ЄС має 

супроводжуватися подальшим реформуванням та зближенням національної 

системи технічного регулювання з європейською. В нинішніх умовах по різних 

складових технічного регулювання спостерігається неоднакове просування. 

Відсутність ефективної системи ринкового нагляду об‘єктивно спричиняє 

зниження відповідальності виробників перед споживачем, масовий випуск 

фальсифікованої, неякісної та небезпечної продукції.  

З метою адекватного реагування державних органів технічного 

регулювання на цю ситуацію та здійснення необхідних заходів щодо її 

виправлення було б доцільно організувати постійний моніторинг продовольчих 

ринків та створити міжвідомчу комісію, наділену необхідними 

повноваженнями. Її рішення правового, адміністративного й економічного 

характеру та їх реалізація могли б стати першими кроками на шляху створення 

та ефективного функціонування державного ринкового нагляду. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ  

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Одним з головних завдань держави у галузі забезпечення населення 

продовольством є гарантування його якості та безпечності. Вибіркові та навіть і 

тотальні випробування кінцевого продукту або напівфабрикатів не можуть 

гарантувати безпечність продукції, проте суттєво ускладнюють технологічний 

процес і збільшують вартість виробництва.  

Система аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. HACCP – 

Hazard Analysis Critical Control Point) – є науково обґрунтованою системою, що 

дозволяє створити на підприємстві умови для виробництва безпечної продукції 

шляхом визначення (ідентифікації) і контролю небезпечних чинників.  

Концепція НАССР була розроблена в 60-х роках спільними зусиллями 

компанії «Пілсбурі», Лабораторії збройних сил США і Національного 

управління з аеронавтики і космонавтики (NASA) під час роботи над 

Американською космічною програмою. Перед NASA стояло завдання 

розробити систему, що виключає можливість утворення токсинів у харчовій 

продукції, і, як наслідок, запобігти харчовим отруєнням. Для вирішення цієї 

проблеми була ініційована розробка концепції НАССР, представлена у 1971 р. 

на І Американській національній конференції з питань безпечності харчових 

продуктів. Після цього Управління США з контролю за харчовими продуктами 

і лікарськими засобами (United States Food and Drug Administration) стало 

вимагати застосування системи НАССРпід час виробництва рибних продуктів, 

а Департамент сільського господарства США при переробці м'яса та птиці. 

Національна академія наук США (НАУ США) в 1985 р., після проведення 

оцінки ефективності регулювання харчової промисловості США, 

рекомендувала всім регулятивним установам прийняти підхід НАССР і 

обов'язкове застосування системи для виробників харчових продуктів. 

Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародна продовольча та 

сільськогосподарська організація (FAO) також схвалили використання системи 

НАССР. З цього часу система НАССР поширилася практично на всі країни 

світу як засіб надійного захисту споживача. Обов'язкове запровадження НАССР 

вимагає законодавство США, Канади, Японії, Нової Зеландії, інших країн [1]. 

Система НАССР є системою управління безпечністю харчової продукції, 

яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. 

Система аналізу небезпек і критичних точок контролю забезпечує контроль на 

всіх етапах виробництва харчових продуктів, будь-якій точці процесу 

виробництва, зберігання та реалізації продукції, де можуть виникнути 

небезпечні ситуації. При цьому особлива увага спрямована на критичні точки, в 

яких всі види ризиків, пов'язані з використанням харчових продуктів, можуть 



188 

бути попереджені, усунені або знижені до припустимих рівнів внаслідок 

цілеспрямованих заходів. Для запровадження системи НАССР виробники 

зобов'язані не лише досліджувати свій власний продукт та засоби виробництва, 

але й використовувати цю систему та її вимоги до постачальників сировини, 

допоміжних матеріалів, а також системи оптової та роздрібної торгівлі. 

Система НАССР не є системою відсутності ризиків. Вона розрахована на 

зменшення ризиків щляхом їх контролю. Основними методами системи є аналіз 

ризиків та небезпек, визначення потенційних дефектів продукції по 

відношенню до виробничих факторів (критичні контрольні точки), 

профілактичний (превентивний) контроль, звітність та відповідальність.  

Відомо, що екологічний стан нашої держави змушує зосереджувати увагу 

на таких факторах, як якість сировини, контроль за станом її зберігання та 

переробки.  

 

Список використаної літератури: 

1. Трофимцева О. HACCP обов‘язкова для всіх: як та навіщо 

впроваджувати. URL: http://agroportal.ua/ua/views/blogs/haccp-obyazatelna-dlya-

vsekh-kak-i-zachem-vnedryat/ 

 

Кураченко Назарій Сергійович, 

Гончарук Ростислав Володимирович  

Науковий керівник - асистент Гук О.П. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОКА  

ТА ВЕРШКІВ 

 

Молоко являє собою один з найбільш цінних продуктів харчування. У 

ньому містяться всі харчові речовини, необхідні для розвитку й існування 

людини: білки, жири, вуглеводи, вітаміни А, Д, С, В1 і В2, макроелементи 

(кальцій, фосфор, калій, магній, натрій, хлор) і мікроелементи (мідь, цинк, 

марганець, фтор, бром, йод). Вживання 0,75-1 л молока в день може майже 

повністю забезпечити потребу в більшості мінеральних речовин і ряді вітамінів. 

Молоко служить незамінною їжею для грудних дітей, відіграє велику роль у 

харчуванні хворих, а також дуже корисне, як і всі молочні продукти, для 

дорослих здорових людей. Питне молоко характеризується високими 

споживними властивостями, які визначаються його хімічним складом, 

засвоюваністю, органолептичними показниками. 

Вершки – це цінний і поживний молочний продукт, що отримують в 

процесі сепарування молока. Вершки широко застосовуються від кулінарії до 

медицини. Являють собою однорідну білу рідину з кремовим відтінком, без 

грудок жиру, чисту, без сторонніх запахів. 

Кожну партію молока і вершків на підприємстві-виробнику оформляють 

спеціальним документом (посвідченням про якість), в якому зазначають: номер 

і дату видачі документа; назву чи номер підприємства; назву продукції; номер 
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партії; кількість місць і літрів; дату і годину виготовлення продукції з моменту 

закінчення технологічного процесу (для пастеризованого молока); дату 

виготовлення і термін зберігання (для стерилізованого молока); дані результатів 

аналізів за масовою часткою жиру, кислотністю, густиною, фосфатазою чи 

пероксидазою і температурою продукту; позначення стандарту. У супровідних 

документах на молоко і вершки зазначають номер документа про якість, дату і 

годину виготовлення продукції, день або дату кінцевого терміну придатності до 

споживання. Згідно з чинними нормативно-технічними документами, питне 

молоко і вершки на товарні сорти не поділяють. У визначенні якості продукції 

враховують стан тари і маркування, органолептичні, фізико-хімічні і 

мікробіологічні показники. Споживча і транспортна тара повинна бути чиста, 

неушкоджена, добре закупорена. 

З органолептичних показників визначають зовнішній вигляд, 

консистенцію, колір, смак і запах. За зовнішнім виглядом і консистенцією 

пастеризоване молоко повинно бути однорідною рідиною без осаду. Для 

молока з наповнювачами допускають незначний осад кави чи какао. Молоко з 

какао під час кип'ятіння не повинно давати пластівців. У вершках не повинно 

бути грудочок жиру і пластівців білка. Колір пастеризованого молока білий з 

трохи жовтуватим відтінком, пряженого і стерилізованого молока та вершків - 

білий з кремуватим відтінком, знежиреного молока – білий із злегка синюватим 

відтінком. Відтінок молока з наповнювачами зумовлюється наповнювачами. У 

стерилізованому і пряженому молоці допускають буруватий колір. Смак і запах 

молока і вершків чисті, без побічних, невластивих молоку і вершкам присмаків 

і запахів. У пряженому і стерилізованому молоці і у вершках є присмак 

пастеризації. Смак молока з наповнювачами солодкий, аромат залежить від 

виду наповнювачів. 

Дефекти молока: причинами їх виникнення можуть бути низька якість 

молока-сировини, порушення технології виготовлення, умов і термінів 

зберігання тощо. 

Дефекти кольору і консистенції молока виникають внаслідок 

використання для годівлі тварин певних видів кормів, розвитку деяких 

мікроорганізмів, хвороб тварин, використання ліків для лікування тварин, 

фальсифікації молока та ін. До дефектів смаку і запаху молока належать 

пригорілість, згірклість, кислуватість, наявність кормового присмаку. 

Пригорілість є наслідком порушення термічної обробки молока, а згірклість – 

наслідком поїдання тваринами полину та деяких інших кормів, окислення 

жиру. Підвищена кислотність молока виникає під час розвитку молочнокислих 

бактерій. Це наслідок порушення технології виготовлення, режимів і термінів 

зберігання. Причиною виникнення рибного присмаку молока є рибне борошно, 

яке використовують як корм, і порушення товарного сусідства. Металевий 

присмак молоку може надавати погано луджена тара. Великим дефектом 

молока є наявність у ньому побічної мікрофлори, передусім хвороботворної 

(туберкульозної і дизентерійної паличок, стрептококів, сальмонел, патогенних 

штамів бактерій кишкової палички та ін.). За дотримання технології 

пастеризації ці мікроорганізми гинуть, але їхні токсини руйнуються тільки під 
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час стерилізації. Дефектами питного молока є і наявність у його складі 

пестицидів та антибіотиків. Поширеним дефектом молока є його фальсифікація. 

Молоко фальсифікують додаванням води, сирого молока, соди, крохмалю та ін. 

Соду додають для зниження кислотності, а крохмаль – для підвищення його 

густини. 

До дефектів також належать: забруднення тари, погане закупорювання, 

забруднення механічними домішками, витікання молока з тари, занижений 

вміст жиру, білків (у білковому молоці) і вітаміну С (у вітамінізованому 

молоці). З такими дефектами молоко для реалізації не допускають. 

Більшість дефектів питного молока характерні також для вершків. Деякі з 

них у вершках навіть посилюються внаслідок високої концентрації в них жиру. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ НАФТИ 

 

Вартість товарної нафти істотно залежить від її якості. Відповідно, рівень 

рентабельності видобутку, переробки і транспортування нафти визначається не 

тільки кількісними, але в значній мірі якісними показниками нафти, що 

пропонується до реалізації. Тому в процесі транспортування нафти по 

трубопроводах постійно здійснюється, поряд з визначенням маси продукту, 

контроль показників її якості [2]. 

Внаслідок надзвичайно складного складу вуглеводневих систем (нафти), 

визначення їх властивостей представляє певні труднощі, тому для полегшення 

аналізу вуглеводнів використовують різноманітні методи їх попереднього 

розділення, як за молекулярними масами так і за хімічним складом. Згідно [1] 

для розділення нафти і виділення різних груп вуглеводнів і гетероатомних 

компонентів застосовують хімічні, фізичні та фізико-хімічними методи. Фізичні 

методи дослідження якості нафти засновані на відмінності концентрацій 

компонентів в співіснуючих рівноважних газової і рідкої фаз. Спектральні 

методи аналізу, до яких відносяться ультрафіолетова і інфрачервона 

спектроскопія, широко застосовуються при аналізі нафт. 

Метод УФ-спектроскопії дуже перспективний для аналізу та контролю 

якості нафти. Впровадження цього методу дає можливість вести контроль за 

https://studfiles.net/preview/5437116/
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зміною складу в процесах переробки, визначати вміст аренів в окремих 

фракціях нафт, оцінювати якість нафтопродуктів, ідентифікувати сирі нафти, 

контролювати забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами. 

Зважаючи на складність компонентного складу і молекулярної структури 

нафтових систем використання ІЧ-спектроскопії для аналізу нафти зазвичай 

використовують ідентифікацію та визначення вмісту структурних фрагментів 

вуглеводневих сполук. Якісний структурно-груповий склад, що 

характеризується сукупністю вуглеводнів парафінового, нафтенового, 

ароматичного рядів, а також гібридних вуглеводнів, є властивістю всіх 

продуктів нафтового походження. ІЧ-спектроскопія дозволяє провести 

швидкий аналіз на наявність в пробах нафти сульфурвмісних сполук без 

розкладання зразка. Завдяки наявності в ІЧ-спектрі характеристичних смуг 

коливання зв‘язків сульфуру, оксигену з карбоном і гідрогеном, можливе 

визначення якісного і кількісного вмісту цих сполук навіть у фракції, що 

містить сотню сполук. 

Згідно ДСТУ ISO 12185:2009 нафта сира та нафтопродукти проводиться 

визначення густини із застосуванням U-подібної коливної трубки (ISO 

12185:1996, IDT). Для таких фізичних характеристик, як температура 

помутніння та температура застигання використовують такі нормативні 

документи, як ISO 3015:1992 – Визначення температури помутніння та ISO 

3016:1994 – Визначення температури застигання. Визначення ароматичних 

вуглеводнів у нафті методом газової хроматографії проводять згідно ДСТУ 

4019–2001. Для визначення смол випарюванням струменем використовують 

такий нормативний документ, як ДСТУ ГОСТ 1567:2006 (ИСО 6246–95, ГОСТ 

1567–97 (ИСО 6246–95), IDT; ISO 6246–1995, MOD). 

Фотометричний метод дослідження якості нафти полягає у вимірюванні 

поглинання променевої енергії досліджуваною речовиною. Поглинання 

променевої енергії пропорційно концентрації сульфуру в пробі нафти, тому 

характер спектра поглинання служить якісною ознакою наявності сульфуру, а 

величина поглинання виступає як кількісна характеристика, що дозволяє 

судити про вміст сульфуру у пробі нафти. 

Спектральні методи дослідження якості нафти ґрунтуються на 

рентгенівському випромінюванні, основою яких є фотоелектричний ефект. 

Фотони діючого випромінювання вибивають електрони з внутрішніх K- і L-

оболонок атома з утворенням вакансій. Під час заповнення вакансії 

електронами, що переходять із зовнішніх оболонок, атом випускає 

випромінювання з енергіями, відповідними цим електронним переходам. Цей 

процес називають рентгенівською флуоресценцією, а метод аналізу, що 

ґрунтується на вимірюванні інтенсивності характерного випромінювання 

флуоресценції за заданих довжин хвиль чи енергій, – рентгенофлуоресцентною 

спектроскопією. 

Для визначення сульфуру цим методом зразок рідкої нафти ставлять у 

циліндричний контейнер з дном із тонкої плівки, що пропускає рентгенівське 

випромінювання. Потім зразок обробляють випромінюванням рентгенівської 

трубки. 
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Усі рентгенофлуоресцентні методи мають низку переваг: високу 
експресність (час одного визначення від 2 до 5 хвилин), відсутність підготовки 
зразка, широкий діапазон визначення вмісту сірки, гарну відтворюваність. До 
недоліків належить те, що вірогідність отримання недостовірних результатів, 
особливо в області низьких концентрацій сірки, дуже велика, якщо не 
дотримуватися всіх рекомендацій методу та інструкцій виробників приладів. 

Атомно-емісійна спектрометрія з індуктивно зв‘язаною плазмою (АЕС-
ІЗП) – це метод, що має унікальні можливості визначення значного числа 
елементів в одному зразку нафти. Чутливість визначення сульфуру цим 
методом невисока. Основне призначення АЕС-ІСП – одночасне визначення 
значного числа елементів (до 80 елементів), включаючи сульфур. До переваг 
атомно-емісійного методу відносять високу швидкість вимірювання (менше 1 
хв.) та вимірювання низьких концентрацій елементів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ АСОРТИМЕНТНОЇ 

 ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ХЛІБА 
 
Хліб є популярним харчовим продуктом європейців, жителів Близького 

Сходу та представників індійських культур. Хліб – харчовий продукт, що 
випікається з борошна. До хлібів відносять цілу групу основних продуктів, які 
виробляються шляхом випічки або смаженням. Вихідним матеріалом є тісто, до 
складу якого входить борошно і вода, в які зазвичай додають дріжджі, кисле 
тісто або хімічний розпушувач тіста. 

Хлібопечення – найбільш розвинена галузь харчової промисловості 
України. Ця галузь займає одне з перших місць у виробничій діяльності 
споживчої кооперації нашої держави. 

Проблеми асортиментної фальсифікації хліба і хлібобулочних виробів 
можна згрупувати за такими основними ознаками: підміна хліба і 
хлібобулочних виробів, вироблених з одного сорту борошна іншим; заміна 
одного виду хлібобулочних виробів іншим. Найбільш поширеною 
асортиментної фальсифікацією хліба і хлібобулочних виробів є продаж виробів, 
вироблених з борошна 1 сорту під виглядом хлібобулочних виробів з борошна 
вищого сорту [1]. Також окремо можна виділити проблему якісної 
фальсифікації хліба і хлібобулочних виробів, яка виникає за таких причин: 
підвищений вміст води до складу виробу; додавання інших сортів борошна; 
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введення харчових добавок − поліпшувачів борошна; заміна дріжджів на 
хімічні розпушувачі; введення харчових барвників; недовкладення цінних 
компонентів (олії, яєць, цукру та ін.), передбачених рецептурою; заміна цінних 
компонентів більш дешевими (маргарином, рослинною олією); недотримання 
технологічних параметрів виробництва хліба; додавання консервантів, 
антибіотиків. 

Ще один виявлений спосіб фальсифікації хліба та хлібобулочних виробів: 
введення різних хімічних розпушувачів, які інтенсифікують виділення 
вуглекислого газу. Як розпушувачі хліба вводяться: пірофосфати, карбонати 
натрію, карбонати амонію, глюконова кислота, глюконо-дельта лактон. 

Слід звернути увагу на новий вид фальсифікації хліба, який полягає у 
введенні різних хімічних розпушувачів, які посилюють виділення вуглекислого 
газу. Внаслідок чого не потрібно довго проводити процес бродіння тіста 
взагалі, або можна значно його скоротити. У результаті замість добре 
виброженного пшеничного тіста отримують суміш води і борошна, злегка 
насичену вуглекислим газом [2]. У хлібі, виробленому за такою технологією, 
немає аромату і смаку, властивого для хлібобулочних виробів, м'якуш має не 
сірий колір, а білий, колір борошна. 

При недотриманні температурних режимів випічки, особливо житнього та 
житньо-пшеничних видів хлібобулочних виробів, виробляють непропечені 
вироби, які не повинні надходити в реалізацію. Відрізнити такий хліб дуже 
просто. При натисканні на м'якуш і після зняття навантаження м'якуш повинен 
повністю відновити свою форму. Якщо він не відновлює форму, а навіть 
прилипає до пальця, то це непропечений хліб. 

Для подовження термінів зберігання хлібобулочних виробів до них 
можуть додавати консерванти чи антибіотики. Відрізнити ці вироби дуже 
просто. Якщо строк зберігання у хлібобулочних виробів більше 48 годин, то в 
них введено консерванти або антибіотики. Особливо часто вводять консерванти 
або антибіотики у хліб, нарізаний на скибочки для тостерів. 

Кількісна фальсифікація хліба і хлібобулочних виробів (недовага) − це 
обман споживача за рахунок значних відхилень параметрів товару (маси), що 
перевищують гранично допустимі норми відхилень. 

Значних розмірів набуває інформаційна фальсифікація хліба і 
хлібобулочних виробів − це обман споживача за допомогою неточної або 
спотвореної інформації про товар [3]. Цей вид фальсифікації здійснюється 
шляхом спотворення інформації в товарно-супровідних документах, 
маркуванні, рекламі товару. При фальсифікації інформації про хліб досить 
часто спотворюється або вказуються неточно наступні дані про найменування 
товару, сорт борошна, з якого виготовлені хлібобулочні вироби; склад продукту 
та використовувані компоненти. Також може здійснюватися підміна 
сертифікатів відповідності, супровідних документів. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ХАССП НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю є 

науково обґрунтованою системою, що дозволяє гарантувати виробництво 

безпечної продукції шляхом ідентифікації та контролю небезпечних чинників. 

Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпечності харчової 

продукції, що довела свою ефективність і прийнята міжнародними 

організаціями. Використання системи НАССР дозволяє перейти від 

випробувань кінцевого продукту до розробки запобіжних методів забезпечення 

безпечності харчової продукції. 

На сьогоднішній момент глобалізація ринку харчової продукції призвела 

до необхідності вирішувати проблему безпеки продуктів харчування й 

зменшення ризику їхнього негативного впливу на здоров'я людини. Проблема 

має настільки серйозний і масштабний характер, що уряди країн і провідні 

асоціації виробників харчової продукції все частіше піднімають питання 

безпеки харчової продукції й шукають шляхи її забезпечення й контролю. 

Найбільш дієвим рішенням називають введення єдиних міжнародних 

стандартів, вимог до забезпечення безпеки харчових продуктів. У світлі вступу 

України у Світову організацію торгівлі нашим підприємствам-виробникам 

харчової продукції доводиться випробовувати на собі дію цих міжнародних 

вимог. Держави-члени СОТ обмежують доступ на свій ринок українським 

товарам, які не відповідають вимогам цих країн щодо безпечності. Для того 

щоб наші підприємства одержали конкурентні переваги на ринку, їм необхідно 

впроваджувати передові розробки по забезпеченню безпечності продуктів 

харчування. Ігнорування міжнародних норм може негативно вплинути на 

конкурентоспроможність українських харчових продуктів та завдати шкоду 

вітчизняним виробникам, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Наразі системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують 

практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які 

можуть супроводжувати харчову продукцію. Запровадження систем управління 

безпечністю харчових продуктів вимагає законодавство Європейського Союзу, 

США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу.  

Основні переваги НАССР. Виробники харчової продукції на будь-яких 

ринках, особливо на українському, стикаються з купою проблем:  

– підвищення конкуренції;  

https://studfiles.net/preview/5437116/
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– глобалізація мереж роздрібної торгівлі та постачання;  
– вимоги покупців;  
– ціновий тиск;  
– нечітке законодавство;  
– скандали в ЗМІ [1].  
Система НАССР здатна не тільки потужно їм протистояти, але й, 

забезпечивши безпечність продукції, збільшити її продаж, скоротити витрати та 
мінімізувати ризики ведення бізнесу.  

НАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований 
підхід до контролю ідентифікованих небезпечних факторів у порівнянні з 
традиційними методами, такими як інспектування та контроль якості. 
Використання системи НАССР дозволяє перейти від випробування кінцевого 
продукту до розробки превентивних методів. Поява міжнародних стандартів 
ISO серії 22000 започатковує наближення та встановлення еквівалентних 
(рівнозначних) вимог до рівня безпечності харчових продуктів для всіх 
учасників глобалізованого продовольчого ринку. Прийняті комісією Codex 
Alimentarius нормативи, основні принципи і рекомендації з безпечності 
харчової продукції визнані у угоді СОТ «Про санітарні та фітосанітарні заходи» 
як основа для гармонізації санітарних заходів, при цьому НАССР створює 
надійне організаційне підґрунтя забезпечення безпечності продовольства та 
кормів. Отже НАССР буде відігравати все зростаючу роль у практичних 
заходах з безпечності харчових продуктів не лише як система, обрана окремими 
країнами, але й на загальносвітовому рівні, вносячи свій вклад у роз- ширення 
міжнародної торгівлі. НАССР – це потужна система, що може застосовуватися 
до великого спектру простих і складних операцій. Вона використовується для 
забезпечення безпечності харчових продуктів протягом усього ланцюга 
виробництва і реалізації харчового продукту. Для впровадження системи 
НАССР виробники повинні досліджувати не тільки їх власний продукт і методи 
його виготовлення. Постає завдання застосовувати такі ж вимоги і до 
постачальників сировини і допоміжних матеріалів, системи дистрибуції та 
роздрібної торгівлі.  
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АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ СИСТЕМИ НАССР 

 
Впровадження системи НАССР вимагає проведення аналізу небезпечних 

чинників для розробки плану НАССР.  
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Для цього виробнику харчової продукції необхідно мати робочі знання 

про потенційні джерела небезпеки. Метою плану НАССР є контроль всіх 

небезпечних факторів, які з достатньою імовірністю можуть загрожувати 

безпеці харчових продуктів. Такі небезпечні чинники можна розділити на три 

групи: біологічні, хімічні та фізичні. В ДСТУ ISO 22000:2007 небезпечний 

чинник харчового продукту (food safety hazard) визначається як біологічний, 

хімічний або фізичний агент у харчовому продукті або стан харчового 

продукту, що потенційно може спричинити негативний вплив на здоров'я. 

Також зазначається, що термін «небезпечний чинник» не слід плутати з 

терміном «ризик», який у контексті безпечності харчових продуктів означає 

функцію ймовірності виникнення негативного впливу на здоров'я (наприклад, 

захворювання) та істотності наслідків такого впливу (наприклад, смерть, 

госпіталізація, відсутність на робочому місці тощо) в разі ураження цим 

небезпечним чинником. Ризик визначено в ISO/IEC Guide 51 як комбінацію 

ймовірності виникнення шкоди та істотності наслідків цієї шкоди. Згідно 

стандарту до небезпечних чинників харчових продуктів відносять алергени. 

Харчовим продуктам можуть загрожувати небезпечні чинники біологічного 

походження. Їх джерелом може бути сировина, або вони можуть виникати на 

певних етапах технологічної обробки, що застосовується для виробництва 

кінцевого продукту.  

Біологічні чинники поділяються на такі групи:  

– мікроорганізми;  

– бактерії;  

– віруси;  

– паразити;  

– гриби;  

– дріжджі.  

Забруднення хімічного характеру може трапитися на будь-якому етапі 

процесу виробництва та обробки. Хімічні речовини можуть бути корисними та 

спеціально додаватися до деяких продуктів, наприклад, пестициди 

застосовуються у вирощуванні фруктів та овочів. Хімічні речовини не 

становлять небезпеки, якщо вони використовуються правильно або 

перебувають під контролем. Потенційний ризик для споживачів підвищується, 

коли вміст хімічних речовин не контролюється або коли рекомендовані норми 

перевищуються. Присутність хімічної речовини не завжди становить небезпеку. 

Чи є вона небезпечною, чи ні, залежить від її кількості. Токсичний ефект деяких 

хімічних речовин виявляється тільки у випадку піддавання їхньому впливу 

протягом тривалого часу. Щодо таких речовин, нормами встановлюються певні 

обмеження.  

Хімічні небезпечні чинники можна розділити на три категорії:  

– хімічні речовини, що виникають природнім шляхом;  

– спеціально додані хімічні речовини;  

– не спеціально або випадково додані хімічні речовини.  

До небезпечних чинників фізичного походження відносяться будь-які 

потенційно шкідливі сторонні предмети, яких звичайно у харчових продуктах 
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немає. Якщо помилково ужитий сторонній матеріал або предмет, це, вірогідно, 

призведе до задухи, фізичного пошкодження або інших шкідливих наслідків 

для здоров'я. Саме на фізичні небезпечні чинники споживачі скаржаться 

найчастіше, тому що травма виникає одразу або незабаром після споживання 

їжі, і джерело небезпеки виявити легко. Прикладами матеріалів, які можуть 

становити фізичну небезпеку, можуть бути скло, метал, каміння. В разі 

потрапляння в продукти харчування вони спричиняють порізи, кровотечі, 

пошкодження ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту; для 

виявлення або видалення може бути потрібне хірургічне втручання. 

Практичний досвід та вивчення літератури з безпечності харчових продуктів 

свідчить, що успіх розроблення, запровадження, моніторингу та перевірки 

системи НАССР залежить від комплексу управлінських, організаційних та 

технічних факторів [1]. Стикаючись з безліччю цих взаємопов'язаних даних, 

навіть дуже великі фірми, що мають значні фінансові ресурси, технічний досвід 

та високу культуру управління, можуть відчувати суттєві труднощі, а на малих 

та середніх підприємствах може складатись відчуття, що труднощі НАССР 

потенційно не подоланні. Хоча не існує однозначного, чіткого та 

загальновизнаного визначення малих та середніх підприємств, такі 

підприємства класифікуються за кількістю працівників, товарообігом та рівнем 

прибутку. Малі та середні підприємства зазвичай обслуговують місцевих 

споживачів, вони займають обмежену частку ринку, їх власниками є одна або 

кілька осіб; управляються вони своїми ж власниками, які вирішують всі 

питання менеджменту самі з незначною допомогою інших осіб. Слід зазначити, 

що впровадження системи керування безпечністю харчових продуктів на 

підприємстві – процес тривалий, який стосується всіх служб і всього персоналу. 

Він не обмежується розробкою документації й створенням зовнішньої подоби 

порядку. Для впровадження системи управління безпечністю харчових 

продуктів необхідне навчання фахівців робочої групи й осіб, відповідальних за 

здійснення оперативного контролю, коригування технологічної документації, 

іноді – заміна обладнання та перепланування приміщень. Немаловажним стає й 

той факт, що в процесі впровадження змінюється психологія співробітників, 

приходить усвідомлення важливості питань, пов'язаних з безпекою продукції, 

формується розуміння того, яким повинне бути управління сучасною 

організацією, яке забезпечує найкращі результати її діяльності. Тому вкладені 

кошти, як правило, швидко окупаються, тому що на підприємстві з'являється 

гармонійна система, що дозволяє не тільки гарантувати якість і безпечність 

продукції, що випускається, але й оптимізувати виробництво, тим самим, 

виявляючи й зменшуючи невиправдані витрати.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ 

ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ 

 
Парфумерні товари наразі стали товарами повсякденного вжитку, котрі 

набувають все більшого та більшого поширення серед споживачів будь-яких 
статей, вікових категорій та соціальних статусів. У зв‘язку із значним 
зростанням попиту на дану продукцію, виникає й питання щодо правильного 
вибору та використання парфумів. Оскільки парфуми є досить специфічним 
товаром, що підбирається відповідно до власних уподобань та бажань, 
фізіологічних особливостей кожної людини (запах), то знання асортименту та 
якості є важливими факторами у їх застосуванні. 

Парфумерія – це засіб, призначений, щоб освіжати, гігієнічно доглядати 
та ароматизувати тіло, одяг, білизну тощо [2]. 

Асортимент парфумерних товарів дуже великий та різноманітний. 
Вважається, що в світі щорічно розробляють близько 200 чоловічих та 300 
жіночих ароматів. Парфумерія поділяється на духи, туалетні води, одеколони, 
запашні води, парфумерні набори та серії. Усі вони відрізняються за 
відношенням вмісту спирту та парфумерної композиції. 

Духами називають розчини на основі спирту та парфумерної композиції, 
концентрація якої становить 20-30 %. Оскільки вони є концентрованими, а 
отже, мають чіткий виражений аромат, духи зазвичай використовують для 
особливих випадків, а також як предмет колекціонування. 

За консистенцією духи бувають рідкі, тверді та порошкоподібні. Рідкі 
духи виготовляють у формі розчинів, тверді духи – воскоподібної маси, котра 
має вигляд олівця, а порошкоподібні духи отримують завдяки висушеним 
рослинам, котрі віддушені парфумерною композицією. 

Видом парфумерії, котрий ідеально підходить для щоденного 
використання є туалетна вода, тому що даний тип не характеризується різким 
та стійким ароматом. Це спиртово-водний розчин, що містить 4-10% 
парфумерної композиції. 

Одеколони – це водно-спиртові розчини, що містять не менше 1,5% 
композиції, міцність спирту не менше 60 %. Асортимент одеколонів також 
групується за типом, характером, силою, напрямом запаху, статевовіковими 
ознаками, характером закупорювання та ін. Серед одеколонів переважає 
чоловіча парфумерія [1]. 

Наступним видом парфумерії є запашні води, тобто водно-спиртовий 
розчин з 2 % парфумерної композиції, який використовується задля 
підтримання гігієни та освіження шкіри. 

Окрім виду виробу, парфумерні товари класифікують за: групою, типом, 
характером та силою запаху, напрямом аромату та видом закупорювання.  
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Парфумерні товари повинні виготовлятися відповідно до вимог 
стандартів згідно із затвердженими технологічними інструкціями і 
рецептурами. Для їх виготовлення повинна використовуватись тільки 
доброякісна сировина і за складом відповідати затвердженій рецептурі. Вміст 
композиції для кожного найменування парфумерних виробів обумовлений 
рецептурою, але він повинен бути не нижче норм, встановлених ДСТУ для 
кожної групи виробів [1]. 

Відповідно до вимог ДСТУ 4710:2006 вигляд парфумерії має бути 
однорідним та прозорим, допускається наявність поодиноких волокон. Проте 
при температурі нижче -5 °C можливе помутніння, котре повинне зникнути при 
+18-20 °С. 

Варто відзначити, що від вмісту парфумерної композиції залежить 
стійкість, тобто здатність зберігати властивості протягом тривалого часу, 
парфумерних товарів. Стійкість запаху духів становить 50 годин, туалетної 
води – 40 годин, а запашної води – 24 години [3]. 

Вимоги до зовнішнього вигляду передбачають використання флаконів, 
котрі зроблені з добре відпаленого скла, пробок, які щільно прилягають до 
основи ємності, при цьому необхідно дотримуватися правильного 
співвідношення між цими частинами. Етикетки повинні бути яскравими та 
цікавими, акуратно приклеєними та повністю відповідати дизайну упаковки. 

Отже, парфумерія є досить поширеним видом продукції та доволі 
специфічним, враховуючи особливості її підбору. Проте знання асортименту, 
вимог та характеристик є необхідними для вибору саме тих парфумних виробів, 
котрі підкреслюватимуть вашу індивідуальність та відповідатимуть усім 
державним стандартам безпеки та якості. 
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ 
 
У сучасних умовах особливої актуальності набули проблеми 

продовольчої безпеки країни, серед яких однією із найважливіших є 
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виробництво продуктів харчування, які б задовольняли вимоги показників 
якості й безпечності. В останні роки в науковій літературі говориться про 
проблеми, які пов‘язані з якістю та безпечністю харчової продукції, що 
реалізується на вітчизняних продовольчих ринках, зокрема [1, 2]: 

– від третини до половини і навіть більше обсягу перевіреної харчової 

продукції вилучалося з реалізації в торговій мережі в останні роки внаслідок 

виявлення різних порушень у ланцюзі «виробництво сировини → її 

перероблення та випуск готової продукції → зберігання на складах → поставка 

в торгову мережу → реалізація → споживання» на передостанньому етапі; 

– найбільш недоброякісною (близько 60 % від обсягів перевіреної) 

виявилася м‘ясна продукція внаслідок недотримання вимог нормативних 

документів щодо рецептури виробів, заміни натуральної м‘ясної сировини 

іншими супутніми матеріалами (емульсія, соєвий білок, борошно, субпродукти) 

та складниками штучного походження, різноманітними харчовими добавками, а 

в останні роки нерідко також генетично модифікованою соєю тощо; 

– при виробництві молочних продуктів досить часто використовувалися 

рослинні жири, зокрема пальмова олія, додавалося сухе молоко та інші 

інгредієнти, що призводило до випуску фальсифікованої молочної та 

молочнокислої продукції. 

Надзвичайно багато зауважень до якості продуктів харчування та 

технологій їх виробництва було й по інших видах харчової продукції, 

включаючи тютюнові вироби та алкогольні напої, і це свідчить про масовий 

характер як перерахованих, так і інших порушень. Оскільки не витримувалися 

параметри якості й безпечності продукції і вона не відповідала рецептурам за 

фізико-хімічними, органолептичними та мікробіологічними показниками, то, як 

наслідок, в окремих видах м‘ясних виробів були виявлені бактерії та 

мікроорганізми, спроможні викликати у споживачів харчову токсикоінфекцію.  

Слід зазначити, що харчові отруєння можуть спровокувати різні причини, 

у тому числі недотримання параметрів якості й безпечності харчової сировини, 

технології її перероблення та додавання невідповідних інгредієнтів, однак 

найбільш тяжкі з них, що пов‘язані з летальними випадками, виникають при 

вживанні фальсифікованих алкогольних напоїв та неякісних і небезпечних 

харчових продуктів. 

Тому необхідно глибоко проаналізувати технологію виробництва, наукові 

і методичні засади формування національної системи технічного регулювання у 

сфері якості й безпечності агропродовольчої продукції та розробити й 

обґрунтувати виважені пропозиції, реалізація яких буде спрямована на 

підвищення ефективності її функціонування. 

Отже, існує ряд загроз і небезпек, що виникають у харчовому ланцюзі «з 

лану до столу» в процесі вирощування і перероблення аграрної сировини, 

випуску та реалізації харчової продукції, їх систематизація й оцінювання 

впливу на здоров‘я споживачів, розкриття передумов, чинників і об‘єктивних 

обставин, що спонукали до їх виникнення.  

Також важливо приділити увагу діагностиці недоліків і переваг чинної 

національної системи технічного регулювання у сфері якості й безпечності 
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агропродовольчої продукції, що формується в сучасних умовах, та 

систематизація вітчизняних особливостей упровадження й використання на 

підприємствах харчової промисловості систем управління різного 

функціонального призначення (якості, безпечності, екологічного управління 

тощо) для забезпечення випуску конкурентоспроможної харчової продукції. 

В перспективі необхідно обґрунтування та розроблення наукових 

підходів та практичних пропозицій, реалізація яких буде сприяти суттєвому 

зниженню рівня ризику випуску неякісної та небезпечної харчової продукції, 

посиленню гарантій недопущення погіршення здоров‘я споживачів унаслідок 

споживання продовольства, що пройшло промислову переробку. 
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ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ 

 

На даний час, в умовах посилення конкуренції на ринку ювелірних 

послуг, для кожного підприємства на перший план виходить завдання 

збереження і підвищення якості власних виробів. Все більше підприємств 

орієнтуються на виготовлення якісних виробів, в малих кількостях, задля 

забезпечення попиту на свій товар.  

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що ювелірні вироби є 

товаром, ціни на який зростають з кожним роком, а це значить, що до 

магазинів, у товарний обіг потрапляють підробки фірмових знаків, підробки 

якості та державного клейма. 

Ювелірні вироби – це прикраси (обручки, брошки, кольє, намиста, 

шпильки, браслети, ланцюжки), які людина надягає на одяг або безпосередньо 

на тіло. Для виготовлення ювелірних товарів використовуються такі 
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дорогоцінні метали: золото, срібло, платину. Вони мають гарний зовнішній 

вигляд, високу стійкість до агресивних впливів, вирізняються пластичністю, 

здатністю сплавлятися з іншими металами, що дозволяє широко застосовувати 

їх у ювелірному виробництві. Зазвичай у чистому вигляді дорогоцінні метали 

використовуються вкрай рідко, через те що вони не є достатньо твердими і 

зносостійкими. Тому застосовуються сплави з різним вмістом дорогоцінного 

металу, що і позначає пробу.  

Проба – це державний стандарт, що визначає цінність сплаву, з якого 

виготовлено ювелірний виріб, і засвідчує вміст вагових одиниць дорогоцінного 

металу в одній тисячі вагових одиниць сплаву. 

Основними компонентами ювелірних сплавів, які визначено у чинній 

документації є: 

1. У золотих сплавах – це золото, срібло і мідь.  

2. У срібних сплавах як лігатурний матеріал використовується лише мідь. 

Для виробів нижчих проб, щоб покращити зовнішній вигляд, часто 

використовується шар родію. 

3. Платинові сплави є лише двокомпонентними, до основного металу 

додають паладій, родій, іридій, мідь. 

Вимоги до виготовлення ювелірних товарів повинні відповідати вимогам 

відповідних нормативних документів [2-5]. У відповідності з цим документом 

до якості ювелірних виробів існують такі вимоги: 

Вироби серійного виробництва повинні відповідати технічному опису. 

1. Вироби індивідуального виробництва повинні відповідати малюнку чи 

авторському зразку. 

2. У виробах допускається незначна варіація композиції, розпису чи 

іншого художнього оздоблення при умові збереження складності малюнка і 

високої якості виконання. 

3. Матеріали, що використовуються для виготовлення виробів, повинні 

задовольняти вимоги чинних стандартів і технічних умов [1]. 

4. Виріб повинен мати державне пробірне клеймо України. 

5. Усі частини виробів повинні бути виготовлені з дорогоцінних металів, 

за винятком частин, коли дорогоцінний метал з причини своїх незадовільних 

механічних властивостей (міцність, зносостійкість) неможливо використати. 

Методи для перевірки якості виробів у домашніх умовах: 

1. Найперший, найлегший спосіб перевірити якість виробу – це поглянути 

на пробу і клеймо. Проба на виробі і на ярликові до виробу повинні збігатись. 

Клеймо повинне бути чітким, легко читатись. 

2. Наступний метод для перевірки якості – це магніт. Справжні вироби з 

високим вмістом ювелірних металів не будуть намагнічуватися. 

3. Щоб перевірити якість срібних виробів, можна потерти їх крейдою. 

Справжнє срібло після такої процедури почне темніти. 
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4. Таку ж реакцію потемніння дасть срібло, якщо нанести сірчану мазь. 

Якщо з‘явиться темно-синя пляма, то перед Вами справжнє срібло. 

5. Золото можна ж перевірити йодом. Якщо залишиться пляма, то це 

підробка. 

6. Підробки золотих виробів реагують з кислотою, а саме вони темніють. 

Тому щоб перевірити якість виробу, можна налити трохи оцту в склянку і 

покласти туди виріб. 

7. Щоб впевнитись в оригінальності каміння у виробах можна, наприклад, 

подихати на діамант. Природний камінь не буде пітніти. 

Отже, існує доволі багато вимог до якості ювелірних виробів, але, на 

жаль, не всі вони дотримуються у виробництві. Хоча, підприємства, що 

виготовляють унікальні, єдині в своєму роді прикраси або виготовляють 

прикраси на експорт, здебільшого дотримуються всіх вимог, які написані у 

нормативних документах, щодо ювелірних товарів. Проте, якщо дивитися на 

асортимент ювелірних виробів, які представлені в наших магазинах, не всі 

показники якості є витриманими. Саме тому існують методи, котрі 

допомагають споживачу впевнитись в якості та автентичності ювелірних 

виробів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ 

 

Вода – джерело життя. Якість води – поєднання хімічного і біологічного 

складу та фізичних властивостей води, яка зумовлює її придатність для певних 

видів використання. Вживання неякісної питної води загрожує важкими 

наслідками для здоров‘я людини. 

Якість води можна оцінювати як об‘єктивно – щодо відповідності 

встановленим нормативам (фізичним, хімічним, біологічним), так і 
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суб‘єктивно. Звичайно, думка споживача не замінить об‘єктивного 

дослідження. Хоча з деякими показниками якості, здебільшого фізичними, а то 

й хімічними, можна визначитися навіть у домашніх умовах, як кажуть, 

неозброєним оком. Наприклад, непрозора, каламутна вода або вода із 

нехарактерним запахом чи смаком, осад чи накип можуть дійсно бути ознаками 

відхилення стандартів цієї води від установлених норм. 

Нині достеменно відомо, вода є посередником між різноманітними 

фізичними чинниками (електромагнітними та акустичними хвилями, 

температурними, гідродинамічними впливами, знегазуванням води та ін.) та 

фізіологічним станом організму. Визначено, що вказані фізичні чинники 

змінюють структурно-енергетичний стан молекул води та їх асоціатів, що 

входять до складу клітин, органів, та організму в цілому і, тим самим, суттєво 

впливають на фізіологічні процеси в них, і, врешті, на показники здоров‘я 

живих організмів. Достеменно підтверджено, що фізично (безреагентно) 

оброблена питна вода здатна забезпечувати оздоровчий та лікувальний ефект. 

Вимоги до якості питної води встановлено Державними санітарними 

нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною». Дослідження якості води здійснюється в спеціальних 

лабораторіях. 

Воду з підземних джерел, якість якої за всіма показниками відповідає 

вимогам, можна подавати безпосередньо в систему господарсько-питного 

водопостачання без очищення та знезараження. Якщо ж бактеріологічні 

показники сумнівні, то воду з таких джерел потрібно знезаражувати. Для 

приведення хімічних показників води відповідно до стандартів також існують 

спеціальні технології [1]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 80 % 

захворювань людства пов‘язане з використанням неякісної води, більше 1 млрд. 

людей у світі не мають можливості користуватися чистою водою для пиття, а 

близько 2,4 млрд. – для забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних потреб. 

За висновком ВООЗ це є причиною смерті щорічно 2,2 млн. чоловік. Не менш 

гострою ця проблема є і для України [2]. 

Оцінка показників якості води дає змогу встановити відповідність чи 

невідповідність води певного водного об'єкта вимогам, які висуваються тими 

чи іншими водокористувачами. Критерієм оцінки допустимості вмісту речовин 

у воді є гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у них, а 

також їх загальносанітарна характеристика. Вимоги до якості вод у водних 

об'єктах, які використовуються для господарсько-питних, культурно-побутових 

і рибогосподарських потреб, викладено у «Правилах охорони поверхневих вод 

від забруднення стічними водами» (1990). Окремі вимоги до якості вод, які 

використовуються для господарсько-питних і культурно-побутових потреб: 

мінералізація води – не більше 1000 мг/дм; рН – 6,5-8,5; у воді не повинно бути 

збудників кишкових захворювань тощо. 

ГДК шкідливих речовин у воді водних об'єктів, які використовуються для 

господарсько-питних і культурно-побутових потреб, визначено більше ніж для 

1000 інгредієнтів, для рибогосподарських більше ніж для 200. Але ця кількість 
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інгредієнтів не охоплює всі забруднювальні речовини антропогенного 

походження, яких за орієнтовними даними не менше 5-6 тис. 

Для інтегральної оцінки якості води водних об'єктів з екологічних 

позицій розроблено низку методик, які враховують взаємний вплив всіх 

визначених у воді компонентів через розрахунки індексів забруднення води. В 

Україні діє «Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями» (1998), в якій виділяється 5 класів і 7 категорій 

якості води за ступенем чистоти: дуже чисті; чисті; помірно забруднені; 

забруднені; брудні; дуже брудні; надзвичайно брудні. В цілому, якість річкових 

вод на території України погіршується з північного заходу на південний схід. 

Якість питної води, яка після забору з поверхневих джерел водопостачання є по 

суті виготовленим продуктом на водопровідній станції, регламентується 

державним стандартом «Вода питна» [3]. 

Нормативи якості води – встановлені (нормовані) значення показників 

якості води (фізичні, хімічні, біологічні), що відповідають певним вимогам, при 

яких надійно захищається здоров'я людей, створюються сприятливі умови для 

водокористування, охорони вод та екологічного благополуччя водного об'єкта. 

До фізичних показників якості води належать температура, прозорість чи 

каламутність, кольоровість, запах і смак. До хімічних – активна реакція (рН), 

окиснюваність, мінералізація води (сумарний вміст солей) та ціла низка 

розчинних хімічних речовин (основні іони, розчинні гази, біогенні речовини, 

мікроелементи, радіоактиві речовини, специфічні забруднювальні речовини). 

До біологічних (мікробіологічних) – вміст кишкової палички (колі-індекс), 

сапрофітних бактерій [4]. 
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АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ 

СТОЛОВИХ ЯЄЦЬ 

 

Яйця – поживний харчовий продукт тваринного походження. Згідно 

нормативної документації яйця харчові курячі класифікують за якістю і масою. 

Якість яєць залежить від терміну зберігання до дня реалізації від виробника до 

споживача. 

Класифікація харчових яєць за якістю: 

1. харчові дієтичні – відносять свіжі харчові яйця, термін зберігання яких 

не перевищує 7 діб, не враховуючи дня знесення, які зберігають за температури 

не нижче ніж 0 і не вище ніж +20  С. Яйця, не реалізовані протягом 7 діб, 

відносять до столових; 

2. яйця класу «extra» – відносять свіжі яйця, призначені для експорту, 

термін зберігання яких за температури не нижче ніж +5  і не вище ніж +15  С не 

перевищує 9 діб від дня знесення; 

3. харчові класу «А» – відносять харчові яйця, призначені для експорту, 

термін зберігання яких не перевищує 28 діб за температури не нижче ніж +5 і 

не вище ніж +15  С від дня знесення; 

4. харчові столові – відносять яйця, які зберігали за температури від 0 до 

+20  С, не більше ніж 25 діб, не враховуючи дня знесення; 

5. харчові класу «В» – відносять харчові яйця, призначені для експорту і 

відповідають вимогам щодо столових яєць; 

6. харчові охолоджені – яйця, які зберігали у холодильниках за 

температури від -2 до 0  С не більше ніж 90 діб; 

7. для промислового перероблення – переробні, сортують не пізніше ніж 

через одну добу після знесення. 

Яйця курячі харчові залежно від термінів їх зберігання і якості ділять на 

дієтичні і столові. 

Залежно від маси яйця ділять на категорії: відбірна з масою одного яйця 

не менше 65 г, а 10 шт. – 660 г; перша – відповідно 55 і 560, друга  – 45 і 460г. 

Яйця дрібні, масою до 45 г, а також з ушкодженою шкаралупою 

використовують для промислової переробки. 

Шкаралупа дієтичних і столових яєць має бути чистою, неушкодженою. 

На ній не повинно бути кров'яних плям і посліду. Виявлення розтріскування 

яєчної шкаралупи можливе з допомогою динамічного аналізу частот, метод дає 

змогу розділити цілі й ушкоджені яйця з достатнім рівнем точності. 

У дієтичних яєць повітряна камера нерухома, заввишки до 4 мм, жовток – 

міцний, розміщений у центрі і без переміщень, а білок – щільний, світлий, 

прозорий. 
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Для столових яєць допускається певна рухомість повітряної камери 

заввишки до 7 мм, а для яєць, що зберігалися в холодильниках – до 9 мм. 

Останні можуть мати жовток, що переміщується, тоді як у решти він може 

злегка переміщуватися і мати невелике відхилення від центрального 

положення. Столові яйця можуть мати недостатньо щільний білок. 

При прийманні яєць у кожній категорії допускається до 6 % яєць, які за 

масою відносяться до нижчої категорії. Відхилення від мінімальної маси одного 

яйця для даної категорії не повинні перевищувати 1 г. 
Не підлягають прийманню яйця з такими вадами: з виливкою – часткове 

змішування жовтка з білком; запашистості – з стороннім запахом; з присушкою 
(жовток присох до шкаралупи); з малою плямою під шкаралупою розміром до 
1/8 поверхні шкаралупи; з великою плямою – більше 1/8 поверхні шкаралупи; з 
пошкодженою шкаралупою і підшкаралупною оболонкою (витікання), якщо 
тривалість зберігання більше доби; з красюком – розрив оболонки жовтка і 
повне змішування жовтка з білком; з кров'яною плямою – наявність на поверхні 
жовтка або в білку кров'яних включень, помітних при овоскопуванні; затхле 
яйце з адсорбованним запахом плісені або із запліснявілою поверхнею 
шкаралупи; з тумаком – зіпсованим під дією плісневих грибів і гнилісних 
бактерій, при овоскопуванні яйце непрозоре; із зеленою гнилизною – білок 
зеленого кольору і з різким неприємним запахом. 

Стандарт передбачає маркування кожного дієтичного яйця червоною, а 
столового – синьою фарбою. На штампі вказують для дієтичних яєць категорію 
(В, 1, 2) і дату сортування (число і місяць), а столових – тільки категорію. 
Столові яйця, які заготовлюються і реалізуються підприємствами споживчої 
кооперації, можуть бути не маркованими. 

Під час зберігання яєць відбувається ряд процесів, що спричиняють 
погіршення їх якості. Із фізичних змін найбільш виражене випаровування 
вмісту яйця через пори шкаралупи, внаслідок чого зменшується маса яйця, 
збільшується висота повітряної камери. До фізичних змін можна також 
віднести дифузію води з білка в жовток, який розріджується, збільшується в 
об'ємі і може розірвати жовткову оболонку. 

Мікробіологічні процеси, що розвиваються в яйцях, призводять до 
значних змін їх властивостей і є причиною псування яєць. Зараження яйця 
відбувається після знесення через пори шкаралупи і при заготівлі, перевезенні 
та зберіганні. В першу чергу псуванню піддаються яйця із забрудненою 
шкаралупою. Бактерії можуть проникати всередину яйця, всмоктуючись разом 
з повітрям при зниженні температури і зміні об'єму повітряної камери яйця 
після знесення. Бактерії виробляють ферменти, які розчиняють підшкаралупну 
оболонку, і проникають у вміст яйця. З їх розвитком утворюються різні вади, 
названі вище. При розкладанні білків виділяється вуглекислий газ, сірководень, 
аміди. Відбувається відщеплення аміаку, утворення масляної та інших жирних 
кислот, які надають продукту гіркуватого смаку. 

Для підвищення показників якості яєць підчас їх зберігання бажано 
використовувати такі методи: обробка поверхні яєць олією, мінеральними 
маслами, парафіноканіфольним препаратом, 6 %-ним розчином натрієвої солі, 
які є ефективними засобами проти їх мікробіологічного забруднення. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИНТЕТИЧНИХ  

МИЮЧИХ ЗАСОБІВ 

 

Мийна дія мила – складний фізико-хімічний процес. Мило є 

посередником між полярними молекулами води та неполярними частинками 

бруду, нерозчиненого у воді. Умовно склад мила можна позначити формулою 

R–COONa, де R – вуглеводневий радикал, до складу якого можуть входити 12-

17 атомів Карбону. За хімічною природою мило – це сіль, йонна сполука. Вона 

містить полярний залишок –COO–Na+ і неполярний радикал R. Під час миття 

молекули мила так орієнтуються на забрудненій поверхні, що полярні групи – 

COONa звернені до полярних молекул води, а неполярні вуглеводневі радикали 

– до неполярних часток бруду. Таким чином, частинки бруду ніби потрапляють 

в оточення молекул мила і легко змиваються з поверхні водою.  

Недбале поводження з токсичними речовинами не може залишитися без 

наслідків. У складі СМЗ (Синтетичних мийних засобів) містяться такі шкідливі 

речовини, як: хлор, діоксид сірки, етиленгліколь, поверхнево-активні речовини, 

фенол, формальдегід, ацетон, аміак, ензими, оптичні відбілювачі, абразивні 

речовини, ароматизатори.  

Переваги СМЗ полягають у тому, що вони замінюють жирові мила й не 

вимагають для свого виготовлення харчових жирів, не утворюють у жорсткій 

воді нерозчинених солей кальцію та магнію й володіють мийною дією навіть у 

кислому середовищі [1]. 

Доведена токсичність ПАР (поверхнево-активних речовин) стали 

причиною обмежень їх вмісту в побутовій хімії, що спричинило застосування 

підсилювачів мийних властивостей – фосфатів, найуживаніший з яких – натрію 

триполіфосфат. Ця речовина для людини нетоксична, а для довкілля – 

https://studopedia.com.ua/1_389394_klasifikatsiya-yaiets-i-vimogi-do-ihnoi-yakosti.html
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небезпечна, оскільки  потрапляючи у водойми діє, як добрива для синьо-

зелених водоростей.  

Нині гігієнічна безпека мийних засобів у країнах Євросоюзу 

регламентується новим хімічним законодавством REACH, згідно з яким з 30 

червня 2012 року в країнах ЄС ввели заборону на продаж мийних засобів для 

прання із загальним вмістом сполук Фосфору в кількості 0,5 або більше на одне 

прання в стандартній пральній машині. Від небезпечних добавок відмовилися 

Австрія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Норвегія. На ринку Бельгії 

безфосфатних порошків 80 %, Данії – 54 %, Фінляндії і Швеції – 40 %, Греції і 

Португалії – 15 %. Великобританія, Іспанія і Франція обмежили вміст фосфатів 

у порошках до 12 %. У Німеччині усі компанії випускають безфосфатні мийні 

засоби. Мають місце зміни і в Україні.  

У лютому 2013 року Кабінет Міністрів України оприлюднив проект 

Закону України «Про особливості державного регулювання синтетичних 

миючих засобів та товарів побутової хімії», згідно якого з 01 січня 2014 року 

забороняється виробництво, імпорт і реалізація в Україні синтетичних мийних 

засобів та товарів побутової хімії, у складі яких масова частка фосфатів у 

перерахунку на Р205 становитиме понад 17 %; з 1 січня 2016 року – понад 10 

%; з 1 січня 2019 року – буде більшою за 5 % та аж з січня 2021 року – не 

повинна перевищувати 0,7 %. 

Найпопулярніша заміна триполіфосфату – біологічно інертні цеоліти, які 

займають серед мийних засобів провідне місце в більш ніж 50 розвинених 

країнах світу. Вони належать до алюмосилікатів, мають високі йонообмінні 

властивості. Недоліками цеолітних пральних порошків – їх собівартість, яка є 

вищою приблизно на 20 %, нижча мийна здатність та високий вміст 

алюміносилікатів. До того ж, досі серйозних медичних досліджень впливу 

цеоліту на організм людини не проводилося [2] 
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СТАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ХВОРИХ 

НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ В УКРАЇНІ 

 

Цукровий діабет – захворювання на яке за даними Всесвітньої організації 

охорони здоров'я, хворіє близько 350 мільйонів людей (3 % населення Землі). 

За прогнозами експертів у 2030 році кількість хворих досягне 552 млн. осіб. 

Згідно даних Центру медичної статистики МОЗ України станом на 1 січня 2016 

року загальна кількість хворих на цукровий діабет в Україні становила 1 млн. 

223 тис. 607 осіб, з них майже 8.5 тисяч (8 424) – це діти. Якщо врахувати те, 

що на кожен зареєстрований випадок доводиться два-три випадки 

недіагностованого захворювання, то вже зараз можна говорити про більш ніж 

2-2,5 мільйона хворих. На сьогоднішній день на цукровий діабет першого типу 

в Україні хворіє близько 85 тис. людей, а решта (90 %) мають діабет другого 

типу. В Україні кількість хворих на цукровий діабет щорічно збільшується. У 

Європейських країнах показник захворюваності на цукровий діабет становить: 

у Німеччині – 10,2 %, Швеції – 7,3 %, Франції – 6,2 %, Іспанії – 9,9 %. На ріст 

захворюваності впливають такі чинники, як вік; генетична схильність до 

розвитку діабету; ожиріння; малорухомий спосіб життя; хронічні стреси; 

наявність шкідливих звичок, таких як паління та вживання алкоголю. За 

останнє десятиліття внаслідок науково-технічного прогресу енергетичні 

витрати основної маси населення зменшились у 1,5-2 рази, в результаті чого 

порушився основний закон раціонального харчування – відповідність 

енергетичної цінності харчування енергетичним витратам. У розвинених 

країнах внаслідок надмірної калорійності харчування 30% населення страждає 

на ожиріння і близько 50 % має надмірну масу тіла [1, 2, 3].  

Важливе значення у профілактиці та лікуванні цукрового діабету має 

харчування. Дієтичне харчування повинно сприяти нормалізації обміну 

речовин, лікувати і попереджувати загострення хвороб.  

Особливістю дієтотерапії при цукровому діабеті є зниження споживання 

легкодоступних вуглеводів, контроль кількості вуглеводної їжі, надання 

переваги продуктам, що містять харчові волокна. Аналіз тенденцій розвитку 

ринку продуктів свідчить про щорічне розширення асортименту традиційних 

харчових продуктів на 2-3 %, а продуктів оздоровчого харчування на 40-50 %. 

На жаль, у цьому напрямі Україна значно відстає від США, Японії, Західної 

Європи, країн, які сміливо впроваджують інноваційні технології в харчовій 

промисловості.  

Необхідність виробництва спеціальних продуктів харчування для хворих 

на цукровий діабет виникла давно. Так, ще у 1999 році було видано Указ 

президента України Про Комплексну програму «Цукровий діабет» в якому до 

основних заходів було віднесено завдання «удосконалити існуючі, розробити і 
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освоїти нові технології виробництва цукрозамінників та інших харчових 

добавок, а також рецептури продуктів  дієтичного харчування для хворих на 

цукровий діабет».  

На сьогоднішній день у торговельній мережі України не дуже великий 

вибір продуктів для діабетиків. У спеціалізованих відділах магазинах зовсім 

немає молочних продуктів з низьким вмістом лактози, весь асортимент 

продуктів для діабетиків представлений десертами, тобто солодощами, які не є 

тією категорією продуктів, що мають становити основу раціону. А ось 

коштують товари для діабетиків на 10-25 % дорожче за звичайні продукти. У 

Європейських країнах та США ринок продуктів для діабетиків розвивається  

досить успішно. Для них виробляють всі категорії продуктів.   

До більшості продуктів для діабетиків додають цукрозамінники – ксиліт, 

сорбіт чи інші. В США більше половини, а в Європі близько 25 % традиційно 

солодких продуктів випускається на основі цукрозамінників. Понад 70 % 

хворих на діабет вживають цукрозамінники і підсолоджувачі, серед інших 

верств населення цей показник значно нижчий. Застосування підсолоджувачів 

дає змогу розширити асортимент харчових продуктів для хворих на цукровий 

діабет та людей з надмірною масою тіла. Аналіз існуючих цукрозамінників 

показує, що штучні цукрозамінники призводять до порушення роботи кишково-

шлукового тракту, а в деяких випадках навіть до утворення ракових пухлин.  
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БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  

 

Питання якості та безпечності продуктів харчування завжди турбує не 

лише споживачів, але й є загальнодержавною проблемою, яка висвітлювалась в 

працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених [1-3]. Молоко та молочні 

продукти традиційно споживаються українцями у великому асортименті, всіма 

верствами населення, від новонароджених до людей похилого віку. Питання 

безпечності харчування особливо загострюються коли мова йде про харчування 

дітей, адже дитячий імунітет не до кінця сформований і значно слабший, ніж 

імунітет дорослої людини. Проте навіть далеко не всі дорослі мають міцний 

http://medreview.com.ua/issues/6/article3/
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імунітет. Саме тому, питання безпечності цих продуктів є надзвичайно 

актуальним. 

Останніми роками медична спільнота піднімає питання зв‘язку між 

лейкозом великої рогатої худоби (ВРХ) та раком грудної залози у людини. 

Американські дослідники говорять, що виявлення такої закономірності – лише 

перший крок. Потрібно довести, що інфікування вірусом відбулося до а не 

після того, як було діагностовано рак молочної залози. Департамент сільського 

господарства Америки повідомляє, що 100% молока від великотоварних 

господарств, які налічують 500 і більше голів виявлено антитіла до вірусу 

лейкемії, але це і не дивно, оскільки молоко від інфікованих корів змішується з 

молоком здорових. Тварини гинуть від лейкозу. Щороку поголів‘я корів в 

Україні зменшується на 200 тисяч. Три чверті тварин гине через лейкоз, тобто 

рак крові. За прогнозами фахівців найближчими роками кількість загиблих від 

цієї хвороби збільшиться до 300 тисяч на рік. За зовнішніми ознаками таку 

патологію виявити неможливо, але молоко, сметану вживати в їжу небезпечно. 

Діагноз можна поставити лише шляхом лабораторного дослідження. Збудник 

може передаватися через продукти харчування тваринного походження. За 

даними статистики, щотижня в Україні від раку молочної залози помирає 110 

чоловік. Минулого, 2018 року це захворювання було діагностовано у 14 170 

наших співвітчизників, серед них 14 057 жінок та 113 чоловіків. Померли 

минулого року через рак грудей 5 823 людини (5 774 жінки та 49 чоловіків).  

Досі немає остаточної думки щодо можливості передачі лейкозу від 

хворої тварини до людини через продукти харчування. Проте, 

експериментальними дослідженнями встановлено зв'язок розвитку 

гістологічних змін, властивих лейкозу у мишей, які вживали молоко лейкозних 

корів.  

Лейкоз (лейкемія) великої рогатої худоби – хронічна хвороба, що 

характеризується неопластичною проліферацією клітин кровотворної та 

лімфоїдної тканин з появою в крові мало диференційованих клітин лімфоїдного 

і мієлоїдного ряду. Останнім часом цю хворобу почали називати емобластозом, 

що найповніше відображає її сутність. Збудник хвороби – РНК – онкогенний 

вірус типу С (онкорна-вірус), що відноситься до роду Oncovirus С, сімейства 

Retrovindae. 

Питання про зв'язок лейкозу ВРХ та раком грудної залози у людини 

потребує подальших досліджень. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури 

свідчить, що проблема лейкозу великої рогатої худоби на сучасному етапі 

вийшла за рамки ветеринарної медицини, вона має також медичне і соціальне 

значення Тому в її розв‘язанні активну участь брали і, беруть не тільки 

науковці ветеринарної медицини, але й охорони здоров'я та біологи.  

З метою запобігання розповсюдження лейкозу серед тварин та мінімізації 

ризику передачі збудника людині необхідно вжити ряд заходів, а саме: 

– забезпечити належну простежуваність для надійного контролю за 

станом здоров‘я тварин та ветеринарно-санітарним станом господарств, їх 

утриманням, переміщеннями тварин на всій території України, а також за 

безпекою і походженням продукції тваринництва;  
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– запровадити належний облік тварин та виконання планів 

профілактичних  заходів,  

– ефективне лікування інфекційних та інвазійних хвороб;  

– запровадження систем страхування тварин тощо. 

Все це допоможе забезпечити захист населення та зменшити ризик 

виникнення захворювань, які можуть передаватися через продукти харчування 

тваринного походження.  
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ НАССР НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Правильне запровадження системи НАССР надає виробнику багато 

переваг економічного та управлінського характеру:  

– застосування НАССР є підтвердженням виконання виробником 

законодавчих і нормативних вимог;  

– НАССР засвідчує високий рівень свідомості та відповідальності 

виробника перед споживачем;  

– НАССР дозволяє підприємствами забезпечити стабільно високий рівень 

безпечності харчових продуктів і завдяки довірі споживачів в умовах 

зростаючої конкуренції зберегти та розширити свою частку на внутрішньому 

ринку України;  

– запровадження НАССР дозволяє здійснити розширення експортних 

ринків, адже в багатьох країнах світу НАССР є обов'язковою законодавчо 

встановленою вимогою;  

– застосування НАССР переносить акценти з випробування кінцевого 

продукту на використання превентивних методів забезпечення безпечності під 

час виробництва та реалізації продукції, сприяючи більш раціональному 

використанню ресурсів;  

– правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити 

приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу; 
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– зменшення втрат, пов'язаних із негативними наслідками повернень продукції, 

харчових отруєнь та інших проблем безпечності харчових продуктів.  

НАССР може інтегруватися в загальну систему управління, достатньо 

органічно поєднуючись з іншими управлінськими концепціями – управління 

якістю (стандарти ISO серії 9000), управління довкіллям (стандарти ISO серії 

14000) тощо. У більшості випадків ефективність системи ХАССР залежить від 

групи експертів, які займаються розробкою системи так званої групи ХАССП. 

У групу, відповідальну за розробку системи ХАССП, повинні входити 

спеціалісти різних галузей, таких як мікробіологія, хімія, технологія 

виробництва, забезпечення якості. При розробці системи НАССР команда 

експертів використовує ряд принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й 

аналіз небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва 

харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи 

відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні 

небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У 

результаті аналізу небезпечних чинників визначаються критичні точки 

контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також 

процедури моніторингу і ведення записів [1].  

Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, 

застосовуваних для підтвердження того, що система працює.  

Таким чином, в основу системи покладено сім основоположних 

принципів:  

– проведення аналізу небезпечних чинників;  

– визначення критичних точок контролю (КТК);  

– встановлення критичної межі (меж);  

– встановлення процедур моніторингу КТК;  

– встановлення коригувальних дій, що мають вживатися коли моніторинг 

вказує на вихід конкретної КТК з-під контролю;  

– встановлення процедур перевірки для упевненості, що система НАССР 

працює ефективно;  

– встановлення документування всіх процедур та записів, що мають 

відношення до цих принципів та їх застосування.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ В УКРАЇНІ 

 

В усьому світі щорічно зростає кількість хворих на цукровий діабет. 

Однією з важливих умов контрольованого перебігу цього захворювання є 

дотримання дієти, яка передбачає зниження вмісту легкодоступних вуглеводів. 

В нашій країні цей сегмент ринку продуктів недостатньо широкий і 

представлений в основному солодощами. Розробка продуктів харчування із 

природними підсолоджувачами та цукрознижуючими добавками рослинного 

походження є актуальним та перспективним напрямком технології виробництва 

продукції. В Україні назріла гостра необхідність на державному рівні необхідно 

вжити заходів щодо покращення стану забезпеченості продуктами спеціального 

призначення для хворих на цукровий діабет [1]. 

Перспективною є розробка технології ферментованих молочних напоїв 

діабетичного призначення з використанням пробіотичних культур біфідо- та 

лактобактерій, біологічно активних речовин та харчових волокон а також 

синбіотичних комплексів для  виробництва  ферментованих  молочних  напоїв 

діабетичного призначення (кефіру, простокваші, ацидофіліну і йогурту), до 

складу яких входять пробіотичні культури лакто- і біфідобактерій, вітаміни і 

мікроелементи антиоксидантного ряду, харчові волокна, фруктоза або β-

галактозидаза. Використання подібних комплексів забезпечить одержання 

кисломолочних напоїв зі зниженим вмістом легкозасвоюваних вуглеводів, що 

дозволить рекомендувати їх для діабетичного харчування. Встановлено 

синергетичний ефект антиоксидантних і біфідогенних властивостей при  

спільному використанні вітаміну Е, рослинних олій, органічного селену, β-

галактозидази і концентрату сироваткових білків в процесі виробництва  

ферментованих молочних напоїв діабетичного призначення [2].   

Цікавою є розробка складу молочно-жирових сумішей для виробництва 

ферментованих напоїв для діабетичного харчування, запропонована вченими 

Одеської національної академії харчових технологій. За молочну основу в 

таких напоях використовують знежирене молоко. Оптимізовано 

співвідношення між молочним, соєвим і оливковим жирами (5:4:1 відповідно), 

при якому співвідношення між насиченими, моно ненасиченими та полі 

ненасиченими жирними кислотами (1.3:1.0:1.0) відповідає вимогам 

нутриціології до продуктів діабетичного призначення.  
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Серед продуктів для діабетиків у спеціалізованих відділах пропонують і 

борошняні продукти, зокрема, локшину. Макарони (як і хліб, наприклад), 

збагачені висівками, менше підвищують цукор крові, ніж звичайні макарони 

або хліб. Але назвати їх ―діабетичними‖ не можна, тому що цукор крові вони 

все одно підвищують досить сильно, і не є кращим продуктом при діабеті. 

Макарони «Здоров‘я» з рослинною клітковиною спочатку створювалися як 

продукт здорового харчування. Але властивість клітковини сповільнювати 

виділення цукру в кров дозволила їх вживати і людям, що страждають на 

цукровий діабет. Ці макарони збагачені вітамінами і мікроелементами, містять 

в собі інулін, фруктозу, пектинову клітковину, залізо, кремній, незамінні 

амінокислоти. В одній порції макаронів (100 г) міститься приблизно добова 

рекомендована норма топінамбура [3]. Але головне – якщо клітковина 

сповільнює виділення цукру в кров, то топінамбур зменшує вміст цього цукру в 

крові.  
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ КРЕМІВ 

 

Асортимент косметичних товарів широкий і різноманітний. До групи 

засобів для догляду за шкірою входять креми, лосьйони, пудра. Креми – 

мазеподібні або рідкі ароматизовані продукти, що мають приємний вигляд і 

запах. Креми класифікують за такими ознаками: 

– за консистенцією: густі (мазеподібні) і рідкі (92 % води); 

– за призначенням; 

– за складом: жирові, безжирові, емульсійні [2]. 

Жирові креми мають основу, що складається з ланоліну, спермацету, 

бджолиного воску і інших добавок; випускаються як захисні та спеціальні. 

Захисні креми застосовують для пом'якшення шкіри від обвітрювання, 

обмороження та інших атмосферних впливів. Спеціальні жирові креми готують 

на тій же жировій основі з додаванням окису цинку, салолу, амідохлорної ртуті. 
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Безжирові креми – це креми, що не містять жиру, на медово-гліцериновій або 

іншій основі.  

Емульсійні креми – це водовмісні креми, до складу яких входять жири, 

продукти їх переробки, воски, біологічно активні речовини. Вода, що входить 

до складу крему, надає йому ніжну консистенцію, сприяє більш швидкому 

всмоктуванню. Випускають ці креми двох типів «вода / масло», «масло / вода». 

Емульсійні креми «вода / масло» представляють собою дисперсні системи, в 

яких вода диспергована в жировій фазі. Застосовують для пом'якшення шкіри. 

Вони попереджають появу зморшок, відновлюють еластичність і пружність 

шкіри, покращують процеси обміну.  

Емульсійні креми «масло / вода» – це дисперсні системи, жирна фаза в 

них диспергованих у воді. Вони являють собою рідку емульсію з високим 

вмістом води і невеликою кількістю жирів і жироподібних речовин, бувають 

кремоподібні і рідкі. Емульсійні креми залежно від складу можуть бути: 

звичайні (без корисних і лікувальних добавок), зволожуючі (містять багато 

води, регулюють водний баланс шкіри), з корисними лікувальними добавками 

(вітамінами, ліпосомами). Густі креми рекомендуються для догляду за 

нормальною і жирною шкірою обличчя. Вони надають матовий відтінок, 

бархатистість, добре освіжають шкіру, добре маскують дефекти шкіри.  

Біокреми містять біологічно активні речовини у великій кількості. 

Різновидом біокремів є гормоновмісні креми – найефективніші, добре 

омолоджують, розгладжують шкіру.  

Пілінг-креми призначені для механічного очищення шкіри. Вони містять 

тверді частинки, які при втиранні в шкіру сприяють механічному 

відлущуванню відмерлих клітин рогового шару. Як тверді частинки 

використовується дрібний пісок, глинисті частинки, крем'янисті водорості, 

губка, дрібно мелені частки шкаралупи волоського горіха та ін. [1]. 

Креми для рук випускають захисні і такі, що пом'якшують шкіру. Креми 

для ніг враховують особливості шкіри ніг. Основний склад: ланолін, гліцерин і 

оливкове масло. Ці речовини пом'якшують і живлять шкіру стоп, 

попереджають утворення тріщин. Ментол і календула знімають відчуття втоми 

і напруги в ногах, покращують кровообіг. Креми для тіла мають розслаблюючу 

дію, роблять шкіру м'якою, надають ранозагоювальну і протизапальну дію.  

Креми для масажу мають різний склад і різне призначення: для 

звичайного масажу – креми містять масляні екстракти кропиви, хмелю, 

камфору, викликають прилив крові до шкіри, володіють хорошим ковзанням; 

для спортивного масажу - тонізуючий засіб для підготовки м'язів до тривалих 

навантажень. Також застосовується як знеболюючий засіб; при радикуліті – 

покращують живлення шкіри і володіють загоюючою і антибактеріальною 

дією. Знімають втому і біль, мають розігріваючу дією, покращують 

мікроциркуляцію в шкірі.  

Дитячі креми виділені в особливу групу, оскільки готуються за більш 

суворою рецептурою. Вони можуть бути різного призначення: від попрілостей 

– кращий крем по догляду за шкірою немовлят. Виготовлений на основі квітів 

ромашки, містить натуральні жирові компоненти, відмінно пом'якшує і 
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зволожує шкіру. Має протизапальну дію, попереджає роздратування ніжної 

шкіри. Застосовується як профілактичний засіб проти попрілості у немовлят; 

для пом'якшення всього тіла дитини, так як від частого купання шкіра малюка 

стає сухою; комплексної дії – такі креми містять настій корисних трав, які 

зменшують алергію, діатез, знімають свербіж.  

Креми для губ – відмінний засіб для пом'якшення шкіри губ.  

Креми для повік. Шкіра вік вимагає особливого догляду, так як тонка і 

відрізняється особливою розтяжністю. До кремів пред'являють особливі 

вимоги. У їх складі не повинно бути речовин, що подразнюють очі. Вони не 

містять так званих масел, що «розпливаються» і які могли б потрапити в очі. 

Тому найчастіше ці креми мають вигляд гелю або гелю-крему, рідше крему на 

жирній основі. Вони значно покращують стан ніжної шкіри навколо очей. 

Містять комплекс активно зволожуючих і поживних речовин, зволожують, 

освітлюють і заспокоюють чутливу шкіру повік, легко вбираються, не 

залишають жирного блиску, є хорошою основою під макіяж, попереджають 

утворення зморшок і ознак старіння шкіри.  

Креми для нігтів живлять і зволожують шкіру навколо нігтя і під нігтьову 

пластинку, що покращує ріст нігтів без вростання і інших порушень.  

Креми для обличчя за призначенням і складом поділяються на: захисні; 

зволожуючі (гідратантні); очищаючі (для зняття макіяжу, пілінг-креми і 

скраби); поживні (звичайні за складом, з добавками, ліфтинг-креми, креми-

маски, біокреми); спеціальні (від веснянок і пігментних плям, від вугрової 

висипки,). Креми для обличчя випускаються з урахуванням типу шкіри: для 

сухої шкіри, для жирної і нормальної шкіри, для будь-якого типу шкіри.  

Крем-маски в залежності від ефекту поділяються на живильні, 

зволожуючі, оновлюючі (пілінг), очищуючі. Найчастіше вони поєднують в собі 

два або три ефекти. Ліфтинг-креми (креми для в'янучої шкіри) – 

рекомендуються для жінок після 25 років. Вони попереджають передчасної 

появи зморшок або зменшують їх видимості за рахунок підвищення пружності і 

еластичності шкіри.  

Фітозахисні креми містять фільтри, які поглинають або відбивають 

випромінювання, що викликають опіки шкіри, одночасно пропускають 

промені, що стимулюють природну пігментацію, нормальний загар [1]. 

Таким чином, проведений аналіз асортименту кремів за функціональним 

призначенням показує, що креми для обличчя займають найбільшу частину. 

Вони є майже універсальними в застосуванні. Також у великому асортименті 

представлені креми антивікові, захисні креми, вони досить специфічні у 

використанні, практично в усіх випадках застосовуються в залежності від 

сезону та погодніх умов. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СКЛАДСЬКОГО  

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Характеризуючи стан ринку логістичної нерухомості України, слід почати 

з ролі складського комплексу. Складський комплекс відіграє велику роль у 

роботі сучасної дистриб'юторської мережі. Ефективність роботи і розвинена 

інфраструктура складського комплексу безпосередньо впливає на успішну 

збутову політику підприємства, його конкурентоспроможність на ринку [1]. 

Будь-якому підприємству доводиться зберігати товар до моменту його продажу. 

Організовувати зберігання необхідно тому, що цикл виробництва і споживання 

рідко збігаються. Виробництво багатьох сільськогосподарських товарів є 

сезонним, хоч попит на них існує постійно. Організація складського зберігання 

продукції дає змогу уникнути цих суперечностей. Раціональна організація 

складського господарства безпосередньо впливає на економіку підприємств, 

оскільки втрати матеріалів під час зберігання, витрати на вантажно-

розвантажувальні роботи та складські операції збільшують собівартість 

продукції [2].   

Стратегічні завдання розвитку складського господарства оптової торгівлі 

споживчої кооперації України зумовлені потребами вдосконалення 

торговельного обслуговування населення, застосування сучасної техніки і 

технології, організації постачання роздрібної мережі товарами, максимально 

підготовленими до реалізації і такими, що відповідають типу магазину і попиту 

населення. Складське господарство є важливою складовою частиною 

інфраструктури торгівлі, однак стан його розвитку в Україні не відповідає 

сучасним вимогам. Забезпеченість складською мережею в Україні значно 

відстає від країн з розвинутою ринковою економікою [3]. 

Якщо в цілому по Україні в розрахунку на 1000 чол. населення припадає 

трохи більше ніж 100 м
2
 площі загально-товарних складів, то в США, 

наприклад, цей показник вище у 20 разів. Протягом тривалого часу складська 

мережа України розвивалася не в оптовій ланці, а в роздрібній торгівлі. Тому 

нині на оптову торгівлю припадає лише 24 % загального складського фонду 

торгівлі. Складська мережа в основному складається із дрібних складів, що 

розташовані в орендованих і не зовсім придатних приміщеннях, середній 

розмір яких – близько 700 м
2
. Із загальної кількості складів оптової торгівлі 

лише 30 % мають підіймально-транспортне обладнання. Більшість складів, 

https://biz.ligazakon.net/theses/010.030.050_%20standartizatsiyа
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особливо роздрібної торгівлі, із засобів механізації мають лише ручні вантажні 

візки і найпростіші засоби механізації [3]. 

Таким чином, збільшення площі складських об‘єктів демонструє 

еволюцію складу в логістичний хаб (мультимодальний центр) – це об‘єкт 

індустріальної нерухомості значного масштабу (іноді площею до декількох 

мільйонів кв. м) з вдалою транспортною розв‘язкою, доступністю різних видів 

транспорту, центром концентрації і перерозподілу вантажопотоків, а також 

повним комплексом логістичних послуг. На території хаба повинні бути 

організовані інформаційні центри логістичних компаній, які б відстежували рух 

товарів. Даний розподільний центр дозволяє управляти транзитом вантажів як 

внутрішніх, так і міжнародних, наприклад розподільчий центр Берлін Південь в 

Grossbeeren (займає площу 2,5 млн. кв. м). На Україні вже є подібні приклади, 

зокрема в м. Одеса розпочалася реалізація логістичного хаба на базі 

Чорноморського порту. Проект мультимодального логістичного терміналу 

«Сухий порт». В Європі існує певна напрацьована схема будівництва 

мультимодальних центрів. Він створюється керуючою компанією, капітал якої 

складається на 40 % з частки держави і на 60 % – з частки інвесторів і компаній. 

На Україні ж дана схема ускладнена через недовіру бізнесу до держави [1]. 

Перехід України до ринкової економіки, що супроводжується розвитком 

малих підприємств, потребує також широкого розвитку складів нового типу – 

дрібнооптових складів-магазинів (типу «Кеш енд керрі»). Не здійснюючи 

самостійних закупівель, необхідні товари вони одержують з центральних 

складів постачальницько-збутових фірм, оптових компаній або великого 

промислового підприємства, структурним підрозділом якого вони є. Ці 

підприємства продають товари невеликими партіями у широкому асортименті 

переважно дрібним і середнім виробничим і невиробничим споживачам. 

У європейській практиці набули широкого розвитку склади гарантійного 

зберігання готельного типу, консигнаційні склади і дрібнооптові магазини-

склади самообслуговування. З переходом в Україні до ринкових відносин 

необхідно врахувати позитивний зарубіжний досвід ведення складського 

господарства. Доцільно створити мережу складів загального користування 

таких видів: 

– складів-готелей, які надають невеликим магазинам, малим торговельно-

посередницьким структурам і товаровиробникам складські площі для 

тимчасового зберігання своїх товарних запасів; 

– консигнаційних складів, які приймають товари для дальшого продажу 

від імені і за дорученням їх власників; 

– митних ліцензійних складів, призначених для зберігання товарів, що 

перетинають кордони країни, для виконання операцій з митного оформлення. 

Серйозної уваги потребує реконструкція і технічне переозброєння 

існуючого складського господарства, які дозволять збільшити пропускну 

спроможність складів, повніше використовувати їх місткість за рахунок 

упровадження прогресивних технологій складування і механізації 

технологічного процесу [3]. 
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Отже, оскільки у світі очікується ріст інвестицій в перспективні ринки і 

оренду комерційних приміщень – це супроводжуватиметься подальшим 

розвитком будівництва складів і зростанням цін на складські приміщення і в 

Україні. Проте і надалі ціни на різні класи складів в Україні будуть завищеними 

порівняно зі світовими цінами, адже попит перевищує пропозицію. Однак для 

України дана галузь є доволі перспективною для розвитку, причому кожен 

охочий зайнятися даним видом бізнесу не зустрічатиме на своєму шляху різкої 

конкуренції, адже вона майже цілком відсутня. 
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РИНОК НЕРАФІНОВАНОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ 

 

Наша держава володіє потужним людським та ресурсним потенціалом, 

який за умови його раціонального використання сприятиме успішному 

розвитку продовольчого сектору економіки і виведе країну у лідери не лише 

регіонального, а й світового ринку.  

Олійно-жирова промисловість характеризується значними обсягами 

експорту, рентабельністю, розмірами надходження валюти до бюджету країни, 

темпами розвитку. 

Україна посідає перше місце в світі з виробництва соняшника, що 

становить третину світового ринку цієї продукції. Рослинні олії, поряд з 

зерновими і продуктами їх переробки займають основні позиції на світовому 

ринку продовольства [1]. Наявний попит і в подальшому активізуватиме 

виробництво.  

Розвиток олійно-жирового виробництва має великі перспективи з точки 

зору як забезпечення внутрішніх потреб, так і задоволення попиту зовнішнього 

ринку. Це обумовлено переорієнтацією в структурі харчування населення 

економічно розвинених країн із тваринних жирів на рослинні жири та олію, 

зростанням загальної чисельності населення планети, подорожчанням 

енергоносіїв, збільшенням використання олії для технічних потреб (дизельного 

палива, миючих засобів, фарб тощо).  

http://aterra.com.ua/analytics
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Потужна та динамічна, досліджувана галузь розвивається стрімкими 

темпами, зміни відбуваються дуже швидко, і їх адекватна оцінка дозволить 

правильно зорієнтувати розвиток галузі, запобігти невчасному прийняттю 

важливих стратегічних рішень та ефективно реагувати на зміни світових 

тенденцій.  

Виробництво соняшникової олії історично посідало вагоме місце у 

структурі переробної галузі України. Так, за період з 2010 по 2014 рр. 

виробництво цієї продукції зросло з 2990,4 тис. т до 4400,8 тис. т, тобто 

збільшилось на 32,03 % Початок військових дій на сході країни суттєво 

вплинув на економіку держави, в тому числі і на показники виробництва олії. 

Суттєве скорочення відбулося через військові дії на території Донецької та 

Луганської областей, які були в числі лідерів з виробництва соняшникової олії. 

У 2015 р. виробництво цієї продукції в цілому по Україні в порівнянні з 2014 р. 

знизилось з 4400,8 тис. т до 3815,8 тис. т, тобто скоротилось на 15.57 %. 

Починаючи з 2015 р., виробництво соняшникової олії щороку збільшувалось і 

до 2017 р. досягло рекордних 5276,8 тис. т, що на 29,58 % більше ніж у 2015 р. 

У 2018 р. підприємствами олійно-жирової промисловості вироблено 4799,4 тис. 

т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій, тобто відмічалось деяке 

зменшення від попереднього року (на 7,7 %).  

П‘ять областей України, які є лідерами виробництва нерафінованої 

соняшникової олії протягом останніх років, у 2018 р. виготовили її 3243 тис. т, 

що становило 67,6 % загального обсягу виробництва по Україні.  

Виробниками соняшникової олії в Україні є більше 70 підприємств, при 

цьому десять найбільших компаній займають більше половини всього ринку. 

Найбільшу частку у виробництві нерафінованої соняшникової олії 

займають потужні у технологічному та фінансовому вимірах підприємства – 

транснаціональні компанії. Саме такі компанії, як Cargill, Bunge та холдинг 

«Кернел Груп», які є і найбільш інтегрованими холдингами, формують правила 

гри в олійно-жировій галузі. Ці оператори ринку, користуючись своєю 

фінансовою потужністю, дедалі більшою мірою забезпечують себе сировиною, 

авансуючи селян-постачальників насіння. Це призводить до того, що внутрішні 

ціни на ресурси визначаються не попитом та пропозицією, а ціновою політикою 

потужних підприємств. У такій ситуації є необхідним регулювання діяльності 

транснаціональних компаній або стимулювання селян-постачальників до 

продажу сировини дрібним компаніям шляхом надання їм певних податкових 

пільг [2]. 
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АНАЛІЗ РИНКУ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП В УКРАЇНІ 

 

В Україні ринок LED-освітлення зростає досить стрімко і становить 

близько 72% всієї структури сегмента. Найчастіше світлодіодні лампи 

застосовуються на вулицях і в офісах, що дозволяє значно знизити загальні 

витрати. При цьому, щорічно в нашій країні збільшуються масштаби 

виробництва обладнання, необхідного для забезпечення LED-освітлення. 

У той же час, сегмент використання світлодіодних ламп в нашій країні 

має ряд проблем. Перш за все, це відсутність сформованої нормативної бази та 

ринкового контролю компаній-постачальників і продавців. Так, на 

вітчизняному ринку відзначається велика кількість підроблених преміальних 

товарів, ціна яких значно нижче вартості оригінальної продукції. Купуючи такі 

товари, споживачі залишаються незадоволені її низькою якістю і терміном 

експлуатації [1]. 

Світлодіоди почали використовуватися в якості освітлювальних приладів 

для приміщень і вулиць недавно, на початку 2000-х років. Це стало можливим 

після того, як їх яскравість досягла прийнятного для освітлення простору 

значення. Поступово світлодіоди стали конкурувати на ринку з лампами 

розжарювання і люмінесцентними лампами. 

Зі збільшенням інтересу споживачів до цих освітлювальних приладів, до 

2012-2013 року багаторазово зросли обсяги виробництва світлодіодів, що 

призвело до зниження їх вартості і сприяло більшому поширенню даної 

продукції [2]. 

Головною перевагою світлодіодного світильника є його висока 

енергоефективність і довговічність. При тій же світловіддачі він споживає 

енергії в середньому в 10 разів менше, ніж лампа розжарювання, і в 3 рази 

менше, ніж люмінесцентна. Саме необхідністю економії енергоресурсів в 

сучасному світі пояснюється популярність світлодіодних ламп. Український 

ринок світлодіодного освітлення знаходиться в стадії розвитку. Використання 

більш економних джерел освітлення стало особливо актуальним після різкого 

підвищення в нашій країні тарифів на електроенергію. Разом з тим, є чинники, 

що стримують розширення цього ринку, а саме: 

– висока вартість світлодіодних джерел освітлення в порівнянні з 

традиційними. В умовах недостатньої купівельної спроможності, населення 

змушене вибирати більш дешеві з точки зору початкових вкладень лампи; 

– недостатня поінформованість українців про вигідність використання 

світлодіодних світильників в довгостроковій перспективі; 

– низький рівень державної підтримки галузі виробництва світлодіодів, 

відсутність стандартів і нормативної бази. Це призвело до наповнення 
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вітчизняного ринку виробами низької якості або з завищеними технічними 

характеристиками, що підриває довіру споживачів до них. 

Негативний вплив наведених факторів призвело до скорочення і так 

невеликого українського виробництва світлодіодів. Національним виробникам 

важко конкурувати з азіатськими, які постачають на наш ринок більш дешеву 

продукцію. Частина з них займається складанням освітлювальний приладів з 

китайських комплектуючих, оскільки це більш рентабельно, ніж створювати 

підприємство повного циклу виробництва [2]. 

Необхідно відзначити, що як таких українських виробників світлодіодної 

продукції просто немає. Навіть ті вітчизняні компанії, які позиціонують себе 

національним брендом, закуповують усі комплектуючі за кордоном у одній 

країні, складання здійснюють у інший, а на території України відбувається 

лише упаковка у фірмові коробки. Добре це чи погано – питання неоднозначне. 

Безумовно, така структура у чомусь робить кінцеву продукцію дорожче, але 

транспортні витрати окупаються за рахунок того, що немає необхідності 

зводити у нас необхідні для окремих процесів споруди та наймати робочу силу 

за існуючими розцінками. Переважна частина продукції має китайське 

походження, та це також виправдано: найбільші фірми-виробники кристалів 

розташовані саме на території Піднебесної, тож нерозумно було б намагатися з 

ними конкурувати, маючи мінімальний досвід. 

Нарівні з іншими розвиненими державами світу, Україна спрямовує 

чимало сил на витіснення ламп розжарювання з ужитку. В усіх муніципальних 

закладах цей процес йде хоч і не швидко, але планомірно. Як завжди, дається 

взнаки брак фінансування, зате тенденція до модернізації зберігається, наростає 

і, на відміну від багатьох інших сфер, не виглядає фрагментарною. Школи, 

лікарні, університети, адміністративні будівлі, банки та ін. установи 

перелаштовуються на використання економічних LED-панелей в усіх 

приміщеннях загального користування: коридорах, залах, фойє, аудиторіях, 

кабінетах. Якщо зусилля чиновників не ослабнуть, можна сподіватися на те, що 

нові освітлювальні прилади одночасно допоможуть підвищити безпеку, 

екологічність, економічність та якість освітлення у таких місцях. 

Рука об руку з виключенням з обороту вольфрамових лампочок йде й 

видозміна відповідного виробничого сектора. Конкуренція між фірмами 

виходить на новий рівень, структура ринку змінюється, домінуючі позиції 

починають займати компанії, які прийшли сюди не так давно, але почали свою 

діяльність з прогресивних, а не застарілих технологій. Разом з тим, не можна 

сказати, що усі виробничі потужності, орієнтовані на виготовлення лампочок 

старого зразка, підлягають утилізації. Як тільки напівпровідники набули 

достатньої популярності за свої експлуатаційні характеристики, відразу ж 

постало питання про збереження звичного вигляду ламп. Пластикові 

розсіювачі, безумовно, у перший час виглядали привабливо через свою певну 

футуристичність, проте сьогодні вже певною мірою прижилися. Разом з тим, їх 

естетична складова змушує споживачів говорити про те, що виробам не 

вистачає візуального тепла. На допомогу прийшли філаментні світлодіодні 

лампи, що максимально нагадують вольфрамові. Більш того, 

https://5watt.ua/uk/svitlodiodni-paneli-180
https://5watt.ua/uk/s/218/svitlodiodni-lampi-led-filament
https://5watt.ua/uk/s/218/svitlodiodni-lampi-led-filament
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світловипромінювальні елементи можна поміщати всередину тих самих 

скляних колб, тобто вся апаратура, пов'язана з цією частиною виготовлення, 

зберігається [3]. 

Резюмуючи, хочеться відзначити, що основними перешкодами для 

впровадження найбільш передових технічних рішень у масове споживання на 

всіх етапах стали три фактори: ціна виробу, питання утилізації та недостатня 

освіченість населення щодо обговорюваних питань. Особливо сильно на 

просторі пострадянських держав став помітний фактор менталітету та звички: 

люди довго не цікавилися новинками, навіть після їхньої появи на ринку, 

віддаючи перевагу традиційним лампам розжарювання. Для української 

дійсності подібний консерватизм у поглядах загрожує прогресуючим 

відставанням від інших країн Західної цивілізації. 
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СУЧАСНА ВИКЛАДКА ТОВАРІВ НА ТОРГОВОМУ ОБЛАДНАННІ 

 

Протягом всієї історії товарно-грошових відносин продавець кожного 

разу намагався виділити свій товар, зробити його привабливішим. Сьогодні 

завдання полягає в тому, щоб товар був затребуваний, щоб він володів такими 

властивостями, які необхідні споживачу. Здавалося, зроблено все: створена 

марка, річ оптимально відповідає критерію «ціна – якість», готова упаковка, 

розроблені методи комунікації зі споживачем для створення необхідного 

попиту та здійснюються заходи щодо просування. Однак залишається ще один 

останній шанс виділити свій товар і, відповідно, змусити його краще 

продаватися або продаватися взагалі. Ця робота в системі маркетингових 

комунікацій називається мерчандайзингом, тобто просуванням торгових марок 

у роздрібній мережі. Мерчандайзинг отримав розвиток в останні двадцять 

років, але особливо швидко розвивається в останні роки. Сталося це через 

вдосконалення і насичення ринку, і, зрозуміло, загострення конкурентної 

боротьби [1].  

https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/dostupnost-deshevogo-sveta-osobennosti-ukrainskogo-rynka-svetodiodov
https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/dostupnost-deshevogo-sveta-osobennosti-ukrainskogo-rynka-svetodiodov
https://5watt.ua/uk/blog/statti/oglyad-rozvitku-svitlotekhnichnoyi-galuzi-statistika
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Як виставити товар на полицях або вітрині, щоб він не загубився серед 

інших, на які групи розбити велика кількість продаваних речей, щоб покупець 

зміг зорієнтуватися в їх неосяжному багато і знайти саме те, що йому треба, – ці 

проблеми постали перед продавцями лише з появою великих торгових точок. 

Правильна викладка товару – є одним з найважливіших факторів у 

мерчандайзингу. Одним з головних умов продажу товарів є його помітність. 

Дослідження показують, що полиці, розташовані на рівні очей покупців, мають 

найвищими показниками продажів. 

Якщо прийняти показник продажу (товарообіг) по середніх полицях за 

100 %, то продаж по верхніх полицях складає 62 % від обсягу реалізації товару, 

у разі його розміщення на середніх полицях. Обсяг реалізації з нижніх полиць 

складе 48 % [2]. 

Слабкі товари розташовуються в середині полиці, а сильні починають і 

закінчують ряд. Цей ефект називається запозиченням популярності. Тобто, 

перебуваючи в оточенні сильних товарів, слабкі товари запозичують у них 

додаткову увагу покупців. Розміщення та викладка товарів у торговельному 

залі є важливими засобами стимулювання збуту. Найбільш прогресивні 

роздрібні торгові підприємства давно вже усвідомили необхідність приділяти 

належну увагу даними аспектів своєї діяльності. 

Розміщення товарів – це їх розташування на площі торгового залу. 

Раціональне розміщення товарів у торговельному залі дозволяє правильно 

формувати потоки покупців і скорочувати час їх обслуговування. Постійні 

покупці знають, де розміщується той чи інший товар у торговому залі, і швидко 

його знаходять. При цьому також скорочуються трудові витрати працівників 

магазину в процесі поповнення товарних запасів за рахунок використання 

найкоротших шляхів руху товарів з підсобних приміщень до зони розміщення [2]. 

Товар повинен бути звернений лицьовою частиною упаковки до покупця. 

На рівні очей покупця розташовуються товари імпульсивного попиту, 

розкуповують у великій кількості і дають гарний прибуток. Місце на стелажах 

розподіляється так, щоб привернути увагу відвідувачів магазину і забезпечити 

товару здатність швидко розкупатися і підвищити ефективність кожної полиці. 

При зменшенні прибутку огляд товару на полиці стає вкрай важливою 

характеристикою, що підвищує продажу з квадратного метра і валовий 

прибуток при зниженні витрат. 

На верхній полиці товари повинні розміщуватися з урахуванням їх 

доступності для покупців. Необхідно дбати про те, щоб покупець міг без 

утруднення зняти товар звідти. Це полегшує покупки, покращує внутрішній 

вигляд магазину, забезпечує кращий огляд для персоналу і утрудняє 

розкрадання. Полиці можуть розташовуватися досить високо для 

максимального розширення стелажної площі і підвищення продажів на 1 кв. 

метр, і товар на верхній полиці повинен викладатися в розумних кількостях [3]. 

Базовий принцип торгівлі за системою самообслуговування полягає в 

наступному – максимальні обороти можна робити тільки при повністю 

заповнених полицях. Якщо товар основного асортименту розпроданий, можна 

тимчасово заповнити спустілі полиці товаром імпульсивного попиту. На втіху 



227 

покупцеві на місці, що звільнилося можна залишити написану від руки записку 

покупцеві, наприклад, такого змісту: Ми сподіваємося отримати їх зі складу в 

достатній кількості такого-то числа. 

У магазинах самообслуговування упаковка – це більше, ніж пакет або 

коробка, призначена для збереження міститься в ній продукту. У якомусь сенсі 

вона служить інструментом продажів. Відвідувачі витрачають на покупку в 

середньому 25 хвилин. Це означає, що вибір декількох продуктів з тисяч 

виставлених на стелажах товарів відбувається в швидкому темпі. Тому 

необхідно враховувати привабливість упаковки і загальне зорове враження від 

товару [3]. 

Маркування цін безпосередньо на товарі поступово відходить у минуле: 

загальноприйнятими стають сканер і універсальний код цін визначниками ціни. 

Однак там, де все ще використовується маркування, ціни повинні 

проставлятися правильно, щоб зберегти довіру покупця. При зміні даних на 

ціннику необхідно оновлювати маркування на товар, що продається. 

Покупці звикають до того, що потрібний їм товар завжди на певному 

місці, тому будь-які зміни повинні контролюватися в рамках відділу і 

вироблятися з вагомих причин. Розташування продуктів повинне відповідати 

вказівниками і вивісок у проходах. 

Пересування продукту з заднього ряду на передній план при поповненні 

запасів на полицях має відбуватися за випробуваним і виправдав себе 

принципом: прийшов першим іде першим. Ротація товару при заповнених 

полицях зведе до мінімуму скупчення влежаного товару і його псування [4]. 

Отже, зараз будь-яка компанія, яка пов'язана з роздрібною торгівлею, 

будь то продукти харчування або великогабаритне обладнання, повинна 

оволодіти основами нової практичної дисципліни. Особливо актуально це для 

торгових представників, для яких мерчандайзинг стає конкурентною перевагою 

і можливістю для постійного і тісного співробітництва зі своїми клієнтами. 

Як ми знаємо покупець – істота хоч і вибаглива, але імпульсивна. Іноді, 

для того щоб підштовхнути його до покупки, досить найпростіших прийомів, 

як: обіцяні знижки, красива упаковка товару і т. п. Одним словом, деколи треба 

просто-напросто правильно представити вашу продукцію безпосередньо в 

торговій точці – і збільшення продажів гарантовано. 

Якщо бути точніше, то при правильному акцентуванні уваги покупця на 

певних марках або видах товарів можна збільшити рівень їх продажів до 90 %. 

Для правильної організації торгівлі важливі також вибір і розміщення 

торговельного обладнання, меблів, важливо враховувати велику кількість, що 

впливають на покупців факторів, таких як музика, освітлення, колір, чистота, 

цінники. 
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Україна посідає перше місце в світі з виробництва соняшника, 

охоплюючи третину світового ринку. Найбільшу частку займає виробництво 

нерафінованої соняшникової олії. Рафінована складає значно менший відсоток [1].  

Близько 95 % виробленої в Україні соняшникової олії експортується, при 

цьому 90 % від загального її експорту складає олія неочищена, тобто Україна 

має сировинну орієнтацію експорту, що робить наші позиції на зовнішніх 

ринках нестабільними, оскільки попит на сировинні товари є непостійним і 

характеризується значною ціновою мінливістю. 

Суттєве зростання виробництва олії при падінні світових цін може 

призвести до зменшення прибутковості галузі. 

Гарною перспективою для українського олійно-жирового комплексу є 

виробництво високоолеїнової сирої соняшникової олії (High-oleic crude SFO), 

яка стає головним конкурентом оливкової олії. На світовому ринку відмічається 

недостатня кількість пропозицій, досить високий попит імпортерів та зростання 

премій на цю продукцію. Україна – друга в світі по виробництву 

високоолеїнової олії. Цього року в Україні вирощено 470 тис. т 

високоолеїнового соняшника. У 2017 р. Україна експортувала 210 тис. т 

високоолеїнової соняшникової олії, а у 2018 – 185 тис. т [2].  

Цінність високоолеїнової соняшникової олії в тому, що вона містить 

більш як 82 % – олеїнової жирної кислоти, до 45 мг/100 г вітаміну Е (альфа-

токоферолу) і характеризується низьким вмістом лінолевої жирної кислоти. 

Крім того, українська високоолеїнова олія високоякісна, не містить інших менш 

цінних олій. Так, наприклад, в оливкову олію дозволяється додавати інші і в 

чималих кількостях (до 30 % ріпакової).  

Високоолеїнова олія дуже корисна. Для її виробництва не 

використовують ГМ-соняшник. Високоолеїнова олія добре витримує дію 

високих температур, ідеально підходить для смаження, використання у 

фритюрі, для виробництва маргарину. 

Отже, важливо розвивати національний бренд високоолеїнової 

соняшникової олії, що дозволило б утримувати позиції на ринку та покращити 

стратегію розвитку олійно-жирової галузі держави на перспективу. Адже в 

усьому світі сьогодні зміцнюється прагнення до здорового харчування, 
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використання корисних продуктів. Саме тому українська високоолеїнова 

соняшникова олія може зайняти свою нішу, а Україна – вийти у світові лідери з 

її виробництва та експорту. Проте це, безперечно, вимагатиме від виробників 

суттєвих інвестицій.  
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За даними фахівців з агентств Strategy Analytics та International Data 

Corporation, ринок смартфонів переживає стагнацію. У цілому різниця між 

минулим і цим роком не дуже велика, але простежується тверда тенденція до 

зниження рівня поставок мобільних. У середньому світові поставки смартфонів 

знизилися на 6-8 %. Експерти акцентують увагу на тому, що це вже четвертий 

квартал поспіль, коли галузь знаходиться в занепаді. 

Упродовж останнього десятиріччя сфера продажів мобільних телефонів 

була процвітаючою, але зараз фахівці бачать падіння й вважають, що ринок 

смартфонів не зможе швидко оговтатися від втрат. Причинами такої невтішної 

для виробників гаджетів тенденції експерти називають небажання людей 

швидко міняти телефони, як це було раніше, а також відсутність цікавих 

інновацій у цій галузі. 

Лідером ринку все ще залишається компанія Samsung, але експерти 

відзначають, що нарощування або хоча б збереження стабільного рівня 

продажів смартфонів стає для неї усе складніше. Рівень поставок її мобільних 

впав на 13 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ще серед 

п‘ятірки лідерів ринку падіння продажів зафіксовано у компанії OPPO, а ось 

компанія Apple ледь-ледь подолала планку, щоб вийти за цим показником у 

плюс [1]. 

Фахівці звертають увагу на те, що у китайських компаній Huawei і 

Xiaomi, навпаки, справи йдуть у гору. Перша змогла збільшити рівень поставок 

більш ніж на 30 %, а друга – більш ніж на 20 %. За постачанням Huawei вже 

обійшла Apple, відсунувши «яблучний» бренд на третю сходинку рейтингу. 

Аналогічно сталося й за показником частки на ринку. Зараз на частку 

китайської компанії доводиться 14,6 % усього ринку смартфонів, а на частку 

американської – 13,2 %. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ%20/menu/menu_u/prom.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ%20/menu/menu_u/prom.htm
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Експерти визнають, що Galaxy Note 9 показав гарні результати продажу, 

але у південнокорейського гіганта явний дефіцит моделей середньої цінової 

категорії, що й може його підкосити. Водночас у портфелі Huawei є й дорогі 

флагмани, і бюджетні варіанти смартфонів, що грає йому на руку [2]. 

З урахуванням великого поширення дешевших «яблучних» пристроїв, 

компанія заробляє трохи більше 80 % всього прибутку на ринку смартфонів. 

Samsung і Huawei доводиться задовольнятися залишилася частиною, оскільки 

вони контролюють більшу частину ринку за рахунок більш низьких цін на 

смартфони. 

Samsung значно посилив пропозицію по опціях і технічного оснащення 

своїх девайсів, стримавши ціну на консервативному рівні, в той час як Apple 

продовжує по інерції експлуатувати репутацію винятковості, додаючи до ціни 

«плату за престиж». Дані про світовий продаж смартфонів за регіонами 

наведено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Світовий продаж смартфонів за регіонами 

 

При порівнянній вартості пристроїв цих двох лідерів ринку смартфонів, 

Samsung в моменті отримує менше прибутку, ніж Apple, в зв'язку з виросли в 

порівнянні з iPhone витратами, але збільшує частку ринку, що не змушуючи 
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клієнтів переплачувати за витрати. Споживачі ж виграли за пропозицією – за ту 

ж ціну вони отримують більше [3]. 

У 2019 році ринок смартфонів продовжить падіння – це буде вже третій 

рік послідовного скорочення продажів. Спад очікується на рівні 0,8 % до 1,39 

млрд відвантажених пристроїв. До таких висновків дійшла компанія IDC, що 

опублікувала результати дослідження Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker [4]. 

У різні періоди року динаміка буде неоднаковою - наприклад, у другому 

півріччі буде спостерігатися річне зростання на рівні 2,3 %. Якщо говорити про 

довгострокову перспективу, поставки смартфонів повинні досягти 1,54 млрд. 

пристроїв в 2023 р. при річному зростанні 1,7 %. 

Нагадаємо, 2018 р. аналітики IDC називають найгіршим роком для 

продажів смартфонів за всю історію існування продукту. За підсумками цілого 

року поставки скоротилися на 4,1 % до 1,4 млрд. пристроїв. У грудні 2018 р. 

IDC опублікувала прогноз, згідно з яким ринок повинен був вже в 2019 р. 

показати зростання на 2,6 %, проте тепер думка дослідників змінилося. 

Віце-президент програми Worldwide Mobile Device Trackers в IDC Райан 

Райт (Ryan Reith) зазначає, що причинами спаду на ринку смартфонів і раніше є 

збільшення тривалості циклу заміни пристрою, проблеми на китайському ринку 

і геополітична обстановка. 

Разом з тим в смартфонах очікуються технологічні вдосконалення, 

пов'язані з поширенням стандарту зв'язку 5G, що повинно позитивно 

позначитися на динаміці продажів. У 2019 р. такі смартфони ще не будуть 

продаватися масово, проте потім їх поширення прискориться. У 2023 р. кожен 

четвертий відвантажений смартфон буде підтримувати 5G. 

Свою роль в зростанні продажу зіграє і поширення смартфонів з гнучким 

екраном. Все це дало підстави старшому досліднику програми Worldwide 

Mobile Device Trackers в IDC Сангітіке Срівастава (Sangeetika Srivastava) 

назвати 2019 р. «роком модернізації на ринку смартфонів» [4]. 
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ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКОФАРБОВИХ ТОВАРІВ 

 
В останні десятиліття використання лакофарбових товарів (ЛФТ) в 

усьому світі, а також в нашій країні зросла. На сьогоднішній день на 
українському ринку з‘явилася величезна кількість нових товарів як 
вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. 

Представляючи собою певну композицію, лакофарбові товари є сумішшю 
одного або декількох компонентів. Головна складова частина всіх 
лакофарбових матеріалів (ЛФМ) – речовина, яка утворює міцну плівку, 
прекрасно прилипає до поверхні.  

Зазвичай в ЛФМ містяться розчинники, що дозволяють знизити в'язкість 
матеріалу. Це забезпечує його якісне і легке нанесення. Щоб здешевити фарби, 
а також надати їм певні властивості, також використовуються наповнювачі 
(зазвичай це мінеральні порошки) [2]. 

До складу лакофарбових матеріалів входять сикативи, що прискорюють 
полімеризацію і підвищують швидкість висихання, а також інші компоненти, 
які можуть сприяти більшої в'язкості, перешкоджати утворенню бульбашок на 
поверхні. 

Не менш важливим компонентом є пігменти. Саме ці речовини надають 
потрібне забарвлення [4].     

Хімічні властивості показують здатність лакофарбових товарів не 
піддаватися впливу будь-яких хімічних речовин.  

За хімічним складом пігменти поділяють на такі класи сполук: 
– елементи – технічний карбон, металеві пігменти (цинковий пил, 

алюмінієва пудра); 
– оксиди – діоксид титану, цинкові білила, залізооксидні пігменти, сурик 

свинцевий та ін.; 
Властивості пігментів оцінюють барвною здатністю, покривною 

здатністю, масломісткістю, хімічною стійкістю, атмосферостійкістю, 
антикорозійною стійкістю та ін. 

Змінити властивості покриттів можна шляхом хімічної модифікації або 
застосування іншого плівкоутворювача, що веде за собою заміну інших 
компонентів у композиції. Більш простим і ефективним є регулювання 
властивостей лакофарбових матеріалів за рахунок використання різних 
добавок, які додають у невеликій кількості (від 0,02 до 3-5 % залежно від 
призначення). Їх часто називають адитивами [6]. 

Адитиви – технологічні добавки, які інтенсифікують процеси 
диспергування пігментів, твердіння, змочування підкладки, усування 
поверхневих дефектів на стадіях виготовлення, транспортування, зберігання 
фарб і формування покриття. До адитивів відносять сикативи, диспергатори 
пігментів, емульгатори, піногасники та ін. 
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ЛФТ умовно поділяють на 6 груп: 

– лаки (після висихання утворюється прозоре, однорідне покриття); 

– фарби (покриття непрозоре); 

– емалі (покриття блискуче, зазвичай твердіше, ніж фарба); 

– ґрунти (це емалі або фарби, які мають підвищену міцність); 

– шпаклівки (призначені для згладжування і заповнення нерівностей 

оброблюваної поверхні); 

– порошкові фарби (після розплавлення і подальшого охолодження 

утворюють тверду непрозору плівку). 

Про основні властивості лакофарбових матеріалів можна дізнатися з 

етикетки. У вітчизняному виробництві прийнята система, що містить 

інформацію по групах: 

1) тип лакофарбового матеріалу. На етикетці пишеться «Лак», «Емаль» і 

т. д. Винятком є масляні фарби, які позначаються за пігментом, що входить до 

складу («охра», «сурик»); 

2) склад плівкоутворюючої речовини. Ці речовини скорочують до двох 

літер. Частина з них описана вище в заголовку «Позначення лакофарбових 

матеріалів». Безпечними є сполуки на основі природних смол: «ШЛ» – шелачні, 

«КФ» – каніфольні, «ЯН» – бурштинові, «МА» – масляні; а також на основі 

синтетичних смол: «ВД» («Е») – вододисперсійні, «АК» – акрилові та інші. 

Велика кількість отруйних виділень відбувається з матеріалів на основі 

полімерних, а також поліконденсаційних смол: «ВС» – вінілацетатні, «ЦГ» – 

циклогексанові, «ФО» – фенольні; 

3) призначення продукції. Тут номери відповідають напрямам 

використання. 1 – атмосферостійкі (зовнішні роботи); 2 – обмежено 

атмосферостійкі (внутрішні роботи); 3 – захисні; 4 – водостійкі властивості; 5 – 

спеціальні; 6 – маслобензостійкого застосування; 7 – хімічно стійкі; 8 – 

термостійкі; 9 – електроізоляційні; 0 – ґрунтовки; 00 – шпаклівки. Для масляних 

густотертих фарб перед третьою групою позначень ставиться один нуль [2]. 

Основними показниками якості лакофарбової продукції є зовнішній 

вигляд, прозорість, вид та кількість складових частин, в'язкість, розлив, ступінь 

перетирання, покривність, час висихання, наявність механічних домішок 

(сорність) та інші. 
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БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ 

 

Продовольство є найважливішим елементом системи життєзабезпечення 

людини і населення країни у цілому, тому забезпечення їм населення завжди 

вважалося пріоритетним завданням економіки будь-якої держави. 

Продовольчий ринок характеризується нестабільністю та непередбачуваністю. 

Саме тому надзвичайно актуальним є дослідження ринку продовольства в 

умовах глобальних трансформацій [1].  

За розрахунками OECD-FAO, передбачається зростання світового 

споживання рослинних олій до 2026 р. ще на 18,1 % або на 33,7 млн. т [2]. 

Загалом українську соняшникову олію протягом 2017/18 МР 

закуповували 124 країни світу (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура експорту української соняшникової олії у 2017/18 

МР за основними країнами-імпортерами, % 

 

Зростає виробництво та експорт вітчизняної соняшникової олії 

рафінованої. Експортується вона по всьому світу, в тому числі в країни ЄС 

(19,4 %), Малайзію, Йорданію, США тощо. 
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Якщо розглядати ступінь захищеності внутрішнього ринку рослинних 

олій, то він є високим – коефіцієнт самодостатності внутрішнього виробництва 

SSR тримається вище 10 пунктів (табл. 1). Коефіцієнт залежності від імпорту 

IDR показує, що Україна повністю забезпечена власними виробничими 

ресурсами. 

Таблиця 1 

Баланс соняшникової олії, тис. т 
Показник 2010 2013 2016 2021* 2026* 

Виробництво  3 030 3 539 5 131 5 951 6 772 

Експорт 2 701 3 209 4 842 5 661 6 481 

SSR 9,21 10,72 17,75 20,52 23,27 

IDR   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Експорт/виробництво, % 89,1 90,7 94,4 95,1 95,7 

Джерело: OECD-FAO, USDA, розрахунки автора [2]. 

* – прогноз 

 

Щодо експортного потенціалу рослинних олій, то можна сказати, що 

експортний попит є визначальним. При цьому 90 % загального експорту 

складає олія неочищена, тобто Україна має сировинну орієнтацію, від чого 

наші позиції на зовнішніх ринках втрачають стабільність, адже попит на 

сировинні товари є непостійним і характеризується значною ціновою 

мінливістю. Високі обсяги виробництва та відносно невеликий відсоток 

внутрішнього споживання дають можливість українській продукції забезпечити 

більше 57 % світового обсягу в 2018/19 МР. 

Проте, суттєве зростання виробництва олії при падінні світових цін може 

призвести до зменшення прибутковості галузі. Поточні світові ціни на рослинні 

олії, в тому числі соняшникову, найнижчі за останні 10 років – 695-700 дол. 

США за тонну [3]. 
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АНАЛІЗ І ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ БЕЗПРОВІДНИХ 

НАВУШНИКІВ 

 

Відповідно до нового звіту дослідного інституту, обсяги поставок 

безпровідних гарнітур за останній квартал значно збільшилися. У третьому 

кварталі 2019 року поставки досягли 33 мільйонів одиниць (4,1 мільярда 

доларів), що на 22 % більше, ніж у попередньому кварталі. 

На США припадає 31 % світового ринку. Частка Китаю значно 

розширилася, збільшившись на 44 % у третьому кварталі. 

Бездротові навушники Apple AirPods. як і раніше, лідирують у цій 

категорії. Але, оскільки конкуренція посилюється, є всі підстави вважати, що 

Apple скоро втратить частину ринку. В усьому світі в останньому кварталі на 

частку Apple припадало 53 % категорії повноцінних бездротових гарнітур, але 

частка поступово знижується. 

Китайська Xiaomi займає 9 % ринку в категорії повноцінних бездротових 

гарнітур, займаючи друге місце, головним чином через значне зростання 

продажу на китайському ринку. Нагадаємо, що навушники Redmi Airdots 

коштують близько 20 доларів. Samsung, яка очолює ринок смартфонів, займає 

всього 6 % і третє місце на ринку бездротових навушників. 

Amoi, китайський бренд, в основному зростає завдяки продажам на 

внутрішньому китайському ринку. У третьому кварталі Amoi перевершила 

QCY, посівши шосте місце у світі і ставши новим лідером серед недорогих 

продуктів [1]. 

Структура постачань безпровідних навушників за торговельними 

марками у 2019 році наведена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура постачань безпровідних навушників за 

торговельними марками у 2019 році 
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Виручка з продажу в сегменті повністю бездротових навушників за рік 

виросла на 200 %. При цьому, частка Apple склала 71 % [2]. 

Поставки бездротових навушників у 2020 році можуть досягти 129 млн. 

штук, а виручка від продажу до 2021 року очікується на рівні $27 млрд. Такі 

прогнози дає аналітичне агентство Counterpoint Research, на яке посилається 

DailyComm. 

Дані про виручку з продажу безпровідних навушників різних торгових 

марок наведені на рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – Дані про виручку з продажу безпровідних навушників різних 

торгових марок 

 

За даними аналітиків, в IV кварталі 2018 року на світовий ринок 

надійшло 12,5 млн. «розумних» бездротових навушників, при цьому ринок 

динамічно зростає. 

У міру зростання інтересу споживачів до бездротових навушників з 

смарт-функціями з'являється все більше досліджень, присвячених цій категорії, 

яку аналітики позначають терміном «true wireless hearables». 

Найбільшим регіональним ринком була Північна Америка, на частку якої 

припало 24 % від загального обсягу поставок. Майже такий же внесок внесли 

Європа і Азіатсько-Тихоокеанський регіон, включно з Китаєм. 

Беззаперечним лідером з постачання бездротових смарт-навушників 

фахівці називають Apple. На частку американської корпорації припало 60% від 

загальносвітового обсягу поставок цих пристроїв. Також істотний внесок в 

поставки внесли пристрої Jabra. 

Експерти відзначили, що поки Apple готувала до виходу нову версію 

навушників AirPods, презентація яких відбулася 20 березня 2019 року, бренди 

другого ешелону, такі JLab і QCY, встигли трохи зміцнити свої позиції. 

У IV кварталі 2018 року у рейтинг моделей смарт-навушників, які 

продавалися найуспішніше,  поряд з Apple AirPods увійшли такі бездротові 

http://www.dailycomm.ru/m/46887/
https://mind.ua/news/20195080-apple-predstavila-onovleni-j-pokrashcheni-navushniki-airpods
https://mind.ua/news/20195080-apple-predstavila-onovleni-j-pokrashcheni-navushniki-airpods


238 

смарт-навушники, як Jabra Elite Active 65t, Samsung Gear IconX і Bose 

SoundSport Free з ціною в діапазоні від $150 до $200. Крім того, в десятку 

потрапили кілька дешевших пристроїв вартістю менше $100, такі як JLab JBuds 

Air True Wireless і QCY T1. 

В 2019 році бездротові смарт-навушники стали важливою ринковою 

категорією. Зростання доходів споживачів і розвиток цифрових технологій 

будуть стимулювати попит на такі аксесуари по всьому світу [3]. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ТЕЛЕВІЗОРІВ В УКРАЇНІ 

 

Зараз переважна більшість телевізорів на ринку – це LCD-пристрої з LED-

підсвічуванням. Вони складають середньоціновий та бюджетний сегменти, 

користуються широким попитом у покупців. А ось плазмові моделі лишились у 

минулому, поступившись місцем OLED-новинкам. Останні тільки набувають 

популярності і формують сегмент преміальних флагманів. 

Флагмани, виготовлені за OLED-технологією на основі органічних 

світлодіодів, виробляють компанії LG, Panasonic, Sony. Відмінність дисплеїв 

преміальних апаратів від звичайних РК-екранів полягає у покращеній 

яскравості, вражаюче реалістичній передачі кольорів. Остання становить 99 % 

охоплення простору DCI-Р3 і 129 % sRGB проти 90 % та 114 % LCD-дисплеїв 

відповідно. Компанія Samsung розробила оригінальні пристрої, виготовлені за 

технологією QLED на основі металевих квантових точок. За характеристиками 

яскравості, передачі кольорів ці моделі не поступаються OLED-девайсам 

конкурентів. 

LG Electronics (LG) змінила країну-виробника нових телевізорів для 

України. Відтепер нові моделі телевізорів LG, що з цього місяця постачаються 

на вітчизняний ринок, збирають у Польщі. Підприємство знаходиться у місті 

Млава, де налагоджено виробництво техніки LG для всієї Європи. 

https://maximum.fm/nazvano-najpopulyarnishi-bezprovidni-navushniki-na-rinku_n169877
https://maximum.fm/nazvano-najpopulyarnishi-bezprovidni-navushniki-na-rinku_n169877
https://nv.ua/ukr/biz/markets/doslidzhennya-apple-zaymaye-bilshe-polovini-rinku-bezdrotovih-navushnikiv-novini-svitu-50064567.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/doslidzhennya-apple-zaymaye-bilshe-polovini-rinku-bezdrotovih-navushnikiv-novini-svitu-50064567.html
https://nv.ua/ukr/biz/markets/doslidzhennya-apple-zaymaye-bilshe-polovini-rinku-bezdrotovih-navushnikiv-novini-svitu-50064567.html
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Насамперед, йдеться про лінійку телевізорів із передовими технологіями 

OLED, NanoCell та UHD. Таким чином, LG став першим південнокорейським 

брендом, який змінив «прописку» модельного ряду 2019 року з російської на 

європейську, залишивши за російським виробником випуск торішньої лінійки. 

Майже всі моделі телевізорів LG 2019 року підтримують технологію 

штучного інтелекту (AI). Вони розуміють і оброблюють сотні голосових 

команд, а також дають рекомендації аналізуючи ваші перегляди. Телевізори зі 

штучним інтелектом є частиною системи Smart Home. Наприклад, за 

допомогою "домашньої панелі" Home Dashboard можна керувати іншою 

побутовою технікою з підтримкою LG ThinQ тощо.  

Нова лінійка телевізорів LG 2019 року оснащена оновленими 

інтелектуальними процесорами другого покоління α7 і α9 із алгоритмом 

поглибленого навчання. Завдяки цим новим чіпам телевізори LG отримали 

покращене зображення й звук, більшу динаміку й деталізацію, акустику 

звукових ефектів тощо. Процесори самостійно підлаштують яскравість екрану 

залежно від освітлення кімнати. 

Крім того, завдяки вдосконаленому процесору α9 телевізори OLED стали 

ідеальними для відеоігор. Адже затримка відклику складає лише 1 мс, що 

забезпечує максимально плавну гру.  

Флагманські телевізори LG оснащені технологіями Dolby Vision, що 

забезпечує кінематографічну якість та Dolby Atmos для реалістичного звуку з 

ефектом «занурення», що поширюється у всіх напрямках, навіть над головою. 

Моделі телевізорів OLED та NanoCell серії 2019 року підтримують HDMI 

2.1 для перегляду 4K контенту зі швидкістю 120 кадрів за секунду. Стандарт 4К 

передбачає найвищу якість і чотириразове збільшення кількості елементів 

зображення. Тому навіть зображення меншого розміру телевізори UHD 4К 

показують краще, оскільки на їх екрані воно складається з більшого числа 

пікселів, що дозволяє розглянути найдрібніші деталі. Усі телевізори LG даної 

серії підтримують багатофункціональний Smart TV [2]. 

Сьогодні популярність набирають телевізори з великою діагоналлю (від 

65 дюймів і вище). При цьому за один лише останній рік у світі було продано 

більше 11 мільйонів таких пристроїв, і, згідно з даними провідного 

аналітичного агентства IHS Markit, цього року їх продажі досягнуть близько 

16 мільйонів одиниць. Ринок телевізорів з ультраширокими екранами (з 

діагоналлю від 76 дюймів) також буде зростати і, згідно з прогнозами, майже 

подвоїться до 2020 року. 

Судячи з розвитку попередніх технологій, споживачам не доведеться 

довго чекати, перш ніж 8К контент стане звичним явищем. Знадобилося 

менше п‘яти років, щоб UHD (Ultra-High Definition) телевізори обігнали FHD 

(Full HD) моделі за обсягами глобальних продажів. Популярність техніки 

надвисокої роздільної здатності зростає стрімко в кількісному вираженні: у 

2019 році поставки 8K-телевізорів склали 430 тис., а за прогнозами у 2020 

році досягнуть 1,89 млн. пристроїв, а ще через рік перевищать 4 млн [3].  

Технологія масштабування AI Upscaling також включає в себе функцію 

оптимізації звуку, яка автоматично аналізує та покращує аудіоконтент у 

https://technology.ihs.com/608655/bigger-screen-tvs-surged-in-the-third-quarter-of-2018-ihs-markit-says
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кожній сцені, щоб створити ефект повного занурення. При перегляді 

футбольного матчу, наприклад, коли гравець забиває гол, телевізор може 

збільшити гучність радісних трибун, щоб глядачі у себе вдома могли 

випробувати ті ж емоції, що і вболівальники на стадіоні. Потім телевізор 

посилить голоси коментаторів, які аналізують, що ж саме відбулося на полі. 

Таким чином, користувачам не потрібно збільшувати гучність, щоб почути, 

що вони говорять – QLED 8K телевізор зробить це за них. 

У майбутньому телевізори будуть оцінюватися по тому, наскільки 

якісно вони здатні створити у глядачів ефект присутності в сценах фільму, на 

спортивному матчі або на концерті. Поява технології Samsung 8K AI 

Upscaling наближає нас до цього моменту, ще більше розмиваючи межу між 

реальністю і тим, що відбувається на екрані. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Торгівля та громадське харчування є важливими складовими сфери 

послуг, які на сучасному етапі розвитку України відіграють значну роль в 

економіці держави.  

За останні декілька років в системі торговельного обслуговування 

населення відбулися суттєві якісні зміни. Характерною рисою цих змін стала 

поява в країні великої кількості магазинів роздрібної торгівлі. Це відбулося 

через збільшення приватних підприємців, які почали відкривати магазини з 

урахуванням потреб населення – біля місця роботи, проживання, відпочинку. 

Розглядаючи особливості задоволення соціальних потреб, слід зазначити, що 

людина має низку матеріальних і духовних потреб. Якщо потреба споживача не 

була в цілому або частково задовільнена, виникає необхідність коригування 

виконавчої системи, наприклад, збільшення асортиментного складу 

торговельних закладів або відкриття нових [1]. 

https://www.unian.ua/common/2063319-televizori-sogodennya-na-scho-zvernuti-uvagu-pid-chas-kupivli.html
https://www.unian.ua/common/2063319-televizori-sogodennya-na-scho-zvernuti-uvagu-pid-chas-kupivli.html
https://www.lg.com/ua/press-releases/lg-new-manufacturing-country
https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/rynok-smartfoniv-2018.html
https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/rynok-smartfoniv-2018.html
https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/rynok-smartfoniv-2018.html
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Сучасні умови господарювання ставлять перед підприємствами низку 

вимог, виконання яких дає змогу забезпечити високий рівень торговельного 

обслуговування. Однією з таких вимог є надання додаткових послуг 

споживачам. Актуальний метод оцінки ефективності надання споживачам 

системи додаткових послуг запропонований Д. Крахом, відповідно до якого цей 

процес складається із трьох базових етапів: 

– розрахунок ефективності торгово-виробничої діяльності;  

– розрахунок ефективності використання ресурсів;  

– розрахунок комплексного коефіцієнта ефективності послуг підприємств 

роздрібної торгівлі [1]. 

Використання цього методу дає змогу виявити можливості розвитку 

наявної системи послуг та напрямів їх удосконалення. 

З кожним роком запити і вимоги до послуг підвищуються. Причому, чим 

вища культура і якість обслуговування, тим вищий імідж підприємства, тим 

привабливіший він для клієнтів і тим успішна його діяльність [2, 3]. 

Кожен підприємець прагне задовольнити потреби споживача, тому 

заклади роздрібної торгівлі та ресторанного господарства характеризуються 

значною різноманітністю, що дає змогу їх класифікувати за різними 

критеріями, зокрема за формами, асортиментом продукції, режимом роботи, 

розмірами, періодичністю обслуговування тощо. Різноманітність закладів 

системи торговельного обслуговування населення заохочує широким спектром 

товарів, які також класифікуються за приналежністю до галузей, місцем 

виготовлення, частотою попиту, сезонністю, призначенням тощо [2].  

На формування даної класифікації впливає багато зовнішніх чинників, 

таких як: соціально-економічні, транспортні, екологічні, житлово-фінансові , 

соціально-демографічні та інші [2]. 

Поведінка споживача не завжди відповідає закономірностям максимізації 

корисності, прибутку, розробленим маркетинговим стратегіям, товарній та 

ціновій політиці. До основних чинників, які впливають на формування 

поведінки споживачів можна віднести: внутрішні (прояви фізіологічних 

процесів, пов‘язаних зі станом, діяльністю й спілкуванням, вчинками людей) та 

зовнішні. Тому, в процесі купівлі товарів, на споживача впливає ряд чинників, 

які традиційно об‘єднуються в наступні групи: особистісні, психологічні, 

соціокультурні, ситуаційного впливу, а також чинники впливу комплексу 

маркетингу підприємств [4].   

Підводячи підсумок проведеного нами дослідження можна зробити 

висновок щодо перспективності проведення подальших досліджень та 

впровадження адаптованих до умов ринку сучасних інноваційних розробок, 

адже управління якістю торговельного обслуговування є одним з дієвих 

інструментів підвищення прибутковості підприємства. Чим більш досконала 

система торговельного обслуговування, тим вищий рівень його якості у 

конкретному підприємстві торгівлі і тим значнішою буде його конкурентна 

перевага. Саме необхідність цілеспрямовано впливати на підвищення 

конкурентоспроможності об‘єкта торгівлі визначає напрямки досліджень з 

питань оцінювання якості обслуговування. Таким чином, базовою умовою 
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отримання належної інформації про певні індикатори є наявність усучасненої 

методики і критеріїв оцінювання рівня обслуговування покупців [3]. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

НА РИНКУ ТОВАРІВ НА ПОСЛУГ 

 
Підвищення соціально-економічного значення фактору часу в сучасному 

житті суспільства стало поштовхом для появи нової вимоги – мінімізації витрат 
часу на придбання товарів і послуг, що знайшло своє відображення в системі 
торговельного обслуговування населення. Розробка і впровадження 
прогресивних систем торговельного обслуговування повинна проводитись з 
урахуванням таких вимог як: відчутне зниження затрат часу на придбання 
товарів за умов розширення асортименту товарів, збільшення обсягів послуг і 
підвищення їх якості [1]. 

Торговельне обслуговування це діяльність (нематеріальна) роздрібного 
торговця (продавця) під час безпосередньої взаємодії з покупцем, яка 
спрямована на задоволення його потреб у процесі придбання товару та (або) 
послуги [2]. 

До сучасної торгівлі покупець одночасно ставить двоєдину вимогу: з 
одного боку, скоротити затрати часу на придбання товарів основної маси 
товарів і послуг (товарів масового попиту) і тим самим забезпечити певний 
«стандарт» споживання; а з другого – зберегти в торгівлі індивідуальне 
обслуговування споживачів стосовно низки товарів, особливо рідкого, 
періодичного попиту. 

Доцільність різного підходу до організації обслуговування на основі 
поділу товарів за частотою і характером попиту – повсякденного, періодичного 
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й епізодичного – привела до створення нових типів підприємств, виділення 
магазинів з продажу товарів повсякденного попиту, пошуку нових 
організаційних і технологічних рішень у торгівлі. Ураховуючи різну 
функціональну роль окремих типів магазинів, до них ставляться різні вимоги. 
Так, наприклад, при купівлі товарів повсякденного попиту простого 
асортименту, вибір яких не складний для покупців, повинен бути забезпечений 
максимальний доступ до цих товарів, умови самостійного вибору і швидкого 
розрахунку [3]. 

Якість обслуговування на підприємстві сфери торгівлі – найважливіший 

показник, який характеризує потенціал і резерви організації, дає можливість 

знайти шляхи для оптимізації сервісу, розширення клієнтської аудиторії і 

підвищення лояльності покупців. Основним джерелом інформації для цього 

служить сам покупець.  

З метою проведення оцінки рівня якості торговельного обслуговування 

доцільним вважається визначення його відповідності зовнішнім і внутрішнім 

стандартам. Під зовнішніми стандартами мається на увазі сукупність загальних 

критеріїв оцінки ринкового суб'єкта, які є обов'язковими і  чітко регламентовані 

на галузевому і державному рівні. Їх дотримання контролюється державними 

органами і громадськими організаціями. Внутрішні стандарти – це сукупність 

критеріїв і методів, що застосовуються для оцінювання якості торговельного 

обслуговування, затверджених керівництвом організації торгівлі з урахуванням 

інтересів, цілей, завдань підприємства, його специфіки, обсягів торгівлі, 

цільової аудиторії і інших характеристик. 

Для досягнення високого рівня якості обслуговування, зафіксованого у 

зовнішніх і внутрішніх стандартах, суб'єкти роздрібної торговельної діяльності 

повинні вирішити три наступні проблеми: 

1) прийняти рішення про потенційний рівень сервісу, що може бути 

наданим суб'єктом торгівлі споживачам (установити внутрішній стандарт 

обслуговування); 

2) розробити стратегію і передбачити низку тактичних заходів для 

усунення виявлених недоліків у фактичному рівні якості сервісу проти 

зафіксованого стандартом; 

3) установити пріоритетні цілі для подолання різниці між реальним 

рівнем якості обслуговування і стандартним [4]. 

Відповідно до результатів проведених досліджень в сфері торговельного 

обслуговування населення більшість провідних фахівців даної галузі дійшли до 

висновку, що оцінку якості торговельного обслуговування доцільно 

здійснювати з урахуванням певних напрямків. Так, сучасна методика оцінки 

якості торговельного обслуговування населення базується на проведенні 

комплексного дослідження та аналізу наступних складових: 

– економічний стан; 

– конкурентоспроможність; 

– ефективність функціонування підприємства; 

– асортимент товарів; 
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– матеріально-технічне забезпечення; 

– імідж торговельного підприємства; 

– робота персоналу підприємства; 

– наявність системи додаткових послуг [5]. 

Підсумовуючи вищенаведену інформацію, слід зауважити, що система 

торговельного обслуговування є динамічною, тому доцільним вважається 

проведення подальших досліджень в даному напрямку з метою як виявлення, 

оцінювання факторів впливу, так і розробки деталізованої методики 

оцінювання якості. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ 

ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ В УКРАЇНІ 

 

Виробництво харчових продуктів для хворих на цукровий діабет 

базується на використанні цукрозамінників [1].  

Переважна більшість цукрозамінників – це хімічні речовини, тому їх 

безконтрольне використання недопустиме. У зв'язку із цим головним завданням 

гігієністів, є зниження до мінімуму ступеня ризику для здоров'я людини цих 

харчових добавок, не зменшуючи користі від їхнього використання [2]. 

Враховуючи суперечливі дані про токсиколого-гігієнічні характеристики 

синтетичних підсолоджувачів, використання їх суворо регламентується: 

– при екстраполяції на людину даних, одержаних на лабораторних 

тваринах, використовується коефіцієнт запасу 100 і більше; 
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– обмежується сфера застосування синтетичних підсолоджувачів, тому 

рецептури харчових продуктів із синтетичними підсолоджувачами 

погоджуються з МОЗ України, а в продуктах дитячого харчування їх 

використання не дозволено; 

– встановлюються максимально-допустимі рівні використання 

підсолоджувачів у харчових продуктах; 

– здійснюється обов'язковий контроль за вмістом підсолоджувачів у 

готових продуктах харчування; 

– на етикетках харчових продуктів, виготовлених із використанням 

підсолоджувачів, вказується їхня присутність.  

Застосування підсолоджувачів з метою економії цукру недопустиме з 

гігієнічних позицій, оскільки суперечить принципам раціонального харчування [3].  

Україна належить до небагатьох країн, де культивується природний 

цукрозамінник – стевія, яка є гарною альтернативою цукру. Цукор-стевія, на 

відміну від інших натуральних видів цукру, має низький глютамічний індекс.  

Доведено, що вживання природного цукрозамінника стевізоїду не тільки 

нормалізує рівень цукру в крові, але й знижує рівень холестерину, 

радіонуклідів в організмі хворого, покращує регенерацію клітин і коагуляцію 

крові, гальмує ріст новоутворень, зміцнює кровоносні судини. Також стевізоїд 

має жовчогінний і протизапальний ефект, позитивно впливає на діяльність 

печінки і підшлункової залози. Вироби, вироблені з використанням цього 

інгредієнта, кращі, ніж ті, що із цукрозамінником, адже більш натуральні. У 

супермаркетах можна придбати мармелад, желе, натуральний шоколад зі 

стевією.  

На думку експертів, підсолоджувачі третього покоління, особливо стевія, 

є лише віхою на шляху розвитку індустрії речовин, що  підсолоджують. Нині 

ведуться дослідження деяких інших натуральних високоінтенсивних 

підсолоджувачів рослинного походження. На горизонті постійно 

з‘являтимуться нові підсолоджувачі, але тенденція до натуральних джерел 

речовин, що підсолоджують, збережеться відповідно до вимог споживачів. 

Подальша доля індустрії підсолоджувачів та цукрозамінників залежатиме від 

того, які з нових речовин, що з‘являються, пройдуть через законодавчі 

механізми і потраплять в якості інгредієнтів до виробників інноваційних 

харчових продуктів. 

Корисною добавкою до спеціалізованих продуктів для діабетиків є інулін, 

який допомагає знизити рівень цукру в крові та має ряд позитивних впливів на 

обмінні процеси. Цю добавку отримують із коренеплодів топінамбура або 

цикорію, які містять до 20 % інуліну. Інулін використовують в харчових 

продуктах лікувально-профілактичного призначення, оскільки він стимулює 

процес утворення гормону інсуліну і знижує рівень цукру в крові. Захищає 

слизову оболонку кишечнику і тканин печінки, пригнічує розвиток стресу і 

злоякісних пухлин. 

Однак, навіть спеціалізовані продукти хворим потрібно підбирати 

особливо уважно, адже солодощі, в які додають жири, висококалорійні.  



246 

Список використаної літератури: 

1. 10 фактов о питании (по материалам официального сайта ВОЗ. URL: 

http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/ru/index.html) 

2. Сравнительный анализ политики в области питания в Європейском 

регионе. EUR/06/5062700/BD/2 25 августа 2016. 61301. URL: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/152214/E81507r.pdf. 

3. Корецький В.Л., Орлова Н.М. До проблеми безпеки харчування та 

моніторингу якості життя населення України. Проблеми харчування. 2016. № 1. 

С.42-44. 

 

Медвідь Анастасія Віталіївна, 

Рейма Максим Анатолійович  

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА РАФІНОВАНОЇ СОНЯШНИКОВОЇ  

ОЛІЇ В УКРАЇНІ 

 

Виробництво соняшникової олії займає вагоме місце у валовому 

виробництві сільськогосподарської продукції України [1]. Проте, за обсягами 

виробництва рафінованої соняшникової олії найбільшими були десять 

компаній, частка виробництва продукції яких складає більше 80 % (рис.1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура виробництва рафінованої соняшникової олії в 

Україні в 2018 р. за найбільшими виробниками [2] 
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В Україні у 2017 р. вироблено 723,4 тис. т рафінованої олії соняшника, 

що становить лише 13,7 % від виробленої нерафінованої олії, а у 2018 р. – 679,6 

тис. т (14,2 %).  

Соняшникова олія складає вагому частку в структурі експорту товарів. 

Так, за останні десять років, частка експорту продукції агропромислового 

комплексу зросла вдвічі. Найбільшу частку в його структурі у 2018 р. також 

становила олія (4.1 млрд. дол. США). Серед інших товарів, які лідирують за 

обсягами експорту, – зернові культури (кукурудза, пшениця, ячмінь), а також 

олійні (соєві боби) і продукти переробки олійних (макуха соняшникова) (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Обсяги експорту продукції агропродовольчого сектора,  

2018 р. [2] 

 

Близько 95 % виробленої в Україні соняшникової олії експортується. За 

підсумками 2017/2018 МР Україна в черговий раз стала світовим лідером з 

експорту соняшникової олії, її частка – 53 %, Росії – 19 %, Аргентини – 7 % 

(рис. 3) [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Основні світові виробники та експортери соняшникової олії  

у 2017-2018 р. [3]  
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Так, у 2017/18 маркетинговому році з України експортовано на 30,4 % 

більше соняшникової олії, ніж у попередньому МР. У березні 2019 р. 

спостерігається значне збільшення її експорту – до 6,32 млн. т (112 % проти 

березня 2018 р.). За період вересень-березень 2018/19 МР відмічається 

зростання експорту соняшникової олії у порівнянні з відповідним періодом 

2017/18 МР – на 16,6 %. Але це здебільшого сира олія. При цьому, сиру олію 

Україна експортує більш ніж до 100 країн, а рафіновану – лише до 20. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ СУХИХ СНІДАНКІВ 

 

Сухі сніданки – це продукти, які використовуються населенням для 

швидкого втамування голоду. Основою для готових сухих сніданків є 

різноманітні злаки та їх суміші (вівсяні, пшеничні, кукурудзяні, гречані, 

ячмінні, рисові, житні) і сухофрукти. До сухих сніданків відносять продукти, 

готові до безпосереднього споживання і виговлені з різних злаків. Сухі 

сніданки виготовляють у вигляді пластівців, круп‘яних паличок, фігурних 

кукурудзяних виробів і повітряних зерен. Основними їх споживачами є молодь 

і діти. Згідно з ДСТУ 2903-94, сухі сніданки по виду одержуваної продукції 

поділяються на чотири групи: пластівці, повітряні вироби, волокнисті, 

гранульовані. 

Умовно до сухих сніданків належать каші швидкого приготування. Їх 

виготовляють на основі зернової сировини, підготовленої екструзійним 

методом. Сухі сніданки мають дуже широкий асортимент, що дає можливість 

виробникам варіювання залежно від сировини і виробничих можливостей.  

Окрему позицію займають товари для дієтичного і дитячого харчування. 

Для їх виготовлення використовується тільки екологічно чиста сировина. В 

залежності від складу і призначення сухі продукти для дитячого і дієтичного 

харчування ділять на: суміші дитячі з відварами, суміші молочні «Здоров‘я», 

каші молочні, сухі овоче-молочні пюре, сухі плодово-молочні пюре. Для 

дитячого харчування також випускають борошно вітамінізоване, суміші 

борошняні, киселі молочні, вівсяні пластівці «Геркулес», толокно. 

http://www.fao.org/worldfoodsituati
http://geograf.com.ua/
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Аналізуючи сучасний ринок сухих сніданків в Україні слід відзначити, 

що він співпадає з  початком формування ринкових реформам. На 

продовольчому ринку появилися якісно нові товари, дуже несхожі на пластівці 

«Геркулес», кукурудзяні пластівці та баранці. Серед споживачів збільшився 

попит на мюслі, кранчі, фігурні вироби закордонного виробництва. З часом 

ринок сухих сніданків набув розвитку за рахунок продукції українських 

підприємств. Однак товар поки залишається недостатньо поширеним і не став 

постійною часткою харчового раціону українців, як це прийнято в державах 

ЄС.  

Асортимент продовольчих товарів в Україні постійно поширюється за 

рахунок нових видів товарів і вдосконалення вже існуючих. Основним 

джерелом постачання нових товарів залишається імпорт, хоча і деякі вітчизняні 

виробники теж закуповують нові технології, які за кордоном пройшли 

випробування і набули позитивної оцінки фахівців. Серед технологій, які 

активно розвиваються в Україні, можна назвати екструзійну, за допомогою якої 

виготовляється більшість сухих сніданків. 

Найбільш значними імпортерами сухих сніданків на територію України з 

початку 2010-х років стали Росія і Польща, питома вага яких в загальному 

обсязі імпорту продукту був приблизно рівним (45 % і 44 % відповідно). Таким 

чином, сукупна частка інших імпортерів ледве перевищила 10 %. У тому числі, 

країнами, питома вага яких в імпорті сухих сніданків в Україну склав від 1 % до 

3 %, стали Фінляндія, Німеччина, Білорусь і Франція. У числі інших країн, що 

імпортують незначні обсяги продукції в нашу країну, можна назвати 

Туреччину, Словаччину, Італію, Чехію і ряд інших країн. 

Аналіз ринку показав, що найбільший обсяг експорту сухих сніданків в 

2010-2015 роках був здійснений Україною до країн колишньої СНД (43 % 

загального обсягу експорту), що практично еквівалентно частці імпорту 

продукції з цих країни. Трохи меншими експортерами є Молдова і Казахстан 

(по 17 % і 10 % відповідно). Частка семи країн-експортерів сухих сніданків в 

загальному обсязі українського експорту продукції варіювала від 2 % до 4 %. 

Серед них – Білорусь, Данія, Грузія, Німеччина, Естонія, Туркменістан і 

Азербайджан. Країнами, які експортували зовсім незначний обсяг сухих 

сніданків з України, також були Туреччина, Ізраїль, США, Канада і низка 

інших країн. 

До провідних сучасних виробників сухих сніданків можна віднести ДП 

КРЮК «Хліб України», «Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів» (ТМ 

Наhnе), ВАТ «Сerealia Україна», ПАТ «Луганськмлин» (ТМ «Господиня»). Це 

потужні підприємства, які мають технічні і фінансові можливості для того, щоб 

самостійно виробляти злакові пластівці і складати з них різноманітні суміші. 
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За даними українського підрозділу міжнародної дослідницької компанії 

GfK, наші співвітчизники в 2019 році витратили на велику побутову техніку 6 

млрд гривень, що на 1,7 млрд. більше, ніж в 2018-му. Продаж дрібної побутової 

техніки також збільшився за рік – до 5,5 млрд. гривень. 

Таких показників не очікували і самі учасники ринку. Рітейлери і вендори 

розраховували на набагато більш скромне зростання виручки – на 3-5 %. З 

метою утримання рівня попиту вони намагалися не допустити різкого 

зростання цін на техніку навіть за рахунок зменшення власної маржі. За 

рахунок цього, при річній інфляції в Україні в 13,7 %, техніка подорожчала в 

середньому всього на 5-7 %. Як видно, продавці недооцінили можливості 

покупців, які зросли після збільшення зарплат в країні. 

Крім того, українці в минулому році купували техніку в зарубіжних 

інтернет-магазинах активніше, ніж в 2018-му. GfK Україна з'ясувала, що 

середній співвітчизник вчинив у 2019 році 13 покупок на закордонних сайтах. 

Роком раніше таких покупок було десять. Переважна більшість (85 %) купували 

техніку в інтернеті для себе і тільки 15 % для перепродажу[1]. 

Загальний обсяг продажів технічних споживчих товарів на українському 

ринку у другому кварталі 2019 року зріс на 15 % порівняно з аналогічним 

періодом минулого року і склав понад 21 млрд. грн. Про це свідчать дані 

дослідження GfK TEMAX Україна. 

Найбільший приріст показали сектори великої та малої побутової техніки 

(+22 % та +23 % відповідно). Сектор офісної техніки зріс на 21 %, порівняно з 

аналогічним періодом 2018 року [2]. 

Рітейлери в сегменті побутової техніки та електроніки розраховують на 

розширення своєї аудиторії за рахунок обмеження діяльності «сірих» 

http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics
https://revolution.allbest.ru/cookery%20/00653178_0.html
https://revolution.allbest.ru/cookery%20/00653178_0.html
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постачальників, які ввозять товари з-за кордону в багажі або поштових 

посилках.  

Правда, не всі експерти поділяють впевненість традиційних продавців в 

дієвості заходів щодо стримування транскордонної інтернет-торгівлі. По-

перше, цей захід непопулярний в народі. Він обмежує права не тільки 

спекулянтів, а й звичайних громадян, які купують техніку для себе. З 

урахуванням майбутніх виборів, може трапитися таке, що обмеження так і не 

вступлять в силу або будуть пом'якшені. По-друге, розвиток транскордонної 

торгівлі є загальносвітовим трендом. Тому власникам традиційних магазинів, 

замість надії на заборонні державні заходи, варто подумати над перебудовою і 

підвищенням ефективності своєї діяльності. Тільки постійне 

самовдосконалення дозволить зберегти позиції на сучасному динамічному 

ринку. 

Згідно нашим дослідженням, причиною придбання нової побутової 

техніки є її фізичне зношення для 87,76 % респондентів, для 12,24 % – 

моральне старіння. Така ж тенденція для оновлення мобільних телефонів: 51,02 

% змінюють апарат в наслідок фізичного зношення; 40,82 % внаслідок того, що 

з‘явилися більш сучасні моделі, але різниця між обома показниками не 

настільки велика як у побутової техніки. Також 8,16 % вказали, що змінюють з 

різних причин, серед яких найчастіше втрата або необхідність декількох 

апаратів для професійної діяльності (61,22 % респондентів володіє одним 

засобом зв‘язку, 38,77 % двома і більше). Навпаки, моральне старіння е 

основною причиною заміни комп‘ютерної техніки для більшості респондентів 

(59,18 %). Фізичне зношення для 36,73 %, та інше займає у відповідях 4,08 % [3]. 

У сегменті ринку продажу телекомунікаційного обладнання безумовним 

лідером за обсягами і кількістю місць продажу є компанія «Алло», яка 

об'єдналася в 2013 р. з іншою потужною торговельною мережею «Мобілочка». 

Так само представлені мережа магазинів цифрової техніки «Moyo», компанія 

«Гараж Мобайл Груп» (ТМ «Ringoo»), що входить до «Fozzy Group», 

спеціалізована мережа магазинів гаджетів і аксесуарів «Цитрус». Власні або 

партнерські фірмові магазини в Україні є у виробників електроніки і побутової 

техніки: «Samsung», «Lenovo», «DeLonghi», офіційного партнера «Apple» – 

«iStore». У сегменті побутової техніки найбільшу кількість фірмових місць 

продажів відкрито під брендом «Bosch Siemens», де виробник виступає лише в 

ролі постачальника і офіційного дистриб'ютора. Але їх частка в загальному 

обсязі продажів не перевищує 1 %. [4]  

На думку аналітиків Бостонської консалтингової групи, поняття омні- 

(мульті)канальність є також маркетинговою стратегією просування, завданням 

якої є об'єднати різні канали, такі як веб-сайти, додатки, соціальні мережі, 

електронні купони, флеш-продажу, pop-up-магазини (або «спливаючі 

магазини») та інше, в одне ціле. Головною метою даної стратегії є повна 

відсутність кордонів між ними. Клієнту не потрібно перемикатися на будь-якій 

іншій канал, він може використовувати всі відразу – почати з онлайн- і 

завершити покупку оффлайн режимі, і навпаки. Як результат – омніканальні 

покупці витрачають в два рази більше, ніж покупці одного каналу [5]. 
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У міру того, як проникнення інтернету зростає, змінюється поведінка 

споживачів і їх ставлення до покупок через Інтернет. За даними Nielsen 

категорії товарів з сервісною підтримкою і товарів тривалого користування 

лідирують серед таких покупок. Якщо в 2011 р. 17 % споживачів в Україні 

говорили, що не роблять покупки онлайн, то в 2016 р. їх частка зменшилася 

вдвічі (9 %). Серед тих, покупає через Інтернет комп'ютерну техніку 52 %, 

споживчу техніку 50 %. При покупці споживчої техніки вважають за краще 

отримувати інформацію про товар на сайті магазина 47 %. Соціальні медіа, як 

канал комунікації використовують при покупці споживчої техніки 23 % 

респондентів [6]. 

Зважаючи на те, що зараз покупці все частіше роблять покупки товарів 

через Інтернет, в майбутньому можлива зміна ролі традиційних роздрібних 

магазинів, які стануть місцем демонстрації, сервісу і тестування товарів. 

Продаж побутової техніки та електроніки торговельними мережами в регіонах 

Україні менш ефективний. Менший середній чек пояснюється меншою 

кількістю торгових центрів з вдалим місцем розташування, низькою 

купівельною спроможністю, віддаленістю магазинів від центральних складів. 

Мультиканальний підхід об'єднує всі платформи і пристрої, які покупець може 

використовувати для стосунків з підприємством. Це дає можливість надати 

покупцеві безперервний досвід взаємодії, незалежно від того, чи використовує 

він стаціонарний комп'ютер або телефон, мобільний пристрій або знаходиться в 

магазині мережі. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

АСОРТИМЕНТУ МЕБЛЕВИХ ТОВАРІВ 

 

Питання щодо асортименту меблевих товарів набуває особливої 

актуальності в сучасних умовах, так як їх виробництво збільшується з кожним 

роком. Це обумовлено рядом причин, однією з яких є те, що меблі оточують 

нас у повсякденному житті, і тому мають бути комфортними та 

функціональними. Значне зростання їхньої якості супроводжується 

впровадженням досконалішої технології виробництва, застосуванням нових 

матеріалів.  

Український меблевий ринок наразі є досить молодим, він, як і інші 

ринки товарів, пройшов декілька значних етапів у своєму розвитку. Складна 

ситуація в економіці, що склалася в 1990-х роках призвела до того, що великі 

меблеві фабрики не змогли пристосуватися до нових часів, в наслідок чого були 

витіснені іноземними постачальниками, зокрема польськими. У зв‘язку з тим, 

що в період з 1997 по 2007 рік попит перевищував пропозицію, ринок меблів 

України почав стрімко розвиватися, збільшилася кількість вітчизняних 

виробників, що поступово витіснили з ринку іноземний імпорт. Таким чином, 

сприятливі для формування пропозиції умови зі сторони виробників, та 

наявність стабільного попиту на меблеву продукцію призвели до значного 

розвитку вітчизняного ринку [1]. 

Підвищення рівня якості продукції від приватних фабрик обумовлено 

тим, що відбувся серйозний стрибок в технічному переоснащенні їх 

виробництва. Наразі, велика кількість комерційних підприємств власноруч 

займаються переробкою сировини та мають унікальне імпортне устаткування.  

Значну кількість аспектів меблевого ринку в Україні, розкрито в роботах 

Г.С. Шевченко [2, 3], а саме – було досліджено фактори макро- та мікрорівня 

середовища та їхній безпосередній вплив на ефективність роботи наших 

підприємств, та проведено аналіз рівня конкурентоспроможності ринку. 

За характером свого виробництва меблі можуть бути поділені на такі 

групи, як: експериментальні, серійні та масові. Експериментальні 

виготовляються для демонстрації, щоб виявити попит на неї покупців. Серійні 

випускаються більшими партіями, за результатами випробування попередньої 

групи. Масові ж випускають у великій кількості, безперервно і впродовж 

певного часу, по вже перевіреним та затвердженим кресленням. 

У виробництві меблів використовуються найрізноманітніші матеріали, 

основними з яких є дерево, пластмаси, метали та текстильні вироби. Деревина – 

найбільш поширений з них, адже вона має високу міцність, та при цьому досить 

легка у своїй обробці. Меблі з неї гігієнічні. Головними недоліками цього 

матеріалу є горючість та гігроскопічність. Пластмаси застосовуються для 
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амортизації м'яких меблів та для облицювання деталей. Текстильні матеріали 

застосовують, переважно, для її зовнішньої обробки. 

Меблі повинні створювати комфорт та бути гігієнічними. Комфортність 

меблів залежить від зручності користування, розміщення та транспортування. 

Гігієнічність характеризується її шкідливістю. Виділення шкідливих речовин не 

повинне перевищувати гранично допустимих норм. Вони повинні менше 

забруднюватися, легко очищатися від пилу, мати менше ділянок на яких він міг 

би затримуватися. Гігієнічні умови особливо важливі для кухонних меблів, що 

призначені для зберігання продуктів та їжі, а також це важливо для меблів для 

сну та відпочинку. 

До функціональних властивостей відноситься здатність меблів 

задовольняти різноманітні потреби: використовуватися для відпочинку 

(дивани, крісла та ліжка), для проведення вільного часу (столи для ігор, 

комп‘ютерів та телевізорів), а також для зберігання речей (вішалки, шафи). 

За своїм функціональним призначенням їх можна розділити на три 

вагомих групи: побутову, для громадських будівель та дитячу. 

Житлові, або ж побутові меблі – призначені для комфортного 

облаштування житлових кімнат – спальні, кухні, вітальні. У процесі 

облаштування, наприклад, кухні передбачається установка різних шаф впритул 

до сантехнічного устаткування, таких як мийка. До меблів для ванни, тераси та 

передпокою можна віднести вішалки, різноманітні ящики (для білизни або 

взуття), гойдалки, плетені стільці тощо. Також, останнім часом, набирають 

популярності меблі-трансформери, що можуть бути ідеальним рішенням для 

приміщень з невеликою площею, адже це допоможе використовувати її 

максимально раціонально. Розміри, форми та конструкції дитячих меблів 

визначаються віковими та ростовими показниками дітей. Меблі ж, що 

призначені для облаштування адміністративних будівель, готелів, офісів, 

форми  конструкції яких залежать, головним чином, від характеру діяльності та 

специфіки конкретної установи, можуть також використовуватися для 

різноманітних залів, місць публічних виступів. 

Згадуючи про стан розвитку офісних меблів, важко не зауважити, що 

вітчизняним виробникам вдалося подолати стереотипну думку про те, що 

імпортні меблі кращі за продукцію нашого виробництва. Це навіть можна 

помітити по тому, що імпорт цих меблів вдалося витіснити на 10-20 %. Як 

стверджують дослідники, потрібно щоб минув певний відрізок часу для того 

щоб на нашому ринку залишився лише невеликий відсоток імпортних меблів, 

які не матимуть вітчизняних аналогів. На його думку, наш ринок є досить 

конкурентоспроможним у цій сфері, так як він має ряд важливих переваг, що 

допомагають конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Отже, у висновку варто зазначити що меблевий ринок України, не 

дивлячись на свій молодий вік – широкий та розвивається. З кожним роком 

асортимент меблевих товарів збільшується, як і якість, так як методи їх 

виробництва, устаткування оновлюються у зв‘язку з технологічним прогресом 

у світі, та Україні зокрема. З‘являються нові типи меблів, як, наприклад, меблі-

трансформери, які є особливо зручними для обстановки невеликих житлових 
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площ. Меблі вітчизняного виробництва можуть показувати гарну 

конкурентоспроможність, так як росте і кількість і якість нашого виробництва. 

Безперечно, нашому ринку меблевих товарів є куди рухатись, проте цей рух 

відбувається невпинно і виробництво, як і асортимент, постійно збільшується 

та стає досконалішим. 
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АНАЛІЗ РИНКУ РОБОТІВ-ПИЛОТЯГІВ 

 

У сучасному світі одним з найцінніших ресурсів стає час. Зі збільшенням 

ритму життя у людей залишається його все менше на такі рутинні побутові 

операції, як наприклад, прибирання житла. Та й витрачати дорогоцінний час на 

такі заняття вже просто шкода. Це призводить до того, що автоматичних 

побутових пристроїв, які полегшують життя, в кожному будинку стає більше, і 

один з них – «розумні» пилотяги. 

Очевидно, що робот-пилотяг – ідеальний варіант для тих людей, у яких 

немає часу й сил на прибирання за допомогою звичайного пилотяга та швабри. 

І приживеться він не тільки у великих будинках, але й маленьких квартирках. 

На ринку є доступні й компактні моделі, що полегшують побут та 

економлять час. Вони відмінно орієнтуються в просторі, дистанційно 

керуються та виходять на прибирання за розкладом, поки господарів немає 

вдома. І ті завжди повертаються в чистий будинок [1]. 

Перші подібні вироби з'явилися на ринку пилотягівв з приходом 21 

століття. У США їх почала випускати компанія iRobot, в Європі – Electrolux. З 

тих пір ринок роботів-пилососів розвивається як кількісно, так і якісно. 

Сьогодні число виробників вже досягло тридцяти. Серед них є реальні, які самі 

займаються виробництвом чудо-техніки, віртуальні, які об'єднують під своїм 

брендом продукцію різних виробників, є і такі, які, займаються виключно 

розробкою нових моделей роботів-пилососів. Компанії інвестують значні 

кошти у впровадження інноваційних технологій в побутову техніку. Британська 

Dyson, наприклад, вкладає в науково-дослідні розробки і створення нових 
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продуктів, в тому числі і «розумних» пилососів, близько 7 млн. фунтів в 

тиждень і планує збільшувати цю суму в подальшому. 

В результаті таких зусиль «розумні» порохотяги стають не тільки ще 

розумнішими, могутнішими, продуктивнішими, але і дешевшими і 

доступнішими для широкого загалу населення. Поки їх частка на глобальному 

ринку пилососів незначна – всього 3-5 %, але цей сегмент росте стрімко і 

динамічно, ніж традиційний – 25 % проти 4,5 %. Зростання рівня доходів 

населення, особливо в країнах, що розвиваються, сприяє все більшій появі в 

їхніх помешканнях роботів-пилососів. Компанії Азії і Америки ділять між 

собою 88,7 % ринку даних пристроїв. При цьому вироби американського і 

європейського походження становлять в основному дорогий сегмент, а в Азії 

виробляють більше бюджетні моделі [2]. 

Структура ринку автоматичних «розумних» пилососів за регіонами 

походження товарів наведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структура ринку автоматичних «розумних» пилососів за 

регіонами походження товарів 

 

У розрізі сегментації ринку за рівнем автоматизації роботи 

спостерігається також поступове витіснення традиційних пилососів на користь 

автоматизованої техніки. Основними споживачами «розумних» пилососів є 

працюючі городяни переважно у віці від 25 до 34 років, що живуть в невеликих 

квартирах зазвичай з твердим покриттям підлоги або килимами з короткою 

довжиною ворсу. Це активні зайняті люди з швидким темпом життя, які 

прагнуть скоротити час на домашні господарські справи, в тому числі на 

прибирання. «Розумні» пилососи поставляються на масовий ринок за різними 

цінами і по різним маркетинговим каналам. У деяких регіонах «розумна» 

техніка з преміального цінового сегменту спускається у доступніший ціновий 

сегмент. Важливими чинниками збільшення ринку пилососів є актуальні на 

сьогодні підвищення добробуту населення, зростання рівня проникнення 

систем автоматизації домашнього господарства – систем «розумний дім» та 

супутніх сервісів [3]. 

За результатами дослідження ринку роботизованих пилососів можна 

зробити висновок, що у нього значні перспективи для розвитку. Найбільше 

зростання в середньостроковій перспективі очікується в США, де «розумні» 

вироби вже займають 20 % ринку пилососів. Подальша розробка концепції 
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«розумний будинок» буде сприяти появі пилососів з дедалі більшим набором 

функцій. Вони будуть наздоганяти своїх традиційних побратимів по потужності 

всмоктування пилу, буде збільшуватися час автономної роботи. Із зростанням 

попиту на подібну техніку з'явиться більше її виробників, конкуренція між 

якими посприяє як удосконаленню роботів-пилососів, так і зниженню цін на 

них. 

 

Список використаної літератури: 

1. ТОП-10 кращих роботів-пилососів 2019 рокую. URL: 

https://blog.allo.ua/ua/top-10-robotiv-pilososiv-2019_2019-12-13/ 

2. Еволюція побуту: аналіз ринку автоматичних «розумних» пилососів. 

URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/evolyuciya-byta-analiz-rynka-

avtomaticheskih-umnyh-pylesosov. 

3. Аналіз ринку автоматичних «розумних» пилососів. 2018 рік. URL: 

https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-avtomaticheskih-

umnyh-pylesosov-2018-god. 

 

Шалімов Владислав Володимирович 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТУ 

 

Найбільш широко в якості гідравлічного в'яжучого використовують 

цементи. Вихідна сировина для їх виробництва: мергелі (гірська порода), 

вапнякові (вапняк, крейда, вапняковий туф) та глинисті гірські породи. 

Виробництво портландцементу складається з певних операцій підготовки 

компонентів і суміші, обпалювання суміші для отримання цементного клінкера, 

подрібнення клінкера на порошок і введення добавок. 

Розрізняють наступні різновиди цементу. 

Портландцемент і його різновиди є основними в‘яжучими речовинами в 

будівництві. Портландцементом називають гідравлічну в‘яжучу речовину, що 

отримується помелом портландцементного клінкеру з гіпсом, а також зі 

спеціальними добавками. 

Порталандцементний клінкер – продукт випалення до спікання тонко 

дисперсної однорідної сировинної суміші, що складається з вапняку і глини або 

деяких матеріалів (мергелю, доменного шлаку та інших). При випаленні 

забезпечується вміст у клінкері переважно високоосновних силікатів кальцію. 

Для регулювання термінів схоплювання портландцементу в клінкер при помелі 

додають двоводний гіпс в кількості 1,5-3,5 % (по масі цементу в перерахунку на 

SO3). 

Шлаковий (шлакопортланд) цемент. Загальна назва цементів, що 

отримуються спільним помелом гранульованих доменних шлаків з добавками-

активізаторами (вапно, будівельний гіпс, ангідрит та інші) або змішування цих, 

роздільно подрібнених, компонентів. 

https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/evolyuciya-byta-analiz-rynka-avtomaticheskih-umnyh-pylesosov
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Розрізняють такі види шлакопортландцементу: вапняно-шлаковий із 

змістом вапна 10-30 % і гіпсу до 5 % від маси цементу і сульфатно-шлаковий із 

змістом гіпсу або ангідриту 15-20 %, портландцементу до 5 % або вапна до 2 %.  

Сульфатостійкий цемент. Виготовляють з клінкеру нормованого 

мінералогічного складу: у клінкері повинно бути не більше 5 % трикальцієвого 

алюмінату і не більше 50 % трикальцієвого силікату. Низький граничний вміст 

трьохкальцієвого алюмінату потрібний тому, що сульфатна корозія 

розвивається в результаті взаємодії сульфатів, що знаходяться в 

навколишньому середовищі, з трьохкальцієвим гідроалюмінатом цементного 

каменю.  

Білий цемент. (БЦ) виготовляють з малозалізистого клінкеру (сірий колір 

звичайного цементу обумовлений головним чином наявністю сполук заліза у 

вихідних сировинних матеріалах). Білий цемент є матеріалом з унікальними 

характеристиками, які дозволяють використовувати його у виготовленні 

скульптурних елементів, колон, а також при оздоблювальних роботах, 

наприклад, фасаду будівлі. Білий цемент застосовують також для кольорових 

цементобетонних дорожніх покриттів, наприклад на площах у монументальних 

споруд. 

Кольоровий цемент. Отримують на основі білого портландцементного 

клінкеру шляхом сумісного помелу з пігментами різних кольорів, наприклад з 

охрою, залізним суриком, окисом хрому. Можна також отримувати кольорові 

цементи шляхом змішування білого цементу з пігментами. 

Застосування кольорових цементів сприяє архітектурно-декоративному 

оформленню споруд і має велике значення в індустріальній обробці будівель. 

Ці цементи застосовують також для кольорових цементобетонних дорожніх 

покриттів, наприклад на площах біля монументальних споруд. 

Водонепроникний розширюючий цемент, (ВЦР). Являє собою 

швидкотвердіючу гідравлічна в‘яжучу речовину, що отримується шляхом 

сумісного помелу і ретельного змішування глиноземистого цементу, гіпсу і 

високоосновного гідроалюмінату кальцію. ВРЦ застосовують для заченканки і 

гідроізоляції швів тюбінгів, розтрубних з'єднань, створення гідроізоляційних 

покриттів, закладення стиків і тріщин в залізобетонних конструкціях і т. д. 

Водонепроникний безусадочний цемент (ВБЦ). Це швидкотвердіюча 

гідравлічна в‘яжуча речовина, що отримується шляхом ретельного змішування 

глиноземистого цементу, напівводяного гіпсу і гашеного вапна. Цемент 

застосовують для влаштування гідроізолюючої торкретной оболонки бетонних і 

залізобетонних споруд, експлуатованих в умовах підвищеної вологості (тунелі, 

фундаменти і т. д.). 

Гідрофобний цемент (ГФЦ). Отримують в результаті помелу 

портландцементного клінкеру разом з гіпсом і гідрофобізуючою добавкою 

(асидол, милонафт, олеїнова кислота, окислений петролатум, кубові залишки 

синтетичних жирних кислот та ін.) 

Даний цемент володіє меншим водопоглинанням, більшою 

морозостійкістю і водонепроникністю, ніж звичайний портландцемент; який 

може тривалий час зберігатися навіть у вологому середовищі без втрати 
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активності. Підвищений рівень повітрозалучення даного цементу знижує 

міцність важких бетонів, проте, при виробництві легких і комірчастих бетонів 

ця властивість грає позитивну роль. Бетонні суміші на гідрофобному цементі 

піддаються меншому розшарування, стійкі до поперемінного зволоження і 

висихання. 

Глиноземистий цемент (ГЛЦ). Швидкотвердіюча гідравлічна в‘яжуча 

речовина, що отримується шляхом помелу обпаленої до спікання або 

сплавлення сировинної суміші, багатої глиноземом. В якості сировинних 

матеріалів для отримання глиноземистого цементу використовують вапняк або 

вапно і породи з високим вмістом глинозему Al2O3, наприклад, боксити. 

Мінералогічний склад глиноземистого цементу характеризується великим 

вмістом низькоосновних алюмінатів кальцію, головним з яких є однокальцієвий 

алюмінат CaO & Al2 O3. Застосування глиноземистого цементу обмежене його 

високою вартістю. Його використовують при термінових ремонтних і аварійних 

роботах, проведенні робіт в зимових умовах, для бетонних і залізобетонних 

споруд, що піддаються дії сильно мінералізованих вод, отримання жаростійких 

бетонів, а також виготовлення розширюючих і безусадочних цементів. 

Магнезіальний цемент (МГЦ). Використовують для влаштування 

магнезіальних підлог, як магнезіальне в'яжуче, що являє собою 

тонкодисперсний порошок, активною частиною якого є оксид магнію.  

Тампонажний цемент. Різновид портландцементу, призначений для 

цементування нафтових і газових свердловин. Тампонажний цемент 

виготовляють сумісним подрібненням клінкеру і гіпсу. Тампонажний цемент 

застосовують у вигляді цементного тесту, що містить 40-50 % води. 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ДІЛОВОДСТВА 

 

Основне значення класифікації полягає в тому, що вона дає можливість 

оцінити раціональність асортименту окремих товарних груп, його відповідність 

споживчому попиту, планувати розвиток асортименту. Вона допомагає 

ретельно досліджувати, виявляти та узагальнювати споживчі властивості 

однорідних груп товарів, розробляти групові методи дослідження та оцінки 

рівня якості товарів. 

Класифікація – це послідовний розподіл множини об‘єктів на окремі 

класи, групи та інші підрозділи за загальними для кожного рівня ознаками. 

Класифікація товарів необхідна для обробки інформації, вивчення споживчих 

http://www.zbmk.com.ua/
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властивостей та якості товарів, планування й обліку товарообігу, 

удосконалення системи стандартизації товарів і їх сертифікації.  

Найважливіше питання класифікації приладдя для діловодства – 

правильний вибір ознак, за якими товари підлягають групуванню (рис. 1). 

За призначенням приладдя для діловодства можуть поділятись на приладдя 

яке використовується для ведення та архівації поточної офісної документації 

(рис. 2). 

Розглядаючи класифікаційну ознаку за видами приладдя для діловодства 

їх можна розподілити таким чином (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Класифікація приладдя для діловодства 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Класифікація приладдя для діловодства за призначенням 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Класифікація приладдя для діловодства за видами 

 

В свою чергу приладдя для діловодства можемо класифікувати за 

матеріалом виготовлення (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Класифікація приладдя для діловодства за матеріалом 

виготовлення 
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Розглядаючи види приладдя для діловодства, зауважимо, що папки, як 

приладдя поділяються на різновиди – рис. 5. 

Формування асортименту – одна з основних функцій підприємства, що 

здійснює торгівлю і визначає його конкурентоспроможність. Метою 

класифікації товарів – підвищення ефективності управління запасами за 

рахунок виявлення пріоритетних груп товарів. 
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Рисунок 5 – Різновиди папок 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ 

ВИРОБІВ ДЛЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

 

В раціоні українців велику частку складають хліб та хлібобулочні вироби. 

Цікавим є те, що українська норма споживання хлібобулочних виробів більш 

ніж в 2 рази перевищує середнє значення по європейських країнах (134 г/доб), а 

фактичне споживання ще вище (345 г/доб). Це з одного боку обумовлено 

національною традицією вживати всі страви з хлібом, а з іншої – браком коштів 
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у населення для вибору широкого асортименту продуктів. Інтерес до 

хлібобулочних виробів як об'єкту утворення продуктів з функціональними 

властивостями неухильно зростає [1]. 

Хліб, який пропонують для діабетиків, вживати потрібно дуже обережно, 

оскільки це також вуглеводи. Це має бути білковий хліб, або з висівками. 

Значну частку загального вироблення дієтичних ґатунків хліба складають булки 

з пониженою кислотністю (25,7 %), діабетичні вироби з пониженим вмістом 

вуглеводів (24,1 %) і хлібобулочні вироби з підвищеним вмістом харчових 

волокон (23,8 %). Загальна потреба в цих ґатунках задовольняється на 20-25 %, 

а в найбільш необхідному для діабетиків хлібі з відмитої пшеничної клейковини 

(хліб білково-пшеничний і білково-висівковий) – тільки на 10,8 % [2].  

Розширення виробництва високобілкового хліба гальмується складністю і 

неекономічністю процесу відмивання сирої клейковини безпосередньо на 

хлібозаводах. У ряді країн (США, Франції, Фінляндії, Німеччині і ін.) 

організована безвідходна переробка крохмально - патоковими підприємствами 

пшеничного борошна на білкові (суха клейковина) і крохмальовмісні продукти 

(сухі і сироподібні). Це забезпечує раціональне використання зернових ресурсів 

і сприяє збільшенню кількості спеціально випеченого хліба. Виправити 

становище може експортна суха товарна клейковина, завдяки поступленню якої 

можливе зростання  виробництва діабетичного хліба. 

Майже чверть загального вироблення лікувальних ґатунків хліба (23,8 %) 

складають вироби з підвищеним вмістом харчових волокон. Проте, по ступеню 

задоволення потреби в них це одна з найбільш несприятливих груп. На думку 

фахівців НДІ гігієни харчування України, такі ґатунки хліба є не стільки 

лікувальними, скільки профілактичними. При розбалансованому харчуванні 

населення України велика частина її жителів повинна отримувати їжу з 

підвищеним вмістом клітковини щодоби, особливо літні люди. Обсяги 

виробництва хлібобулочних виробів цієї групи повинні бути мінімум в 100 

разів більше, ніж в даний час. Оптимальним вмістом харчових волокон в 

щоденному раціоні дорослої людини є 20-25 г. 

Щоб орієнтуватися в обсягах виробництва, будь-яке хлібопекарське 

підприємство потребує інформації про потреби в своїй продукції і перспективах 

розвитку асортименту. Як правило, споживчий попит самі підприємства не 

вивчають. Вони орієнтуються на замовлення торгівлі, тобто інформовані про 

споживчий попит опосередковано. Що стосується лікувального і 

профілактичного хліба, то потреба в ньому практично невідома.  

Покупці вважають, що дієтичний асортимент обов'язково повинен бути 

присутнім в хлібних магазинах і повинен бути виставлений в окремій вітрині з 

рекомендаціями по його вживанню. Асортимент профілактичної спрямованості 

виробляється багатьма підприємствами. До нього належать всі вироби, випечені 

із застосуванням сироватки, сухого знежиреного молока, висівок.  

З огляду на вищевикладене на державному рівні необхідно вжити заходів 

щодо покращення стану забезпеченості продуктами спеціального призначення 

для хворих на цукровий діабет. З цією метою потрібно: 
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– сприяти розробці нових технологій виробництва безпечних 

цукрозамінників; 

– забезпечити підтримку наукового пошуку в галузі розробки рецептури  

продуктів  дієтичного харчування для хворих на цукровий діабет; 

– розглянути можливість збільшення імпорту спеціальних продуктів 

харчування для діабетиків з країн Європейського союзу та США, особливо тих 

груп, які є гостро дефіцитними в Україні; 

– залучати лікарів-ендокринологів для проведення санітарно-

просвітницької роботи серед населення з метою інформування щодо підбору 

продуктів для раціонального харчування, профілактики аліментарних 

захворювань та цукрового діабету. 
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