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PЕКЛАМИ ТА PR В УКРАЇНІ: ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  
 

 

Баркалова Маргарита Сергіївна 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ КАВ’ЯРЕНЬ МІСТА ВІННИЦІ 

 

 Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, 

її регуляторний вплив на економіку охоплює багато напрямів. Зокрема, за 

допомогою цін виробництво продукції підпорядковується суспільним 

потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту, ціни стимулюють 

зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, упровадження досягнень 

науково-технічного прогресу і підвищення якості самих товарів. Ціна є 

складовою загальної економічної й соціальної політики держави та забезпечує 

рівні економічні умови і стимули для розвитку всіх форма власності, 

економічної самостійності підприємств, позитивно впливає на збалансування 

ринку засобів виробництва, товарів і послуг та сприяє підвищення якості 

продукції [1, с. 45-50]. 

 Ціноутворення - встановлення ціни на товар або послугу. Розрізняють дві 

основні системи ціноутворення: ринкове ціноутворення на основі взаємодії 

попиту і пропозиції та централізоване державне ціноутворення на основі 

призначення цін державними органами. У ринковій економіці процес вибору 

остаточної ціни проводиться в залежності від собівартості продукції, цін 

конкурентів, співвідношення попиту і пропозиції та інших факторів [3]. 

 За основу проведеного дослідження політики ціноутворення було взято 3 

різні заклади ресторанного господарства, а саме кав‘ярні. Ними стали: «Aroma 

kava», «Bigman coffee», «Sharikava». Данні заклади аналізуються за показником 

– вартість однієї філіжанки капучіно 250 мл. 

Рисунок 1 - Вартість однієї філіжанки кави, об‘ємом 250 мл 
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 Ці кав‘ярні працюють за однаковою метою маркетингового 

ціноутворення - забезпечення виживання підприємства, так як подібних 

закладів у Вінниці дуже багато.  

Згідно рисунку 1 бачимо, що в «Aroma kava» ціни дещо нижчі ніж у двох 

інших закладах, тут діє як бонусно-накопичувальна система знижок так і 

«моментальна» (при пред‘явленні картки на знижку). Також у данному закладі 

ресторанного господарства притаманна знижка, якщо відвідувач просить 

зробити каву у свою філіжанку. Ціна за середню філіжанку дорівнює 29 грн. 

(або 34 грн., якщо ви прагнете скуштувати каву на 100% арабіці) .  Нижча ціна 

пов‘язана з тим, що це всеукраїнська мережа, і кав‘ярень цієї мережі у м. 

Вінниці найбільше у порівнянні з кав‘ярнями інших мереж. Це єдина мережа в 

місті Вінниці, яка має свій мобільний додаток та працює цілодобово. 

 Але «Aroma kava» не єдина мережа всеукраїнських кав‘ярень у місті. 

«Sharikava» такої являється всеукраїнською мережею кав‘ярень. Ціна за 

філіжанку дорівнює 27 грн. за каву на купажі (арабіка та рабуста) та 38 грн. за 

100% арабіку. В цих закладах вищі ціни на каву, а супутні товари призначені 

більшою мірою для тих, хто дотримується правил здорового харчування. У 

«Sharikava» немає жодної системи знижок. Крім того, вища ціна обґрунтована 

тим, що усі кав‘ярні цієї мережі розташовані на центральних вулицях міста 

(наприклад Соборна та Театральна), де вища вартість нерухомості та вища 

плата за оренду приміщення. 

 «Bigman coffee» - це наша Вінницька мережа кав‘ярень. Ціна за філіжанку 

тут дорівнює 28 грн. Така ціна зумовлена вигідним розташуванням кав‘ярень. 

Кав‘ярні розташовані на зупинках транспорту біля двох найбільших закладів 

вищої освіти міста та водночас біля двох лікарень. Усі ці фактори забезпечують 

велику кількість відвідувачів. Крім того, кав‘ярня використовує оригінальний 

маркетинговий хід: на філіжанки наносяться оригінальні передбачення. 

 Отже, політика ціноутворення кав‘ярень м. Вінниці, а саме забезпечення 

виживання підприємств є головною метою закладу ресторанного господарства, 

що здійснює свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції. Важливими 

компонентами є обсяг збуту(продажу) та частка ринку. Для захоплення більшої 

частки ринку і збільшення обсягів збуту використовується політика знижених 

цін, яку успішно використовує «Aroma kava». 
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СЛОГАН ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ВДАЛОГО МАРКЕТИНГУ 
 

У сучасному світі поняття успішного маркетингу постає досить гостро. У 

зв‘язку з тим, що реклама є на кожному кроці нашого повсякденного життя, 

потрібно знаходити шляхи для того, щоб саме ваше рекламне звернення 

принесло очікуваний результат. Для цього сучасний маркетинг налічує багато 

різних засобів для задоволення цієї умови. Головне завдання реклами – 

вплинути на споживача. Саме побудова рекламного звернення, його загальний 

вигляд, шрифт, колір має основне значення. Та, окрім цих елементів, особливої 

уваги заслуговує рекламний слоган.  

У загальному значенні слоган означає коротку фразу, яка має обов‘язково 

запам‘ятатися. Це своєрідний девіз всього рекламного звернення. Рекламний 

слоган може як позитивно, так і негативно вплинути споживача. Для того, щоб 

не зробити фатальних помилок, потрібно ретельно вивчати цільову аудиторію.  

Слоган у рекламі, має неабияке значення. Він виконує цілий ряд функцій: 

залучення уваги цільової аудиторії, формування певного емоційного образу, 

виділення переваг продукту. Це може бути як окремим рекламним зверненням, 

так і частиною рекламного тексту. Щодо виду рекламного звернення, то він не 

має значення. Адже слоган необхідний і у відеороликах, і у радіозверненнях, і у 

друкованих виданнях, тощо. Це елемент довготривалої комунікації. У 

поєднанні з емблемою бренду чи логотипом, він створює певний образ і тоді 

споживач легко оцінює про який саме бренд чи про яку продукцію йде мова у 

рекламному зверненні. 

На сьогодні, виділяють три основних типи рекламного слогану. 

 Пов’язані – це ті, що прив‘язані безпосередньо до реклами та до бренду. До 

таких можна віднести слоган шведської транснаціональної корпорації «IKEA». 

Він звучить так: «Є ідея – є IKEA». В самому тексті чітко видно прив‘язку до 

назви фірми. Окрім цього, слоган побудований за допомогою рими, що у свою 

чергу додає більшого ефекту для запам‘ятовування даного бренду. Прив’язані – 

також можуть містити безпосередню назву рекламного об‘єкту, проте більшість 

відокремлені від нього. Наприклад, бренд «Gillette» і всім відомий слоган 

«Краще для чоловіків». Вільні – не пов‘язані ані з брендом, ані з продукцією. До 

таких належить більша частина всіх слоганів. Серед них можна виділити «Just 

do it» (Просто зроби це)  фірми «Nike» чи «Think Different» (Думай інакше) 

бренду «Apple». Найбільшою популярністю користуються саме вільні слогани, 

проте вони найменш асоціюються із брендом [1, с. 46-53]. 

Під час написання слогану, потрібно враховувати цілий ряд обов‘язкових 

умов. Беззаперечно слоган повинен бути незабутнім та яскравим. Для цього 

потрібно підібрати такі слова чи конструкції, щоб можна було якнайкраще 

описати продукцію, товар чи бренд, про який йдеться. Слоган не повинен бути 
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важким. Всі слова мають бути короткими та зрозумілими. Ну і звичайно, він 

повинен нести в собі інформацію про переваги саме цієї продукції.  

Окрім цього, існують ще художні прийоми, які також впливають на якість 

слогану. Наприклад, вживання цитат та крилатих висловів. До таких можна 

віднести слоган компанії «Kodak»: «Зупинити мить – легко». Також, досить 

цікавим є той факт, що слоган не обов‘язково повинен бути правильним з точки 

зору літературної мови. Неправильне написання також привертає увагу до 

реклами. До прикладу, «Snickers»: «Не гальмуй – снікерсуй». Ще одним 

поширеним прийомом є повторення. Існує декілька видів. Для прикладу може 

міститися повтор слів, у самому слогані. Або ж просто повторювати ролик 

багато разів. При цьому, коли споживач часто чує одну й ту саму мелодію чи 

текст, у нього виникає або позитивне враження, або негативне. У будь-якому 

разі, слоган запам‘ятовується людині. Кілька років тому, поширеним був 

рекламний ролик знеболюючих ліків. Сюжет ролику був наступний: чоловік 

ходить по квартирі і шукає де поставив ліки від головного болю. При цьому, він 

постійно повторює назву цих ліків. За період ролика прозвучало близько 20 

разів слово «Копацил», при цьому воно врізалося у пам‘ять абсолютно всім, хто 

хоча б раз почув даний відеоролик.  

Проаналізувавши слогани відомих брендів, можна виділити кілька 

найкращих, які принесли беззаперечний успіх компаніям. Для прикладу 

відомий бренд жіночої косметики «L'Oréal Paris». Компанія випускає 

продукцію, яка націлена на мас-маркет. Проте, вони використовують слоган 

«Because you‘re worth it» (Адже ви цього варті). І кожна, хто вважає, що вона 

таки варта цього, дозволяє собі мати продукцію саме цієї компанії. Причиною 

цього можна назвати те, що в слогані немає нічого про продукцію чи бренд. 

Ідея в одному, що кожна варта найкращого [2, с. 32-39]. 

Інший випадок з слоганом відомої марки автомобілів «AUDI». Завжди 

німецька якість цінувалася у всьому світі. І автомобілі – не виняток. Слоган 

звучить як: «Vorsprung durch Technik (технічна перевага)». Автомобілі даної 

марки до цих пір славляться своїм технічним забезпеченням, а слоган 

актуальний досі.  

Серед кондитерських виробів можна виділити також компанію «Twix» і 

їх відомий слоган «Зроби паузу – з‘їж Twix». Окрім цього, кілька останніх років 

бренд почав виробляти нову цікаву рекламу. У якій вказується, що засновки 

компанії, два чоловіки – посварилися. Через це кожен має свій окремий цех з 

виробництва паличок «Twix». В одного – права паличка, в іншого – ліва. І вони 

постійно змагаються щодо того, яка ж з них смачніша. Проте слоган в них досі 

незмінний.  

Серед українських рекламних звернень, можна виділити рекламу 

Інтернет-магазину «Rozetka». Даний бренд має велику кількість реклами, 

особливо в Інтернеті. Рекламна продукція якої, акцентує увагу на широкому 

асортименті товарів, легкості замовлень й безпечності купівлі саме тут. Слоган 

звучить так: «Щоразу що треба». Він націлює увагу на тому, що саме на цьому 

сайті можна знайти все, що тільки людині необхідно.  
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Та, попри вдалі слогани, які привели рекламну компанію до успіху, існує 

велика кількість таких, які виявилися невдалими. Основними причинами яких 

є: безглузді вислови, важкі конструкції слів і невдалий переклад з однієї мови 

на іншу. Існують навіть невдалі слогани великих міжнародних корпорацій. До 

прикладу, рекламна компанія «Pepsi». Слоган, який вони використовували: 

«Живи з поколінням Пепсі» (Come Alive With the Pepsi Generation), буквально 

був перекладений на китайську мову. І отримав геть інший сенс: «Пепсі 

змусить ваших предків піднятися з могил» ("Pepsi Brings Your Ancestors Back 

From the Grave"). Тому, компанія була змушена розробити інший слоган.  

Компанія «Gerber» почала продавати свої товари в африканських країнах. 

На баночках з дитячим харчуванням, як і в США, було зображене дитя. Проте 

згодом виявилося, що в африканських країнах, на упаковках зображують вміст, 

адже велика кількість африканців не вміють читати.  

Окрім цього, існують досить цікаві слогани. Наприклад, у деяких країнах 

Західної Європи, їх використовують не тільки для залучення покупців, а й 

прихожан церкви. Найпоширеніші фрази: «Здивуй маму, сходи до церкви», 

"Гарантуємо порятунок! В іншому випадку повернемо ваші гріхи" [3, с. 27-29]. 

Деякі компанії спеціально не перекладають, щоб зберегти основну думку 

фірми. Найчастіше так стається з доволі короткими фразами. Для прикладу: 

«Volkswagen. Das Auto». Здається всім зрозуміло, що це авто. Проте, акцент 

робиться на самому слові – авто. 

Отже, слогани – це необхідна частина рекламних звернень. І, за умови, 

що все буде вдало, може вивести компанію на новий рівень. Це певним чином 

творчість і ціла наука, про яку не потрібно забувати нікому, хто хоче за 

допомогою реклами просунути свій продукт чи товар на ринок. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО КРЕАТИВУ ЗА КОРДОНОМ 

 

Рекламний креатив як засіб конкурентної боротьби, в останні роки має  

тенденцію до своєї незамінності у створенні рекламних звернень. У зв‘язку з 

величезною кількістю реклами, яка оточує нас скрізь у повсякденному житті, 

виникає потреба у пошуку креативних ідей для її створення. Адже, креатору 

необхідно враховувати не тільки побажання споживачів, досягнення мети, а й 

змогу виразити свою ідею якнайбільш цікаво, можливо, трішки дивно.  

За допомогою реклами, можна скласти як позитивне враження, так і 

негативне. Проте, ця реклама все рівно збережеться у підсвідомості людини. 

Найгірше, коли рекламне звернення не викликає жодного відчуття, окрім 

байдужості. Це може бути наслідком невиразної палітри, невеликого чи 

нерозбірливого шрифту, тощо. Окрім цього, стереотипність має також велике 

значення. На даний момент, щоб створити креативне рекламне звернення 

необхідно розламати стереотипи, підшукати нові ідеї, нові образи.  

Існує велика кількість прийомів для створення креативної реклами. Для 

прикладу, гумор. Дослідники стверджують, що близько 30% реклами США 

ґрунтується на гуморі. Маркетологи визначають даний прийом, досить 

ефективним. Єдине, що головне знати міру іронії. Інакше може виникнути 

антипатія до продукції, або й до самого бренду. Також необхідно 

використовувати емоції. Тобто поєднувати товар, який рекламується з певною 

емоцією, яку він повинен викликати у споживача. Найбільш поширені емоції, 

на які спираються виробники реклами: патріотизм, віра в себе, віра у зміни, 

тощо. Окрім цього, досить популярним засобом на сьогодні є змішання, на 

перший погляд, непоєднуваного. Це дасть змогу «перевернути» свідомість 

людини [1, с.23-29]. 

 Щодо сучасних тенденцій у розвитку реклами в Україні, то виділити 

щось конкретно досить важко. Адже, кожен замовник, обирає те, що необхідно 

саме йому. У загальному, усі прийоми є ефективними. Якщо якийсь прийом 

продає товар, отже він є успішним.  

Сучасна реклама у країнах Європи також відрізняється. Вона базується, 

основним чином, на особливостях споживачів. Отже, необхідно визначитися з 

основними тенденціями рекламних звернень на прикладі декількох країн 

Європи.  

Великобританія. Всім відома англійська інтелігентність та тонке почуття 

гумору. Саме ці аспекти, англійські маркетологи ставлять першочергово. 

Реклама туманного Альбіону багата на яскраві елементи, багатогранність, та 

якість. Вона є великим конкурентом американській рекламі. І, не втрачає 

позиції. Адже, для споживачів реклами країн СНГ, вона є більш зрозумілою, 

хоча й призначена для англійців. 
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Нідерланди. Хоча й сама країна не досить велика, проте вона є 

виробником глобальної реклами для таких корпорацій як «Adidas» та «Coca 

cola». Але є й ті, хто виробляє рекламу локально, проте також успішно.  

Ірландія. Продукує локальну рекламу, тільки для своїх компаній. В 

багатьох вона асоціюється з фірмою «Guinness», але цей бренд пивної компанії 

в основному користується послугами Англії.  

Франція. Країна володіє досить вишукано рекламою, яка 

характеризується витонченим креативом. Рекламні звернення насичені 

глибоким підтекстом. У Франції існує кілька рекламних агентств, які генерують 

свої ідеї для виробництва реклами для багатьох брендів світу. Окрім цього, 

Франція стереотипно вважається країною моди. А так як, в остання роки, 

кількість модних домів, досить велика, то відповідно, французькі маркетологи 

виробляють рекламу для таких брендів як «Christian Dior», «Givenchy», 

«Chanel», «Louis Vuitton» і т.д. 

Німеччина. На сьогодні, займає лідируючі позиції серед країн Європи. 

Німецька реклама характеризується тим, що ламає стереотипи про свою 

ментальність. Реклама немає манірності, немає перфектціонізму, тощо. Це 

найбільш креативна реклама, яка перевертає уявлення з ніг на голову. 

Звичайно, все ж таки німці не дуже використовують прийом емоційності, для 

них звичніше використати логіку. Завдяки тому, що в середньостатистичній 

рекламі акцентується увага на перевагах товару, перевірених фактах про товар 

та цифрах, то німецька реклама користується великою довірою. Серед 

виробників реклами автомобільних брендів, то за основу береться безпечність 

та якість. А так як Німеччина має достатню кількість автомобільних брендів, то 

відповідно вона продукує для них рекламу, це «Mercedes Benz», «Audi», 

«BMW», тощо. На сьогодні найкращим креативним рекламним агентством 

Німеччини є «Jung von Matt». Яке прославилося своїм креативним підходом до 

реклами на виставці автомобіля «Mercedes». Також досить цікавим рішенням 

була реклама компанії «DHL». Дана компанія, як відомо, спеціалізується на 

логістичних перевезеннях по всьому світу. І в рекламному зверненні, всі 

об‘єкти, які були використані у ролику, були у коробках даної фірми. До цього 

додавався слоган «Якщо це знаходиться там, де йому і місце, то, швидше за все, 

це було доставлено службою DHL».  

Звичайно, необхідно враховувати певні етичні норми у проектуванні 

рекламних звернень. Неважливо, чи то країни Західної Європи, чи України. 

Загальновідомо, що існує перелік тем, до яких потрібно ставитися з особливою 

обережністю. До таких належать: будь-які дискримінації, релігія, насилля, 

політика (за умови, що це не політична реклама).  

Якщо ж говорити, про теми, які добре впливають на споживача, то це 

прості, життєві, емоційні та чутливі. Наприклад, сімейні цінності, повага до 

релігії, раси, екологічні питання, проблеми людей з обмеженими фізичними 

можливостями. Це потрібно для того, щоб не тільки звернути увагу на товар чи 

продукцію, а перенести це на соціальні явища, які близькі кожному. Таке 
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звернення по-особливому впливає на споживача, адже «зачіпає за живе», а отже 

й запам‘ятовується. Це впливає на інтерес до самого бренду чи реклами [2].  

За кордоном також були виявлені рекламні звернення, які порушували 

етичні норми. У свою чергу, вони викликали хвилю суспільного обурення. На 

деяких з виробників реклами, було подано у суд, у зв‘язку з порушенням етики. 

Так, у 2018 році у Польщі розгорівся скандал навколо реклами енергетичного 

напою фірми «Devil», у який, жінка була принижена з боку моральних норм. 

Далі був позов до суду за недобросовісну рекламу, й виробника напою було 

оштрафовано. У Великобританії нещодавно також стався випадок щодо 

скандальної реклами. Перукарня «Barber Brown‘s» використовує у своїй 

рекламі зображення Ісуса Христа. Рекламне звернення закликає клієнтів 

причепуритися перед другим пришестям. Так, з‘явилося дві скарги від людей, 

які порахували це за образу. Адже, Ісус не буде судити людей за їх 

зовнішністю. Проте, Британський комітет з рекламних стандартів вирішив, що 

ця реклама не має ніякого образливого змісту. Так, у ПАР, кілька років тому 

прогримів скандал з рекламою дезодоранту відомого бренду «Axe». У 

рекламному ролику, дівчата-ангели падають з неба та закохуються у смертного 

чоловіка, бо він користується саме цією продукцією. Було декілька скарг, на 

рахунок того, що така реклама впливає на релігійні почуття християн. Через це 

Комітет рекламних звернень ПАР заборонив даний ролик. Окрім цього, рік 

потому відома компанія-виробник енергетичного напою «Red Bull» випускає 

рекламу, в якій Ісус йшов по воді. Через це, до Комітету потрапила велика 

кількість скарг, у яких повідомлялося, що це насміх над Христом. Скарги були 

як від християн, так і від мусульман та від представників інших релігій у ПАР. 

У зв‘язку з цим, рекламний ролик був знятий із показу. А компанія-виробник 

вибачилася перед глядачами. Ось так, зробивши маленьку помилку у темі, яку 

за основу обирає виробник реклами у своєму зверненні можна напоротися на 

великі проблеми [3, с. 87-94]. 

Отже, рекламний креатив є невід‘ємною частиною розвитку маркетингу у 

світі. Звичайно, потрібно завжди підшукувати щось нове та цікаве саме на цей 

період часу. Але попри те, не можна забувати про моральні норми, які є надто 

важливими у виробництві реклами.  
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ВПЛИВ ІНТЕР’ЄРУ РОЗДРІБНИХ МАГАЗИНІВ НА СПРИЙНЯТТЯ 

СПОЖИВАЧІВ 

 

Усі ми напевно на своєму досвіді відчули, що наші враження від відвідин 

магазину впливатимуть на те, чи повернемося ми до нього і чи станемо 

постійними покупцями. Привабливим для споживачів є, безсумнівно, і інтер‘єр 

і екстер‘єр, атже як від зовнішнього вигляду так і дизайну магазину залежить 

сприйняття покупця. 

Подивившись на зовнішній та внутрішній вигляд магазину у людини має 

скластися враження, що вона потрапила до нормального закладу, який вказує 

на те, що господарі ладні потратити достатньо коштів для комфорту 

споживачів, а отже ми є головними їх орієнтирами. 

Розташування, яке найбільш вдало підібрано для магазину, асортимент 

товарів, цінова політика, те, наскільки правильно продавець працює зі 

споживачем визначає успішну маркетингову поточну роботу. Але крім цих 

факторів, на вияв бажання покупців прийти до того чи іншого магазину, велику 

ланку займає інтер‘єр[2, c. 5]. Без дизайну, магазин не матиме іміджу і не 

матиме чим привабити споживачів. 

Внутрішнє розміщення роздрібної точки обов‘язково повинно мати 

багато простору, щоб можна було де орієнтуватися в магазині та добре 

ознайомитися з товаром, якщо це великий супермаркет то мають бути вказівні 

знати з товарними стелажами (молочні продукти, бакалія), хорошим рішенням 

буде створення такої кількості кас при якій магазин уникатиме черг. 

Кожна роздрібна точка має свій архітектурний план, який містить як 

торгові зали так і складські приміщення, які маскуються продавцями, щоб не 

привертали увагу і не відволікали від товару. Крім того потрібно розміщувати 

товар по напрямку покупця, а саме передніми мають бути асортиментні зони, 

оновлений товар, та той, який користується особливим попитом, а вже потім 

зони обслуговування клієнтів.  

Зони магазину за своїм розміщенням мають бути візуально відділені один 

від одної. Цей розділ не має обмежуватися меблями, має бути візуальна 

відмінність, інше освітлення, колір приміщення, тощо[2, c. 156]. Правильно 

підібране світло може в декілька разів збільшити об‘єм продаж. М‘яке світло 

приваблює покупців, а особлива підсвітка продукції надає магазину особливого 

лоску. Прилавки та стелажі можна придбати уже готової форми але такі, які 

підійшли б під інтер‘єр. 

Обличчям магазину є його вітрина, яка має бути єдиного кольору з 

дизайном магазину, та має представляти асортимент якщо не усіх, то більшості 

товарів. Але останні 5 років в дизайні магазину дуже популярним стає колір, 
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при чому це білий колір, який використовує кожен поважаючий себе 

супермаркет. Оскільки білий колір заполоняє ринок, то роздрібні точки мають 

відрізнятися від таких маркетів, вибір кольору залежить лише від смаку 

власника і має бути приємним для зору. Кольорова гама магазину безсумнівно 

може змінюватися в залежності від зміни підсвітки стін. 

Ще одним важливим елементом є покриття підлоги, воно має бути не з 

гладенької плитки, бо при поганих погодних умовах хтось може бути 

травмований, а це може погіршити статус маркету. 

Хорошим доповненням до дизайну буде розміщення залів очікування, чи 

в торгових залах, розміщення крісел та столиків з каталогом продукції, для 

полегшення орієнтації в пропонованих товарах, або розміщення на стелажах 

безкоштовних солодощів для піднесення настрою. 

Відпочинок рукам та вільний вибір продуктів надасть наявність 

шкафчиків які закриватимуться, для речей. 

Сьогодні роздрібні магазини розглядаються не лише як торгові, а й як 

маркетингові точки. Деякі магазини вдаються до дещо дивних методів 

маркетингового дизайну. Технологія такого маркетингу включає наступне: 

майстри при викладенні підлоги використовують маленьку плитку, щоб підлога 

мала більше швів, коли покупець просуває візок по магазину то він починає 

стукати натикаючись на шви плитки, у людей це викликає не приємні емоції і 

вони відповідно котити візок починають повільніше, а отже за меншого 

пересування по магазину вони розглядають більшу кількість товарів і на 

практиці такий хід дійсно приносив більше прибутків. 

Отже, ці елементи прямо впливають на вибір торгової точки. Сприйняття 

споживачів це той фактор який на 50% сприятиме вибору магазину для 

задоволення потреб, а отже вище перераховані фактори можуть покращити як 

діяльність роздрібної точки так і просування товару. 
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В сучасних умовах ведення бізнесу традиційні цінові війни не 

забезпечують підприємствам очікуваного ефекту, оскільки споживачеві 

потрібно від продавця щось більше, ніж просто зниження ціни. Низька ціна, 
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масова реклама і традиційний маркетинг не гарантує успішних продажів. Для 

сучасних підприємств використання технологій прямого маркетингу і 

маркетингових баз даних, дає можливість спілкуватись з кожним клієнтом так, 

немов він єдиний, а отже і підвищує рентабельність від співпраці. У такій 

ситуації украй важливо правильно застосувати інструментарій прямого 

маркетингу. 
В Україні динаміка розвитку прямого маркетингу в цілому позитивна, 

хоча темпи трохи нижче західних.  

Якщо умовно поділити маркетинговий бюджет на «класичний» маркетинг 

і прямий маркетинг, то співвідношення між ними складало в розвинутих 

країнах Західної Європи, відповідно, 50-60% до 50-40%, в середньому по 

країнах Східної Європи – 80% до 20%, в Україні – 86-88% до 14-12% [4, с. 226]. 

Однак, якщо кілька років тому тільки великі компанії та підприємства 

регулярно застосовували прямий маркетинг у своїй роботі, то зараз ця 

тенденція змінилася. 
Прямий маркетинг є областю, куди сьогодні спрямовують інвестиції 

багато промислових, сервісних і рекламних фірм. Адже він дозволяє знайти 

потенційних покупців, переконати їх звертатися до рекламодавців, зробити 

друзями і вести з ними справу спільно на персональній, дружній основі, 

отримуючи доходи. 

Питання розвитку прямого маркетингу в Україні розглядається в працях 

багатьох вітчизняних вчених, серед яких А. В. Дубодєлова, О. В. Юринець, 

Н. В. Меркулова, Р. Патора, , С. Маловичко та інші. Також варто зазначити, що 

в Україні питаннями розвитку і вирішенням проблем прямого маркетингу 

займаються члени Української асоціації директ-маркетингу, науковці, 

маркетологи.  

Коли чуємо щось про прямий маркетинг, то більшість людей згадує про 

такий інструмент, як пряма розсилка, інші – уявляють це як метод продажу 

товару зі сторінок журналу. Деякі споживачі плутають поняття прямого 

маркетингу з каналом реалізації товарів, таким як замовлення поштою. Тому 

перш за все необхідно дати визначення поняттю прямий маркетинг. 

На думку видатного економіста Ф. Котлера, прямий маркетинг припускає 

безпосереднє спілкування з ретельно відібраним певним покупцем, часто у виді 

індивідуалізованого діалогу, щоб отримати негайний відгук [1, с. 487]. 

Сьогодні в індустрії вітчизняного прямого маркетингу можна виокремити 

такі сегменти, як адресний і безадресний маркетинг, вкладки, виробництво 

адресних пакетів, послуг аутсорсингових колл-центрів чи контакт-центрів, 

ринок адресних баз даних, креативні та консалтингові роботи, дистанційна 

торгівля тощо. 

Найпоширенішим в Україні є безадресний директ-мейл, а саме послуги, 

пов‘язані з доставкою рекламних матеріалів в офіси чи квартири, і поширення 

їх на перехрестях, у місцях масового скупчення людей. Це пояснюється тим, що 

у нашій державі, на жаль, поки що низький рівень розуміння ефективності 

інших інструментів прямого маркетингу.  
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Характерними особливостями вітчизняного директ-маркетингу є 

стрімкий розвиток сегмента дистанційної торгівлі. Торгівля за каталогами через 

пошту становить 40 %, вартість товарів, проданих через Інтернет – 53,0 %, 

через магазини відповідно 7,0 % [2, с. 227]. Високі обсяги продажів через 

Інтернет пояснюється високими цінами товарів, а також купівлею товарів 

дистанційно торговельною компанією зі складу імпортера для конкретного 

клієнта і доставкою покупцеві без участі посередника. Високу частку продажів 

через Інтернет становлять аудіо-, відео- та побутова техніка косметика і 

книжкова продукція.  

Сьогодні все більше українських компаній розуміють, що персональний 

контакт зі споживачем дає багато переваг: вибірковий характер взаємодії зі 

споживачами та концентрація на довготривалих відносинах з постійними 

прихильниками компанії, побудова діалогу зі споживачем, вимірність 

ефективності технології прямого маркетингу, задоволення потреб споживачів 

та досягнення запланованого прибутку .  

Проаналізувавши сучасний ринок прямого маркетингу, можна виділити 

основні тенденції його розвитку: 

-  високі темпи зростання прямого маркетингу; 

-  достатній рівень купівельної спроможності споживачів і розвитку 

платіжних карток; 

-  перевага технологій поштових розсилок над іншими інструментами 

прямого маркетингу [4]; 

-  висока ціна послуг прямого маркетингу; 

-  високий рівень професіоналізму замовників; 

-  глибока персоналізація рекламної продукції. 

Подібно до всіх сфер сучасного бізнесу, прямий маркетинг постійно 

розвивається, адаптуючись до змін на ринку і в засобах розміщення. Ефективне 

використання інструментарію прямого маркетингу впливає на підвищення 

поінформованості всіх учасників в системі «виробник-споживач», 

взаємоузгодженості дій та результативності й продуктивності підприємства і 

його персоналу. Тому можна сказати, що прямий маркетинг в даний час — одне 

з найбільш стрімко зростаючих напрямів не тільки маркетингових комунікацій, 

але, мабуть, і всієї маркетингової діяльності в цілому.  
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ СПОЖИВЧОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО 

МАРКЕТИНГУ 

 

У сучасному світі є багато різних ринків і видів маркетингу для кожного з 

них. Для того щоб зрозуміти, які відмінності мають промисловий і споживчий 

маркетинг, потрібно поглибитися у відмінності відповідних ринків. Сам по собі 

промисловий ринок це сукупність дій між учасниками ринку, здійснювані в 

певному місці і в певний час. 

Структура промислового ринку: 

 ринок продукції виробничо-технічного призначення; 

 ринок товарів народного споживання, що реалізується гуртом; 

 ринок промислових послуг. 

Відмінності промислового ринку і споживчого полягають у багатьох 

критеріях: 

 покупцем у промисловому ринку найчастіше є фірма або інше 

підприємство, в той час як на споживчому ринку ним є приватна особа. Але при 

цьому, продавцем на промисловому і споживчому ринку будуть фірма або 

підприємство;  

 метою покупця на споживчому ринку є задоволення особистих 

бажань і потреб, в той час коли на промисловому ринку його метою є 

виробниче використання або перепродаж для отримання прибутку; 

 на промисловому ринку покупець доволі компетентний, володіє 

інформацією про ринок і його учасників, а також про конкурентів і товари-

замінники. А на споживчому ринку покупець покладається на рекламу і поради 

продавця-консультанта; 

 так само покупець в промисловому ринку активний у виборі 

продавця і консервативний в його заміні, в той час як покупець в споживчому 

ринку пасивний в пошуку та виборі продавця і демократичний в його зміні; 

 кількість покупців в промисловому ринку значно менша і в 

основному це великі оптові фірми. У споживчому ринку споживачів багато, і 

вони поодинокі; 

 розташування продавця в промисловому ринку знаходиться в 

місцях концентрації ресурсів. У споживчому ринку розташування знаходиться 

в місцях концентрації покупців; 
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 найбільш дієві засоби стимулювання попиту в промисловому ринку 

є особисті продажі. У споживчому ринку це реклама по ТБ; 

 методом маркетингу в промисловому ринку є маркетинг взаємодії, а 

в споживчому маркетинг-мікс; 

 мотивацією буде служити, для покупців на промисловому ринку, 

якість товару і минула покупка. А мотивацією для покупців споживчого ринку 

буде ціна і хороша реклама товару. 

Споживчий маркетинг представляє собою знайомство існуючого клієнта 

або потенційного споживача з продукцією компанії, що має на увазі 

стимулювання продажів в точці збуту продукції [1].  

Основними стратегіями є:  

 програма лояльності (акції, знижки, бонусні карти і т.д.); 

 консультування з пропонованого товару; 

 семплінг (знайомство з товаром шляхом вручення пробників, 

вручення в якості подарунка товару підприємства і тощо). 

Даний вид маркетингу влаштовує діалог зі споживачем і формує 

орієнтованість на цільову аудиторію компанії. В основному він 

використовується на виході товару на ринок і для стимулювання продажів. 

Промисловий маркетинг – сукупність взаємодоповнюючих функцій, мета яких 

так орієнтувати виробничі функції і можливості підприємства на потреби 

ринку, щоб підприємство виявилося в очах цільових клієнтів підприємством, 

яке оптимально задовольняє потреби в порівнянні з конкурентами [2]. 

Таким чином, виходячи з порівняльного аналізу промислового і 

споживчого ринку, можна зробити висновок, що попит на один товар 

промислового виробництва в основному встановлює попит на інший, який 

використовується разом з першим. Промислова галузь в основному забезпечує 

свої потреби за рахунок інших галузей і створює умови для задоволення потреб 

інших галузей. Завданнями промислового маркетингу будуть: залучення 

додаткових інвестицій для розвитку виробництва; розвиток сфер бізнесу, що 

забезпечують довгострокові конкурентні переваги підприємства; поліпшення 

взаємодії на ринку з потенційними замовниками. Орієнтація промислового 

маркетингу буде на оптові великі компанії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ У РЕКЛАМНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

У житті кожного з нас реклама займає важливе місце. Вона в значній мірі 

визначає образ і стиль життя, неминуче впливає на наші погляди, ставлення до 

себе і навколишнього світу. Реклама показує нам готові форми поведінки в тій 

чи іншій ситуації. Визначає, що добре і що погано. Ми купуємо те, що нам 

говорять або «радять». 

Життя сучасного суспільства неможливо уявити без реклами. Реклама - 

динамічна, швидко трансформуюча сфера людської діяльності. Уже багато 

століть, будучи постійною супутницею людини, вона змінюється разом з нею. 

Характер реклами, її зміст і форма зазнають кардинальних метаморфоз разом з 

розвитком продуктивних сил суспільства, зміною соціально-економічних 

формацій. Роль реклами в сучасному суспільстві не обмежується ні рамками 

комерційних комунікацій, ні навіть всією ринковою діяльністю. Значення 

реклами зростає практично в усіх галузях економіки та суспільного життя. 

Друкована реклама на даний момент це один з кращих способів 

прорекламувати будь-яке підприємство. У маркетинговій політиці кожної 

фірми або підприємства, даний вид реклами грає найважливішу роль. Навіть не 

дивлячись на той факт, що цифровий маркетинг проник практично в усі сфери 

діяльності, друкована реклама на сьогоднішній день дуже популярна і 

затребувана. Важко сперечатися з приводу того, що цифровий маркетинг 

використовують більшість бізнесменів для того, що б полегшити ділове життя 

компанії, але друкована реклама в будь-якому випадку є невід'ємною 

складовою маркетингової стратегії, оскільки вона завжди наочна, зручна для 

піднесення клієнтам і проста в застосуванні. 

Однак тут не все так просто. Існує кілька видів друкованої реклами. І 

вибір кожного з них залежить від конкретних цілей, сфери застосування та 

інших умов. Наприклад, така реклама може бути художньо-графічною (красива 

вивіска) або інформаційною (листівка, буклет, флаєр). Крім цього, 

розміщуватися друкована реклама може не тільки на паперових носіях, а й на 

сувенірних виробах. 

Важливим елементом будь-якого виду реклами – є з‘ясування переваг та 

недоліків того чи іншого виду. У друкованої реклами як і у будь-якій іншій є 

свої плюси та мінуси. 

До переваг друкованої реклами можна віднести наступні, а саме: 

 Охоплення території. Якщо рекламодавець працює в конкретному місті 

чи регіоні, він може знайти відповідні видання для розміщення інформації. 

Якщо ж бізнес поширюється на територію всієї країни або навіть декількох 

країн, то і тут не виникне проблеми - досить розмістити свій рекламний модуль 
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на сторінках високо тиражного видання. Таким чином, рекламодавець може 

вибирати охоплення території для залучення потенційних покупців, в 

залежності від своїх задач.  

 Висока концентрація інформації на одному рекламному проекті може 

досягати величезних розмахів. За допомогою грамотної побудови друкованої 

реклами, замовник може донести до кінцевого споживача будь-яку інформацію 

- текст, схеми, таблиці, графіки.  

 Тривалість дії. Оскільки друкована реклама - це інформація на 

матеріальних носіях, вона буде діяти протягом тривалого часу. Її можна 

зберігати і періодично до неї звертатися. 

 Тематична спрямованість. Якщо товари або послуги рекламодавця 

мають специфічний характер, він завжди може знайти періодичні видання, які 

надають інформацію саме для конкретних людей, що забезпечує вихід до 

великого сегменту потенційних клієнтів.  

Крім переваг друкована реклама має і свої недоліки: 

 Потік інформації в сучасному світі дуже інтенсивний, тому друкованим 

виданням дуже складно конкурувати з телебаченням чи інтернетом, у яких 

ширше і різноманітніше аудиторія.  

 Обмеження в поданні реклами може знизити відгук на неї. Аудіо або 

відео ефекти в друкованій рекламі неможливі, тому така реклама привертає 

дещо менше уваги. 

Класична форма реклами - друкована - протягом століть зберігала свої 

позиції недоторканними. Але часи змінюються. Разом з ними на наших очах 

змінюється і друкована реклама, вона давно представлена  не тільки газетами і 

журналами. Друкована продукція в даний час дуже різноманітна за видом, 

технічним виконанням і призначенням.  

Класифікація друкованої продукції: 

 листова продукція (флаєри, листівки, листівки-постери, візитні картки); 

 багатосторінкові видання (буклети, брошури, каталоги); 

 POS-матеріали (воблери, цінники, етикетки); 

 поліграфічна продукція для офісу (бланки, куб-блоки, блокноти, 

конверти); 

 календарна продукція; 

 спеціальна пропозиція (паперові пакети, сувенірна упаковка). 

Рекламу в пресі можна поділити на рекламу: 

 в газетах; 

 в журналах; 

 в бюлетенях; 

 в каталогах; 

 в рекламних додатках або рекламних вкладках видань; 

 в довідниках; 

 в підручниках[1, с. 97-99]. 



26 

Спосіб дії друкованої продукції - це здатність донести до покупця 

надруковані рекламні гасла. Вони коротко скажуть вам як про саму фірму, так і 

про товари та послуги. Існує величезна кількість варіантів розповсюдження 

друкованого тексту. Одні з популярних: пряма поштова розсилка, демонстрація 

рекламних проспектів і листівок в місцях надання послуг або продажу 

продукції. 

Існують 4 правила ефективності друкованої реклами: 

1. Рекламні оголошення у пресі повинні бути лаконічні і короткі. 

Скорочення не повинно шкодити основному принципу реклами: рекламне 

повідомлення - це співбесіда продавця і покупця в рівних умовах.  

2. Реклама повинна бути максимально точною і конкретною для 

пропозиції продукції. 

3. У рекламі потрібно використовувати ілюстрацію, тому перегляд 

газетної і журнальної продукції займає близько 0,84 сек. Ілюстрована станиця 

повинна відповідати рекламної продукції і тексту рекламного оголошення. 

4. Важливо акцентувати увагу на всі можливі засоби зв'язку з вами: 

телефон, фактична адреса, e-mail та ін. Більше способів зв'язатися з 

рекламодавцем - більше можливостей у покупця попрямувати до вас [2, с. 104-

112]. 

Таким чином, для ефективного застосування маркетингових комунікацій 

необхідно враховувати психологічні закономірності впливу на потенційних 

споживачів. Друкована реклама, створена з урахуванням особливостей 

психології сприйняття інформації за допомогою пакету сучасних прикладних 

програм допоможе вигідно виділити запропонований товар/послуги та 

підприємство серед конкурентів. 
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Логістика - важлива діяльність, яка відкриває широкі можливості для 

застосування людських і матеріальних ресурсів, що впливають на національне 

господарство. Логістичне управління в значній мірі впливає на стан фінансово-
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економічного і правового забезпечення в умовах ринкової економіки. Це, перш 

за все, слід віднести до ринку транспортних послуг, організації та 

функціонування складського господарства, розвитку транспортних служб в 

посередницьких організаціях і на підприємствах. Однак, діяльність в сфері 

логістики не обмежується тільки даними напрямками, вона більш багатогранна. 

Вона також включає управління кадрами, комерційну діяльність, організацію 

інформаційних систем і багато іншого. Особлива новизна логістичного підходу 

- обмежений взаємозв'язок, з'єднання всіх зазначених областей діяльності з 

метою створення товаропровідних систем, гармонійно організованих, легко 

керованих і високоефективних. Досвід економічно розвинених країн і 

провідних українських компаній демонструє, що логістиці належить 

стратегічно важлива роль у сучасних бізнес-процесах. Ефективність розвитку 

різних бізнес-систем, їх конкурентоспроможність на зовнішніх і внутрішньому 

ринках багато в чому визначається створеною логістичною системою бізнесу та 

ефективністю логістичного менеджменту. 

Логістика є частиною процесу ланцюга постачання, де результативне 

планування, здійснення і контроль над її основними етапами,  що включає в 

себе зберігання і пересування продукції, а також напрямок пов'язаних з цими 

послугами і потоків інформації від точки постачання до кінцевого користувача 

для виконання вимог клієнта. 

Як правило, при вирішенні певних проблем, які пов'язані з логістикою, 

необхідно виходити з конкретної виробничої діяльності підприємства. Для 

цього керівництвом, логістика, як об'єкт управління, може розглядатися з 

різних сторін: 

1. Логістика, як оперативна діяльність - транспорт, склади, обладнання, 

маркетинг, бухгалтерський облік та обмін інформацією, обслуговування 

клієнтів. 

2. Логістика, як діяльність, яка пов'язана з управлінням підприємством, 

що надає всі можливості для результативного спільного управління і забезпечує 

гнучкість в умовах конкуренції. 

3. Логістика, як спосіб мислення, дає можливість розглядати різні 

логістичні процеси в сукупності, що має взаємні причинно-наслідкові зв'язки. 

4. Логістика, як галузь науки, вивчає різні методи, використовуючи 

функціонування логістичних процесів і пов'язаних з ними явищ [1, с.133-134]. 

Логістика, є в першу чергу управлінням стратегічного характеру, за 

допомогою якого можна поліпшити стратегічне положення підприємства і 

підвищити його конкурентоспроможність. Логістика виступає способом 

мислення, який включає всі сфери діяльності і рівні підприємства, а також 

напрямком дій, який підтримує незалежні підрозділи. Коли в підприємстві 

відкривається відділ, в якому здійснюється вся діяльність, пов'язана з 

логістикою, то цей відділ повинен розглядатися як той, що займається 

координацією дій, пов'язаних з логістикою. 

Підприємство може організувати свою роботу, яка пов'язана з 

логістикою, в такий спосіб: 
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- створити свій власний відділ, який організовує дії, пов'язані з 

логістикою; 

- купити окремі логістичні послуги у сторонньої організації, що надає 

логістичні послуги (транспортування, зберігання і вантажопереробка та ін.). 

- купити логістичні послуги, застосовуючи довгострокові контракти. В 

цьому випадку народжуються стратегічні альянси, сторони, які пов'язані з 

доставкою (відправник і одержувач товару) домовляються про використання 

загальної фірми, яка надає логістичні послуги, тобто про використання так 

званої третьої сторони [2, с.164-165]. 

Компанія, що надає логістичні послуги, відповідає за організацію, 

координацію та інтеграцію всієї мережі. 

При організації виробничого процесу можна використовувати два 

принципи побудови логістичного ланцюга, які визначають всю систему руху 

товарно-матеріальних цінностей. Це «штовхаюча» виробнича система 

(виробництво на склад) і «тягнуча» (виробництво відповідно до отриманих 

замовлень;  проектування відповідно до отриманих замовлень). 

Запланований рівень інформаційно-технологічних вирішень залежить від 

рівня зазначених процесів, але водночас залежить від конкурентів. Зростання 

застосування інтернету, завдяки розширенню бізнес-діяльності, як правило 

визначено змінами в умовах конкуренції, які характеризуються глобальним 

економічним зростанням, зміщенням акцентів у бік постіндустріального 

інформаційного суспільства і розвитку нових цифрових технологій. 

Слід визнати, що дані зовнішньо-організаційні і внутрішньо-організаційні 

чинники впливають на зміни в бізнес-моделі конкуруючих фірм і створюють 

особливе середовище для формування певного сегмента ринку. Зокрема, 

стратегічне планування, дослідження і розробка, які передують організації 

продажів, знаходяться під дуже сильним впливом навколишнього середовища. 

Для демонстрації цього впливу часто використовуються запропонована М. 

Портером так звана модель п'яти сил, яка характеризує різні методи впливу, які 

діють на ринках. Цими п'ятьма силами є: споживач (клієнт); постачальники; 

конкуренти; продукти, що замінюються; перепони виходу на ринок. 

Управління функціями глобального розподілу, а також потоком 

інформації і матеріалів пред'являє нові, підвищені вимоги до менеджерів 

логістики та їх професійного рівня. Наприклад, стратегія організації 

матеріально-технічного постачання і зберігання продукції на складах вимагає 

знання законодавчих основ, податкових систем, особливостей регулювання. 

Стратегія управління запасами пов'язана з певними вимогами до упаковки і 

маркування, причому повинні враховуватися мовні відмінності. Ефективність 

обслуговування замовника визначається ефективністю підготовки та обробки 

складної документації, а також результатами дій щодо усунення митних 

бар'єрів. Крім того, менеджер з питань логістики повинен володіти хорошими 

навичками в сфері інформаційних технологій, вміти застосовувати в своїй 

діяльності телекомунікаційні можливості нового часу. Посилюється потреба в 
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залученні інших фірм до участі в логістичних процесах, поширюється 

застосування аутсорсингу. 

Тим не менш, у даний час на передових підприємствах використовуються 

традиційні функціональні області логістики: управління закупівлями і 

запасами, транспортування, виробниче планування, складування, збут та інші, 

що інтегрувалися на базі загальної програмно-інформаційної платформи і 

формують основу корпоративної інформаційної системи. Інформаційні 

технології - це ключовий ресурс будь-якої інтеграції. 

З точки зору процесів, сучасна логістика на 90% складається з 

інформаційних технологій. Тільки  10% становлять безпосередньо перевезення 

вантажів. Без інформаційних технологій сучасна галузь вантажоперевезень 

просто перестане існувати. ІТ використовуються у всіх сферах і на всіх етапах 

вантажоперевезень.  

В якості ключових можна виділити два рівня застосування ІТ: 

«стратегічний», який являє собою автоматизацію процесів управління 

вантажоперевезеннями і логістикою, і «прикладний» рівень, спрямований на 

автоматизацію вантажопотоків. Попит на автоматизацію вантажоперевезень 

зростає випереджаючими темпами. За різними оцінками, щорічно обсяги витрат 

збільшуються на 15-20%, в той час як витрати на автоматизацію процесів 

управління збільшуються на 8-10% щорічно [ 3, с. 64]. 

Таким чином, впровадження методів логістичного менеджменту в 

практику бізнесу дозволяє підприємствам істотно скоротити товарні запаси, 

прискорити оборотність оборотних коштів, знизити собівартість продукції і 

логістичні витрати, забезпечити задоволення споживачів в якості продукції та 

супутньому сервісі. 
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Промисловий маркетинг, також відомий як бізнес для бізнесу (B2B), є 

галуззю комунікацій і продажів, який спеціалізується на наданні товарів та 
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послуг іншим підприємствам, а не для окремих клієнтів Оскільки промисловий 

маркетинг часто передбачає великі замовлення і довгострокові відносини між 

виробником і клієнтом, процес від першого кроку до закриття продажу часто є 

більш складним, ніж процес між бізнесом і приватним клієнтом B2C. 

Хоча продаж B2C може зосередитися на взаємодії один на один між 

двома сторонами, підприємства зазвичай складаються з ряду осіб. Перед тим, 

як продукт з'явиться на полицях іншого магазину, два підприємства повинні 

досягти угоди, яка передбачатиме виробництво, купівлю та доставку тисяч 

продуктів. 

Багато компаній створюють і продають продукти, які не мають 

практичного застосування на рівні індивідуального клієнта, тому їх єдиними 

клієнтами будуть інші підприємства. Наприклад, компанія, що виробляє 

великомасштабну техніку, навряд чи може продати цю техніку приватним 

особам, тому що ці клієнти не зможуть це дозволити або не потребуватимуть 

обладнання такого розміру. Обладнання повинно бути продане іншому бізнесу, 

який має як ресурси, так і потребу в виробництві великої кількості власного 

продукту, наприклад, фабрика іграшок на масовому ринку, яка повинна 

створювати один мільйон одиниць однієї іграшки щороку. 

Багато споживчих компаній розробляють спеціальні маркетингові 

підрозділи спеціально для клієнтів B2B. Виробники меблів часто роблять це, 

відкриваючи свої столи, стільці і кушетки для підприємств, які, можливо, 

потрібні їм для своїх корпоративних офісів. 

Це зазвичай відбувається, коли бізнес виробника зростає до достатньо 

великого масштабу для розміщення великих замовлень. Постачальники послуг 

також іноді розширюються на промислових клієнтів, щоб скористатися 

перевагами більш вигідних контрактів. Перший крок у розробці промислового 

маркетингового плану такий же, як розробка будь-якого маркетингового плану: 

виявлення клієнта. Виробник повинен зрозуміти, які види підприємств 

виграють від продукту. Це створює основу і фокус для решти маркетингового 

плану. 

Далі, виробнику необхідно адаптувати своє введення до потенційних 

клієнтів. Хоча старомодна мережа «лицем до лиця» жива і добре працює у світі 

бізнесу, все більш важливо мати сильну онлайн-присутність. Потенційні 

клієнти завжди будуть досліджувати компанію перед тим, як вести переговори 

про продаж свого продукту. Веб-сайт з детальним, але не надто специфічним 

змістом про компанію та її продукти служить чудовим вступом.  

Таблиця 1 – Маркетингові стратегії промислового маркетингу [2]. 

Промисловий маркетинг є складним 

процесом, який відбувається на багатьох 

етапах. Це може включати широкий спектр 

маркетингових стратегій, таких як: 

Інформаційні сайти з мовою, 

спрямованою на інші підприємства 

Персоналізовані презентації для 

керівного складу потенційних клієнтів 

Зразки продукту демонструють 

впевненість у якості продукту 

Онлайн-відео, що відображає 

продукти та персонал з продажу 
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Наприклад розглянемо відмінності між кондитерським магазином, який 

продає шоколадний батончик одному клієнтові, і виробником шоколаду, який 

продає тисячі шоколадних батончиків до одного кондитерського магазину. При 

продажі цукерок індивідуальному клієнтові можна покластися на продаж і 

знання про індивідуальні смаки і прагнення, продаж цукерок магазину займає 

більше, ніж приваблива упаковка. Скоріше, виробник повинен забезпечити 

безпечну, вигідну угоду між двома організаціями. Виробник буде продавати 

якість, вартість і клієнтську привабливість своїх шоколадних батончиків, щоб 

переконати крамницю цукерок, що їм буде легко продавати їх. Вони могли б 

створити естетично приємний, добре написаний веб-сайт, що говорить про 

історію їхньої компанії та цукерки, які вони виробляють. Потім вони 

підвищують ефективність веб-сайту, додаючи регулярно обновлювану 

інформацію про нові продукти, або публікують в соціальних мережах, 

інформуючи користувачів про місця, де вони можуть купити свій шоколад. 

За таким принципом у 2009 році фехтувальна компанія Louis E. Page 

вирішила запустити блог з порадами та хитрощами для використання матеріалу 

залізної огорожі у креативних способах. Згідно з консалтинговою фірмою 

Windmill Networking, присвячення LEP хорошому, цілеспрямованому контенту 

отримало тисячі переглядів сторінок і відкрило можливості для нового 

покоління промислових клієнтів після більш ніж 200 років роботи [2]. 

Після того, як потенційний клієнт зацікавлений у продукті, виробник 

повинен перейти від загального введення своєї веб-присутності до більш 

персоналізованих зустрічей та презентацій. Навіть якщо клієнт не готовий 

підписати контракт відразу, знайомство з ними з професійним, 

непідтримуваним контактом може бути дуже корисним. 

Зв'язок з потенційними клієнтами через електронну пошту, телефонні 

розмови та особисті презентації допомагають розвивати ділові відносини. 

Професіонали виробника шоколаду можуть надсилати зразки продуктів з 

персоналізованими нотатками, щоб справити сильне враження напередодні 

ділової зустрічі. 

Отже, як тільки клієнт готовий обговорити деталі контракту, фаза 

маркетингу майже закінчилася. У центрі уваги всіх матеріалів для цього 

конкретного клієнта має бути перехід до підтримки хороших робочих відносин. 

Виробник шоколаду повинен мати надійний план зі своїми менеджерами, як 

складати електронні листи та проводити телефонні розмови з представниками 

кондитерської, а також як інформувати їх про нові продукти. Оскільки магазин 

більше не є новим клієнтом, всі комунікації повинні бути пристосовані до їх 

конкретного досвіду з виробником.  
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ  

 

У наявних умовах стану економіки України багато підприємств 

знаходяться в кризовому стані. Тому виникає необхідність дослідження цій 

ситуації, розробки засобів діяльності для прогнозування, попередження і їх 

використання для ліквідації негативних явищ і виходу з кризи. Оскільки криза, 

в основному, виникає в результаті  надлишкового випуску продукції, порівняно  

з попитом на нього, то першим наслідком є скорочення виробництва. В 

результаті виникає питання що робити з персоналом підприємства? 

Тому, в заходах в подоланні наслідків кризового стану, необхідно 

використовувати основний фактор – людський, бо саме завдяки персоналу 

можна досягти успіху як в уникненні та подоланні кризи, так і в покращенні 

діяльності підприємства в цілому. Оскільки через діяльність чи бездіяльність 

персоналу, підприємство може отримати великі збитки, а то і попасти в стан 

банкрутства [1, с.98]. 

В сучасних умовах, з метою розробки антикризових дій підприємства, 

необхідно приділяти велику увагу персоналу підприємства і управління ним [4, 

с.24]. 

Згідно з існуючими поглядами, антикризова діяльність у роботі з 

персоналом є  постійний процес  прогнозування, попередження та подолання 

кризових явищ через  використання засобів, прийомів, методів та інструментів 

впливу на персонал підприємства [2, с.78]. 

Криза в фінансово-економічній сфері економіки України наприкінці 2016 

року, призвела до значного падіння обсягів виробництва на більшості 

підприємств України. Це призвело до зростання рівня безробіття. Так, у січні – 

вересні 2017 р. безробіття в Україні (за методологією МОП) становило 9,4% 

працездатного населення [3,  с.42]. Кількість зареєстрованих безробітних в 

Україні на кінець вересня 2017 становила 407,4 тис. осіб і складає 2,7% 

населення працездатного віку, тоді як рік тому він складав 1,8% [3, с.17]. 

Наслідком цього стало скорочення чисельності працюючих, перехід на 

неповний робочий час та зниження рівня оплати праці. В цих умовах 

актуальності набирають питання антикризового управління персоналом: 

оптимізація чисельності персоналу, скорочення тривалості робочого дня, 

зниження соціальної напруженості та недопущення конфліктів, зниження 

мотивації персоналу та падіння рівня оплати праці. 

Для здійснення антикризового управління персоналом необхідно 

дотримуватись такої послідовності етапів процесу антикризового управління 

персоналом [5, с.65]: 

1. Аналіз проблемної ситуації і стану підприємства  визначення 

положення підприємства на траєкторії життєвого циклу; дослідження тенденцій 
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розвитку підприємства; оцінка ресурсів підприємства, вкладень у них; 

виявлення резервів для підвищення ефективності діяльності та ресурсів, що 

виведуть підприємство з кризового стану; аналіз інформаційного забезпечення 

управління підприємством; побудова оптимістичного, песимістичного та 

найбільш імовірного сценарію подальшого стану підприємства. 

2. Діагностика кадрового потенціалу - оцінювання структури персоналу; 

аналіз рівня використання компетенцій персоналу; дослідження кваліфікації 

персоналу; визначення сильних і слабких сторін у структурі персоналу і 

кадровому потенціалі підприємства. 

3. Розроблення і впровадження заходів щодо маркетингу персоналу – 

проведення зовнішніх маркетингових досліджень: ринку праці, конкурентів, 

посередників, товару «людські ресурси», рівень оплати праці, форм і методів 

розподілу працівників, системи комунікацій; організація внутрішніх 

маркетингових досліджень: системи формування кадрового складу, плинності 

персоналу, згуртованості колективу, розвитку персоналу, морально-

психологічного клімату в колективі, системи мотивації. 

4. Розроблення антикризової кадрової стратегії і системи її маркетингової 

підтримки – аналіз корпоративної стратегії підприємства; розроблення 

антикризової кадрової стратегії,забезпечення її узгодження з генеральною 

стратегією; удосконалення комунікативних зв‘язків; розроблення і 

впровадження програми адаптації персоналу до кризових умов діяльності; 

формування системи маркетингової підтримки. 

5. Проектування антикризової кадрової політики – забезпечення 

розуміння і прийняття працівниками цілей підприємства і кадрової політики в 

умовах кризи; активне залучення персоналу до антикризового управління, 

забезпечення справедливості, об‘єктивності і відкритості ділового оцінювання 

персоналу; проведення атестації персоналу з метою виявлення проблемних 

аспектів; забезпечення професійного і гармонійного розвитку персоналу; 

розширення функцій і прав працівників; оптимізація системи мотивації 

персоналу. 

6.   Розроблення і організація виконання антикризових кадрових рішень – 

пошук необхідної інформації та її обробка; ранжування цілей з управління 

персоналом; виявлення можливостей ресурсного забезпечення реалізації 

антикризових кадрових рішень; підготовка нормативної, інструктивної і 

регламентуючої документації; раціональний розподіл завдань між підлеглими. 

7. Розроблення заходів для подолання і попередження конфліктів -

 формування нової системи цінностей у персоналу, залучення персоналу до 

процесу формулювання антикризових цілей підприємства; забезпечення 

високої якості взаємовідносин персоналу з керівництвом підприємства; 

розроблення особистого плану розвитку для кожного працівника, обговорення 

його з керівництвом. 

8. Визначення заходів щодо управління кадровими ризиками - аналіз 

джерел появи кадрових ризиків у кризових умовах; діагностика кадрових 

ризиків у кризовій ситуації; прогнозування та оцінка тенденцій зміни 



34 

показників фінансово-господарчої діяльності підприємства при реалізації 

кадрових ризиків в умовах кризи. 

 9.  Контроль за виконанням кадрових рішень – здійснення контролю за: 

інформаційним обміном; умовами праці; реалізацією плану маркетингу 

персоналу, антикризової кадрової стратегії, політики та ін.; виявлення 

відхилень та їх ліквідація. 

Загалом, можна сказати що усі стратегії антикризового управління 

персоналом орієнтовані на виживання підприємства з мінімальними втратами 

кадрового потенціалу і забезпечення максимально можливого соціального 

захисту персоналу. З огляду на викладене вище, можна відзначити, що в 

кризових умовах доцільно рекомендувати підприємствам застосовувати 

активну кадрову політику, яка б надавала керівництву підприємства не тільки 

прогнозні дані, а й механізми впливу на ситуацію; давала можливість службі 

управління персоналом розробляти антикризові кадрові програми, дозволяла 

здійснювати постійний моніторинг ситуацій та корегувати програми відповідно 

до вимог і параметрів зовнішнього  і внутрішнього середовища. Таким чином, 

виважений підхід до розробки стратегії антикризового управління персоналом 

забезпечить своєчасну діагностику та реагування на виникнення кризових явищ 

в сфері управління персоналом, сприятиме зростанню конкурентоспроможності 

підприємства на ринку у довгостроковій перспективі. 
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КРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Кризові явища є невід'ємним елементом політичного процесу, оскільки 

політика, як регулятивно - контрольна сфера суспільства, передбачає наявність 

постійного зіткнення інтересів індивідів та великих соціальних груп. Водночас 

(оскільки політика є публічною сферою, тобто є об'єктом спостереження з боку 

інститутів громадянського суспільства) будь - яка серйозна політична криза 
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одразу перетворюється на колективну тему для обговорення, включається у 

сферу загальносуспільного політичного дискурсу, обертаючись на 

комунікативний феномен [1, с.146]. 

Відповідно, політична криза - це вже не просто порушення нормальних 

умов функціонування політичної системи, але ситуація деформації політичного 

дискурсу, що поширюється на суспільство загалом та посилює негативні 

наслідки кризи на політичні інститути через вплив індивідів, котрі 

включаються в обговорення тієї чи іншої політичної проблеми. Відповідно 

дослідження політичної кризи передбачає увагу до впливу кризи на суспільний 

дискурс. Термін «дискурс» поступово поширювався в усіх західних 

гуманітарних дисциплінах з 60-70-х років, а з кінця 80-х - початку   90-х років 

ХХ ст. і в Україні, де розробленням дискурсу, зокрема політичного, працюють 

C. Андрусів, О. Білий, Г. Почепцов та інші. Водночас наявна ціла низка 

публікацій, присвячених проблемі комунікації у кризових ситуаціях, 

здебільшого, у межах досліджень з проблематики соціальних комунікацій, 

зв'язків із громадськістю (public relations). Проте наявні дослідження у сфері 

кризових комунікацій стосуються перебігу криз та особливостей взаємодії з 

пресою у кризових ситуаціях, у той час як політичні кризи, як правило, 

функціонують як дискурсивний феномен, тобто тема для загальносуспільного 

обговорення, а не лише основа для журналістських розслідувань [3, с.68]. 

Отже, дискурс являє собою складне та комплексне утворення, що є 

змістовно ширшим за комунікацію як таку. Дискурс є не просто 

комунікативним актом, але комплексним та цілісним поєднанням 

різноманітних факторів, що уможливлюють комунікативну взаємодію. Дискурс 

фактично являє собою комплексне поєднання комунікації та її передумов, він 

не просто реалізується у комунікації, він її задає через комплекс 

метакомунікативних чинників. 

Можна виокремити такі основні характеристики дискурсу [2, с.156]: 

1. Це складне комунікативне явище з притаманними для нього адресатом 

і адресантом, контактом, зворотним зв'язком, контекстом та ситуацією 

спілкування. Дискурс відображає суб'єктивну психологію людини, це певна 

інтерпретація, реконструкція уявного світу; автор створює дискурс і описує 

реальні, бажані чи нереальні події і явища, подає характеристики об'єктів та 

своє ставлення до них. Цей світ включає також і оцінку автора, а також 

певні домисли та здогади, тобто автор дискурсу може використовувати його 

для нав'язування своєї точки зору і т. д. 

2. Це явище когнітивне і має справу з мислетворенням, пізнанням та 

передачею знань, використання набутих знань та створенням нових. Це 

сукупність мисленнєвих дій, які спрямовані на пізнання та осмислення 

мовної картини світу [5, с. 218]. 

Політичний дискурс - це загальносуспільне комунікативне поле, що 

присвячене обговоренню політичних проблем. Політика є публічною сферою. 

Крім того, як регулятивно - контрольна система, що стосується 

загальносуспільних проблем управління та так чи інакше впливає на життя 
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кожного з громадян даної держави, поле суспільного дискурсу є значним та 

охоплює усіх політично - активних  громадян. 

Взаємодіючи між собою, політичні актори поєднані рамками політичного 

дискурсу. Загалом, політичний дискурс має ряд параметрів: 1) це не один 

комунікативний акт, а вся сукупність комунікативних актів з політичних 

проблем; 2) дискурс - поєднання комунікації та її передумов (символічних 

форм комунікації,психологічних та когнітивних аспектів сприйняття);  3) 

дискурс задає схеми інтерпретації оточуючої дійсності, тобто ті моделі 

дійсності, з якими суб'єкт комунікації порівнюватиме одержану інформацію. 

Будь - яка кризова ситуація, що виступає своєрідним порушенням 

традиційного та звичного стану справ у політичні системі суспільства, одразу 

викликає належну увагу та стурбованість з боку громадян, оскільки 

політична криза несе в собі потенційну небезпеку значних соціальних 

трансформацій. Тож за першоїінформації про розгортання кризової 

ситуації, вона одразу перетворюється на феномен політичного дискурсу, 

розвиваючись за своїми власними законами. Оскільки криза несе у собі загрози 

для звичного політичного устрою, то це означає, що вона може вплинути і на 

звичні інтерпретаційні схеми, які є базовим параметром політичного дискурсу. 

Своєю чергою зміна інтерпретаційних схем може призводити до радикальної 

переоцінки всіх цінностей та самої влади як такої.  

Підсумовуючи все вищесказане, необхідно відзначити, що політична 

криза - це комунікативне явище, оскільки будь - які проблеми у сфері політики 

набувають негайного розголосу у суспільній комунікації. Публічна політика 

відображається у формі суспільного політичного дискурсу, що є поєднанням 

комунікативних актів (щодо політичних проблем) та умов комунікації. 

За умов кризи будь - яка політична інформація відображається у дискурсі, 

трансформуючись відповідно до умов сприйняття політики суспільством. 

Комунікативні бар'єри, ірраціональність сприйняття інформації, стан 

підвищеної соціальної стурбованості можуть призводити до того, що криза 

відбиватиметься у політичному дискурсі негативно для влади. Це потребує 

розглядати протидію політичній кризі у контексті управління соціально -

 політичним дискурсом. 

Тому антикризові комунікації мають враховувати характеристики 

політичного дискурсу (масовість, ірраціональність, недовіру) та базуватися на 

принципах [4, с.567]:  

1) наочності;  

2) пояснення;  

3) доступності;  

4) оперативності та об'єктивності;  

5) репрезентативності (перед суспільством мають звітувати перші особи). 
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PRODUCT PLACEMENT ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРИХОВАНОЇ 

РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 

 

Термін «Рroduct Рlacement» походить від англійської мови, що в 

перекладі означає «розміщення продукції». По своїй суті – це спеціальний 

прийом прихованої реклами, який полягає в тому, що реквізит, який 

використовується героями фільмів, телепередач, відео, книг, малюнків та 

ілюстрацій, має під собою комерційний аналог [1]. Product Рlacement - це 

просування брендованих товарів і послуг в контексті шоу або фільму, а не як 

явної реклами. Коли ви бачите, що продукт або послуга з'являються в телешоу 

або в кінофільмі, компанія, яка стоїть за ним, зазвичай (але не завжди) 

заплатила за те, щоб їх бренд з'явився на екрані або на радіо. Ви можете ледве 

помітити, що кожен автомобіль, який використовується у фільмі або шоу, був 

лише від одного автовиробника. Або, наприклад, всі в телешоу  п'ють одну і ту 

ж газовану воду. 

Історично вважають, що Рroduct Рlacement з'явився в 30-ті роки ХХ ст., 

коли США хотіли залучити людей до здорового способу життя. Вони 

випустили в ефір мультфільм про моряка Папая, який їв шпинат у величезних 

кількостях і залишався сильним і здоровим. Після виходу мультфільму в ефір 

продажі консервованого шпинату зросли на 30%. Стало зрозуміло, що саме 

такий інструмент працює [1].  

Сучасний споживач в день мимоволі дивиться близько 45 рекламних 

роликів на ТБ, а за тиждень їх набирається до 190! Ймовірність, що споживач 

уважно подивиться рекламний ролик, а тим більше запам'ятає його, досить 

низька. Тому Рroduct Рlacement стає все більш популярнішим. Сьогодні складно 

уявити собі фільм або серіал, де не майнув би хоча б один бренд. За даними 

дослідницької компанії PQ Media, щорічне зростання оборотів Рroduct 

Рlacement у світі становить 15-16% (до 21 млрд. дол. у 2017 році). Країна-лідер 

за доходами цього інструменту - США (близько 60% всіх доходів) [2]. 
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В Україні Рroduct Рlacement теж потихеньку розвивається (+11% в 2015, 

+1% в 2016), проте в 2017 році використання Рroduct Рlacement скоротилося 

майже на 30%. 

Основні причини скорочення Рroduct Рlacement в 2017 році: 

1. скорочення окремих категорій, які використовували інтеграцію як 

один з інструментів (безалкогольні напої - 21%, одяг, взуття - 44%, продовольчі 

товари - 6%); 

2. вихід зі спонсорства окремих великих рекламодавців (приклад: 

Jacobs, Жокей, Щедро); 

3. перехід на пряму рекламу (приклад: Ролтон, Олейна) [3, с. 27]. 

Хоча, насправді, частка Рroduct Рlacement у всій рекламі на ТБ становить 

всього 4%, і рішення навіть декількох великих гравців може істотно вплинути 

на загальну картину. 

Розвиток Рroduct Рlacement в українських серіалах. Основна тенденція 

2016-2017 років в Україні — телеканали стали активно виробляти українські 

серіали власними силами або за замовленням сторонніх продакшнів. За останні 

пару років, кількість виробленого в Україні телепродукту збільшилася на + 

250% і зараз становить близько 11% ефірного часу. Українські серіали мають 

також великий успіх за кордоном - формати «Слуга Народу» і «Нюхач» продані 

в інші країни. З розвитком серіального телепродукту, канали  почали більш 

активно шукати спонсорів, проте їх частка в українських серіалах досі 

залишається незначною.  

Розвиток Рroduct Рlacement на українському телебаченні. В Україні 

розважальні телешоу – найпопулярніший контент з найбільшою часткою 

ефірного часу (близько 26%). Отже, телебачення є найпопулярнішим 

майданчиком для спонсорів [4, с. 562]. 

Кількість спонсорів в різні телешоу в 2017 році доходить до сотні. 

Найпопулярнішою передачею для спонсорства ось вже 4 роки залишається 

«Все буде добре» – там зосереджено понад 120 брендів протягом року [4, с. 

561-563]. 

Невелика кількість світових брендів, які хочуть свою рекламу 

«приховати» в кліпах українських зірок. З останніх яскравих прикладів – це 

робота Івана Дорна «Африка», спонсорами якої стали JBL і Adidas. Для 

порівняння, у популярного російського виконавця Тіматі, в одному кліпі 

з'являється до 15 брендів (автомобілі, телефони, мобільні додатки, ювелірні 

прикраси та ін.)  

Отже, Рroduct Рlacement починає потроху завойовувати своє місце в 

маркетинговому середовищі України та продовжує рости. Product Рlacement 

активно розповсюджується на українських розважальних телешоу. Найбільш 

популярним Product Placement нині є в кулінарних шоу та прогнозах погоди, які 

створюються саме під нього. Складніше вдаватися до Product Placement у 

великих розважальних проектах, які транслюються у прямому ефір та серіалах.  

Технологія Рroduct Рlacement, в майбутньому, може стати дуже перспективним 

напрямом при просуванні фінансових продуктів і послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ 

ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток логістики виконав істотний вплив на транспортну політику і 

структурні зміни в характері діяльності підприємств даних галузей [1, с. 231]. 

Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку 

здійснюється за допомогою різних транспортних засобів. Транспорт є 

сполучною ланкою між елементами логістичних систем. Транспортна логістика 

— це переміщення потрібної кількості товару в потрібну точку, оптимальним 

маршрутом за необхідний час і з найменшими витратами. Витрати на створення 

будь-якого товару складаються з собівартості виготовлення і витрат на 

виконання всіх робіт від моменту закупівлі матеріалів до моменту покупки 

товару кінцевим споживачем.  

Транспорт бере участь у безлічі технологічних процесів, виконуючи 

завдання логістичної системи, і існує як досить самостійна транспортна область 

логістики, що вимагає багатоаспектної узгодженості між учасниками 

транспортного процесу. 

Таким чином, до завдань, рішення яких посилює узгодженість дій 

безпосередніх учасників транспортного процесу, відносять: забезпечення 

технічної відповідності учасників транспортного процесу; забезпечення 

технологічної відповідності учасників транспортного процесу; використання 

єдиних систем планування [1, c.235]. 

У той час як світовий логістичний ринок розвивається дуже стрімко, 

темпи зростання цього сегменту в Україні помітно зменшилися практично по 

всіх напрямках. Однак, на думку експертів, перспективи розвитку ринку 

https://www.pqmedia.com/product/global-advertising-marketing-revenue-forecast-2018-22/
https://www.pqmedia.com/product/global-advertising-marketing-revenue-forecast-2018-22/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2017_5_8
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транспортної логістики існують і вони дуже об'єктивні, незважаючи на досить 

складну політичну та економічну ситуацію в країні [2, c.62]. Безумовно, на тлі 

мільярдних оборотів європейського ринку логістики наші показники набагато 

скромніші, але потенціал є, особливо з огляду на процес євроінтеграції. Для 

того щоб побудувати експертний прогноз слід розглянути сформовані на даний 

момент передумови і етапи формування ринку транспортної логістики в 

Україні. 

Перший етап розвитку української транспортної називається «Нульовий 

період». Оскільки це найбільш підходяща назва для першого етапу 

незалежності України в період з 1991 по 2000 рік. На думку засновника 

логістичної компанії «Justin» Юрія Авдиша перші 10 років формування 

сучасної України характеризувалися хаотичним підходом до транспортної 

логістики. По суті, в той період ми мали справу зі слабко структурованим 

ринком, на якому так звані «човники» використовували для доставки своїх 

вантажів все те, що на їх думку могло доставити товар з точки «А» в точку «Б» 

- від провідників в поїздах до автобусів і маршруток. Винятком була 

міжнародна і дистрибуторська логістика [2, c. 63]. 

«Перший період» - це початок 2000-х, що характеризувався створенням 

структур, які згодом стали хедлайнерами, а в деяких сегментах і 

монополістами. Безумовно в першу чергу мова йде про «Нову Пошту», 

засновану В'ячеславом Климовим і Володимиром Поперешнюком; 

«Автолюкс», заснований ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» і «Поштово-вантажний 

кур'єр», який був спершу перейменований в «Кур'єр», а потім в «Star Express», 

який заснований Віталієм Яницьким спільно з Владиславом Семенченко. 

Ринок почав насичуватися, почався період копіювання і тиражування 

бізнес-моделей. Саме тут і почав зароджуватись «Другий період». З моменту 

структуризації ринку можна сміливо сказати, що на розвиток транспортної 

логістики в Україні вплинули три компанії: «Нова пошта», «Міст груп» і «PGK 

Groupe». При цьому «Нова пошта» змогла домогтися відчутних результатів в 

першу чергу завдяки відкриттю більше 2000 відділень і формування нової 

культури використання логістичних послуг. «Міст груп» у той же час першою 

почала розвивати міжнародну логістику. Що стосується «PGK Groupe» перші 

спроби реалізуватися в сегменті В2С були зроблені ще в 2008 році. Подібний 

сегмент був затребуваний у косметичних MLM компаній (Oriflame, Mary Kay, 

Amway), а також у інтернет-магазинах (Rozetka, Le Boutique та інших).  

Особливості розвитку «Третього періоду». Безумовно, 2014 рік, 

Революція Гідності, події в Криму і конфлікт на сході України не могли не 

позначитися на ринку транспортної логістики. На купівельну спроможність 

завжди сильно впливають валютні коливання [3, c. 156]. Слідом за цим 

зменшується кількість угод та інвестиції в галузь. Саме так і сталося з ринком 

транспортної логістики. Втрати склали більше 30% від рез ультатів минулого 

періоду. При цьому на тлі наслідків подій 2014 року не можна не відзначити 

активний розвиток міжнародної логістики та збільшення кількості точок видачі 

від «Нової Пошти». Юрій Авдиш вважає, що таким чином, на хвилі розвитку 
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ринку електронної торгівлі «Нова Пошта» сформувала успішну бізнес-модель 

поштового оператора, створивши мережу відділень, тим самим змусивши 

копіювати свою модель конкурентів [4]. Таким чином, ринок помітно змінився. 

Протягом 2015-2016 років «Нова Пошта» зайняла більше 50% ринку і 

продовжує нарощувати свою частку на ринку.   

З 2018 року, розпочався «Четвертий період», на якому сьогодні присутня 

чотири основні гравці - «Нова Пошта», «Укрпошта», «Міст Експрес» і «Justin». 

Що стосується прогнозів, експерти вважають, що ринок транспортної логістики 

очікує поступова стабілізація і зростання від 6 до 9% в найближчі три роки. 

Ключовим параметром, який може значно змінити ситуацію в кращу сторону - 

це розвиток інфраструктури[4]. При наявності якісних доріг, а також 

регіональних аеродромів, логістика розвивалася б значно активніше. Тільки 

тоді б, за умови поліпшення інфраструктури 80% вантажів рухалося всередині 

країни в режимі «сьогодні на сьогодні», тим самим значно збільшивши 

товарообіг.  

У структурі вантажоперевезень зменшується частка залізничного 

транспорту (2018 р. — 55,9%), але в той же час зростає кількість автомобільних 

перевезень (наприклад, за 9 місяців 2018-го року майже на 1% при зниженні 

інших типів перевезень). Головною залізничного транспорту є значна 

зношеність вагонів и недостача коштів на відновлення парку, в тому числі 

локомотивного. Вантажоперевезень автомобільним транспортом стає більше. І 

ми бачимо зворотну залежність між їх обсягами і вартістю фрахту. Вартість 

фрахту в автомобільних перевезеннях в національній валюті зросла в 

середньому практично в два рази: з 14 грн/км (у 2014-му) до 26-28 грн/км (у 

2018-му) [4]. 

Великою мірою на вартість автомобільних вантажоперевезень впливає 

ціна дизельного палива: вона становить близько 44% в структурі цінової 

пропозиції. На акциз (вираховують, в тому числі виходячи з вартості євро) 

припадає 38%. За прогнозами у 2018-2020 роках експерти очікують зростання 

обсягів вантажоперевезень, однак поки відбувається деяке зниження з ряду 

причин: рекордно низький урожай ранніх зернових; деякі підприємства 

гірничо-металургійного комплексу закриті на ремонт; зниження перевезення 

руди в напрямку Європи.  

Проте, логістична галузь без інвестицій розвиватися не може в будь-якій 

країні. Україна — не виняток. Інвестиції за три квартали минулого року в 

транспортні засоби склали 43,3 млрд грн (на 26% більше, ніж за аналогічний 

період 2017-го). Близько 78% всіх коштів логістики припало саме на придбання 

нових активів, а не оновлення старого парку [4]. 

Отже, безумовно можемо констатувати, що логістика в Україні, як галузь, 

має величезний потенціал і перспективи для інвесторів. Головними 

транспортними логістичними компаніями на українському ринку є «Нова 

пошта», «Міст груп» і «PGK Groupe». Кількість автомобільних перевезень 

збільшується, а частка залізничного транспорту зменшується. Основні фактори, 
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які впливають на ринок логістики в Україні — це загальний стан економіки, 

стан промисловості та вартість вантажоперевезення. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА 

СПОНСОРУВАННЯ 

 

Згідно з сьогоднішнім станом ринку в Україні для формування попиту на 

свою продукцію, підприємствам необхідно не тільки встановлювати 

конструктивні зв‘язки з клієнтами, постачальниками та дилерами, а й тісно 

співпрацювати з громадськістю, тобто формувати коло зацікавлених 

потенційних споживачів, поширюючи позитивну інформацію про себе та 

виправляючи через засоби масової інформації думку про події, не виграшні для 

них або їхнього товару. Досягнення цієї мети можливе за наявності таких 

інструментів маркетингових комунікацій як PR та спонсорства. 

Поняття «зв‘язки з громадськістю» і «спонсорство» є досить важливими і 

значущими складовими маркетингових комунікацій. Саме ці поняття дають про 

себе знати цільовій аудиторії, на яку вони направлені і взагалі. Зв‘язки з 

громадськістю і спонсорство є незамінними елементами діяльності будь-якого 

підприємства. PR забезпечує поінформованість і про фірму чи товар і 

позиціонування його серед інших. Спонсорство підвищує імідж підприємства, 

формує певний образ, демонструє фінансову потужність, а також показує 

зацікавленість в громадському житті. 

Питанням PR та спонсорування присвятили свої роботи такі науковці: 

Білоус В. С., Королько В. Г., Моисеев В. А., Почепцов Г. Г., Гаркавенко С. С., 

Бульйонова С. В., Катліп С., Сисоєнко І. В., Р. Сміт та інші [3, с. 89]. 

Як професійна сфера діяльності, PR вперше почав розвиватися в США. 

Узагальнюючи головним чином саме американський досвід, американський 

економіст Р. Сміт виділив чотири етапи в історії піару: 

1) "Ера маніпулювання" (XIX ст) – пропаганда. 
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2) "Ера інформування" (поч. XX ст) – поширення інформації та правдивість.  

3) "Ера переконання" (середина XXст) – вплив на громадську думку і 

поведінку. 

4) "Ера взаємовпливу" (кінець XXст) – взаєморозуміння і вирішення 

конфліктів. 

PR багатоликий і різноманітний за своїми цілями, завданнями і 

втіленнями. На сучасному етапі виявляється декілька його типів, для чіткого 

розмежування яких використовують «колірні характеристики» [2, с. 98]: 

- «Чорний» PR найчастіше застосовується в якості методу ведення 

інформаційних воїн або ж як поширення завідомо неправдивої або негативної 

інформації про конкурентів та інших суб'єктах комунікації. 

- «Білий» PR являє собою інформаційну відкритість у вибраній сфері, 

подання максимально відкритих і позитивних відомостей про суб'єкт піар-

акції. 

- «Сірий» PR - це реклама (позитивна чи негативна), що приховує своє 

джерело. У відмінності від «чорного піару» не передбачає прямої брехні про 

своє походження. «Потрібна» інформація подається завуальовано (наприклад, 

через відгуки на форумах, «випадково» у новинах). 

- «Рожевий» PR заснований на технологіях міфів і легенд. Наприклад, 

методом рожевого піару вважається створення історії фірми, коли 

розповідаються, які невдачі подолала фірма на шляху до успіху. 

- «Зелений» PR – заснований на корпоративній відповідальності в галузі 

захисту навколишнього середовища. 

- «Жовтий» PR – використовує в якості піар-методів образливі елементи 

для залучення уваги. Приклади такого піару часто можна спостерігати в 

політиці та шоу-бізнесі. Коричневий PR тісно пов'язаний з пропагандою (в 

основному, неофашистських ідей та ксенофобії). 

Згідно із Законом України «Про рекламу», спонсорство – це добровільна 

матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та 

юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно 

своїх імен, найменування, знака для товарів і послуг. 

Важливо відмітити, що для правильної побудови спонсорської діяльності 

необхідно детально проаналізувати на яку цільову аудиторію орієнтується 

спонсор і хто є цільовою аудиторією того заходу чи організації, яку він 

спонсорує. Взагалі, залежно від об‘єкту, спонсорство розділяють на такі типи 

[1, с. 211]: індивідуальне спонсорство, спонсорство груп, команд, колективів, 

спонсорство організацій, спонсорство заходів, спонсорство в ЗМІ. 

Можна виділити чотири основні напрями спонсорства: 

 ‒ спонсорство у сфері спорту (підтримування спортсменів, спортивних 

команд, спортивних змагань і заходів); 

 ‒ спонсорство у сфері культури та мистецтва (субсидування артистів, 

творчих колективів, конкурсів, концертів і турне, постановок вистав, 

телевізійних програм); 
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 ‒ спонсорство у соціальній сфері (надання допомоги медичним та 

освітнім закладам, іменні стипендії студентам, допомога соціально 

незахищеним групам населення); 

 ‒ спонсорство у сфері захисту довкілля (фінансування проектів з 

охорони довкілля, підтримування організацій, які займаються розробкою 

технологій перероблення і захоронення промислових відходів та ін.). 

Основними завданнями спонсорства є такі [4, с. 116]: 

- створення позитивного іміджу серед «широкої публіки». Для цього 

фірма-спонсор може продемонструвати громадськості соціальні аспекти своєї 

діяльності, наприклад, допомогу медичним установам, безоплатну передачу 

яких-небудь засобів тим, хто їх потребує; 

- демонстрація фінансової потужності, що має на меті формування образу 

надійного, стійкого, з погляду наявних засобів, партнера. 

Отже, поняття «зв‘язки з громадськістю» і «спонсорство» є досить 

важливими і значущими складовими маркетингових комунікацій. Саме ці 

поняття дають про себе знати цільовій аудиторії, на яку вони направлені і 

взагалі. Зв‘язки з громадськістю і спонсорство є незамінними елементами 

діяльності будь-якого підприємства. PR забезпечує поінформованість і про 

фірму чи товар і позиціонування його серед інших. Спонсорство підвищує 

імідж підприємства, формує певний образ, демонструє фінансову потужність, а 

також показує зацікавленість в громадському житті. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ  

 

На сьогоднішній день реклама становить невід'ємну частину нашого 

повсякденного життя. Багато хто схильний думати, що прекрасно обходиться і 

без неї, однак це не так. З рекламою ми стикаємося щодня по дорозі на роботу 

або в навчальний заклад, магазин, театр, кіно чи здійснюючи культурну 
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екскурсію. Реклама міцно увійшла в наш світ. Кожен житель планети 

добровільно або мимоволі піддається її впливу. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що як би банально це не звучало, 

але «реклама - це двигун торгівлі», без рекламних методів не обходиться жоден 

великий, що поважає себе. Та й споживач товарів і послуг схильний довіряти 

знайомим, перевіреним часом брендам, а не їх аналогам.  

Отже, жителі планети діляться на споживачів реклами та на її виробників. 

Причому і ті, і інші взаємозалежні один від одного. Якщо виробник реклами 

має на меті вигідний продаж товару або послуги, то споживач розширює свій 

кругозір завдяки почутій інформації. 

Звичайно, довіряти рекламі чи ні, цей вибір виключно залежить від 

конкретної людини, однак байдужим рекламний продукт нікого не залишає. 

Отже, з‘ясуємо роль реклами, її потрібність, вигоду та користь, що можна 

отримати від реклами. 

Якщо говорити звичайною мовою, то реклама для нас - це джерело 

інформації, новин зі світу виробництва і споживання. Вигоду з неї витягти 

може і виробник, і споживач при правильній подачі [1, с. 103].  

Однак якщо ми заглянемо в суть питання, то відповідь вибудовується 

наступним способом. Жоден виробник товару і послуг не отримає прибуток зі 

свого виробництва без роботи грамотних співробітників у сфері PR. Така 

робота має досить складну структуру. Люди, які працюють в сфері PR повинні 

володіти знаннями в галузі історії, політики, знати менталітет громадян тієї 

країни, де будуть рекламуватися товари та послуги, добре розбиратися в 

психології. Також в цій справі потрібно шукати опору на ту категорію 

населення, для якої пропонується продукт, ґрунтуючись на статистичні дані 

щодо заробітної плати, інтересів і рівня життя в цілому. Так, безглуздо 

рекламувати часи фірми ROLEX верствам населення з доходом нижче 

середнього рівня по країні. Вони просто виявляться недоступними.  

Реклама здатна перевернути настрій людини. Вона діє на розум і 

свідомість споживача. Можна годинами говорити про методи рекламних 

агентів з розміщення реклами від нудного рядка, що біжить і до яскравої 

дорогої продукції. Але ми не будемо відходити від нашої наміченої мети - 

з'ясувати, навіщо потрібна реклама. 

Отже, якісна реклама допомагає виробнику заявити про себе. Жоден 

виробник не продасть свій товар, якщо про нього не буде заявлено, тому що 

ринок товарів настільки перенасичений, що перед покупцем виникає питання 

про більш вигідні покупки. Це стосується продуктів харчування, побутової 

хімії, одягу, ліків, а також дитячих товарів та автомобілів. Список можна 

продовжувати до нескінченності. Крім того, реклама доводить до відома 

споживачів не тільки продукцію, але і повідомляє про виробників та компанії. 

Споживачеві реклама допомагає скорегувати свій бюджет. Дізнавшись 

про лінії продукції того чи іншого виробника, покупець знаходить вигідну для 

себе партію. 
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Таким чином, до вибору того чи іншого товару потрібно підходити 

обережно, використовуючи рекламу, як джерело інформації. У свою чергу, 

виробникові не слід економити на рекламних агентах, потрібно користуватися 

послугами тільки перевірених фахівців. Це дозволить збільшити прибуток, 

заявивши про себе на ринку товарообігу [2, с. 60-61]. 

Для соціуму реклама необхідна. Особливо це актуально в наші дні, коли 

потік інформації настільки великий, а завантаженість людини зростає все вище 

і вище, що просто немає часу розбиратися в особливостях тих чи інших 

продуктів. А реклама ненав'язливо, на підсвідомому рівні, не відриваючи 

людину від основного роду діяльності, несе певну інформацію, запам'ятовуючи 

яку, людина може застосувати її, здійснюючи покупки, звертаючись за 

платними послугами до фахівців (юристів, лікарів, забудовників житла та 

інших). 

Отже, реклама займає далеко не останнє місце в суспільстві. Асортимент 

товарів зараз переповнений різноманітними пропозиціями тому, щоб виділити 

свою продукцію серед тисячі аналогів, необхідно звернутися до рекламодавців. 

Адже просування послуги або товару - контрольований процес, продуманий до 

дрібниць.  

Нерідко інструменти PR використовуються в рішенні соціальних 

проблем. Соціальна реклама може бути спрямована на любов до близьких, 

боротьбу з бідністю, підтримку здорового способу життя. 

Останнім часом зросло значення політичної реклами. Тільки в даному 

випадку ставка робиться на отримання голосів виборців. У будь-якому випадку, 

просування допомагає розвитку соціальної, економічної та політичної сфери. А 

правильне ведення PR-акції дозволяє домогтися бажаного результату. 

Окремо слід відзначити ще одну дуже важливу і специфічну роль, яку 

відіграє реклама в сьогоднішньому світі: виховання зрілої особистості через 

вироблення такої особистісної якості, як вміння зробити свідомий вибір, 

виховати в собі твердість, не піддаватися на рекламні трюки та прийоми, 

вибрати раціональне зерно з потоку рекламної інформації [3, с.77-78]. 

Очевидно, що суспільне значення реклами надзвичайно велике, і всі ми 

бажаємо, щоб вона була правильною та ефективною. Але для того, щоб робити 

таку рекламу, потрібно дуже багато знати про неї. Реклама - це дуже велика 

галузь знань. Для того, щоб розбиратися в рекламі, слід багато розуміти, як в 

маркетингу і PR, так і в самих різних сферах самої реклами: в брендингу, 

копірайтингу, організації рекламних кампаній, в медіа плануванні, в створенні 

творчої реклами, у виробництві реклами, в рекламних дослідження, в оцінці 

ефективності реклами, в менеджменті реклами. 

Таким чином, реклама здатна встановлювати якісь стереотипи, що 

впливають на мислення і поведінку людей, а значить повинна будуватися з 

урахуванням соціальної відповідальності перед суспільством. 
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ПОНЯТТЯ «ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ» ТА НАСЛІДКИ ЇЇ 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Сучасні тенденції інтеграції і глобалізації сприяють активному розвитку 

підприємств, проте в гонитві за успіхом багато хто забуває про навколишнє 

середовище. Тут і постає необхідність переосмислення підходів до здійснення 

логістичних функцій, в умовах збільшення вагомості екологічної безпеки. Тому 

«зелена логістика» є прикладом суспільно корисного і бізнесового 

прибуткового симбіозу екології і економіки, який задовольняє умови і 

збереження навколишнього середовища, і зростання господарської діяльності. 

Теоретико-методичні та прикладні аспекти основних засад «зеленої 

логістики» представлено у працях таких вчених як: П. Мерфі, Ж.-П. Родріге, 

Д. Роджерса, Р. Тіббен-Лембке, І. Г. Смирнова,  Лі Яньбо [1]. 

У своїй стратегії зелена логістика ґрунтується на зменшенні шкідливого 

впливу від логістичних операцій на довкілля, при цьому не завдаючи змін 

економічному стану компаній [2].  

Термін «зелена логістика», на думку П. Мерфі та його співавторів, 

«…виник на початку 90-х рр. ХХ ст. як новий метод в логістиці, який скеровує 

стандартні логістичні вимоги до раціональності, ефективності і швидкості 

обробки і руху товару, та враховує заходи щодо охорони навколишнього 

середовища» [3]. 

Основними об‘єктами «зеленої логістики» є матеріальні (зокрема потоки 

відходів і вторинних ресурсів для переробки), інформаційні і фінансові потоки 

(зокрема сервісний потік, який може виступати і в матеріальній 

(матеріалізованою) формі, і у формі інформації, трудових витрат) при рівній 

значущості кожного з них. Розгляд же як об‘єкта управління лише потоків 

продукції або відходів чи логістичних операцій і процесів є доволі вузьким і 

обмежує сферу дії механізму еколого-орієнтованого логістичного управління 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2018_2_7
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2018_22_14
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(екологічна інформація і екологічні платежі є важливою характеристикою 

еколого-орієнтованої логістичної системи для реалізації процесів планування і 

моделювання, оцінки її ефективності). 

Якщо розглядати функціональні сфери логістики (логістика постачання, 

інформаційна логістика, логістика збуту, логістика виробництва та транспортна 

логістика, сервісна логістика), то найбільшої шкоди навколишньому 

середовищу завдає транспортна логістика. Транспортна логістика  - це система 

щодо організації доставки, а саме по переміщенню будь-яких матеріальних 

предметів, речовин тощо.  

Шкідливий вплив деяких видів логістики вбачається в наступному: 

 викиди транспортними засобами шкідливих речовин в атмосферу;  

 використання більш дешевих видів палива, продукти переробки 

яких негативно впливають на стан довкілля і здоров‘я людини;  

 збільшення об‘єму твердих відходів у процесі реалізації; 

 висипання, витікання, випаровування вантажів через неякісну 

упаковку; 

 підвищення шуму та вібрації на прилеглій території; 

 шумове та вібраційне забруднення;  

 використання автомобільного транспорту при можливості 

застосування морського, річкового чи залізничного. 

 забруднення водних об'єктів і земель, зміні хімічного складу 

грунтів і мікрофлори, утворенні виробничих відходів, в тому числі токсичних 

та радіоактивних, замазученного грунту, котелень шлаків, золи і сміття. 

Зелена логістика націлена на оптимізацію усіх схем діяльності 

підприємства, особливо  транспортної складової, яка завдає значної шкоди 

навколишньому середовищу. Тож зелена логістика спрямована на зниження 

шкідливих викидів від діяльності цієї системи. В силу своєї специфіки роботи 

система транспортування залежить від транспортних засобів та шляхів 

доставки. Одним із шляхів зменшення шкідливих викидів є використання більш 

екологічних видів транспорту, таких як залізничний чи водний. 

Ситуація ускладнюється недостатньою взаємодією між різними галузями 

транспортного сектору, низьким припливом інвестицій, застарілою системою 

регулювання та високим ступенем зносу основних фондів.  

– формування ефективної системи екологічно орієнтованого логістичного 

управління промисловим виробництвом на основі застосування інноваційних 

методів та інструментів управління (зокрема, елементів системи екологічного 

менеджменту); 

 – прийняття оптимальних рішень в управлінні виробничою логістичною 

системою на основі оцінки екологічних витрат підприємства у складі загальних 

логістичних витрат;  

– забезпечення адаптивності логістичної системи до змінних умов 

зовнішнього середовища;  

– удосконалення корпоративної екологічної культур. 
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В основі «зеленої логістики» постає становлення екологічно 

орієнтованого логістичного управління як інтегрованої функції управління 

сукупним матеріальним потоком, який об‘єднує всі етапи виробничо-

господарської діяльності від постачання сировини до розміщення відходів 

виробництва і споживання. Важливим принципом екологістики є орієнтація на 

утримання високих конкурентних позицій на ринку за рахунок екологічно 

відповідальної поведінки та інформаційне забезпечення процесів екологічно 

орієнтованого логістичного управління на основі використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, у сфері екологізації 

виробництва. 

Першим кроком до «озеленення» логістики постає формування 

ефективної системи екологічно орієнтованого логістичного управління 

промисловим виробництвом на основі застосування інноваційних методів та 

інструментів управління (зокрема, елементів системи екологічного 

менеджменту). При цьому прийняття оптимальних рішень в управлінні 

виробничою логістичною системою повинно здійснюватись на основі оцінки 

екологічних витрат підприємства у складі загальних логістичних витрат. 

Впровадження «зеленої логістики» у компанії спровокує такі позитивні 

наслідки: покращання іміджу компанії; задоволення потреб клієнтів; отримання 

переваг порівняно з конкурентами; скорочення загальних та логістичних 

витрат; підвищення корпоративної соціальної відповідальності; збільшення 

прибутків; отримання конкурентної переваги; зменшення відходів та 

покращання утилізації; покращання інформованості про «зелені» канали 

постачання; оптимізація логістичних потоків; захоплення нових ринків; 

підвищення використання вторинної сировини; підвищення ефективності 

використання пального; оптимізація виробничих процесів; скорочення 

виробничих витрат; зниження використання токсичних матеріалів. 

Отже, значення «зеленої логістики», як інструменту підтримання 

екологічної безпеки у сучасному світі стає дедалі актуальнішим. Вона є 

прикладом суспільно корисного і прибуткового поєднання екології та 

економіки, який задовольняє умови і збереження навколишнього середовища, і 

зростання господарської діяльності. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СИРУ В УКРАЇНІ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Інтернаціоналізація національних господарств в першу чергу пов‘язана із 

розвитком міжнародних ринків. Саме ринок сиру можна назвати одним із 

найдинамічніших сегментів споживання з постійно зростаючим обсягом 

виробництва, споживання та завоювання міжнародних ринків. Звичайно, що 

при цьому, на ринку сиру існує велика кількість конкурентів, яка в рази 

посилюється за рахунок імпорту. В молочній галузі Україна майже повністю 

задовольняє свої потреби, тому і має можливість експортувати сир. Саме це 

показником того, наскільки актуальним є питання виходу України на 

міжнародні ринки, оскільки основним інтегруючим елементом глобальної 

економічної системи є світовий ринок з його структурно-галузевими 

сегментами. 

Проблематику функціонування ринку сиру в Україні було висвітлено у 

працях таких науковців, як В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, П.С. Березівського, 

В.Н. Зимовця, М.П. Коржинського, Ю.М. Макаренка, В.Я. Месель-Веселяка, 

П.Т. Саблука, О.В. Шкільова, О.М. Шпичака та інших. 

Ринок сирів України представлений такими маркетинговими групами: 

сичужні та плавлені сири. Сичужні сири розподіляються на тверді та 

напівтверді сири, свіжі та розсільні сири, м‗які сири, інші сири, сирні тверді 

продукти. Група плавлених сирів розподіляється за такими видами як плавлені 

сири та сирні плавлені продукти [2, с. 256.]. 

За даними Державної служби статистики України, протягом 8 місяців 

2018 року  збільшилась загальна кількість виробленого сиру майже на 12 % 

(1799 т.) [1]. 

Попри те, що загальна кількість виробництва сиру в Україні 

збільшується, країна імпортує сир з-за кордону, також експортує за кордон. 

Завдяки даним на сайті TradeMap можна відслідкувати рух сиру у світі і Україні 

[3]. 

Найбільшими експортерами сиру в Україну виступають: 

1. Польща (3951 тонна за 2017 рік); 

2. Німеччина (2588 тонн за 2017 рік); 

3. Франція (1096 тонн за 2017 рік); 

4. Нідерланди (769 тонн за 2017 рік); 

5. Італія (358 тонн за 2017 рік). 

Імпорт України становить 0,2% світового імпорту для цього продукту, 

його рейтинг у світовому імпорті складає 68.  

Серед країн, в які Україна експортує сир, можна виділити такі: 
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1. Казахстан (3733 тонни у 2017 році, 15686 тис. дол.); 

2. Республіка Молдова (2590 тонн у 2017 році, 7640 тис. дол.); 

3. Єгипет (989 тонн у 2017 році, 3644 тис. дол.); 

4. Марокко (299 тонн у 2017 році, 1077 тис. дол.); 

5. Азербайджан (245 тонн у 2017 році, 737 тис. дол.). 

Головними експортерами сирів з України в 2017 р. були: «Комо 

Експорт», «Клуб Сиру», «Бель Шостка Україна», «Лакталіс Україна», 

«Мілкіленд Інтермаркет». Їх загальна частка експорту складає 73%. 

За даними митної статистики Державної фіскальної служби в період 

січня-липня 2018 року Україна збільшила імпорт сирів до 6,6 тис. тонн, що на 

29,8% більше аналогічного періоду минулого року. У грошовому вираженні цей 

показник зріс на 43,6% – до $32,7 млн. 

У той же час експорт сиру з України за підсумками січня-липня 2018 року 

зменшився на 6,1% – до 4,6 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт склав 

$17 млн - на рівні семи місяців 2017 року. 

Важливим питанням на сьогодні є збільшення експорту України. Для 

того, щоб знайти нові можливі ринки збуту сиру у світі, варто проаналізувати, 

де є попит на продукцію, та найменше конкурентів, де максимально зручні і 

доступні канали продажів. Варто відмітити країни, які, за даними Trade map, 

найбільше імпортують сиру: Країни ЄС (Німеччина, Італія, Франція, 

Нідерланди, Бельгія, Іспанія, Швеція, Греція, Австрія),  Саудівська Аравія, 

Австралія, Республіка Корея, Мексика, та Китай, США, Японія. 

Аби визначити в які країни Україні найвигідніше здійснювати постачання 

сиру, та які нові ринки варто відкривати, відберемо серед вище названих країн 

ті, які для України є найбільш вигідними партнерами в плані купівлі сиру за 

певними критеріями. 

Основним критерієм відбору є те, наскільки країна-споживач сама себе 

забезпечує продукцією. Тобто, чи країна в змозі сама виробити достатню 

кількість сиру, чи вона потребує імпортувати цю продукцію. Країни, що 

лідирують у виробництві сиру: США та країни ЄС. Країни, які не забезпечують 

себе сиром, а імпортують, а це: азійські країни (Японія, Республіка Корея, 

Китай), Мексика, Бразилія, Єгипет, Австралія, мають потребу у імпорті товару. 

Серед перерахованих країн, Україна експортувала сир лише в Єгипет, на суму 

3702 дол. У 2017 році, інші ж країни не мали досвіду купувати сир в України. 

Наступним критерієм відбору можливих ринків збуту сиру є основні 

можливі конкуренти у досліджуваних країнах. У Мексики, Республіки Корея, 

Австралії, Китаю та Японії  одним з основних постачальників сиру є США – 

країна лідер по виробництву сиру. Конкурувати з настільки сильним 

конкурентом Україні буде досить важко, тому варто обрати ринки, в яких буде 

слабша конкуренція, а отже і простіші умови проникнення та існування на 

ринку. 

З проведеного дослідження випливає, що найвигідніше Україні 

експортувати сир у Бразилію та Єгипет. У Бразилії українським підприємствам 

варто обирати стратегію проникнення на ринок, а саме бути націленим на 
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проникнення на ринок, знайомство зі споживачами та їх потребами, після 

проникнення укріплювати зв‘язки, збільшувати обсяги поставок та 

закріплюватись на ринку. Лише після цього можна поступово збільшувати ціну.  

У Єгипті інша ситуація: так як Україна вже співпрацювала з Єгиптом, 

тому знайомство не потрібне. Варто розширювати свою присутність на ринку 

сиру у Єгипті, знаходити нові точки збуту та нових партнерів. Одним з 

головних факторів, які зазначають важливість ринку Єгипту для виробників 

сиру в Україні є культура споживання молочної продукції в цій країні. Сир в 

єгипетських сім'ях традиційно їдять на сніданок і вечерю. А в силу того, що у 

Єгипті сільське господарство поступово падає (близько 97 % - пустеля), 

останнім часом Єгипет нарощує імпорт сиру.  

Отже, основними напрямками успіху в умовах глобалізації є орієнтація на 

експорт конкурентоспроможної агропродовольчої продукції. Україна виробляє 

достатню кількість сиру, щоб повністю задовільнити свої потреби, та 

експортувати сир за кордон. Проте для збільшення своєї експортної діяльності, 

Україна повинна шукати шляхи нових можливих зв‘язків. Дослідження 

показало, що для виробників сиру України найбільш вигідним буде входження 

на ринок Бразилії та налагодження співпраці з Єгиптом, укріплення там своїх 

позицій та збільшення обсягів збуту.   
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

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 [1].  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Експерти визначали місткість вітчизняного ринку логістичних послуг – 

понад 10 млрд. дол. США, а частку логістичних витрат – в середньому 

приблизно 10–12% ВВП країни. Структура українського ринку логістичних 

послуг була характерна своєю незбалансованістю: транспортні послуги 

становили приблизно 90%, складські – 8%, експедиційні – 2%, управління 

ланцюгами поставок – приблизно 1%. У 2018 р. місткість вітчизняного ринку 

логістичних послуг оцінена експертами на суму 15–17 млрд. дол.США, що 

знаменує приріст на 50–70% за 5 років, а порівняно із минулим 2017 р. – на 10–

15%. На його розвиток чинить вплив загальна економічна ситуація в країні, 

інвестиційний клімат, нестабільність законодавства, державна підтримка. 

Частка контрактної логістики у загальній місткості ринку логістичних послуг, 

за даними компанії ―Логістик-Консалт‖, – 12–20%, а за даними Європейської 

асоціації логістики – 9–11%. Збільшенню цього сектору послуг сприяв 

планомірний розвиток таких традиційних споживачів логістичних послуг, як: 

металургія, автомобілебудування, харчова промисловість, а також сегмент DIY, 

великі FMCG-компанії, онлайн-торгівля [1].  

Надання якісних логістичних послуг передбачає використання сучасного 

обладнання та впровадження сучасних технологій переміщення, обробки та 

відслідковування вантажопотоків на усьому логістичному ланцюгу. Тому вибір 

постачальників транспортних засобів, обладнання (стелажного, вагового, 

пакувального, маркувального, зчитувального, підйомнотранспортного тощо), 

складської та завантажувальної техніки, транспортної та складської тари, а 

також постачальника ІТ-рішень для управління підприємством, транспортом, 

складом є дуже важливими рішеннями з погляду рентабельності цих послуг. 

Загалом таких постачальників, які працюють з вітчизняним ринком та на 

вітчизняному ринку, є достатньо, між ними сформовані конкурентні відносини 

і особливого тиску на логістичних провайдерів вони не чинять [2].  

Основними споживачами комплексних логістичних послуг (контрактної 

логістики) є:  

- великі світові виробники, які вже представлені на українському ринку і 

тяжіють до локалізації свого виробництва та впроваджують перевірену 

досвідом ефективну практику логістичного аутсорсингу [3];  

- рітейл-оператори. За даними дослідження компанії GT Partners Ukraine у 

2016 р. було відкрито 402 нових магазини роздрібних мереж. Для порівняння, у 

2013 р. – лише 272 магазини. Про свої плани розвиватися у 2013 р. заявили 26 

роздрібних мереж, які сумарно планують відкрити приблизно 420–440 

магазинів. При цьому найбільші вікриття – 125 магазинів – планує здійснити 

мережа дискаунтерів ―АТБ -маркет‖ [3];  

- онлайн-торгівля. Результати досліджень тенденцій інтернет-торгівлі в 

Європі показали, що з 2008 р. обсяг електронної торгівлі в Європі збільшився 

на 70 %, перевищивши у 2011 р. 200 млрд. євро. У 2019 р. прогнозується ріст 

інтернет-торгівлі в середньому по Європі на 16 %. Український онлайн-сектор 

протягом останніх п‘яти років показує значне зростання незалежно від 

економічних коливань. За даними Українського процесингового центру та 
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Асоціації учасників електронного бізнесу, у 2018 р. обсяг електронної торгівлі 

в Україні зріс на 30–50 % порівняно з 2016 р. і становить 2 млрд. євро. Ця 

тенденція зберігатиметься і надалі, що показує перспективність контрактної 

логістики у цьому напрямку [4]. 

Отже, аналіз вітчизняного ринку логістики показує, що його розвиток 

залежить безпосередньо від економічної ситуації в країні, інвестиційного 

клімату, нестабільності законодавства а також від державної підтримки.  
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ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ НА ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 В умовах інтенсивних євронтеграційних процесів в економіці 

ефективність та результативність діяльності підприємства великою мірою 

залежить від здатності вдалого вибору інформаційно-аналітичного 

забезпечення його маркетингової стратегії. Важливість теоретичного 

обгрунтування та практичного втілення основних характеристик етапів 

розвитку підприємства саме  при плануванні маркетингу визначається 

здатністю вчасного втручання в діяльність підприємства та коригування його 

довгострокових перспектив. 

 Перед підприємством виникає завдання зростання ефективності своєї 

роботи через раціональний плану просування своєї продукції. «Життя» товару 

на ринку називається «життєвим  циклом товару» (ЖЦТ). Правильно 

використовуючи кожен етап життя товару підприємство має можливість 

отримати гарні результати. Ретельне дослідження процесу життєвого циклу 

товару та здатність раціонально вираховувати динаміку й тривалість життя 

товару на ринку важлива мета будь-якого підприємства. Кожному етапу ЖЦТ 

відповідає певна стратегія товаровиробника. Концепція життєвого циклу товару 

– це термін, який маркетологи використовують, щоб описати всі стадії товару 

на ринку, від надходження на ринок до зняття з ринку. Вона враховує сам 
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товар, його особливості, а також, особливості поведінки конкурентів і 

споживачів.  

Життєвий цикл товару, як правило, включае декілька етапiв (стадій): 

- дослiдження й розробка товару; 

- впровадження; 

- ріст обсягів продажу; 

- зрiлiсть; 

- спад [1, с.187]. 

Основною причиною зникнення товару з ринку є науково-технічний 

прогрес, завдяки якому будь-який товар рано чи пізно морально застаріває, а 

йому на зміну приходять нові та досконаліші товари. 

Життєвий цикл товару характеризується коливаннями обсягів продажу та 

прибутків від реалізації. Ці коливання можна відобразити у вигляді кривої в 

системі координат, де відносно осі ординат відкладаються кількісні показники, 

а відносно осі абсцис – час (рис. 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Етапи традиційного життєвого циклу товарів [2, c.10] 

Основну мету маркетингу на стадії впровадження життєвого циклу товару 

можна визначити як забезпечення майбутнього обсягу продажу та росту 

прибутку, тобто забезпечення успішного початку життєвого циклу товару. 

Кожній цілі відповідає певний різновид нового товару та певний різновид 

маркетингової стратегії. Маркетингові стратегії відповідно до маркетингових 

цілей, які ставить перед собою фірма на стадії впровадження товару на ринок 

відтворено у табл. 1 [3, с.34]. 
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Таблиця 1 – Маркетингові цілі на стадії впровадження товару на ринок та 

відповідні маркетингові стратегії 
 

Маркетингові цілі на стадії 

впровадження товару па ринок Відповідна маркетингова стратегія 

Забезпечення позиції ринкового 

новатора 

 Принципово новий товар  

 Принципове поліпшення існуючого товару 
Захист ринкової частки  Принципово новий товар  

 Розширення товарної лінії  

 ―Спрощення‖ товару Вихід на нові ринки збуту  Принципово новий товар  

 Розширення товарної лінії  

 Репозиціювання 

 Розвиток ринку Використання існуючої технології в 

новому ракурсі 

 Нова товарна лінія  

 Споріднена диверсифікація 
Збільшення грошових надходжень 

фірми 

 Розширення товарної лінії  

 Репозиціювання  

 Зниження витрат через спрощення товару 
Отже, можна зробити висновки, що у процесі вибору маркетингової 

стратегії підприємства через призму концепції життєвого циклу товару 

необхідно здійснювати такі заходи: 

 періодично ревізувати наявний асортимент і приймати рішення щодо 

конструктивних змін товарів і технології виробництва, а також стосовно 

доповнення товарного асортименту новими виробами і зняття певних товарів з 

виробництва; 

 проведення безперервного контролю впливу зовнішніх чинників – 

спаду та зростання попиту на окремі товари на окремих сегментах ринку, змін у 

товарному пропонуванні конкурентів, удосконалення технології виробництва; 

 ведення технічних досліджень товарів і процесів їх споживання з 

погляду потреб споживачів та становища фірми на ринку; 

 забезпечення відповідного обслуговування споживачів, котрі 

користуються товарами наявного асортименту, опрацювання можливостей 

виконання специфічних індивідуальних вимог замовників; 

 забезпечення необхідної інтенсифікації зусиль з формування попиту 

під час оцінки, створення та пропонування нового товару ринку та 

стимулювання такого попиту; 

 ведення цілеспрямованого пошуку ідей нових товарів [2, c.46-47]. 

 Ефективність управління асортиментом і його планування 

виявляється у винайденні такого сполучення продуктів, яке задовольняє 

потреби покупців на високому рівні та забезпечує достатній прибуток.  
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РОЛЬ РЕКЛАМИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ У СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ  

 

Дослідження природи і механізмів розвитку інтернет-реклами має 

ключове значення для розуміння рушійних сил, можливостей і меж прогресу 

цієї важливої складової сучасного комунікаційного середовища. Оскільки 

соціальні мережі являють собою важливу підсистему сучасної інтернет-

спільноти, необхідним є виявити основні тенденції та особливості розвитку 

реклами в Інтернеті, конкретизувавши їх стосовно до соціальних мереж, тобто 

рухаючись "від загального до конкретного ". 

Останнім часом доволі нерідким явищем стало те, що люди перестають 

дивитися телевізор, читати газети і журнали, і вже тим більше слухати радіо. З 

чим же це пов'язано? Безперечно, з глобалізацією інтернету. Всесвітня 

павутина приваблює нас своєю доступністю, легкістю в експлуатації, і, 

звичайно, мінімальною рекламою. Люди більше не хочуть дивитися 

двогодинний фільм, який по телевізору розтягнутий на три години, з 

постійними перервами на рекламні паузи, не хочуть читати журнали, більше 

половини сторінок яких займає маркетинг і не хочуть в перервах між 

музичними композиціями слухати пропозиції товарів і послуг. 

Якщо раніше значний інформаційний вплив на інтернет-користувачів 

надавали переважно великі портали з новинами й офіційні сайти різних 

компаній чи організацій, то в наші дні акцент помітно змістився в бік 

соціальних мереж. Це призвело до появи та активного розвитку такого 

напрямку інтернет-маркетингу як реклама в соціальних мережах. 

Враховуючи те, що зараз майже кожен користувач Інтернету 

зареєстрований принаймні в одній соціальній мережі, SMM може стати 

чудовим інструментом «людської оптимізації». Набір засобів, за допомогою 

яких проводиться SMM, по суті, величезний. Адже SMM покликаний 

зацікавити не пошукових роботів, а живих людей, тобто користувачів 

соціальної мережі. 

Звичайно, реклама займає велике місце і в інтернеті. Вона стає засобом 

заробітку більшості людей, які вибрали всесвітню павутину як майданчик для 

втілення своєї діяльності. Молодь активно використовує SMM, або ж, простіше 

кажучи - маркетинг в соціальних мережах, для просування себе або ж свого 

товару. Немало професій заснованих, в основному, на рекламі з'явилося за 

останнє десятиліття в нашій країні. У 20 столітті люди й гадки не мали, що 
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реклама може бути єдиним засобом заробітку. І якщо ще 6-10 років тому 

соціальні мережі служили нам тільки як засіб зв'язку і спілкування, зараз люди 

вибирають собі Instagram або YouTube як професію, і дохід йде, звичайно, від 

реклами. 

Згідно з підрахунками аналітиків, сьогодні кожен середньостатистичний 

користувач Всесвітньої павутини витрачає на відвідування своїх акаунтів у 

соціальних мережах близько 2 годин на день. Протягом усього цього часу 

користувач знаходиться в зоні інформаційного впливу, що чиниться 

соціальними мережами, отже, не використовувати таку чудову можливість для 

просування брендів, товарів або послуг було б для рекламодавців вкрай 

необачно [1]. 

Методів і прийомів, які зазвичай використовуються для реклами в 

соціальних мережах, існує чимало. До них, наприклад, можна віднести і 

традиційне просування через створення власних груп або публічних сторінок, і 

проведення різних розіграшів призів або конкурсів, і розміщення рекламних 

посилань в коментарях або обговореннях тощо. Окремо виділяються серед усіх 

подібних методів і прийомів рекламні публікації в популярних спільнотах або 

на публічних сторінках, а також розміщення оголошень та банерів через 

вбудовані рекламні системи соціальних мереж. 

На нашу думку, важливим елементом є з‘ясування переваг реклами в 

соціальних мережах над звичайною телевізійною чи друкованою. Насправді, 

тут можна виділити і кілька плюсів, і кілька мінусів. Якщо говорити про 

позитивні аспекти, то більшу роль тут відіграє якість реклами. Включаючи 

телевізор, ми зустрічаємо лавину потрібної та непотрібної інформації, у вигляді 

реклами. Вона постає перед нами в необмеженій кількості, в той час як в 

інтернеті ми можемо більш-менш контролювати цей процес. Люди, чий 

заробіток становить маркетинг в соціальних мережах, стежать за якістю 

реклами, адже від цього залежить і їх репутація, в той час як телебачення не 

контролює весь потік інформації. Так само йде справа і з об'ємом наданих 

відомостей і новин. І якщо SMM-спеціалісти контролюють частоту проведення 

рекламних кампаній, телевізійні канали мало стежать за цим. Що стосується 

цензури, тут всесвітня павутина поступається старому-доброму телебаченню і 

радіо, адже в другому і третьому випадку все жорстко контролюється, ніж в 

інтернеті, де ми можемо наштовхнутися на саму неприйнятну рекламу. Але в 

той же час, будь-яка людина може сказати, що ми просто змінюємо шило на 

мило, і ніхто не зможе дорікнути його в неправоті. Адже наше суспільство 

динамічно розвивається, але реклама - це той аспект нашого життя, який 

залишається незмінним уже багато десятиліть. 

Згідно із статистикою StatCounter GlobalStats за 2018 рік, найбільш 

значущими і популярними соціальними мережами в Україні є: Facebook – 

40,28%; Twitter – 23,95%; Pinterest – 19,68%; YouTube – 5,68%; Instagram – 2,4% 

[2]. 

Також слід визначити фактори успіху реклами в соціальних мережах: 
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 один з факторів успіху реклами в соціальних мережах - чітке розуміння 

її завдань, можливостей і при цьому - правильне визначення рекламодавцем 

цільової аудиторії; 

 другий фактор успіху - вибір методів роботи рекламодавця, 

найбільшою мірою відповідних як умовами подачі рекламних матеріалів, так і 

особливостям аудиторії, на які вони зорієнтовані; 

 третій фактор успіху - щирість і довірливість всіх, хто бере участь в 

процесі рекламування в соціальній мережі; 

 четвертий фактор успіху рекламування в соціальних мережах - 

уникнення "лобової" реклами [3, с. 47]. 

Таким чином, в епоху бурхливого зростання соціальних ресурсів для 

багатьох інтернет-користувачів соціальні мережі стали відігравати значно 

більшу роль, ніж традиційні друковані та онлайнові ЗМІ. Відповідно, 

отримавши практично необмежений доступ до цільової аудиторії, маркетинг у 

соціальних медіа теж отримав бурхливий розвиток, що потягло за собою 

постійну зміну та вдосконалення способів роботи з аудиторією. Також можна 

прийти до висновку, що Інтернет – це унікальна комунікаційна система, 

ресурси якої можуть використовуватися в різних елементах бізнесу, 

привабливість якої полягає в різноманітті наданих можливостей для створення 

та розповсюдження реклами, а також забезпеченні широкого охоплення 

споживчої аудиторії, що має досить високий рівень купівельної спроможності. 

Соціальні мережі в наш час є досить популярними платформами для ведення 

бізнесу та просування товарів і послуг. 
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Комунікативні процеси в сучасному глобалізованому світі інформаційних 

технологій перетворюються на найважливіші складники політичної, 

економічної, соціальної та культурної сфер суспільного життя. Особливо гостро 

це відчувається, коли йдеться про комунікативні процеси під час кризових 

ситуацій, які викликають світовий резонанс і стають центром уваги засобів 

масової інформації (ЗМІ). Перетворюючись на головну подію дня, такі ситуації 

http://webstudio2u.net/ua/internet-ad/757-reklama-v-sotsialnykh-setyakh.html
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/ukraine/#monthly-201801-201812
http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/ukraine/#monthly-201801-201812
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спричиняють невпинний потік коментарів, аналітики, прогностики й 

рекомендацій. 

Сьогодні спостерігаємо невпинний ріст впливу ЗМІ на масову свідомість. З 

одного боку це пов‘язано із загальним розвитком та глобалізацією мас-медіа, а 

з іншого – з психологічною картиною світу.  

Поняття «кризової ситуації» масово увійшло в український медіа простір у 

2008-2009 роках. Генератором цього, вже історичного, явища стала світова 

паніка в економічній сфері, яка активно висвітлювалися всіма засобами масової 

інформації. Дивлячись зі сторони на минулі події, стає зрозумілим, що сама 

криза, в її чистій формі, насправді мала місце в розвинутих європейських 

країнах та США, проте, як зазначають спеціалісти, наша економіка до числа 

постраждалих не належить, хіба що тільки на сторінках газет. Протее, саме з 

цього часу, акцент в інформаційних повідомленнях журналістів ставиться саме 

на кризовості тої чи іншої події. Подібна драматизація навіть стала приводом 

для дискусії «чи не потребують українські новинні випуски дотримання 

відсоткового співвідношення негативної та позитивної інформації у випусках» 

[1]. 

Журналістика є доволі складною сферою діяльності. Працівники засобів 

масової інформації щохвилини повідомляють суспільство про 

найрізноманітніші факти та явища, аналізують та інтерпретують дійсність, тим 

самим значно впливають на розвиток подій, відіграють важливу роль у 

конструюванні світових реалій. Максимально повно висвітлювати факти та 

водночас намагатися не зашкодити – одне з головних правил журналістської 

діяльності. Проте це завдання значно ускладнюється під час кризових ситуацій. 

Першою нормою професійної етики журналіста за А. Москаленком [2] є 

«Соціальна відповідальність журналіста», в ній зазначено, що «забезпечення 

права громадян на інформацію є найголовнішим обов‘язком журналіста». Але 

гонитва працівника ЗМІ за сенсацією, на жаль, часто зводить нанівець всі 

правила та застереження.  

Сьогодні незаперечним фактом є вплив та вага засобів масової інформації. 

Але там де є влада є і зловживання цією владою в нашому випадку – 

маніпуляція. Так вже склалося, що інформаційна комунікація завжди 

здійснюється кимсь і для когось або ж для чогось. І все, що відбувається у 

рамках інформаційної комунікації, так або інакше пов‘язано з досягненням 

певних цілей індивіду або соціальної групи. Саме вони і використовують 

інформацію як засіб впливу на аудиторію. 

Природа маніпуляції полягає в наявності подвійного впливу – поряд із 

відкритим повідомленням, маніпулятор посилає адресатові «закодований» 

сигнал, сподіваючись на те, що цей сигнал розбудить у свідомості адресата ті 

образи, які потрібні маніпулятору. Цей прихований вплив опирається на 

«неявне знання», яким володіє адресат, на його здатність створювати у своїй 

свідомості образи, що впливають на його почуття, думки й поведінку. 

Мистецтво маніпуляції полягає в тому, аби пустити процес уяви за потрібним 

шляхом, але так, щоб людина не помітила прихованого впливу. 
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За допомогою впливу у свідомості проводиться підміна об'єкта судження, 

так що людина подумки вигукує: «Ах, от воно що! От хто винуватий!» і т.п. Ця 

підміна проводиться шляхом умілого створення такого контексту, в якому 

думки людини йдуть у потрібному для маніпулятора напрямку. На цій теорії 

була заснована так звана «коментована преса» – повідомлення про факт, яке 

супроводжується інтерпретацією коментатора, який пропонує читачеві або 

слухачеві кілька розумних варіантів пояснення.  

У рамки цих варіантів заганяється думка людини. Від спритності 

коментатора залежить можливість зробити необхідний маніпулятору варіант 

найбільш правдоподібним. Одже, сучасна людина не може ухилитися від 

впливу ЗМІ [3]. 

Таким чином, діяльність працівників ЗМІ за кризових умов є важливим 

чинником суспільно-політичних відносин. Вона може привести як до 

компромісу, так і до громадських виступів, тому неабиякої ваги набуває 

об‘єктивність інформації, що надається суспільству. Враховуючи всі ці фактори 

та значення засобів масової інформації у кризових ситуаціях стає очевидним, 

що ЗМІ – це не тільки засіб інформування, але й особливий феномен, здатний 

попереджувати кризові події та явища, впливати на хід їхнього розвитку, та 

зводити до мінімуму наслідки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У  

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

В даний час логістика використовується в різних сферах суспільного 

життя. Ще зовсім недавно логістика була наукою про вантажоперевезення, 

зберіганні на складах. Сьогодні логістика - це не просто вантажоперевезення, а 

філософія бізнесу, що дозволяє скоординувати діяльність таким чином, щоб 

організація представляла з себе чітко організовану систему. В наш час 

концепція логістики використовується в різних галузях промисловості, в 

оптовій і роздрібній торгівлі, сфері обслуговування. 

Логістика в ресторанному бізнесі є новим перспективним напрямком 

досліджень, практично не висвітленим у науковій літературі. Необхідність 

підвищення рівня обслуговування замовлень клієнтів і підвищення 

ефективності ресторанного бізнесу зумовлюють актуальність питання 
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впровадження принципів і правил логістики в виробничий процес ресторанного 

бізнесу. 

Логістичний цикл матеріальних потоків в ресторанному господарстві 

включає в себе наступні операції: закупівлю, складування, надання продуктів 

на кухню, приготування страв та їх реалізація, тобто продаж конкретним 

клієнтам. У даній роботі ми зупинимо свою увагу на закупівельній логістиці.  

Успіх і отримання прибутку будь-якого ресторану безпосередньо 

залежить від грамотної політики відділу постачання, оскільки тільки своєчасне 

надходження якісних продуктів забезпечує нормальне функціонування 

підприємства. Керівництво в даному випадку має дві альтернативи: перша з 

яких це укладення договорів безпосередньо з виробниками продуктів, а друга - 

пошук постачальника, який виступить посередником між рестораном і 

виробником. Ми вважаємо найкращим варіантом співпрацювати з 

постачальником, і для цього є свої підстави. 

По-перше, постачальник має зв'язки з різними виробниками і може 

надати великий асортимент продукції.  

По-друге, отримуємо економію на транспортних послугах, оскільки 

постачальник здійснює доставку за свій рахунок.  

По-третє, постачальник бере на себе відповідальність за якість продукції і 

займається оформленням санітарної та ветеринарної документації. І, нарешті, 

наявність постачальника забезпечує стабільні і своєчасні поставки [2, с.156]. 

На сьогоднішній день український ринок надає безліч великих і дрібних 

компаній, що займаються поставками для сектора HoReCa, що використовують 

національні та міжнародні товаропровідні мережі. Однак не з усіма з них 

рестораторам під силу збудувати взаємовигідні партнерські відносини. Дана 

проблема обумовлена тим, що не завжди обидві сторони готові до компромісу і 

керуються лише власними комерційними інтересами. Постачальники націлені 

на якнайшвидшу реалізацію максимальних обсягів продукції за завищеними 

цінами, а ресторатори, в свою чергу, прагнуть заощадити і роблять спроби 

змусити перших грати за своїми правилами. Безумовно, ідеальним варіантом 

для ресторану є наявність одного партнера, який зміг би оперативно і за 

прийнятну ціну забезпечити його продуктами. Але, на жаль, подібних 

прикладів на практиці майже не існує: далеко не кожен постачальник має в 

наявності повний набір позицій. Особливо дана проблема актуальна для 

ресторанів, що мають в меню незвичайні, екзотичні страви, що вимагають 

відповідних продуктів [1, с. 316]. 

Найчастіше відділ постачання знаходить одного-двох великих 

постачальників, які максимально задовольняють запити ресторану. Але поряд з 

цим у підприємства є ще кілька компаній-постачальників, які постачають певні 

види продукції. Дана стратегія дозволяє підстрахуватися у разі перебоїв у 

виконанні замовлень. Виділимо кілька значущих моментів для ресторанного 

бізнесу при виборі постачальника: 

- надійний постачальник завжди націлений на довгострокову співпрацю; 

- організація процесу доставки товару і його оперативність; 
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- ціни і наявність гнучкої системи розрахунку; 

- вік і досвід компанії; 

- кількість виробників, що є в базі; 

- місцезнаходження, віддаленість від підприємства; 

- націленість постачальника на кінцевий результат діяльності. 

Сам процес співпраці підприємства з компанією-постачальником 

будується за наступною схемою. Спочатку в ресторан привозять невелику 

партію продукції на апробацію разом з усією необхідною документацією, 

включаючи сертифікати якості та ветеринарні свідоцтва. Шеф-кухар повинен 

упевнитися в якості сировини і відповідності її загальноприйнятим стандартам. 

Якщо він задоволений, а ціна влаштовує менеджера з постачання, то 

укладається договір про постачання продукції та її оплати. Далі перед 

менеджером постає питання про обсяг замовлення. Далеко не всі ресторатори 

готові закуповувати великі обсяги продукції, не будучи впевненими в її 

швидкій реалізації. У зв'язку з цим виникає проблема з фасуванням товарів: не 

всі постачальники готові йти на зустріч і розфасовувати упаковки. В даному 

випадку менеджеру необхідно проаналізувати рівень попиту на пропоновану 

продукцію і враховувати термін придатності того чи іншого продукту, а також 

правильно побудувати логістичний ланцюг поставок. Наприклад, до 

охолодженого м'яса можна застосувати шокову заморозку і зберігати тривалий 

час, відповідно його можна закуповувати у великій кількості. Що стосується 

швидкопсувних продуктів і делікатесів, то доводиться купувати обмежену 

кількість товару, що не завжди вигідно для постачальників. Але варто також 

відзначити, що велика кількість постачальників готові піти на зниження цін і 

надання знижок, якщо мова йде про договір з добре зарекомендованим 

рестораном. Нерідкі трапляються випадки, коли для ключових партнерів вони 

резервують на своїх складах певний продовольчий запас [3, с. 180-183]. 

Шляхами вирішення проблем постачання у ЗРГ є наступні: 

- скорочення кількості постачальників;  

- використання послуг оптових фірм, що спеціалізуються на 

товаропостачанні ЗРГ;  

- логістичний аутсорсинг – отримання «на стороні» послуг щодо 

транспортування товарів, їх складування, а також усі бізнес-процеси, пов'язані з 

постачанням. 

У свою чергу, основними завданнями спеціалізованих фірм за умов 

скорочення до мінімуму товарних запасів у ЗРГ є:  

- акумулювання на своїх складах достатнього запасу товарів, який налічує 

декілька тисяч асортиментних позицій;  

- стеження за терміном, кількістю та якістю товарів постачання;  

- постійне пропонування закладам нових видів продуктів, які 

відповідають сучасним тенденціям розвитку ресторанних технологій;  

- використовування комп'ютерної техніку, починаючи від надходження 

замовлення і до подання рахунків за доставку товарів. 
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На нашу думку, застосування даних порад на практиці призведе до 

ефективнішої роботи підприємств ресторанного господарства. Розглянувши всі 

тонкощі організації роботи відділу постачання, можна з упевненістю зазначити, 

що якісне управління ланцюгами поставок здатне підвищити якість наданої їжі, 

забезпечити її безпеку і одночасно знизити супутні витрати. Саме тому 

ресторатори активно використовують логістичні рішення як інноваційний 

інтегральний інструмент ведення бізнесу. 
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OСOБЛИВOСТІ ТOВAРНOЇ ПOЛІТИКИ НA  

ПРOМИСЛOВOМУ ПІДПРИЄМСВІ 

 

Oднією із вaжливих склaдoвих мaркeтингу є сaмe тoвaрнa пoлітикa, 

oсoбливo якщo цe стoсується прoмислoвoгo підприємствa. Зaвдaнням тoвaрнoї 

пoлітики є фoрмувaння рaціoнaльнoгo тa eфeктивнoгo тoвaрнoгo aсoртимeнту. 

Цe здійснюється зa дoпoмoгoю спeціaльних мeтoдів тa прийoмів 

функціoнувaння тoвaрним пoртфeлeм. Aлe, нaжaль нe всі ці прийoми тa мeтoди, 

eфeктивнo діють для укрaїнськoгo підприємствa в цілoму. Тoму, нeoбхіднo 

нaдaти oсoбливу увaгу, aнaлізу мeтoдичних підхoдів фoрмувaння тaкoгo 

тoвaрнoгo пoртфeлю, зaдля тoгo, щoб тoчнo виявити пoтрeби спoживaчів, тa 

aдaптувaти ці рeкoмeндaції під укрaїнські прoмислoві підприємствa. 

Мeтoди фoрмувaння тoвaрнoгo aсoртимeнту спирaються нa сукупність 

принципів, рeaлізaція яких зaбeзпeчує їх eфeктивність. С.І.Гeнoвa сeрeд тaких 

принципів виділяє нaступні: 

- принцип дoвгoстрoкoвoї стрaтeгічнoї oрієнтaції; 

- принцип синeргізму; 

- принцип стрaтeгічнoї гнучкoсті [1]. 

Для розробки ефективної товарної політики, необхідно проводити 

правильні тестування. Загалом виділяють такі тестування як: AВС-XYZ aнaліз, 

стaтистичні, кaбінeтні, пoльoві, грaфічні, eкспeртні, eкoнoмікo-мaтeмaтичні, 

пoрівняння, мaтриця БКГ, aнкeтувaння, сeнсoрні тощо[2]. 
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Але, об‘єктивно зробити класифікацію методів формування товарної 

політики не можливо. Тому, Н.С.Кубишина поділила їх на три основні 

групи[3]: 

- визнaчeння спoживчих пeрeвaг; 

- eкoнoмічний aнaліз; 

- пoртфeльний aнaліз. 

Для ефeктивнoгo існувaння прoмислoвoгo підприємствa, зaмaлo прoстo 

дoслідити ринoк тa зaдoвільнити спoживчі пoтрeби. Нeoбхіднo 

викoристoвувaти дивeрсифікaції тa іннoвaції. Цe спричинeнo швидкими 

тeмпaми змін в мaркeтингoвій діяльнoсті. Тaкoж oсoбливістю іннoвaції є її 

швидкість тa вчaсність. Іннoвaційним нaзивaють тoвaр, який  мaксимaльнo 

мoдифікoвaний тa існує нa ринку нe більшe 5 рoків. Після 5 рoків, тoвaр нe 

прийнятo ввaжaти іннoвaційним. Сaмe тaкі тoвaри підвищують oбoрoтність 

підприємствa нa 50-60%, тa зaбeзпeчують йoгo кoнкурeнтoспрoмoжність. 

Ключoвими фaктoрaми для успіху нoвoввeдeнь ввaжaють: 

-нoвoввeдeння, які грунтуються нa дoвгoстрoкoвoму цільoвoму і 

стрaтeгічнoму плaнувaнні; 

-вeличинa і структурa підприємствa, a тaкoж нaявні фінaнсoві рeсурси 

мaють сприяти здійснeнню зaплaнoвaнoгo нoвoввeдeння; 

- дoстaтня кількість «нoу-хaу»для викoристaння різних тeхнoлoгій і 

різних цільoвих ринків; 

-швидкість виявляння пoтрeби і відпoвіднo рeaгувaння нa них, пoстійний 

oбмін інфoрмaцією з пoтeнційними зaмoвникaми тa eкспeртaми; 

-нoвoввeдeння фірми, які зaнaдтo відрізняються від прoпoзицій 

кoнкурeнтів. 

Для вeликих прoмислoвих підприємств, вaртo ствoрити aбo відділи нoвих 

тoвaрів aбo дoчірнe підприємствo, якa будe зaймaти ризикoву нішу, тaк звaнa 

ризикoвa фірмa. Привілeгією тaкoї фірми є тe, щo, вoнa дoсить гнучкa тa 

схильнa дo іннoвaції. Швидкo рeaгує нa ринкoві зміни й прoпoнує іннoвaційні 

тoвaри. Ймoвірність прoвaлу нoвoгo прoeкту змeншується. 

Прoцeс плaнувaння прoдукції можна поділити нa вісім фaз:  

- Визначення мeти рoзрoблeння нoвoї прoдукції;  

- безпосередньо рoзрoблeння, oцінювaння і відбір ідeй;  

- пeрeвіркa зaдуму;  

- рoзрoблeння стрaтeгії мaркeтингу;  

- розроблення певної кількості товару для прoбного мaркeтингу;  

- вирoбництвo і рeaлізaція прoдукції. 

Для промислового маркетингу, головною задачею є виділення 

найважливіших параметрів об‘єкта, та вивчення всіх можливих співвідношень 

між ними. Для цього використовують морфологічний аналіз. Завдяки цьому 

можна виділити відомі та незначні варіанти, що можуть бути пропущеними при 

простому переліку. 

Морфологічний аналіз має певну послідовність. По-перше, необхідно 

описати проблему, не розробляючи рішень. По-друге, необхідно розкласти 
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проблему на компоненти. Це можуть бути: параметри, форма, матеріал чи інше. 

По-третє, підібрати кілька варіантів рішення для кожного компонента. 

Тільки після цього ми маємо повну картину морфологічного аналізу, який 

має вигляд матриці. В ній комбінуються всі параметри та альтернативні 

рішення, завдяки чому ми можемо виділити оптимальне рішення. 

Мeтoд мoрфoлoгічнoгo aнaлізу дужe кoрисний для прoeктувaння нoвих 

вирoбів, a тaкoж для визнaчeння мoжливoсті пaтeнтувaння oснoвних пaрaмeтрів 

з мeтoю «зaблoкувaти» винaхoди, які мoжуть з‘явитися в мaйбутньoму, і 

пeрeкрити кoнкурeнтaм шлях дo імітaції іннoвaції. 

Oтжe, визнaчивши нeoбхідність тoвaрнoї пoлітики нa підприємстві, вaртo 

oбрaти для ньoгo свій мeтoд aнaлізу тoгo чи іншoгo ринку . Тільки після 

прoвeдeння oб‘єктивнoгo aнaлізу ринку, підприємствo змoжe тoчнo зрeaгувaти 

нa зміни ринку, пристoсувaтися тa нaвіть виділитися для більшoгo прибутку. 

Oснoвними мeтoдaми кoнкурувaння є ввeдeння іннoвaції, a щoб змeншити 

ризики прoвaлу пeвнoгo прoeкту нa вeликoму підприємстві, вaртo ствoрити 

дoчірнє підприємствo чи відділ, який і будe зaймaтись іннoвaціями. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЛОГІСТИЧНОЇ НЕРУХОМОСТІ І 

ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 

Сучасна логістика України знаходиться в постійному розвитку, 

переймаючи досвід іноземних держав. Одним з важливих питань сьогодення є 

стан та перспективи розвитку логістичної нерухомості. Велику роль в цьому 

відіграють складські комплекси, тому що вони впливають на ефективність та 

конкурентоспроможність збутової політики підприємства та роботи 

логістичного комплексу в цілому. 

Проводячи порівняння сучасних підходів до будівництва складських 

комплексів та підходів періоду становлення логістики в Україні помітна 

трансформація ставлення до таких комплексів. Якщо раніше склади виконували 

накопичувальну роль, то сьогодні підприємства прагнуть, по можливості, 

нівелювати складську складову для зменшення логістичних затрат, а як 
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наслідок для здешевлення логістичних послуг та вартості продукту. На 

розвиток логістичної нерухомості в Україні впливають такі чинники як:  

- невеликі витрати на будівництво складів;  

- геополітичне розташування України;  

- постійний розвиток зовнішньоторговельних операцій між країнами;  

- рентабельність складської нерухомості за рахунок швидкої окупності. 

На сьогодні невеликі витрати на будівництво та мінімізація часу 

витраченого на зведення складів обумовлені будівництвом швидкомонтованих 

будівель, до яких можна віднести: ангари, склади, а також інші споруди, які 

будуються в найкоротші терміни. Головними перевагами таких конструкцій 

являються наступні:  

- мінімальні витрати на будівництво;  

- швидкість будівних та монтажних робіт;  

- термін експлуатації таких об‘єктів не менше, ніж у капітальних;  

- при закінченні терміну служби конструкція може бути розібрана та 

перенесена на іншу ділянку або ж відправлена в переробку;  

- будівництво проводиться незалежно від пори року;   

- привабливий зовнішній вигляд за рахунок матеріалів що 

використовуються при будівництві [1]. 

Вигідне геополітичне розташування України на шляху транзитних потоків 

між Азією та Європою, наявність незамерзаючих чорноморських портів та 

розгалуженої мережі залізничних і автомобільних доріг, наявність потужностей 

з переробки різної номенклатури вантажів, розвиток на території країни 

міжнародних транспортних коридорів позитивно впливають на розвиток та 

розширення логістичної нерухомості. Немаловажну роль в активному розвитку 

логістичної нерухомості грає зростання зовнішньоторговельних операцій між 

Україною та країнами Європейського Союзу (до 40 % за 2017 рік ), що потребує 

додаткових високотехнологічних територій зберігання та обробки вантажів [3]. 

Рентабельність складської нерухомості досягає 20 % в рік, при цьому 

швидкість окупності в Європі в середньому складає 7 років. В Україні досі 

тримається висока вартість будівництва, головною причиною являється 

проблемна ситуація стосовно фінансування та інвестиційних ризиків. Західні 

компанії вважають за краще побудувати склади для іноземних девелоперів в 

Польщі, в Німеччині, але не в Україні через корупційних чинників та проблем з 

дозвільною документацією. Окупність будівництва залишається високою, 

більше 10 років, але інвестиції в логістику на покупку власного складу завжди 

виправдані. На сьогоднішній момент на ринку логістичної нерухомості України 

є багато пропозицій складів, придбати які дешевше, ніж починати будівництво 

нового складського комплексу. 

Сьогодні спостерігається зростання в сфері складської нерухомості в 

Києві, Харкові, Львові, Одесі, що обумовлено транзитними потоками через них. 

Статистика 2017 року показує, що в Україні на 1000 жителів приходиться в 

середньому 15 кв.м. складських площ, в той час як в Європі, яка відрізняється 

великим логістичним підйомом в тому ж році, ці показники в 15 разів вище. 
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В Україні до того ж дефіцитними є високоякісні склади класу А, В. 

Головною причиною такого явища є те, що більшість вітчизняних складів 

представляють перепрофільовані пострадянські виробничі приміщення без 

необхідного сучасного обладнання, опалення, але при цьому позитивним 

моментом являється низка орендна плата в порівнянні зі складами сучасного 

виробництва. Зі складів класу А та В лише 10% відповідають вимогам класу. 

Ця ситуація призводить до підвищення оренди на високоякісні складські 

приміщення. Головними орендаторами складських площ в Україні за 2017 рік 

стали наступні компанії:  

- «DSV»;  

- «Новая Почта»;  

- «Мист Экспресс»;  

- «Rhenus»;  

- «Studio Moderna»;  

- «Yugcontract»;  

- «IEK Ukraine» [2]. 

Таким чином, сучасна ситуація на ринку логістичної нерухомості 

характеризується наявністю дефіциту складських комплексів, особливо 

складських приміщень класу «А», що призводить до збільшення орендної 

плати, як наслідок підвищення кінцевої ціни продукції, що впливає на 

купівельну спроможність населення. Позитивним моментом є збільшення 

проектів будівництва складських комплексів з високим рівнем якості, 

спостерігається еволюція складських об‘єктів, що являється більш розвинутим 

та професійним продуктом логістичного ринку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ PR В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

На даний час сучасне суспільство живе в світі комунікацій. За 

статистикою, кожна людина витрачає до 70% свого часу на спілкування. Всі 

процеси в світі ґрунтуються на основі взаємовідносин, успішне виконання 

яких будується не лише на поінформованості та знаннях про комунікацію, але 

й на чіткому та вдалому піднесенні своїх надбань. Реальне життя суспільства 
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не може існувати без спілкування, адже суспільні відносини є запорукою 

стабільності та значущості для соціальних підструктур.  

    Нові економічні й соціальні практики супроводжують формування 

нових для України соціальних інститутів. Не зважаючи на властивий 

соціальним інститутам консерватизм, інституціоналізація механізмів 

громадянського суспільства надає соціальним відносинам в Україні не тільки 

стабільність, але й новизну. Одним з обов‘язкових елементів перетворення 

суспільства на шляху до громадянського є зворотний зв‘язок між основними 

суб‘єктами відносин, технологію забезпечення якої у світі називають ―Public 

Relations‖, а в нас ―Зв‘язки з громадськістю‖ [1, с. 95]. 

Громадськість – це всі ті, з ким соціальна організація вступає в контакт 

як всередині (службовці, співробітники, працівник, акціонери, члени 

громадських організацій і т.д.), так і за її межами (виборці, платники податків, 

місцеві жителі, соціальні замовники, партнери, споживачі і т.д.). Відтак, 

зв‘язки з громадськістю – це двосторонні взаємодії зв‘язку, що розгортаються 

в процесі дійсного спілкування між спільно діючими соціальними 

організаціями та різноманітними соціальними групами, громадськими 

організаціями, контактними (цільовими) аудиторіями в умовах повсякденної 

життєдіяльності. Встановлення двостороннього спілкування як консенсусної 

комунікації в межах соціальної відповідальності зумовлює потребу: 

 – для організації – домагатися сприятливого ставлення до себе з боку 

громадськості за допомогою розповсюдження роз‘яснювального матеріалу у 

своїй діяльності в інтересах громадськості; 

 – для громадськості – домагатися реалізації права громадськості знати 

все, що відноситься до суспільної життєдіяльності в межах діяльності 

соціальної організації [2, с. 147]. 

    Одним з першочергових завдань зв‘язків з громадськістю стає 

формування привабливого позитивного іміджу об‘єкта, який передбачає 

емоційно-психологічний вплив на громадськість з метою популяризації та 

реклами.  

Імідж (від англ. іmage – «образ», «зображення») – штучний образ, що 

формується у суспільній чи індивідуальній свідомості засобами масової 

комунікації і психологічного впливу з метою формування певного 

відношення до об‘єкта. Може поєднувати як реальні якості об‘єкта, так і 

надумані, неіснуючі [3, с. 410]. 

Однією з найпоширеніших форм діяльності системи PR є створення 

власної служби зв‘язків з громадськістю або використання посади штатного 

спеціаліста з паблік рилейшенз. Така форма організації зв‘язків з 

громадськістю надає такі переваги:  

1.  Власна служба, на думку дослідників PR, обходиться дешевше, ніж 

використання послуг консультантів у разі систематичної та різноманітної 

діяльності. 
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2. Вважають, що співробітники таких служб, будучи частиною 

організації, проявляють більшу зацікавленість справами та значно більше 

поінформовані, ніж консультанти, які тимчасово працюють в організації. 

3. Існує думка, що власні фахівці користуються більшою довірою 

громадськості (особливо внутрішньої громадськості), оскільки часто 

ототожнюються з управлінською командою організації і є учасниками 

підготовки та прийняття управлінських рішень [4, с. 139].  

Зазвичай діяльність в області зв'язків з громадськістю здійснюється в 

деякій певній послідовності. Спочатку вивчається і аналізується конкретна 

соціально-економічна ситуація, на цій основі розробляється програма дій, яка 

виражає інтереси груп громадськості, далі програма реалізується і 

оцінюються досягнуті результати. Якщо результати виявляються не цілком 

задовільними, то тоді робляться додаткові заходи. Розробка і здійснення 

програм зв'язків з громадськістю нагадують процес прийняття та реалізації 

управлінських рішень: тут також проблемна ситуація вирішується шляхом 

вибору найбільш ефективних дій її подолання. 

Отже, проблема зв'язків з громадськістю - одна з центральних в 

діяльності суб'єктів і об'єктів комунікаційно-управлінських відносин. Роль 

цих зв'язків в соціальному житті суспільства можна порівняти зі значенням 

кровообігу для функціонування людського організму. Вони представляють 

собою процеси передачі, обміну інформацією та прийняття рішень, які 

структурують ці взаємини. Зрозуміло, PR не є єдиним чинником, що визначає 

діяльність суб'єктів і об'єктів комунікаційно-управлінських відносин. Поряд з 

ними істотне значення мають економічний розвиток, політичні відносини, 

духовні цінності і багато іншого. Однак зв'язки з громадськістю на 

сьогоднішній день найменш вивчені і потребують ґрунтовного дослідження. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ієрархічна побудова збутової мережі визначається числом рівнів каналів 

розподілу продукції. При аналізі тієї чи іншої схеми розподілу товарів важливо 

мати на увазі, що прямий маркетинг використовується, якщо: 

 Товар вузькоспеціалізований і потребує безпосереднього контакту 

виробника й покупця; 

 Ціна на товар часто змінюється; 

 Обсяг продаж досить великий і не менш ніж у два рази покриває всі 

витрати на прямий маркетинг; 

 Усі споживачі знаходяться на невеликій території, близько до 

торговельних точок; 

 Усі торговельні точки мають свої склади; 

 Кількість споживачів невелика; 

 Обсяг кожної поставки кратний використовуваній тарі.  

Відсутність у конкурента роздрібної мережі необхідно розглядати як його 

слабкість. Справа в тому, що крім щоденного контакту зі споживачами, що дає 

значні шанси для правильного визначення переваг і майбутніх намірів покупця, 

роздрібна мережа є місцем безпосереднього контакту і з продаваним товаром. 

Це ланка реалізації, в якій можна якнайкраще оцінити реальну вартість 

продукції, отже, необхідність зміни ціни. Наявність важелів контролю 

роздрібної ціни своєї продукції часто є вирішальним чинником у проведенні 

гнучкої цінової політики. Крім того, саме на цьому рівні реалізації можна 

швидко перебудувати маркетингову діяльність підприємства відповідно до 

мінливої кон‘юктури. 

Реалізація є важливим узагальнюючим показником, який характеризує 

обсяг діяльності суб‘єктів господарювання і служить основним видом доходів 

підприємства, одержаних за результатами реалізації продукції, виконання робіт 

і надання послуг. Виручка – це сума грошових коштів, отриманих 

підприємством від реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт за 

діючими цінами [1]. 

Вибір оптимального каналу збуту підприємством виробництва,- надійний, 

прибутково і раціонально працює канал збуту – це свого роду додатковий, 
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невидимий капітал виробника. Як вибрати найкращий канал збуту? Необхідно 

спиратися на вироблені маркетингом принципи вибору каналу збуту. 

Організацією збутової мережі займаються, якщо: 

 Кількість товару достатньо велика, щоб виправдати витрати на 

організацію торгової мережі; 

 Даний товар вимагає високоспеціалізованого сервісного 

обслуговування; 

 В наявності достатня мережа власних складських приміщень на тих 

ринках здуту, де підприємство веде свою торгівлю;    

 Виробляється вузькоспеціалізований за призначенням або за 

технічними умовами покупця товар; 

 Ціна на товар на ринку схильна до частих коливань, і від виробника 

потрібне внесення змін в цінову політику негайно і без узгодження з 

посередниками; 

 Продажна ціна набагато перевищує витрати на виробництво товару, 

це відшкодовує високі витрати по створенню власної збутової мережі. 

Ефективність каналів збуту багато в чому залежить від взаємодії з 

посередниками, що можна назвати основою управління збутом. Важливий 

момент філософії взаємодії учасників каналу збуту-розуміння продавця товарів 

очікувань покупців. 
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АНАЛІЗ РИНКУ М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ  

ТА ВИХІД НА НОВІ РИНКИ 

 

М'ясний ринок на сьогоднішній день займає високу позицію серед 

товарних ринків, через те, що м'ясо є невід‘ємною частиною раціону кожної 

людини, у якого не має відповідних товарів-заміників. М'ясні продукти є 

головним елементом державного стратегічного запасу, а галузь м‘ясної та 

м'ясопереробної продукції має великий вплив на розвиток економіки України.  

Проблематику функціонування ринку м‘яса та м‘ясопродуктів в Україні 

було висвітлено у працях таких науковців, як: Н.Л.Кучеренко, О.В.Афанасьєва, 
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Ю.І.Сальман, К.М. Власoва, І.А. Чорнoвіл, О.М. Первухіна, А.І. Новиченко та 

ін [1]. 

Ринок продукції м‘ясопереробного підкомплексу АПК складається з 

таких елементів: ринок м‘яса, ринок м‘ясних напівфабрикатів, ринок ковбасних 

виробів і ринок м‘ясних консервів. В нашій державі на ринку м‘яса і 

м‘ясопродуктів діє понад 150 м‘ясопереробних підприємств (м‘ясокомбінатів), 

більше 3000 приватних цехів, кілька десятків птахофабрик. 

На місткість ринку і структуру його товарної продукції неабиякий вплив 

мають географічне розташування, національний склад населення і рівень 

економічного розвитку.  

За результатами 2017 року найбільші виробникіи м'яса в Україн є: 

• «Миронівський хлібопродукт» — 45,5%; 

• «Комплекс Агромарс» — 8,6%; 

• «АПК-Інвест» — 5,1%; 

• «Агро-Овен» — 4%; 

• «Птахокомплекс «Дніпровський»  (« АПГК «Дніпровська») — 4%. 

За даними Державної служби статистики України, можна порівняти 

виробництво м‘яса за грудень 2017 року та квітень 2018 року, та відслідкувати, 

як змінилась кількість виробництва м‘яса за 4 місяці [2]. 

За грудень 2017 року (рис. 1)  в Україні було вироблено 770,57  т. м‘яса , 

серед якого: 

М‘ясо великої рогатої худоби (свіже чи охолоджене) – 62,37 т. 

М‘ясо свиней (свіже чи охолоджене)  – 174,18 т. 

М‘ясо свійської птиці (тушки курячі, філе куряче) – 185,29 т. 

Ковбасні вироби (сосиски, сардельки, ковбаси варені 1 гат.)– 234,43 т. 

Яловичина – 114,30 т. 

8,09

22,6

24

30,4

14,8

Виробництво м'яса в Україні за грудень 

2017 р.
М‘ясо великої 
рогатої худоби 

(свіже чи 

охолоджене) 
М‘ясо свиней 
(свіже чи 

охолоджене)  

М‘ясо свійської 
птиці (тушки 

курячі, філе куряче

Ковбасні вироби 
(сосиски, 

сардельки, ковбаси 

варені 1 гат.)–

 
Рисунок 1 – Виробництво м‘яса в Україні за Грудень 2017 року 
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За квітень 2018 року (рис. 1.2), в Україні вироблено 814,693 т. м‘яса, 

серед якого: м‘ясо великої рогатої худоби – 68,76 т., м‘ясо свиней – 185,1т., 

м‘ясо свійської птиці  – 189,11 т., ковбасні – 246,98 т. та яловичина – 124,70 т. 

 
Рисунок 2 – Виробництво м‘яса в Україні за квітень 2018 року 

 

З вище зазначених діаграм, протягом 4 місяця збільшилась загальна 

кількість виробленого м‘яса майже на 10 % (44,123 т.) і внаслідок змінилось 

відсоткове значення виробництва різних видів м‘яса. 

Але не дивлячись ні на що, загальна кількість виробництва м‘яса в 

Україні збільшується, країна імпортує м‘ясо з-за кордону, також експортує за 

кордон. Дані на сайті TradeMap гарно показують рух м‘яса у світі і Україні [3]. 

Найбільшими експортерами м‘яса в Україну виступають такі країни, як: 

Ліван (45779 тонни у 2017 році, 30903 тис. дол.); Азербайджан (14084 

тонн у 2017 році, 2234 тис. дол.); Йорданія (8896 тонн у 2017 році, 2732 тис. 

дол.); 

За підсумками Україна з січня-травня 2018 року скоротила експорт 

свинини в 3,4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 921 тис. 

тонн. 

Для того щоб аби визначити: в які країни Україні найвигідніше 

здійснювати постачання м‘яса, та знайти нові ринки збуту, відберемо серед 

вище названих країн ті, які для України є найвигіднішими партнерами в 

постачанні м‘яса і вибрати їх за певними критеріями. 

Найосновнішим критерієм відбору є те, як країна-споживач сама себе 

забезпечує продукцією. Країни, що лідирують у виробництві м‘яса: Бразилія, 

США та деякі країни ЄС. А Сх. країни, Грузія, Єгипет, Азійські країни, 

показують низький рівень виробництва. 

Країни, які не можуть забезпечити себе м‘ясом, а це: Австрія, Бельгія, 

Велика Британія, Іспанія, Італія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, 

Норвегія, Польща, Угорщина, Словаччина, мають потребу у імпорті товару. 

Серед перерахованих країн, Україна експортувала м‘ясо лише в Нідерланди, 

Польщу та Словаччину. 
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Наступним критерієм відбору можливих ринків збуту м‘яса є основні 

можливі конкуренти у досліджуваних країнах. У Бельгії, Німеччині та Франції є 

основним постачальників США . Конкурувати з настільки сильним 

конкурентом Україні не зможе, тому потрібно обрати ринки з менш 

сильнішими країнами-конкурентами. 

Отже, з дослідження ми виявили, що найвигідніше Україні експортувати 

м‘ясо у Фінляндію, Норвегію або Францію. У Італії українським підприємствам 

не варто пропускати свій продукт, адже у Франції найбільше вегетаріанців і 

вони взагалі не вживають м‘ясо. 

Для зміни ситуації та збалансування виробництва необхідно здійснити 

цілий комплекс організаційно-економічних заходів. Розуміння ситуації, 

професійний аналіз ринку з метою чіткого планування обсягів виробництва, 

бачення свого місця в цьому секторі економіки дадуть можливість виробникам 

розвиватися. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  РИНКУ ЗБУТУ КОРМІВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 

(КОТІВ ТА СОБАК) 

 

 Під маркетинговим дослідженнями, - вважає відомий спеціаліст Є.П. 

Голубков, - розуміється систематичний збір, відображення й аналіз даних 

різних аспектів маркетингової діяльності. Маркетингові дослідження – це 

функція, що через інформацію пов‘язує маркетологів з ринками, споживачами, 

конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу [1]. 

Але більшість дослідників при аналізі ринкової ситуації не звертають 

увагу на культурні чинники, які впливають на попит. Іноді саме ці чинники 

найважливішими при реалізації того чи іншого товару. На прикладі такого 

товару, як корми для домашніх тварин спробуємо показати вам як важливо 

враховувати усі культурні чинники країн Північної Європи, для того щоб 

українські виробники могли легше входити на ці ринки.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.trademap.org/Index.aspx
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Бізнес по виробництву, кормів для домашніх тварин в Україні існує лише 

20 років, у той час як у розвинених країнах Європи та США подібні товари 

продаються більше 150 років. Вважається, що Україна знаходиться на 8 місці в 

ТОП-10 швидкозростаючих ринків кормів для домашніх тварин. Але 

найбільшими імпортерами є: 

 
Рисунок 1 – Країни найбільші імпортери корму для тварин [2]. 

Ринку кормів для собак, кішок та інших домашніх тварин криза не 

перешкода. Попит на таку продукцію у всьому світі продовжує зростати. 

Щорічно приріст продажів кормів для тварин у багатьох країнах досягає 7-10%, 

ще більше на деяких азіатських ринках. Зростає попит у світі і на українську 

продукцію для домашніх тварин. Зараз вже кожна десята тонна експортується 

за межі країни. За останні три роки обсяги експорту зросли більше ніж в три 

рази, при чому з кожним роком темпи росту тільки збільшуються. Багато в 

чому таке зростання забезпечується поставками за кордон продукції компанії 

«Кормотех», яка налагодила на своїх заводах випуск найбільш затребуваних на 

світовому ринку різновидів кормів для котів та собак. 

У кожній країні ставлення до домашніх тварин різне. Візьмемо, 

наприклад, ринки Фінляндії, Швеції, Норвегії, Німеччини та Данії. 

Німці дуже люблять домашніх тварин, і ця любов обходиться їм дорого. 

Щоб прокормити і доглянути домашніх улюбленців, жителі Німеччини 

щорічно витрачають понад дев‘ять мільярдів євро. Це новий рекорд. Домашні 

тварини стали серйозним економічним фактором. Річний оборот тільки 

виробників корму для тварин перевищує 3,5 мільярда євро. І це не дивно якщо 

враховувати, що домашніми тваринами володіють 35 % домашніх господарств. 

І хоча абсолютно точної статистики ненає, але, згідно з останніми даними, в 

Німеччині загалом нараховується понад 27 мільйонів домашніх тварин. Німці 

охоче дарують ласку домашнім улюбленцям. Найчастіше в родинах можна 

зустріти котів - 8,2 мільйона та собак – 5,4 мільйона. Одразу за ними майже  - 5 

мільйонів кроликів, хом‘ячків та морських свинок. 
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Фіни ставляться до домашніх тварин – як до повноправних членів сім‘ї. У 

Фінляндії прекрасно оснащені ветеринарні клініки, працюють товариства 

захисту тварин, готелі і «будинок престарілих» для вихованців, а недавно 

відкрилось кафе де постійно проживають кілька кішок. Фіни ставляться до 

тварин, як до малих дітей. Підбирають спеціальний раціон, що виключає 

алергії, корм купують тільки в зоомагазинах, роблять дорогі операції. В 

результаті утримання тварин обходиться зовсім не дешево. Так згідно зі звітом 

Статистичного центру Фінляндії за 2015 рік, якщо в 1975 році на прокорм 

тварини фіни витрачали 3 мільйони євро то в 2014 ця сума склала 218 мільйонів 

євро. А якщо враховувати що тварини, за даними цієї ж Служби, є в кожному 

третьому будинку, при населенні країни 5,503 мільйона осіб  можна 

порахувати, що фіни витрачають на тварин близько 39 мільйонів кожен. 

Коти  завжди були популярними у Норвегії. Кожен третій будинок має 

кота, а то і двох.  Собак у Норвегії  не набагато менше. Завдяки закону за яким 

людям які подорожуючи із собаками до Норвегії потрібно зібрати необхідні 

документи та зробити щеплення в країні найменше випадків захворювання 

сказом. 

В Данії дуже дивне ставлення до домашніх тварин, з одного боку їда на 

собачій упряжці вважається національним мистецтвом і прирівнюється до 

повноцінного транспорту, а з іншого два датських зоопарки приймають 

непотрібних маленьких тварин – наприклад, морських свинок і кроликів, якими 

потім живляться леви, тигри і вовки. Мова йде про Копенгагський та 

Гівскудський зоопарк. Перший набув дурної слави після того як на очах у дітей 

умертвили жирафа Маріуса, Тушу якого потім і згодували левам. Керівники 

цих зоопарків закликають батьків розказувати дітям яке життя ведуть тварини у 

дикій природі. 

У Швеції дуже жорстке законодавство що стосується утримання та 

поводження з тваринами. На законодавчому рівні визнано що у тварин є 

свідомість та вони мають права (любов господаря, якісне харчування, навіть 

описується якої якості має бути повітря). Кожна собака має бути зареєстрована 

у спеціальному реєстрі. Люди Швеції дуже полягають на смаки та вибір своїх 

улюбленців тому можна запропонувати виробнику створити товар високої 

якості, щоб сподобався власнику, та упаковку із запахом щоб її обирала 

тварина. 

Як було уже сказано кожна країна має свій менталітет та ставлення до 

домашніх тварин тому дослідження нових ринків збуту повинно починатись 

саме з ознайомлення з культурою вибраної країни.  
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Інтернет сьогодні — унікальний масив інформації, що відкриває широкі 

можливості для представників всіх рівнів бізнесу. З появою віртуального 

простору багато питань стали вирішуватися простіше і швидше, оскільки 

сформувалися якісно інші інструменти, методи і підходи, що дозволяють 

значно підвищити ефективність ведення господарської діяльності. 

Для сучасної компанії Інтернет — це цінне джерело первинної 

інформації, тобто отримання даних при проведенні опитування в режимі 

реального часу, організації електронних фокус груп, вивчення думки 

відвідувачів сайтів або споживачів про пропоновані в інтернет-магазинах 

товари. Також Мережа є джерелом вторинної інформації: про тенденції зміни 

ринку, переваги споживачів, маркетингові зусилля конкурентів [2]. 

Дуже багато у розвитку онлайн методів залежить від дослідницьких 

компаній: так як саме вони повинні пояснити клієнтам, що онлайн- 

дослідження можуть допомогти ефективно вирішити складні маркетингові 

задачі. 

Часто компанія-виробник, купивши вибірку з панелі, не встигає або 

просто не може власними силами провести онлайн дослідження: 

запрограмувати анкету, опитати респондентів, обробити дані і представити 

результати в зручній для прийняття рішень формі. 

ОМІ пропонує в цьому випадку сервісне обслуговування, при якому 

замовник передає тільки паперову версію анкети і визначає критерії відбору 

респондентів для дослідження. Сервісне бюро надає послуги з програмування 

анкет, їх перекладу, кодування відкритих питань, обробки даних і створення 

звітів. 

Крім того, компанія вМІ пропонує всім бажаючим проект «Омнібус» для 

опитування громадської думки, в якому беруть участь респонденти з різних 

країн, по тисячі чоловік з кожної. За допомогою «Омнібуса» організація може 

не замовляти дослідження повністю, а оплатити кілька питань або навіть одне 

питання, яке буде поставлене респондентам в будь- якій з понад 200 країн або в 

якихось конкретних регіонах. При цьому не потрібно купувати питання 

соціально-демографічного характеру, оскільки вони вже закладені в анкету. 

Наприклад, виробник хоче вийти зі своїм товаром на західні ринки. Він 

може вставити в анкету «Омнібуса» одне або кілька питань, відповіді на які 

допоможуть йому прийняти стратегічні рішення: як позиціонувати новий товар 

на ринку, у що інвестувати гроші тощо. З точки зору бюджету, міжнародні 

опитування ніколи не були такими доступними. 

На основі «Омнібуса» вМІ проводить опитування громадської думки з 

власної ініціативи [4]. Так, існує проект «Індекс національних брендів», в ході 
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якого споживачі оцінюють бренди і іміджі країн, регіонів і міст. Респондентів 

просять охарактеризувати імідж країни або регіону за різними критеріями 

(хотіли б вони там жити, подорожувати, інвестувати гроші, яка політика цієї 

країни і її уряду, які люди і товари). В результаті з'являється можливість 

визначити вартість національного бренду і відстежити її динаміку. 

Споживачами даного дослідження є ООН, Всесвітній банк, уряди багатьох 

країн, агентства з розвитку туризму, інвестицій і т. д. Щоквартальний звіт 

надається в скороченій формі, але кожен клієнт може замовити більш детальну 

інформацію про свій регіон. 

Основне питання, яке постає при організації заходів по роботі з 

вторинною інформацією в Інтернеті — де і яким чином отримати інформацію, 

щоб вона задовольняла основні вимоги: достовірність, повнота, відповідність 

запиту, темі пошуку [1]. 

Найбільш корисна інформація з точки зору маркетингу може бути 

отримана на корпоративних ресурсах спеціалізованих маркетингових 

дослідницьких агенцій. На деяких з них з результатами досліджень можна 

ознайомитися у відкритому доступі, деякі припускають платну підписку. У 

будь-якому випадку, Інтернет дозволяє отримати цінну інформацію сьогодні з 

мінімальними витратами [3, с. 43]. 

Маркетологи можуть використовувати найрізноманітніші онлайнові 

ресурси для отримання інформації про своїх споживачів, конкурентів, 

маркетингові оцінки, аналізи, дослідження свого сектора ринку і галузі в 

цілому. Є програми, що перевіряють Інтернет на предмет нелегального 

продажу або дистрибуції продукції, нелегального використання логотипів або 

інших брендінгових атрибутів фірми, для захисту популярних брендів від 

небажаного використання на сайтах. Є складне програмне забезпечення для 

маркетологів, що дозволяє проводити рекламні компанії, аналізувати їх хід і 

ефективність і вносити корекції по ходу компанії. На відміну від будь-якого 

іншого середовища, Інтернет дає можливість простежити за поведінкою 

відвідувачів сайту — на які сторінки вони заходили, на яких затримувалися, з 

яких вийшли і ін. [5, с. 59]. 

На підставі такого аналізу можна зробити висновки про переваги і 

симпатії відвідувачів сайту, скорегувати акценти своєї маркетингової тактики і 

стратегії, хід рекламної кампанії. 

Таким чином, слід зазначити перспективність інтеграції сьогоднішньої 

діяльності організацій, зокрема маркетингової, в мережу Інтернет. Перш за все, 

компаніям це дозволить не тільки поліпшити свої товари і послуги на користь 

споживачів, а й істотно знизити витрати на проведення маркетингових 

досліджень і вийти на якісно новий рівень розвитку свого бізнесу. 
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ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГОВОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Збут продукції являється найважливішим елементом маркетингової 

діяльності підприємства, тому що саме на цьому етапі виготовлена продукція 

потрапляє на ринок і реалізується, а підприємство одержує прибутки і 

відшкодовує витрачений капітал. І тільки реалізувавши товар і одержавши 

прибуток, підприємство досягає кінцевої цілі – витрачений капітал набуває 

грошового вигляду.  

Збут можна розглядати в широкому аспекті, як гармонійність операцій, 

пов‘язаних з дослідженнями попиту, встановлення контактів зі споживачами, 

оформлення контрактів про поставку товарів, формування портфеля замовлень, 

встановлення завдань виробництву і в більш вузькому аспекті – як здійснення 

ефективних каналів розподілу і актів купівлі-продажу та організації 

товарообігу. Роль збуту в маркетинговій діяльності підприємств полягає у тому, 

що в сфері збуту визначається кінцевий результат усіх зусиль підприємства, 

направлених на одержання прибутку [1]. 

Збутова політика підприємства є комплексом заходів, спрямованих на 

організацію дієвої та результативної збутової мережі з метою підвищення 

ефективності продажу продукції. Збутова політика має органічно поєднуватись 

з іншими елементами комплексу маркетингу: ціновою, товарною та політикою 

просування. Але такі фактори, як постійне зростання витрат, що пов‘язано з 

реалізацією продукції, посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення 

вимог споживачів до якості продукції, значно посилюють значущість 

ефективного управління збутом у діяльності будь-якого підприємства. 

http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/articles
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На сучасному етапі розвитку теорії маркетингу діяльність щодо реалізації 

продукції розглядається у двох аспектах. 

Перший передбачає створення системи заходів з раціонального розподілу 

і реалізації продукції, а саме: 

 вибір стратегії збуту; 

 побудова збутової мережі (що включає встановлення каналів 

розподілу, з визначенням кількості посередників та зазначенням їх якісних 

характеристик); 

 розробка комунікаційних рішень щодо цінової і комунікаційної 

підтримки всередині збутової мережі. 

Другий аспект розглядає збутову діяльність як систему заходів з 

ефективного фізичного переміщення продукції. До цих заходів відносять: 

 вибір транспортних засобів для доставки продукції; 

 встановлення раціональних маршрутів; 

 визначення кількості та місця розташування складів; 

 створення інформаційного забезпечення ланцюга «виробник – 

споживач» [2]. 

    Виходячи з вищезазначеного, у вітчизняній літературі термін «збут» 

став синонімом поняття «кінцева реалізація продукції», а діяльність, пов‘язана з 

доставкою продукції, її складуванням, встановленням маршрутів та каналів 

збуту, дістала назву «розподіл». Політика розподілу продукції – це діяльність 

конкретного підприємства з планування, реалізації та контролю руху товарів 

від виробника до споживача з метою задоволення попиту і одержання 

прибутку. У свою чергу, поняття розподілу об‘єднує регулюючу дію будь-яких 

заходів, що спрямовані на пересування продукції в просторі та в часі від місця 

виробництва до місця споживання. Весь процес розподілу відбувається з 

обов‘язковим комунікаційним підкріпленням. Найважливішою функцією збуту 

є доведення товарів від виробника до споживача. Завдання полягає у 

забезпеченні найбільш швидкого товарообігу з найменшими витратами та 

необхідності знайти найбільш раціональний канал розподілення і спосіб 

реалізації [3]. 

 У процесі формування регіонального ринку продовольчих товарів будь-

якого рівня беруть участь виробники сільгосппродукції, переробники та 

виробники продовольчих товарів, посередники і роздрібна торгівля. Тобто 

існують чотири рівні, основне завдання яких – виробництво і реалізація 

продуктів відповідно до попиту населення. Але щоб вирішити його, необхідно 

створити взаємопов‘язаний маркетинговий комплекс та стратегії його реалізації 

для системи «виробник сільгосппродукції – виробник продтоварів – посередник 

– роздрібна торгівля» [4]. 

Варто відзначити, що вибір того чи іншого методу організації збутової 

діяльності підприємства залежить від конкретних умов ринку, продажу і 

стратегії самого підприємства. Система розподілу підприємства-продавця 

складається із збутової структури (органи і канали збуту), а також з логістичної 

інфраструктури збуту (склади, транспорт). З функціональної точки зору 
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система розподілу – це діяльність всіх підрозділів підприємства з метою 

пошуку покупця і доставки йому товару потрібної якості, в необхідній кількості 

і в обумовлені терміни. 
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МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РЕСТОРАННОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

У сучасній маркетинговій діяльності підприємств ресторанного 

господарства особливе місце посідають процеси, пов‘язані з забезпеченням 

якості. Відповідно до стандартів ДСТУІБО серії 9000 маркетингу належить 

провідна роль у встановленні вимог до якості продукції та послуг. У зв'язку з 

цим основними процесами із забезпечення якості продукції та послуг 

ресторанного господарства, що виконуються на етапі маркетингу та вивчення 

ринку, є: 

- аналіз даних кон‘юнктури й оцінювання якості своєї продукції та 

послуг порівняно з продукцією та послугами конкурентів; 

- підготовка програми робіт із проектування, розробки, виробництва 

продукції та надання послуг, просування продукції й послуг на ринку; 

- визначення поточних і перспективних потреб у виробництві продукції 

та наданні послуг для різних ринків; 

- періодичний аналіз контрактів; 

- визначення й уточнення вимог споживачів за технічними 

характеристиками, номенклатурою, обсягом, вартістю й іншими умовами 

постачання; 

- узгодження вибору аналогів під час обґрунтування комерційних 

пропозицій і технічних вимог на продукцію та послуги, що пропонуються; 

- аналіз даних за результатами взаємодій із діловими партнерами, звітів 

про перегляд контрактів, у т. ч. виконання партнерами ділових зобов'язань, 

утрати, обумовлені недотриманням вимог договорів із боку партнерів; 

- аналіз результатів виконання програм взаємодії зі споживачами 

(замовниками) й організаціями з захисту прав споживачів [1,5,7]. 

Оскільки якість не може проявлятися сама по собі, то нею необхідно 

управляти. І у цьому процесі повинні бути задіяні всі економічні контрагенти, 
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що взаємодіють у процесі виробництва товару і його просуванні на ринку до 

споживача. Нездатність задовольнити потреби споживача у будь-якій ланці 

може спричинити мультиплікаційний ефект погіршення якості і привести до 

втрати конкурентоспроможності товару. Система якості повинна охоплювати 

всі стадії розробки, виробництва, споживання і утилізації продукції. 

Якість продукції закладається ще на етапі проведення маркетингових 

досліджень, у результаті яких, серед іншого, формулюються на основі аналізу 

запитів споживачів, конкурентів, системи просування продукції і т.д., основні 

вимоги до параметрів якості товару, які повинні бути зазначені у звіті з 

маркетингових досліджень, а також у програмі маркетингу [2,5]. 

Отже, таким чином у наш час ресторанна індустрія являє собою галузь із 

високим рівнем конкуренції. Все частіше ми стаємо свідками того, як 

відкриваються новий ресторан. Нові концепції створюються з метою 

максимально повного задоволення потреб певних груп споживачів. 

Підприємства створюються, а через деякий час частина з них не витримує 

конкуренції і виходить з бізнесу [3,6]. 

Важливою відповідальним завданням для ресторанів є створення 

репутації підприємства високої якості обслуговування. Висока якість 

обслуговування гостей забезпечується колективними зусиллями працівників, 

постійним і ефективним контролем з боку адміністрації, проведенням роботи з 

удосконалення форм і методів обслуговування, вивченню та впровадженню 

передового досвіду, нової техніки і технології, розширення асортименту та 

вдосконалення якості послуг, що надаються [4, 6]. 
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КОН'ЮНКТУРА ПРОМИСЛОВОГО РИНКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ  

 

За сучасних умов розвитку вітчизняної економіки формування 

промислових підприємств та зростання їх ролі є однією з умов зростання як 

економіки, так і економічного потенціалу країни в цілому. Збільшення 

значущості промислового ринку в країнах з високорозвиненою промисловістю 

є одним із найзначніших явищ економічного життя ХХІ століття [1, с. 122– 

123]. 

У науковій літературі теоретико-методологічні основи дослідження 

сутності факторів становлення промислової політики країни були сформовані в 

працях таких відомих економістів, як А. Сміт, Ж.-Б. Сей, К. Маркс, А. Маршалл 

та інших. Окремі аспекти становлення та розвитку промислової сфери 

розглянуто в працях таких зарубіжних та українських вчених, як О.Є. 

Вершинін, І.О. Галиця, В.М. Гриньов, С.О. Гуткевич, Ю.В. Кіндзерський, Є.В. 

Майдебура, С.В. Мочерний, Р.Р. Сидорчук, М.М. Якубовський та інші. Аналіз 

опублікованих праць і матеріалів, присвячених дослідженню цієї проблеми, 

показав, що вона має ще багато недосліджених теоретичних питань та 

невирішених практичних проблем. 

Промисловість створює основу для інтенсивної моделі розвитку країни. В 

свою чергу становлення промислового комплексу забезпечується промисловою 

політикою країни. Промислова активність у 21 сторіччі залишається рушійним 

фактором економічної ефективності розвитку країни.  

В узагальненому вигляді успішні приклади промислової політики – це 

країни, що на досвіді інших, успішніших країн, активно навчаються, 

незважаючи на те, що вони суттєво відрізняються від решти з точки зору 

політичного устрою, інституціональної структури, культури.  

Розрив між найбагатшими і найбіднішими економіками сьогодні 

характеризуєтеся рівнем 25 до 1 [2, с. 62]. Таке зростання нерівності та 

копичення усіх видів капіталу – від людського до фізичного – вказує на 

зростаючу віддачу, тобто на те, що віддача від інвестицій вища там, де вже 

були вкладені інвестиції. Крім того вказані цифри аргументують досягнення 

сталих темпів розвитку країни за умови збалансованого поступу усіх галузей 

економіки.  

США і Німеччина у 18 і 19 ст. беруть за основу власної промислової 

політки промислові практики Великобританії. У кінці 19 ст. Японія імпортує 

велику кількість інститутів і підходів до побудови промислової політики у 

Німеччини. У 20-му столітті Корея і Китай вчаться у Японії. Тобто 

найуспішнішу промислову політику формують країни, що визначають недоліки 

власного розвиту і використовують практики успішніших країн.  
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Для того, щоб стати на шлях процесу індустріалізації у рамках четвертої 

промислової революції країні потрібно формувати промислові можливості, як 

будуть задовольняти попит споживачів на нові і складніші товари. Попит 

можна розглядати з одного боку як базис, що не піддається змінам, з іншого 

боку – як змінну, що може створювати можливості розвитку країни.  

Промисловий розвиток відбувається за умови достатнього попиту на 

промислові товари. Зрушення у моделях споживання та у структурі економіки 

взаємопов‘язані. Зростання доходу населення викликає переорієнтацію потреб 

споживачів з предметів першої необхідності на товари довготривалого вжитку, 

більш складні, що формує можливості для виникнення нових секторів 

економіки, в першу чергу в промисловості.  

Існують відмінності серед груп країн світу у орієнтації на різні види 

попиту як фактору, що визначає напрямки розвитку промислової політики. 

Економіки з розвинутою промисловістю більшою мірою орієнтуються на 

зовнішній попит. Але одночасно у цих країнах внутрішній попит складає 

приблизно дві третіх загального обсягу споживання. Найменш розвинуті країни 

більшою мірою орієнтуються на внутрішній попит (біля 90 %).  

Глобалізація детермінувала зростання значущості зовнішнього попиту 

для всіх країн. Дохід країни, створений зовнішнім попитом, залежить від того, 

як держава корегує умови торгівлі і з яких продуктів та послуг переробної 

промисловості вона формує експортне портфоліо.  

Експортне портфоліо України за 2017 рік складається з зернових культур 

(15 %), олій тваринного або рослинного походження (10,6 %), мінеральних 

продуктів (9,1 %), недорогоцінних металів та виробів з них (23,4 %), тобто 58,1 

% основних продуктів у структурі експорту – це сировина [3].  

Розглянемо структуру експорту Китаю за 9 місяців 2017 р.: 57,5 % - 

продукція машинобудування і електротехніки (в Україні – 9.1 %). Також в 

країні зберігається зростання експорту традиційних експортних галузей 

(експорт готової продукції) - текстильної промисловості та виробництва одягу.  

Тобто у структурі експорту Китаю 57,5 % припадає на середньо- та 

високотехнологічну продукцію машинобудування та електротехніки, 

продукцію з високою доданою вартістю. Якщо на початку експортної експансії 

(1990-2005 рр.) Китай орієнтувався на зовнішній попит, створюючи промислові 

підприємства, то сьогодні суб‘єкти господарювання Китаю формують попит на 

зовнішніх ринках, пропонуючи постійно нову продукцію. На противагу Китаю 

Україна профілюється у постачанні сировини на міжнародний ринок.  

Отже, зовнішній і внутрішній попит визначають поступ промисловості 

країни. У той же час попит – це змінна, на яку можна впливати промисловою 

політикою і створювати можливості для розвитку країни. 
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ПРИКАСОВА ЗОНА В СИСТЕМІ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Схема класичної системи масової комунікації завжди відображає 

спілкування, що має успішний результат. Вона приховує в собі глибинну суть 

суспільства як цілісного соціального організму, необхідною умовою 

нормальної життєдіяльності якого є порядок, що забезпечується системою 

соціальних норм. Тобто комунікація є впливом комуніканта на комуніката, 

відповіддю на зовнішні дії, стани, ситуації або взаємовпливом. Особливістю 

масового спілкування є те, що воно відбувається переважно між комунікантом-

професіоналом та обов‘язково реальною або уявною, потенційною масою. 

Система засобів масової комунікації - це сукупність взаємодіючих 

комунікативних каналів, засобів, форм і методів підготовки, збирання, 

перерозподілу і передачі інформації, а також встановлення та здійснення 

контактів між суб‘єктами економічних, соціальних, політичних, духовно- 

культурних відносин. Відповідно, масова комунікація - процес поширення 

інформації за допомогою технічних засобів (преса, радіо, телебачення) на 

кількісно великі, розпорошені аудиторії. Масова комунікація - це не лише 

спілкування з масами, це скоріше процес масифікації (чи демасифікації) людей, 

тобто створення чи руйнування мас. Основна, стратегічна функція масової 

комунікації - формування масової психології, формування маси як суб‘єкта 

соціальної дії. Еволюція засобів масової комунікації, якщо її розглядати крізь 

призму розвитку людської культури, показує, як поступово збільшувалася 

швидкість обміну інформацією, для того, щоб зберегти шлях до оволодіння 

людиною сумою знань, добутих попередніми поколіннями людей. Засоби 

комунікації не тільки ведуть до стану тотального сприйняття і миттєвого 

усвідомлення дійсності, але і сприяють розширенню органів і почуттів людини 

в просторі і в часі [1, с. 38]. 

Масова комунікація є середовищем для рекламної діяльності. 

Особливістю працівників сфери реклами є чітка визначеність щодо цілей 

рекламних кампаній - забезпечити коло потенційних покупців рекламованого 

товару чи користувачів рекламованої послуги. Питання ефективності рекламної 

продукції розглядається як першочергове, оскільки за тим стоїть бізнес. Тому 

питання впливу реклами на аудиторію, громадськість розглядається як питання 

номер один. Для рекламної комунікації суттєвим є використання суб‘єктно-
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об‘єктної форми спілкування, маніпулятивної форми, демонстративно-

розважальної поряд з іншими формами масової комунікації. Власне, 

використовуються всі тіформати рекламної продукції, які забезпечують їй 

максимально високий рівень впливовості. 

Саме такі функції виконує при касова зона. Вона є найбільш привабливою для 

розміщення товарів імпульсивного попиту. Товари, за якими відвідувач 

приходить до крамниці, діляться на планові та імпульсні. Спонтанне рішення 

придбати товар виникає найчастіше у випадку контакту з цією категорією 

безпосередньо в торговій залі. Тож для побудови планів розвитку категорії 

імпульсивних товарів необхідно вивчати прикасову зону, де покупець 

вимушено затримується в черзі, і де традиційно реалізуються основні об‘єми 

товарів імпульсної покупки. Для ритейлера вигідна невелика черга, яка не 

дозволяє покупцеві втомитися від очікування, але максимізує продажі товарів у 

цій зоні. Ритейлер зацікавлений в продажах на квадратний сантиметр товарної 

викладки, оборотності й збільшенні конверсії прикасової зони. Також йому 

важливо, щоб прикасова зона мала оптимальний розмір. Обладнання має 

залишати місце для проходу між касами та торцями полиць основної торгової 

зали.Крім того, прикасова зона не повинна затуляти огляд, щоб покупці могли 

оцінювати довжину черги й обирати, до якої каси піти. Сьогодні ритейлери 

постійно шукають оптимальні формати прикаси. Існує тенденція до скорочення 

довжини та висоти прикасової зони, спостерігається цікавість виробників все 

нових категорій до розміщення на прикасовій зоні. До традиційних прикасових 

категорій-шоколаду, жувальної гумки та цукрових виробів-приєднуються 

товари розпродажів, власні торгові марки мережі та промопропозиції партнерів 

[2]. 

Отже з точки зору виробника товарів важливо не лише надати продукт, 

що задовольняє потреби споживача, але й зберегти площу товарної категорії. 

Цей виклик стає актуальнішим в умовах прагнення нових товарних категорій 

зайняти місце на прикасі і тенденції до зменшення прикасової зони. Окрім того, 

виробник зацікавлений у збільшенні продажів своєї категорії та своїх товарів у 

цій категорії. Таким чином, товар на прикасі мусить мати баланс розміру, ціни 

та привабливості для покупців. Сам покупець хоче купити товар, котрий 

відповідає його очікуваннямта задовольняє його потреби швидко, легко і 

приємно. Покупець не лише задовольняєфункціональні потреби (свої й 

дитини), але шукає для себе своєрідну форму винагороди за пройдений до 

цього «шлях покупця». З врахуванням того, що на касі людина майже завжди 

відчуває стрес перед процесом оплати з боку черги, важливо, щоб прикасова 

зона і транспортерна стрічка викликали позитивні емоції, ставлячи фінальну 

точку в процесі покупок і формуваннііміджу крамниці [3 ]. 

Таким чином, прикасова зона в системі масових комунікацій в її 

сучасному стані відзначається високим ступенем впливу на споживачів, і роль 

її важко переоцінити. Особливість прикассовой зони полягає в тому, що товари, 

наявні в торговельному залі, сприймаються тут по-іншому. 

 



88 

Список використаної літератури: 
1. Масова комунікація: Підручник / А. 3. Москаленко, Л. В. 

Губерський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. К.: Либідь, 2007. 216 с. 
2. Mars Marketing Challenge. Mars Incorporated. CASERS URL: 

https://casers.org/myCases/mars-marketing- challenge/description 
3. Розуміння глобальних ринків. URL: https://www.euromonitor.com 

 
Пустовіт Аліна Вікторівна 

Науковий керівник – к.е.н., доцент Громова О.Є. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГУ, ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ 

КОРПОРАТИВНИХ СИМВОЛІВ І МАРОК 
 

В сучасних умовах підвищеної конкуренції на ринку для будь-якої фірми 

постає завдання втримати свої позиції. А для цього підприємству необхідно 

виділити свій продукт з поміж інших аналогічних. Потреба виділитись та 

запам‘ятатись і зумовлює виникнення бренду. Формування сильного бренду це 

одне з основних завдань кожної фірми. Тому важливо зрозуміти, що таке бренд, 

як він формується та які проблеми можуть виникнути при створені марки чи 

символу. 

Почнемо із з‘ясування, що ж таке бренд та брендинг. Бренд – це цілісний, 

неповторний образ продукту як суб‘єкта комунікації, а завданням управління 

брендингу полягає у створенні та підтримці цього всеосяжного та 

несуперечливого образу [2, с. 247]. Як стверджував М. Льюіс: «… бренд – це 

аура уявлень і очікувань про товар (чи послугу), які роблять його відповідним і 

відмінним. Це виходить за межі фізичного, проникає у психологічне 

сприйняття і має надзвичайну силу» [2, с. 247]. Брендинг – це практика 

формування унікальної назви продукту та надання маркетингової підтримки цій 

назві [5]. Тобто брендинг це процес створення та підтримки бренду, саме тому 

поняття бренд і брендинг є невіддільним. 

Створення бренду – це найважливіший етап в роботі будь-якого 

маркетолога. Як казав Філіп Котлер: «Найважливіше поняття в маркетингу – 

поняття бренду. Якщо ви не бренд – ви не існуєте. Хто ж ви тоді? Ви – 

звичайний товар. А коли ми купуємо такі товари, єдина важлива річ для нас – 

це ціна. Але якщо ви побудували бренд, ви можете встановити ціну, більшу за 

ціну простого товару. Відомо також, що зробити бренд можна з будь-якого 

товару» [1, с. 233]. 

Можна стверджувати, що брендинг, який акцентує увагу на формуванні 

довгострокових відносин із клієнтом, стає відповіддю на зміни ринку та 

потреби в новітніх формах підтримування конкурентоспроможності 

підприємства [4, с. 90]. 

При аналізі визначень різних науковців, ми можемо зробити висновок, що 

бренд – це нематеріальний актив підприємства, який під час економічної кризи 
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може не тільки допомогти зберегти своє місце на ринку, а й в умов ефективного 

стратегічного управління збільшити свій прибуток [1, с. 232]. 

Формування брендингу охоплює основні архітектурні елементи, за 

допомогою яких відбувається «будівництво» бренду. Виокремлюють такі 

елементи: 

1. Атрибути успішного бренду : до них відносять назву бренду, 

прихильність споживачів, цінності та якості даного бренду; 

2. До умов успішного бренду відносять: спроможність виробляти 

якісний товар, підтримання маркетингової комунікації, яка потребує значних 

витрат на рекламу; 

3. Проведення професійних досліджень: для виявлення незадоволення 

споживачів [2, с. 248]. 
Для того аби досягти обраної мети, процес брендингу повинен містити в 

себе такі етапи : 
 підготовка; 
 створення стратегії та ідеї щодо бренду; 
 формування ідентичності; 
 креативність в дизайні при створені символів та марок; 
 впровадження бренду. 
Аналізуючи сутності, значення бренду, його ролі у посиленні 

конкурентних переваг виробництва дає можливість виділити певні 
класифікаційні ознаки, такі як: 

І. Моделі створення бренду. До даного класу відносять: 
 колесо бренду; 
 модель ТТВ; 
 модель Unilever Brand Key; 
 модель Зозульова О. В; 
 модель етапності побудови бренду. 
ІІ. Моделі для визначення вартості бренду. Не тільки створення бренду є 

важливим, а і його вартісна оцінка на ринку в порівнянні з фірмами. До даної 
моделі відносять: 

 модель Brand Asset Valuator; 
 модель Д. Аакера; 
 піраміда маркового резонансу. 
ІІІ. Моделі керування брендингом. Наступним етапом є підтримка 

брендингу на ринку. Ця модель містить: 
 модель Длігача А. О; 
 модель «Інша сторона Місяця» [3]. 
Будь-який бренд поділяють на: сильний, середній та слабкий. Сильний 

бренд (strong brand) – це такий бренд, який знають і можуть відрізнити від 
інших марок велика кількість споживачів (від 60%) . Наприклад: такі 
виробники машин як: Audi, BMW, Ford та ін., відносяться до даної категорії 
оскільки їх знає дуже велика кількість споживачів. Бренд, який знають і 
впізнають менша кількість споживачів (до 60%), – це бренд, який продовжує 
розвиватися. До даної категорії відносять таких виробників машин як: Citroen, 
Geely, Skoda та ін. Бренд, який майже не впізнають серед конкурентів та 
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споживачів (до 30%)  – слабкий бренд [1, с. 233]. До цієї класифікаційної групи 
відносять: Abadal, Berna, Cardi та ін. 

За допомогою брендингу  виробник матиме можливість: 
 підтримка запланованого обсягу продажу; 
 захистити свої позиції; 
 створити і закріпити у свідомості споживачів образ товару; 
 піднімати на брендовий товар ціну набагато вищу ніж на інший товар, 

аналогічний за якістю; 
 зменшити затрати на рекламу для просування нової марки товару; 
 розвивати цілі галузі виробництва і категорії товарів; 
 збільшити прибутковість в результаті розширення асортименту 

товарів; 
 у рекламних кампаніях враховувати запити споживачів, для яких він 

призначений; 
 використовувати важливі чинники для рекламної аудиторії – історичні 

корені, реалію  і прогнози на перспективу; 
 забезпечити емоційний зв‘язок зі споживачем; 
 полегшити процес обробки замовлень; 
 «стати легендою» [1, с. 234]. 
Таким чином, процес ефективного бренд-менеджменту передбачає 

послідовне застосування моделей брендингу. При використанні цих моделей 
фірма може створити власний бренд та підтримувати його, що дасть їй змогу  
виділити власний продукт з поміж інших та затриматись як можна довше на 
ринку та максимізувати власний прибуток. 
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OСOБЛИВOСТІ EКСПOРТУВAННЯ ГOРІХІВ ТA ЯГІД 
 

 Рoзвитoк oргaнічнoгo сaдівництвa в Укрaїні тa світі нaбувaє всe більшoї 
пoпулярнoсті. Нaшa дeржaвa знaхoдиться нa пoчaтку стaнoвлeння сучaснoгo 
oргaнічнoгo сaдівництвa, вoлoдіючи знaчним нeвикoристaним пoтeнціaлoм у 
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цьoму нaпрямі, oскільки внутрішній тa глoбaльний ринки дeмoнструють 
пoстійнe зрoстaння. 

Нa сьoгoдні плoщі з бaгaтoрічними нaсaджeннями зaймaють близькo 5 

тис.гa і прoдoвжують зрoстaти, тaк пoвідoмляє «Укрсaдпрoм». Aлe є й нeзaдіяні 

плoщі зeмлі, які б мoгли викoристoвувaтись для вирoбництвa oргaнічнoї 

прoдукції – 7млн.гa. 

 

Зерняткові та 

кісточкові плоди

70%

Ягоди

17%

Полуниця

5%

Волоський горіх

8%

 
Рисунок 1 - Зaнятість зeмлі плoдoвo-ягідними культурaми тa горіхом[1] 

 

Нaйбільшими спoживaчaми укрaїнськoгo прoдукції сaдівництвa в ЄС є: 

Пoльщa, Фрaнція, Ітaлія, Нідeрлaнди, Німeччинa. 

Укрaїнa вхoдить дo  ТOП-5 вирoбників вoлoських гoріхів у світі є oдним з 

нaйбільших eкспoртeрів. Oснoвнa пoзиція eкспoрту дo ЄС - вoлoський гoріх 

oчищeний. Чaсткa укрaїнських пoстaвoк у зaгaльнoму імпoрті цьoгo прoдукту 

дo ЄС - близькo 13%, щo свідчить прo знaчний eкспoртний пoтeнціaл Укрaїни. 

Кoнкурeнтaми Укрaїни нa "гoріхoвих‖ ринкaх ЄС є СШA, Чилі, Мoлдoвa, 

Китaй, Індія. 

Прoблeмoю кoнкурувaння нa міжнaрoднoму ринку є слaбкість 

тeхнoлoгічної oснaщeності, a сaмe: знoшeність МТБ, дeфіцит тeхніки для 

мeхaнізoвaнoгo збирaння врoжaю, сoртувaння і кaлібрувaння прoдукції, 

тривaлoгo збeрігaння тa пeрeрoбки плoдів і ягід. Усe цe призвoдить дo нeстaчі 

прoдукції нa вітчизнянoму ринку, нeoбхіднoсті її пoстaвoк з-зa кoрдoну. Крім 

тoгo, якість  прoдукції нe відпoвідaє сучaсним вимoгaм світoвoгo ринку, її 

кoнкурeнтoспрoмoжнoсть слaбкa. 

Іншою пeрeпoною дo більш мaсштaбнішoгo eкспoрту є збeрігaння 

врoжaю. На сьогоднішній день Укрaїна має тільки 250 фруктoсхoвищ 

зaгaльнoю ємністю збeрігaння 270-280 тис. т, і тільки в чверті з них є 

хoлoдильники з рeгульoвaним гaзoвим сeрeдoвищeм. Це дозволяє зберігати 

лишe 13% всіх вирoблeних в Укрaїні плoдів і ягід. Це досить мало, впорівнянні 
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з Польшею, яка має фруктосховища,   що збeрігaють 1,5 млн т фруктів (близькo 

40 % всьoгo урoжaю)[2]. 

Більшість фруктoсхoвищ знаходиться у Вінницькій, Чeрнівeцькій тa 

Кірoвoгрaдській oблaстях. Проблеми цих сховищ полягають у відсутності 

хoлoдильнoгo oблaднaння, а у більшoсті схoвищ і тривaлий тeрмін eксплуaтaції. 

У гoспoдaрствaх, щo вхoдять дo склaду Aсoціaції, пoтужнoсті для збeрігaння 

фруктів дoзвoляють збeрігaти дo пoлoвини зібрaнoгo ними урoжaю, систeмaми 

РГС oблaднaні пoнaд 50%[1]. 

Україна може спробувати нового партнера, якому б імпортували ягоди, 

горіхи та плоди, Саудівську Аравію. Країна, яка з сільського господарства 

розвиває фінікові пальми, а решту закуповує[3].  Ми вже співпрацюємо з цією 

країною,  але по таких товарних позиціях як: зернові культури, чорні метали, 

жири та олії тваринного або рослинного походження, м'ясо, ядерні реактори, 

котли та машини. Слід очікувати, що подібна структура товарообігу буде 

зберігатися в найближчій перспективі, передусім, у зв‘язку із зацікавленістю 

саудівської сторони до імпорту з України сільськогосподарської продукції, а 

також виробів з чорного металу. 

Саудівські підприємці та компанії все більше розглядають перспективи 

співпраці на українському аграрному ринку. Зокрема, компанія «United Farmers 

Holding Company», створена консорціумом крупних саудівських компаній 

SALIC, SGAF та Аль-Мараї, акціонерами якого є уряд Саудівської Аравії і 

члени королівської сім‘ї, у Львівській області взяли в оренду додатково 20 тис. 

га земельних угідь. Загальна сума саудівських інвестицій в розвиток регіону 

склала 300 млн. дол. США. Саудівський консорціум вирощує в Україні 

пшеницю, ячмінь, цукровий буряк, зернові олійні культури, картоплю. 

Протягом 2017-2020 рр. він планує збільшити оренду сільськогосподарських 

угідь в Україні до 100 тис. га[4]. 

Отже, в найближчій перспективі слід очікувати більшої організації 

сортування горіхів, та розроблення програм для господарств щодо їх 

вирощування, задля більшої конкурентоспроможності на міжнародному ринку. 

Але для цього необхідним є проведення активної маркетингової політики 

основних операторів ринку ягід та горіхів, направленої на формування в 

свідомості потенційних споживачів образу даної групи товарів як окремого 

продукту харчування. Також необхідно звернути увагу та сховища та їх стан, 

адже більшість врожаю втрачається саме через нестачу місць для утримання. 

Розробити нові, або удосконалити ємкість старих амбарів та сховищ задля 

кращого зберігання, щоб фрукти, плоди, ягоди, горіхи тримались у 

відповідному стані згідно вимогам ЄС та країн Близького Сходу довше.   
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

Інтернет поступово стає одним із основних засобів комунікацій та 

спілкування між людьми як в бізнесі, так і в побуті. Причому інтенсивність 

цього явища постійно зростає. Нормою стало існування корпоративного сайту 

для підприємства. Також суттєвою стає роль Інтернету як одного з нових 

каналів ведення маркетингових заходів та реклами. Даний напрям наукових 

досліджень є порівняно новим і крім того це сфера економіки, що дуже 

динамічно розвивається. Тому потребують розгляду проблеми реалізації різних 

методів та інструментів Інтернет-маркетингу в умовах сучасного розвитку 

вітчизняного ринку систем електронної комерції.  

Вирішенню проблем Інтернет-маркетингу присвячено праці багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, Л. Вінаріка, О. Щедріна, Н. 

Васильєвої, М. Макарової, Д. Страуса, Р. Уілсона, І. Успенського, В. 

Холгомогорова  та ін.  

Більшість авторів, що працюють в даній сфері не виокремлюють Інтернет-

маркетинг в самостійну наукову галузь. Так, І. Успенський відзначає, що 

Інтернет суттєво відрізняється від традиційних інструментів маркетингу. 

Найперше – це його гіпермедійна природа. Відповідно він визначає Інтернет 

маркетинг як новий напрямок в маркетингу – гіпермаркетинг як теорію та 

методологію організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернет [1].  

М.В. Макарова вважає Інтернет-маркетинг частиною загальної 

маркетингової стратегії фірми і визначає його як технологію маркетингу з 

допомогою комп‘ютерних систем та мереж.  

Інтернет-маркетинг, на думку В. Холмогорова, являє собою комплекс 

спеціальних методів, що дозволяють власникам корпоративних веб-ресурсів 

просувати свій сайт в Інтернеті і, розкручуючи, таким чином, торговельну 

марку свого підприємства, отримувати додатковий прибуток [2]. 

Інтернет являє собою незамінний інструмент для отримання актуальної 

маркетингової інформації, перевершуючи при цьому інші засоби, такі як 

https://propozitsiya.com/ua/realii-i-potrebnosti-ukrainskogo-sadovodstva
https://www.trademap.org/Index.aspx
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електронна преса, друковані видання та радіо, а також представляє собою 

оптимальний спосіб вибору потенційних партнерів і інвесторів. Він дозволяє 

значно скоротити позареалізаційні витрати по просуванню товарів і послуг, 

знизити ризик фінансових вкладень, роблячи даний ризик керованим.  

Розвиток Інтернет-маркетингу у діяльності підприємств має велику 

перспективу. Щодня підприємства роблять ставки на маркетинг в мережі, 

аналізуючи, що саме в середовищі он-лайн можна чекати найбільш ефективне 

втілення сучасних підходів та ідей. Для багатьох підприємств середнього та 

малого бізнесу Інтернет-маркетинг послужить основою справжнього 

комерційного успіху, створюючи при цьому умови для зростання агентств 

Інтернет-реклами які надають практичні засоби та інструменти.  

На сьогодні можна зустріти такі інструменти Інтернет-маркетингу як: 

1. Веб-сайт. Створення веб-сайту, його правильне позиціонування в мережі 

Інтернет та розумне використання надають власнику величезні можливості і 

перспективи: зміцнення іміджу та позицій підприємств на ринку; здійснення 

оперативних дій маркетингу і збуту продукції; сприяння успішної конкуренції 

на ринку; створення сприятливого ґрунту для подальшої діяльності та розвитку 

підприємства. Більшість інструментів Інтернет-маркетингу мають проміжною 

або кінцевою метою саме залучення користувачів на веб-сайт підприємства.  

2. Пошуковий маркетинг (розкрутка веб-сайту). Більшість користувачів 

Інтернету починає пошук продукту, що цікавить їх, з запиту в пошуковій 

системі. Використовуючи такі інструменти Інтернетмаркетингу, як пошукова 

оптимізація і пошукова реклама, веб-сайт отримує можливість розміщення на 

високих позиціях в результатах пошуку пошукової системи. 

3. Інтернет-реклама. Інтернет-реклама відрізняється високою точністю 

охоплення цільової аудиторії, можливістю гнучко управляти бюджетом і 

оперативно відстежувати ефективність рекламної кампанії. 

4. Е-mail маркетинг (прямий маркетинг, директ маркетинг). Е-mail 

маркетинг представляє собою індивідуальні розсилки по електронній пошті. 

Дає можливість при відносно низьких витратах поширювати інформацію серед 

широкого кола конкретних потенційних клієнтів і відстежувати їх реакцію.  

5. Маркетинг соціальних зв‘язків. Динамічно розвивається напрямок 

Інтернет-маркетингу, методика якого полягає у використанні відносин між 

людьми для просування продуктів. Соціальні мережі, форуми, чати, вікі, 

дискусійні групи, розміщені на серверах онлайнових служб, є місцем 

формування спільнот за інтересами. 

6. Вірусний маркетинг. Так званий «партизанський» інтернет-маркетинг, 

стратегія якого полягає в розробці «вірусу» – цікавого для користувачів 

рекламного повідомлення, яке вони самі передають один одному, сприймаючи 

не як рекламу, а як розвагу. Відрізняється лавиноподібним поширенням 

рекламного матеріалу, яким може бути: провокаційна стаття; незвичайний сайт; 

відеоролик; мультфільм; флеш-гра; онлайн-сервіс; слухи або скандальна 

інформація.  
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7. Онлайн ігри. Онлайн ігри з вбудованою рекламою або брендованими 

елементами стрімко набирають популярність, надаючи численні можливості по 

залученню потенційних клієнтів.  

8. Мобільний маркетинг. Мобільні пристрої з доступом в Інтернет 

отримують все більше поширення, надаючи Інтернет-маркетингу додаткові 

можливості по залученню широкої аудиторії. Багато веб-сайтів розробляються з 

урахуванням можливостей мобільних пристроїв.  

9. Формування громадської думки (PR-технології). Інструмент Інтернет-

маркетингу, спрямований на формування позитивного іміджу підприємства 

шляхом поширення текстової інформації на сторонніх ресурсах: 

розповсюдження прес-релізів, робота з мережевою пресою і новостними 

ресурсами, замовні статті, активність на тематичних форумах, прихована 

реклама в блогах, багатоходові програми підвищення лояльності та інші засоби 

[3]. 

Таким чином, застосування  цих новітніх інструментів в маркетинговій 

діяльності дає змогу власникам корпоративних веб-ресурсів просувати свій 

сайт в Інтернеті, розкручуючи при цьому торговельну марку свого 

підприємства, витягувати, застосовуючи мережеві технології додатковий 

прибуток, що є запорукою успіху підприєсмтва в сучасних ринкових умовах. 
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ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

SWOT-АНАЛІЗУ 

 

Під час своєї діяльності підприємство потрапляє у різні соціально- 

економічні умови господарювання, які здатні дестабілізувати його. За таких 

умов підприємству життєво необхідне раціональне антикризове управління 

його фінансовою діяльністю, одним із інструментів якого є SWOT-аналіз. Для 

сучасних підприємств цей метод став найбільш популярним, найбільш якісним, 

найбільш точним, адже за його допомогою при дослідженні факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища фінансово-господарської діяльності 

можна виявляти, оцінювати і контролювати свою діяльність, свої можливості, 

передбачати і запобігати загрозам. Саме тому оцінка діяльності підприємства 

http://www.aup.ru/books/m80/
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на основі SWOT-аналізу є цікавою і актуальною темою, що потребує 

додаткового опису. 

Для початку розглянемо що означає акронім «SWOT» і який сенс 

закладено в ньому. SWOT-аналіз є одним з найпоширеніших методів оцінки 

середовища, названий за початковими літерами слів: Strengths - сильні сторони, 

Weaknesses - слабкі сторони, Opportunities - можливості, Threats - загрози. Цей 

метод представлений як групування факторів середовища функціонування 

підприємства на зовнішні й внутрішні, їх аналіз з позиції визначення 

позитивного чи негативного впливу на діяльність підприємства, встановлення 

зав‘язків між ними, результати якого використовуються для формування і 

вибору стратегій діяльності підприємства. Сутність матриці SWOT полягає в 

тому, що вона дає змогу завдяки різноманітним комбінаціям сильних та 

слабких сторін, можливостей та загроз формувати оптимальну маркетингову 

стратегію фірми згідно з умовами ринкового середовища. Широке застосування 

та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що стратегічне управління 

пов‘язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, обробляти, 

аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та 

застосування методів організації такої роботи.SWOT-модель представляється у 

вигляді матриці з появою якої аналітики підприємств отримали інструмент для 

своєї діяльності, адже він ґрунтується на основі наукових підходівісистемного, 

ситуаційного та інтеграційного. 

Створення SWOT-аналізу веде до вирішення певних завдань, основні з 

яких: 

- виявлення маркетингових можливостей підприємства і можливостей їх 

використання; 

- виявлення маркетингових загроз і розробка методів їх знешкодження; 

- виявлення сильних сторін підприємства і зіставлення їх з ринковими 

можливостями; 

- визначення слабких сторін та розробка стратегій щодо Ух подолання; 

- визначення конкурентних переваг підприємства; 

- формування стратегічних пріоритетів діяльності. 

Спираючись на матрицю SWOT можна побудувати один з чотирьох 

основних видів стратегії: 

1) Перша стратегія, що вважається найбільш перспективною для будь якого 

підприємства, базується на використанні сильних сторін фірми для 

реалізації маркетингових можливостей; 

2) Друга - використовує сильні сторони для подолання маркетингових 

загроз; 

3) Третя стратегія спрямовує основні сили підприємства на зменшення 

слабких сторін на основі використання маркетингових можливостей; 

4) Четверта стратегія полягає у знешкодженні слабких сторін підприємства 

та потенційних маркетингових загроз. 

Проведення SWOT-аналізу - складний, трудомісткий процес, що 

виконується на основі аналізу діяльності організації за певними блоками 
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питань, які у своїй сукупності охоплюють весь життєвий цикл підприємства. До 

таких блоків належать: загальна характеристика об'єкта, фактори зовнішнього 

та внутрішнього середовища організації, визначення місії, цілей та базової 

стратегії організації, фінансова сторона діяльності, маркетингова діяльність 

підприємства, усі аспекти виробництва, управління персоналом, інноваційна 

діяльність, система управління організацією та аналіз результативності та 

ефективності діяльності підприємства. Зважаючи на такий широкий спектор 

досліджуваних питань на підприємсві необхідне відповідне інформаційне 

забезпечення, яке повинно включати: базу даних; методи та моделі, необхідні 

для SWOT-аналізу; набір організаційних і методичних прийомів, необхідних 

для підвищення надійності інформаційного забезпечення. Методика 

проведення SWOT-аналізу передбачає такі етапи: 

1) Визначення власних сильних і слабких сторін підприємства. Для цього 

необхідно:  

а) скласти перелік параметрів, по якому оцінюватиметься 

підприємство;  

б) по кожному параметру визначити, що є сильною стороною 

підприємства, а що - слабкою;  

в) зі всього переліку вибрати найбільш важливі сильні і слабкі 

сторони підприємства. 

2) Визначення ринкових можливостей і погроз.Цей етап дозволяє оцінити 

ситуацію поза вашим підприємством і зрозуміти, які у вас є можливості, а 

також, яких погроз слід побоюватися. 

3) Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і 

загрозами ринку, тобто узагальнення результатів аналізу - для цього 

складається матриця SWOT. 

Незважаючи на всі переваги SWOT-аналізу він, як і будь яка методика, 

має певні недоліки: неможливість врахування всіх сил і слабкостей, 

можливостей і загроз, оскільки неможливо передбачити всі умови мінливого 

ринкового середовища; суб'єктивність вибору та ранжування факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища; погана адаптація до середовища, що 

постійно змінюється. 

Отже, оцінка діяльності підприємства на основі SWOT-аналізу - це 

ефективний, доступний, засіб оцінки стану проблемної та управлінської 

ситуації в установі, що має важливе значення для стратегічного планування. 

Він виступає інструментом антикризового фінансового управління, який 

дозволяє передбачати проблемні ситуації, ефективніше використовувати 

ресурси, відстежувати стан зовнішнього і внутрішнього середовищ діяльності, 

планувати діяльність, підвищувати рівень конкурентоспроможності. 

Незважаючи на такий величезний зміст, технологія проведення SWOT-

аналізузводиться до створенняматриці, на основіякоїзіставляються й 

аналізуютьсясильні і слабкісторонипідприємства, а такожйогоможливості та 

загрози. Саме тому ця методика повинна матимісце у діяльності кожного 
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підприємства, яке прагнерозвиватись, закріплюватисвоїпозиції, розширювати 

коло своїхможливостей. 

 

Список використаної літератури: 
1. Коновалова О.В, Андрущакевич Т. SWOT-аналіз як основний інструмент 

стратегічного управління, його переваги і недоліки URL: 

http://www.msnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm 

2.  Фучеджи В.I., SWOT-аналіз як інструмент антикризового 

фінансового управління URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream 

/123456789/1396/l/SWOT.pdf 

3. Багорка М. О., Білоткач І. A. SWOT-aналіз як основа формування 

маркетингових стратегій підприємств URL: http://www.agrosvit.info/pdf/ 

6_2010/5.pdf 
 

http://www.msnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream%20/123456789/1396/l/SWOT.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream%20/123456789/1396/l/SWOT.pdf
http://www.agrosvit.info/pdf/%206_2010/5
http://www.agrosvit.info/pdf/%206_2010/5


99 

 

СЕКЦІЯ 3 
БЕЗПЕКА І ЯКІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ 

ТОВАРІВ 
 

Бараненко Ірина Владиславівна 
Науковий керівник − асистент Василишина О.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СМЕТАНИ 

 
Сметана – це кисломолочний продукт, що виробляється шляхом 

сквашування нормалізованих пастеризованих вершків шляхом заквашування з 
пастеризованих вершків протягом декількох годин при температурі 18-20 °С 
чистими культурами молочнокислих стрептококів з наступним дозріванням 
отриманого згустку [1]. Інакше кажучи, сметана – це вершки, які пройшли 
кисломолочне бродіння. 

Для виготовлення сметани, згідно з ДСТУ 4418, можна використовувати: 
молоко коров‘яче не нижче 1 сорту згідно з ДСТУ 3662; молоко знежирене, 
кислотністю не більше 20 °Т, без сторонніх присмаків і запахів, яке отримано 
сепаруванням, що відповідає вимогам ДСТУ 3662; вершки, одержані з 
коров‘ячого молока, що відповідає вимогам ДСТУ 3662 або згідно з чинними 
нормативними документами; вершки пластичні згідно з чинними 
нормативними документами; закваску або бактеріальний концентрат для 
сметани вітчизняного виробництва згідно з чинними нормативними 
документами або закордонного виробництва за наявності висновку державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої влади у 
сфері охорони здоров‘я [2]. Поширення цього продукту у всьому світі 
зумовлено простотою отримання.  

Сметана достатньо поживний і дуже корисний продукт для організму 
людини. Вона містить в собі такі вітаміни: A, D, E, B1, B2, PP. Також корисність 
виявляється у тому, що жир, який міститься в досліджуваному продукті, значно 
швидше засвоюється організмом і не викликає небажаних реакцій. 

Вміст жиру, який коливається у межах 10-20 %, визначає поживні 
властивості сметани. Так само, вміст білків складає від 2,5 до 3%. Калорійність 
коливається від 90 ккал до 220 ккал (на 100 г продукту) в залежності від вмісту 
жиру. Важливу роль відіграють органолептичні показники такі, як 
консистенція, колір, смак, запах, зовнішній вигляд продукту. Колір повинен 
бути однорідним у всій масі – білий з кремовим відтінком. Запах – чистим без 
сторонніх примішок. При випуску з підприємства температура готового 
продукту не повинна перевищувати +8 °С. Саме ці головні показники 
визначають цінність сметани як одного з найважливіших продуктів харчування. 

Визначення жирності сметани за допомогою хімічної реакції: 
В чистий вершковий жиромір зважили 5 г продукту, потім додали 5 мл 

води і по стінці злегка нахиленого жироміра 10 мл сірчаної кислоти та 1 мл 
ізоамілового спирту. Жиромір закрили сухою гумовою пробкою, потім жиромір 
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струшували до повного розчинення білкових речовин, перевертаючи 4-5 разів 
так, щоб рідини в ньому повністю перемішались, після чого жиромір ставили 
пробкою донизу на 5 хв. у водяну баню з температурою 65±2 °С. 

Витягнувши з бані жироміри вставляли в патрони (стакани) центрифуги 
робочою частиною до центру, розташовуючи їх симетрично один проти іншого. 
Закривши кришку центрифуги жироміри центрифугували 5 хв. зі швидкістю не 
менше 1000 об/хв., потім кожен жиромір виймали з центрифуги і рухом гумової 
пробки регулювали стовпчик жиру в жиромірі так, щоб він знаходився в трубці 
зі шкалою. Жироміри занурювали пробками донизу у водяну баню. Рівень води 
в бані повинен бути дещо вище рівня жиру в жиромірі. Температура води в бані 
повинна бути 65±2 °С. Через 5 хв. жироміри виймали з водяної бані і швидко 
проводили підрахунок жиру. При підрахунку жиромір тримали вертикально, 
межа жиру повинна знаходитися на рівні очей. Рухом пробки вгору і вниз 
встановлювали нижню межу стовпчика жиру на цілій поділці шкали жироміра і 
від нього відраховували число поділок до нижчої точки меніска стовпчика 
жиру. Межа поділу жиру і кислоти повинна бути чіткою, а стовпчик жиру 
прозорим. При наявності кільця (пробки) буруватого або темно-жовтого 
кольору, а також різних домішок в жировому стовпчику аналіз проводили 
повторно. Визначення вмісту жиру в гомогенізованій сметані, виготовленої з 
гомогенізованих вершків, проводили згідно вищезазначених вимог, 
застосовуючи триразове центрифугування і нагрівання між кожним 
центрифугуванням у водяній бані при температурі 65±2 °С на протязі 5 хвилин. 
Жиромір показував вміст жиру в продукті у відсотках. Об‘єм двох поділок 
шкали вершкового жироміра відповідає 1 % жиру в продукті. Підрахунок жиру 
проводили з точністю до однієї маленької поділки жироміра. Розходження між 
паралельними визначеннями не повинно перевищувати 0,5% жиру. За 
остаточний результат приймали середнє арифметичне двох паралельних 
визначень [1]. 
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ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА КОРИСНІСТЬ МОРОЗИВА 
 

Морозиво – це заморожений солодкий десертний продукт, який 
виготовляється зазвичай з молока, вершків, масла, цукру з додаванням 
смакових та ароматичних речовин. Воно може бути також фруктовим (на 
основі соку і м‘якоті фруктів і ягід). Такий продукт називається «щербет». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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Морозиво як продукт молочний має понад 100 корисних речовин. У 

ньому містяться білки, жири, вуглеводи, цілий набір вітамінів (А, В1, В2, В12, С, 

Д, Е, Р). Кількість вітаміну С збільшується при додаванні фруктового 

наповнювача. Вчені встановили, що компоненти, котрі входять до складу 

морозива, сприяють виробленню в організмі серотоніну – речовини, яка 

відповідає за хороший настрій і бореться зі стресами. У молочному морозиві 

багато триптофану – природного транквілізатора, що заспокоює нервову 

систему. Цей продукт має високу поживну цінність, тому його рекомендують 

хворим після операції в черевній порожнині, при виразковій хворобі (особливо, 

якщо є кровотеча), також при малокрів'ї, туберкульозі. Однак ним не варто 

захоплюватися при атеросклерозі, ожирінні, гіпертонії, гастриті. 

Морозиво – один із найбезпечніших продуктів харчування. Бо 

компоненти, що входять до його складу, обов'язково підлягають пастеризації (а, 

отже, всі шкідливі мікроорганізми гинуть). Крім того, суміш потім 

охолоджується, що також знищує шкідливу мікрофлору. Але, як і всі 

молокопродукти, воно швидко псується, не варто купувати в спеку розталу 

скляночку чи брикетик, бо в ньому стрімко розмножуються мікроорганізми [1]. 

Визначити якість продукту за зовнішнім виглядом досить складно: 

етикетки вицвітають, а на дизайні і фарбах виробники не економлять, адже це 

багато в чому «дитячий продукт», якому потрібна гарна упаковка. Взявши в 

руки пачку, слід звернути увагу на те, щоб вона була правильної форми (конус, 

стаканчик, прямокутник і т. д.): змінена форма свідчить про те, що воно тануло, 

а, значить, – зіпсоване. При виборі продукту з прозорою кришкою слід 

звернути увагу на колір і форму – морозиво повинно бути без патьоків, а на 

продукті – дотриманий початковий рельєф [2]. 

Морозиво являє собою збиту (насиченим повітрям) заморожену 

пастеризовану суміш молока чи вершків фруктово-ягідних продуктів з цукром, 

стабілізаторами, смаковими й ароматичними речовинами. Воно має високу 

харчову і біологічну цінність, приємний смак, ніжну консистенцію («тане в 

роті»). Воно сприятливо впливає на секреторну і моторну функції органів 

травлення і нерідко застосовується при шлункових кровотечах і після операцій 

шлунково-кишкового тракту. 

Усі види морозива, що виробляється промисловістю, можна умовно 

класифікувати на дві групи: основні й аматорські. 

До основних видів відноситься морозиво, вироблене на молочній основі 

(молочне, вершкове, пломбір), і морозиво, основою для виробництва якого 

служить цукровий сироп із плодово-ягідними, ароматичними й іншими 

наповнювачами (плодово-ягідне й ароматичне). 

Якість цього продукту насамперед залежить від якості сировини, що 

надходить на виробниче підприємство. Виробники морозива, укладаючи 

договір на постачання товарів, повинні бути впевнені в постачальнику. На 

підприємствах, що переробляють і випускають продукти харчування, повинна 

впроваджуватися система управління якістю продукції. Система якості є не 
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тільки засобом забезпечення якості товарів, але і критерієм оцінки надійності 

постачальника. 

Керівництво підприємства виробника морозива розробляє і визначає 

політику в області якості, забезпечує ув'язування з іншими видами діяльності і 

здійснює контроль за її реалізацією на підприємстві. Всі елементи системи 

якості повинні бути предметом постійної і регулярної перевірки й оцінки. 

Технологія виробництва морозива складається з двох основних етапів: 

приготування суміші і вироблення з цієї суміші морозива. Весь технологічний 

процес складається з наступних операцій: приймання сировини, контролю 

якості сировини, підготовки сировини, приготування суміші, пастеризації 

суміші, фільтрування, гомогенізації (крім суміші плодово-ягідні й ароматичні), 

охолодження і дозрівання суміші, заморожування суміші у фризерах, 

фасування, загартовування і збереження морозива. 

Фасують морозиво в споживчу тару одноразового користування й у 

транспортну. Велика тара (для масового харчування) – металеві гільзи (банки) 

масою 10 кг. Дрібна тара – паперові і вафельні стаканчики, у вигляді вафельних 

конусів, трубочок, ріжків, прямокутних брикетів без покрить, брикетів в 

вафлях, глазурованих шоколадом, ескімо, тортів, тістечок. Пакувальні 

матеріали повинні мати низьку волого-, газо- і ароматопроникність, їх 

властивості не повинні змінюватися при температурі до -40 °С [3]. 
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ДО ПИТАННЯ КОРИСНОСТІ КАКАО-ПОРОШКУ 

 

Какао-порошок – це тонкоподрібнений продукт з какао жмиху. 

Використовують для приготування напоїв, при виготовленні кондитерських 

виробів і деяких інших продуктів. До його складу входять, г/100 г: білки – 24,2, 

жири – від 0 до 11-16, клітковина – 15,5, крохмаль та інші поліцукриди – 24,4, 

зола – 6,3, органічні кислоти – 1,0. 

Виробництво какао-порошку складається з подрібнення какао жмиху і 

сепарації. Подрібнення здійснюють на дробарці, внаслідок чого одержують 

шматки розміром 15-20 мм. Після цього їх подрібнюють на ударно-штифтовому 

млині до порошку. Гарячий порошок повітряним потоком проноситься через 

трубки теплообмінника, охолоджуючись до 16 °С. Охолоджений порошок 

https://ukr/
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надходить у сепаратор, де великі частинки порошку осідають, а дрібні з 

повітрям переносяться в накопичувач (циклон). Крупні частинки повторно 

подрібнюють. Розмір частинок суттєво впливає на стійкість суспензії під час 

приготування напоїв. Якщо розміри частинок не перевищують 10-12 мкм, то 

протягом 10 хв. суспензія не осідає на дно. В іншому випадку з напою швидко 

виділяються в осад великі частинки, що суттєво погіршує його якість. 

Асортимент какао-порошку формується з врахуванням масової частки 

жиру, внесених добавок і використання додаткової обробки вуглекислими 

лугами. Какао-порошок Срібний ярлик містить 12 ± 1 % жиру, у тому числі 

насичених 6,6 % і 0,1 кг/т ваніліну, а харчових волокон 5,5 г/100 г; Золотий 

ярлик, Прима і Наша марка – 15 ± 1 % жиру і 0,1 кг/т ваніліну, Російський – 14 

± 1,3 % жиру, 20,2 кг/т соєвого фосфатидного концентрату і 0,1 кг/т ваніліну, 

Оригінальний – 12 ± 1 % жиру і 49,8 кг/т кави смаженої меленої [1].  

Основною сировиною для приготування шоколаду і какао-порошку 

служать какао-боби – плоди тропічного дерева какао. Особливість хімічного 

складу: наявність алкалоїду Теоброміну, дубильних речовин, легкоплавкого 

какао-масла [5]. 

У порошкоподібних какаовмісних сумішах органолептичні дослідження 

здійснюють за тими самими показниками, що і в какао-порошку. За наявності у 

рецептурі цукру-піску, при розтиранні кінчиками пальців будуть відчуватися 

кристали цукру. 

Для визначення смаку та аромату какао-порошку готують напій. До 

наважки какао-порошку масою 4 г додають 6 г цукру-піску і 5 см
3
 води, 

ретельно перемішують і доливають 95 см
3 

киплячої води чи молока, 

перемішують, охолоджують до температури 40…45 
о
С, проводять 

органолептичне випробування напою. Для дослідження порошкоподібних 

какао-сумішей, до складу яких додається цукор, беруть наважку масою 10 г, 

додають 100 см
3 
 киплячої води і кип‘ятять протягом декількох секунд. 

При купівлі якісного какао-напою слід обов‘язково перевіряти в ньому 

масову частку жиру (вона повинна перевищувати 15 %. Це означає, що до 

складу включені какао-масло). Хороший порошок повинен бути дуже дрібного 

помелу. Розтерта пальцями щіпка суміші повинна триматися на шкірі пальців, а 

не перетворюватися на пил. Такий напій можна спробувати в сухому вигляді на 

смак. Якщо не відчутно неприємного присмаку, то з какао все в порядку [2]. 

Справжній какао-порошок має темний насичений колір, у нього аромат 

шоколаду, а смак – злегка гіркий. Хороший порошок – однорідний, без 

грудочок і крупинок. Існує безвідмовний прийом, який допоможе визначити 

якість: слід розтерти порошок між пальців. Якщо він не обсипався повністю і на 

пальцях залишився жирнуватий слід – це якісний продукт. 

Натуральний какао-порошок дуже корисний. Воно швидко відновлює 

м‘язи після тренувань, має антиоксидантні властивості, які значно вищі, ніж у 

апельсинового соку або яблук. Какао-порошок покращує кровопостачання 

мозку і зменшує артеріальний тиск, влітку він захищає шкіру від 

ультрафіолетового випромінювання завдяки наявності в ньому меланіну [3]. 
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Какао-порошок, як продукт харчування, має важливе значення для організму 

людини. Какао-боби повні антиоксидантних поліфенолів, які скорочують ризик 

серцевих захворювань. Не зважаючи на те, що хімічний компонент присутній у 

всіх фруктах, особливо високою концентрацією й активністю він відрізняється 

саме в какао. 

Вживання какао дуже корисне для головного мозку. У бобах какао 

міститься надзвичайно важлива речовина – антиоксидант флаванол, що 

поліпшує кровообіг у мозку, ефективно знижує кров'яний тиск, допомагає 

підсилювати приплив крові до кінцівок. Какао-порошок багатий на білок, 

клітковину, вітаміни, фолієву кислоту, мінерали, а за вмістом заліза й цинку 

його взагалі можна назвати рекордсменом серед усіх продуктів. І нарешті, 

какао багате на пурини, які є складовою частиною нуклеїнових кислот і 

забезпечують зберігання й передачу генетичної інформації, а також беруть 

участь у біосинтезі білків [4]. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЙОГУРТІВ 

 

На даний час великої популярності у всьому світі набули йогурти. Йогурт 

– це кисломолочний продукт, який виробляється шляхом квашення його 

чистими культурами молочних бактерій. Йогурти вважають продуктами 

надзвичайно корисними для організму людини, тому що бактерії, які містяться 

у них, покращують травлення та мають гарний вплив на самопочуття людини. 

Однак наразі відомо велику кількість видів йогуртів і майже неможливо знати, 

які з них корисні, а які просто споживаються в якості десертів. Тому наші учені 

винайшли значну кількість досліджень щодо визначення якості йогуртів. 

Найпростішим методом дослідження є органолептичний. Цей метод 

найпопулярніший, тому що простий у використанні, бо дослідження товарів 

відбувається безпосередньо за допомогою органів чуття (нюху, слуху, смаку, 

зору). Але, як і будь-який інший метод, він має свої недоліки. Головний з них – 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://pidruchniki.com/13680807/tovaroznavstvo
http://znayka.org.ua/yak-vybraty-kakao.html%203
http://znayka.org.ua/yak-vybraty-kakao.html%203
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це суб‘єктивність. Для її зниження застосовують методи кількісної оцінки 

показників. Залежно від поставлених завдань вони поділяються на такі групи: 

– методи виявлення якісних відмінностей; 

– оцінки часткової і загальної якості; 

– методи споживчих оцінок. 

Метод рідинної хроматографії є найсучаснішим з визначення 

вуглеводного складу йогуртів. Принцип рідинної хроматографії полягає в 

розділенні компонентів сумішей, засновуючись на відмінності в рівноважному 

розподілі їх між двома фазами, що не змішуються, одна з яких нерухома, а інша 

рухома. Відмінною особливістю методу рідинної хроматографії є використання 

високого тиску і дрібнозернистих сорбентів [1].. 

Дослідження жирності молока визначається за допомогою кислотного 

методу Гербера. Дослідження проводяться за допомогою спеціального приладу 

– бутирометра (або жироміра). Кислотний метод Гербера передбачає 

використання в якості емульгаторів жирів концентрованої сірчаної кислоти, яка 

зменшує адсорбцію ліпідів білками і згодом жирові кульки зливаються у 

суцільний шар жиру [2]. 

Титрометричний метод оснований на титруванні. Титрування – це процес 

визначення титру досліджуваної речовини за допомогою бюреток, заповнених 

титрантом до нульової відмітки. У йогуртах даним методом визначають 

кислотність за допомогою дистильованої води і титранта. До реакцій, які 

використовуються при титрометричному методі, пред'являються наступні 

вимоги: речовини повинні реагувати у суворо кількісних (стехіометричних) 

відносинах без побічних реакцій, реакції повинні протікати швидко і практично 

до кінця; для встановлення точки еквівалентності необхідно застосовувати 

досить надійні способи; вплив сторонніх речовин на перебіг реакції повинно 

бути виключено. Крім того, бажано, щоб при титрометричному аналізі реакції 

протікали при кімнатній температурі [3]. 

За допомогою йодометричного методу Макена-Шорля можна визначити 

масову частку глюкози у йогуртах, а також визначати наявність цукру та 

лактози у них. Цей дослід проводиться за участі йоду або йодидів. Важливою 

особливістю йодометрії є висока точність встановлення точки еквівалентності, 

що зв'язано з наявністю чутливого специфічного індикатора. Індикатором у 

методі йодометрії є розчин крохмалю, який утворює з найменшими 

кількостями йоду забарвлену в інтенсивний синій колір адсорбційну сполуку. 

Реакція відзначається високою чутливістю, так 0,00001 Н розчини йоду 

утворюють з крохмалем помітно синє забарвлення. 

І останній, не менш важливий, метод дослідження йогуртів, який 

називається рефрактометричним. Цей метод спрямований на встановлення 

масової частки білків в молочних продуктах. Він заснований на встановленні 

різниці показників заломлення променів світла в молочних продуктах. 

Рефрактометрія є одним з найбільш широко використовуваних аналітичних 

методів, що дозволяють визначити речовину, яка знаходиться в рідкому стані, 

чи концентрацію двокомпонентних розчинів. Рефрактометрія заснована на 
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явищі заломлення світла при переході з одного середовища в інше, що 

називається рефракцією. Показником чи коефіцієнтом заломлення називають 

відношення синуса кута падіння світла до синуса кута його заломлення. 

Таким чином, для того, що визначити якість йогуртів, існує безліч 

найрізноманітніших методів, від давно перевірених до надсучасних, нових та 

цікавих. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ПРАЛЬНИХ ПОРОШКІВ 

 

У наш час велике значення у житті кожної людини займає одяг, але 

набагато важливішим є не його вартість чи бренд, а його вигляд та чистота. У 

цьому гарним помічником став пральний порошок. Навіть неможливо 

перерахувати, скільки видів його існує на даний час. Але про те, чи всі вони є 

якісними та безпечними, можна дізнатися з упаковки порошку. Можна 

виділити кілька фізико-хімічних показників, за якими можна визначити якість і 

безпечність прального порошку.  

Різкість та стійкість запаху пральних порошків. Як відомо, при 

користуванні пральними порошками дуже велика кількість людей обирають ті, 

які найкраще пахнуть, але це є не зовсім правильним. Адже, проводячи 

експерименти, було встановлено, що, якщо після прання запах порошку не 

зникає протягом довгого часу або з часом стає специфічним, то цей порошок 

містить у собі неякісні ароматизатори [1]. 

Вимірювання рН розчину та висоти піни пральних порошків. рН 

середовище може бути лужним, слабко лужним та сильно лужним. Якщо рН 

середовище лужне, то порошок не несе серйозної шкоди, але якщо сильно 

лужне, це може негативно вплинути на шкіру рук [2]. Дивлячись на те, яка 

висота піни під час додавання до порошків води, ми можемо судити про вміст 

сульфатів в даному продукті. Якщо піна підіймається дуже велика, це означає, 

що даний порошок містить велику кількість сульфатів, а це може призвести до 

порушення роботи шлунково-кишкового  тракту. 

Вплив миючих засобів на корозію металів. Відомо, що майже всі миючі 

засоби та пральні порошки спричиняють корозію металів, але це шкодить не 

https://uk.wikipedia.org/wiki
https://pidruchniki.com/1647041363826%20/tovaroznavstvo/organoleptichniy_metod
https://studopedia.org/10-13131.html
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лише трубам та пральним машинам, а й здоров‘ю людини. Оскільки на корозію 

металів впливають такі елементи, як Al і Fe, наявність цих елементів у 

порошках може призвести до крихкості кісток, порушення мови, провалів в 

пам‘яті. 

Основним недоліком більшості синтетичних миючих речовин є їх важка 

біозасвоюваність в стічних водах мікроорганізмами, оскільки фактично вони є 

отрутами для них. У зв'язку з цим стічні води сильно забруднюють водойми. У 

цьому виявляється перевага жирового мила, бо воно є поки єдиною поверхнево-

активною речовиною, яка легко переробляється мікроорганізмами і не 

забруднює воду річок і озер, в які спускають стічні води. Найбільш шкідливими 

є миючі речовини (арілсульфати і алкиларілсульфонати), виготовлені з 

ароматичної сировини. Такі синтетичні миючі речовини не можна вводити в 

чистячі препарати для чищення харчового посуду, оскільки всі поверхнево-

активні речовини (ПАР) добре адсорбуються поверхнями, у тому числі 

стінками посуду. 

Компоненти, з яких складається миючий засіб, можуть бути розділені на 

дві основні групи: поверхнево-активні речовини та додаткові речовини чи 

активатори. Сучасні поверхнево-активні речовини зайняли місце мила, 

гарантуючи високу ефективність і такий же рівень розщеплення. В якості 

активаторів використовуються ферменти (для відмивання органічного та 

білкового бруду), перборати (або інші відбілюючі речовини для чищення чи 

відбілювання), поліфосфати (використовуються для пом'якшення води), а також 

ароматизатори, пом'якшувачі і т. п. [3]. 

Універсальними порошками можна прати вироби з будь-яких тканин в 

машинах активаторного типу та вручну. Вони дуже добре видаляють так звані 

загальні забруднення – пил, піт і бруд, при цьому їх витрати менші, ніж при 

пранні порошками інших типів. У їх назві є слово «універсал». Порошок з 

біодобавками – більш активної дії: з їхньою допомогою можна позбутися плям 

від соусів, кави, чаю, фруктів, жиру. У їх назві є слово «біо». Порошок з 

відбілювачем і низкопінними поверхнево-активними речовинами також 

видаляють загальні забруднення, правда, дещо гірше, ніж універсальні, але до 

того ж і вибілюють. Ними можна прати вироби з будь-яких тканин, але лише ті, 

які дійсно потребують відбілюванні. На яскравому одязі з крепдешину або 

бавовни таке випробування протипоказане. Ці порошки підходять для пральних 

машин будь-якого типу, на їх упаковці зазвичай зазначено: «автомат». Витрати 

порошку трохи більші, ніж при пранні «універсалом». Пральні порошки 

«автомат» призначені здебільшого для прання в пральних машинах, тому що 

містять таку консистенцію миючих та відбілюючих речовин, яка розрахована 

на розчин, що постійно перемішується, в якому інгредієнти порошку не 

осідають на одязі [4].  

Біодобавки – це ферменти, ідентичні природним. Вони прийшли на зміну 

лимонному соку, оцту і солі, якими винахідливі господині відпирають 

«невиправні» плями. Ферменти, вибірково діючи на різні типи забруднень, 

розщеплюють речовини, що становлять їх основу, і допомагають видалити 
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плями від їжі і напоїв. Біодобавки діють при температурі до 60 градусів, в 

більш гарячій воді вони розкладаються. Порошками з біодобавками можна 

прати будь-які тканини, крім натуральних шовку і вовни, а також інших 

делікатних тканин з натурального волокна, оскільки ензими, що входять в такі 

пральні порошки, розщеплюють плями бруду білкового походження і 

поступово руйнують волокна будь-якої натуральної тканини. Те ж саме 

відбувається під час кип'ятіння [5]. Внаслідок високої поверхневої активності і 

сильної солюбілізуючої здатності пральні порошки сильно знежирюють шкіру, 

викликаючи її сухість (у присутності солюбілізатора підвищується розчинність 

важкорозчинних речовин). При дозуванні сильно порошать і, як наслідок, 

мають шкідливий вплив на дихальні шляхи організму. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШАМПАНСЬКОГО 

 

Ігристі виноградні вина – це вина, насичені вуглекислим газом природнім 

шляхом у процесі спиртового бродіння виноградного сусла або виноматеріалу в 

герметично закритих посудинах (резервуарах, пляшках) під тиском. Шипучі 

виноградні та плодово-ягідні вина – це вина, виготовлені шляхом фізичного 

насичення обробленого виноматеріалу діоксидом вуглецю.  

Ігристі виноградні вина можуть бути ігристими винами без присвоєння 

назви, ігристими винами з присвоєнням назви (шампанське, цимлянське та ін.), 

які різняться між собою за оригінальними органолептичними показниками або 

специфічними особливостями технології виготовлення. 

Пінисті та ігристі властивості є основними критеріями якості ігристих 

вин, які обумовлені високою концентрацією діоксиду карбону, що знаходиться 

у рідині в різних формах, та його поведінкою в стійкій системі вино – газ. 

Характеристика піни, головним чином, визначається показниками її стійкості та 
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дисперсності (середній розмір бульбашок СО2 та середня товщина плівки), які 

досліджують за допомогою різних методів. 

У вітчизняних науково-дослідних установах пінисті властивості вин 

визначають методом Думанського-Німцової, який передбачає визначення 

середньої величини максимального об‘єму піни, що утворюється в результаті 

пропускання крізь вино діоксиду карбону. В Кубанському державному 

технологічному університеті цей динамічний метод був автоматизований і, як 

результат, розроблено програмно-апаратний комплекс «Аналізатор 

піноутворення». Такий аналізатор дає можливість фіксувати динаміку 

утворення та руйнування піни в автоматичному режимі, який відображається на 

моніторі у вигляді графіка, з подальшим розрахунком показників 

піноутворення. За характером поведінки піни, яка відображається в режимі 

реального часу, прогнозують стан ПАР у вині. Для визначення стійкості піни 

застосовують метод Смірнової-Ребіндера, за допомогою якого отримують 

характеристики часу «життя» двосторонньої плівки бульбашок піни в 

стандартних умовах [1]. 

З літературних джерел відомі недоліки вищезазначених методів: 

однофункціональність, необґрунтованість застосування діоксиду карбону, 

неточність та недостовірність отриманих результатів вимірювань 

Французькі, італійські та іспанські вчені показники максимальної висоти 

піни (НМ), висоту стабілізації піни (HS), час стабілізації піни (TS) визначають 

за допомогою приладу «Mosalux» (виробник «Station Oenotechnique de 

Champagne», Франція). Метод ґрунтується на перериванні пучків променів ІЧ-

світла піною досліджуваного зразка, яка утворюється в результаті 

вприскування газоподібного діоксиду карбону в стандартних умовах через 

фільтр з каліброваними порами [2]. 

 Враховуючи переваги та недоліки методу «Mosalux», фахівцями НІВіВ 

«Магарач» розроблено універсальний спосіб визначення пінистих властивостей 

сусла, виноматеріалів та ігристих вин, який передбачає пропускання у 

виноматеріал чи дегазоване вино атмосферного повітря зі швидкістю 56 дм
3
 /ч 

та включає вимір максимального об‘єму піни, швидкості утворення й 

руйнування піни. З погляду економії часу та досягнення найбільшої збіжності й 

вірогідності виміру, доцільне визначення стійкості піни в момент її 

максимального об‘єму, розраховуючи швидкість руйнування піни з моменту 

припинення подачі повітря до залишкового об‘єму піни 50 см
3
 над рівнем 

виноматеріалу чи вина.  

Однак отримані дані при дослідженні ігристих вин не дають об‘єктивної 

інформації. Вірогідно, це пояснюються тим, що методика проведення 

досліджень готової продукції за допомогою спеціального обладнання 

«Mosalux» та на приладі, розробленого вченими НІВіВ «Магарач», вимагає 

попереднього дегазування вин, не враховуючи наявність в них ендогенного 

СО2, що відповідає за тривалість процесу газовиділення 

З точки зору сучасної технології ігристих вин його ключовими 

показниками якості є ігристі властивості: швидкість утворення бульбашок, 
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розмір бульбашок, тривалість процесу газовиділення із вина. В такому випадку 

для визначення швидкості спливання бульбашок СО2 найбільш часто 

застосовують методи, які ґрунтуються на введенні в виноматеріал або 

дегазоване вино газових бульбашок, що утворюються на одному ядрі кавітації. 

Для характеристики процесу газообміну в системі вино–СО2 після порушення 

герметичності використовують такі величини: відривні діаметри декількох 

бульбашок, час і швидкість їх спливання, кількість виділених бульбашок в 

чітко визначеній експозиції, об‘єм газів, який розчинений в рідині та виділився 

із рідини з бульбашками, спливаючими на поверхню вина в келиху. 

Об‘єктивну оцінку ігристих властивостей вин у науково-дослідних 

лабораторіях України отримують за допомогою спрощеного (візуального) 

методу, який передбачає побудову графіка «гри» в координатах часу та об‘єму 

виділеного діоксиду карбону. Графічний аналіз показників типових 

властивостей базується на законах процесу десорбції СО2 із ігристого вина [3]. 

Аналіз літературних джерел показує, що в дослідженнях, які направлені 

на підвищення якості ігристих вин, використовуються, головним чином, методи 

аналізу пінистих властивостей виноматеріалів та вин.  
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 

 

Макаронні вироби повинні відповідати вимогам стандарту і їх треба 

виготовляти за рецептурами та технологічними інструкціями, затвердженими в 

установленому порядку, з дотриманням санітарних правил для підприємств 

макаронної промисловості, чинних в Україні. 

Якість макаронних виробів оцінюють за органолептичними та фізико-

хімічними показниками згідно зі стандартом [1]. 

Органолептичні показники макаронних виробів – це їх колір, поверхня, 

форма, смак, запах, стан виробів після варіння [2]. За органолептичними 

показниками вироби макаронні повинні відповідати вимогам, зазначеним у 

табл. 1. 
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Таблиця 1 – Органолептичні показники макаронних виробів [1] 
Назва показника Характеристика 

Колір Однотонний з кремовим або жовтим відтінком, відповідний сорту 

борошна, без слідів непромісу. Колір виробів з добавками відповідно 

змінюється 

Поверхня Гладка. Дозволяється незначна шорсткість 

Форма Відповідає типу виробу 

Смак і запах Властивий даному виду виробів, без стороннього присмаку і запаху 

Стан виробів після 

варіння 

Зварені до готовності вироби повинні зберігати форму, не злипатись, 

не утворювати грудочок, не розвалюватись  

Колір макаронних виробів залежить від якості борошна і додаткової 

сировини та має бути однотонним: кремовим – для 1-го класу із борошна з 

твердої пшениці, білим із сіруватим відтінком – для 2-го класу із борошна з 

твердої пшениці, білим із сіруватим відтінком – для 2-го класу із м‘якої 

пшениці. 

Поверхня має бути гладкою у виробів 1-го класу, допускається невеличка 

шорсткість у виробах 2-го класу. Вироби повинні мати правильну форму 

(допускаються невеликі згини, викривлення). Поверхня має бути без помітних 

крапок і краплин, без білих смуг та плям. Поверхня на зламі у пресованих 

виробів – скловидна. 

Смак і запах визначають до і після варіння. Макаронні вироби повинні 

мати властивий їм смак і запах, не мати гіркого, кислого чи стороннього 

присмаку, плісняви. 

Стан виробів після варіння. Макаронні вироби мають бути м‘якими, 

еластичними, не втрачати форми, не злипатися, не утворювати грудок. 

Варильна вода – ледь каламутна. Найкращі варильні властивості притаманні 

макаронним виробам із твердих сортів пшениць, середні – виробам із 

скловидних м‘яких пшениць. 

Оцінюючи якість макаронних виробів, враховують фізико-хімічні 

показники: вміст лому, крихти деформованих виробів, вологість, кислотність, 

міцність, вміст металомагнітних домішок, наявність шкідників хлібних запасів. 

Макаронним ломом називають макарони, які не відповідають нормам міцності 

для певної групи, певного класу і діаметра. 

Крихтами називають уламки макаронів до 5 см завдовжки, пер – до 3 см, 

ріжків «Любительські» – до 3 см (інших видів – до 1,5 см), вермішелі, локшини 

– до 1,5 см, уламки фігурних виробів, ріжків і пер незалежно від розміру. До 

деформованих відносять трубчасті вироби, які втратили форму або мають 

поздовжній розрив, зім'яті кінці або значні викривлення (у макаронів і пер); 

локшину і фігурні вироби, які зім'яті або мають невластиву для певного виду 

форму. 

Масова частка лому у фасованих макаронних виробах може становити від 

4 % (група А, 1-й клас) до 17,5 % (група В, 1-й і 2-й клас) У виробах на вагу 

масова частка лому може бути в 1,5-2 рази вищою. Вміст деформованих 

виробів у фасованій продукції коливається від 1,5 % (макарони групи А, 1-й 

клас) до 8 % (макарони, ріжки, пера, локшина і фігурні групи В, 2-й клас). У 
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продукції на вагу деформованих виробів допускається у 1,5-2 рази більше. В 

макаронних виробах допускається від 2 до 15 % крихт. Із пониженням групи і 

класу виробів зростає норма. Ця норма більша у макаронних виробах на вагу. 

Кислотність не повинна перевищувати для всіх видів макаронних виробів 

4 град., а для виробів з томатопродуктами – 10 град. 

Вологість макаронних виробів не повинна перевищувати 13 % (для 

виробів дитячого харчування – 12 %), а кислотність – 4 градуси, (для виробів із 

додаванням томатопродуктів – 10 градусів). Міцність макаронних виробів 

коливається від 100 до 300 Н і залежить від діаметра, групи і класу виробів. У 

макаронних виробах допускається незначна кількість металомагнітних домішок 

– до 3 мг на 1 кг. 

Кількість металодомішок допускається до 3мг на 1 кг. Розмір часточок 

металодомішок не повинен перевищувати 0,3 мм. 

Наявність шкідників хлібних запасів у макаронних виробах не 

допускається. 

Для контролю за органолептичними і фізико-хімічними показниками 

макаронних виробів від кожної пакувальної одиниці вибірки відбирають не 

менше 1 кг виробів на вагу або по одній пачці (пакету) – фасованих. Сукупність 

макаронних виробів, відібраних із пакувальних одиниць вибірки, становить 

об'єднану пробу. В об'єднаній пробі визначають вміст металодомішок, 

наявність шкідників, вміст лому, крихт, деформованих виробів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХЛІБА 

 

Якість хлібобулочних виробів нормується державними стандартами. Її 

оцінюють за органолептичними показниками і масою виробів. Органолептично 

визначають форму хліба, колір і зовнішній вигляд скоринки, смак і запах, 

еластичність, пористість, свіжість м'якушки і повну масу виробів. Смак, 

свіжість, запах, хрускіт (його наявність або відсутність) визначають 

дегустацією; колір м'якушки, пористість, промішування – візуально на зрізі 

хліба; еластичність м'якушки – надавлюванням пальцем на зріз хліба; повну 

масу виробів – одночасним зважуванням не менше 10 шт. 

Визначають якість хлібної продукції також і за її фізико-хімічними 

властивостями – вологістю, кислотністю, пористістю, набуханням, вмістом 
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жиру й цукру. Оцінюють ці показники за середньою пробою. Серед різних 

хлібних виробів вища вологість у житніх сортів хліба (48-51 %), а нижча – у 

пшеничних з борошна високої якості (43-45 %). 

Визначення вологості хліба і хлібобулочних виробів масою більш 0,2 кг. 

Зразок розрізають поперек на дві приблизно рівні частини і від однієї частини 

відрізають скибку товщиною 1-8 см, відокремлюють м'якушку від кірок на 

відстані близько 1 см, видаляють начинку (ізюм, повидло, горіхи й ін., крім 

маку). Маса виділеної проби не повинна бути меншою, ніж 20 г. Підготовлену 

пробу швидко і ретельно подрібнюють ножем, перемішують і негайно 

зважують у заздалегідь просушених і тарованих металевих чашечках із 

кришками дві наважки, по 5 г кожна, з похибкою 0,05 г. Наважки у відкритих 

чашечках з підкладеними під дно кришками поміщають у сушильну шафу. У 

шафах марок СЕШ-1 і СЕШ-ЗМ наважку висушують при температурі 130 °С 

протягом 45 хв. із моменту завантаження до моменту вивантаження чашок. Час 

зниження і підвищення температури до 130 °С після завантаження сушильної 

шафи не повинен перевищувати 20 хв. Висушування проводять при повному 

завантаженні шафи. У процесі сушіння в сушильних шафах усіх марок 

допускається відхилення від сталої температури не більш ±2 °С. Після 

висушування чашки виймають, негайно закривають кришками і переносять у 

ексикатор для охолодження. Час охолодження не повинен перевищувати 2 год., 

але й не повинен бути меншим, ніж 20 хв. Після охолодження чашечки 

зважують [1]. 

Кислотність хліба зумовлюється наявністю у його складі молочної та 

оцтової кислот, які утворюються в процесі бродіння тіста та подальшого 

випікання. З метою визначення кислотності наважку подрібненої м‘якушки 

хліба, яка повинна складати 25 г, розміщують у конічній колбі місткістю 500 мл 

з широкою шийкою та добре притертою пробкою. Потім відміряють 250 мл 

дистильованої води, підігрітої до 60 °С. Близько 1/4 води від цього об‘єму 

переливають до наважки хліба, яку швидко розтирають шпателем до отримання 

однорідної маси. Через декілька хвилин до одержаної маси приливають ту 

кількість води, що залишилась. Колбу закривають корком і енергійно 

струшують протягом 3 хвилин. Після цього суміш залишають у стані спокою 

впродовж 10 хвилин. Шар рідини, що відстоявся, обережно зливають у склянку 

через марлю. Зі склянки відбирають 50 мл розчину в конічну колбу місткістю 

100-150 мл, додають 2-3 краплі 1 % спиртового розчину фенолфталеїну і 

титрують 0,1 Н розчином їдкого натру або їдкого калію до появи блідо-

рожевого забарвлення, яке не зникає у спокійному стані протягом 1 хвилини. 

Кислотність житнього хліба не повинна перевищувати 12 градусів, житньо-

пшеничного – 11, пшеничного – 3-4 градуси [2]. 

Визначення пористості хліба. Пористість хліба є важливим показником 

його якості. Серед найважливіших органолептичних характеристик пористості 

слід визначити величину і рівномірність розташування пор та товщину їх 

стінок. За величиною пор хліб може бути дрібно-, середньо- та 

крупнопористим, за рівномірністю їх розташування – рівномірно та 
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нерівномірно пористим, за товщиною стінок – з тонкостінними або 

товстостінними порами. Дослідження пористості проводиться за допомогою 

приладу Журавльова. З хліба зрізують скоринку. Далі гострим боком циліндра 

приладу проводять відбір м'якушки на відстані не менше, ніж 1 см від 

скоринки. Заповнений м'якушкою циліндр розміщують на лотку так, щоб його 

обідок щільно входив у розріз останнього. Дерев'яною втулкою витискають 

м'якушку з циліндра на 1 см, нерівні краї зрізують гострим ножем. М'якушку, 

що залишилась у циліндрі, витискають втулкою так, щоб вона торкалася стінки 

лотка та зрізують біля краю циліндра [3]. Пористість визначається за формулою  

P = (1-m/(ρV)), 

де m та V – маса та об‘єм виїмок, ρ – густина. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНА 
 

Вина є продуктом ферментації соку різних ягід і плодів, їх розділяють на 
виноградні та плодово-ягідні. Виноградні вина – це напої, які одержують у 
результаті спиртового бродіння виноградного сусла (м‘якоть та сік винограду) 
або мезги (ягоди винограду, роздроблені разом із твердими частинами лози) [1]. 

Сьогодні існує ціла низка методів, за допомогою яких проводиться 
дослідження якісного та кількісного складу виноградних вин. Розглянемо деякі 
з них. 

Розділювальна хроматографія – метод аналізу сумішей, заснований на 
розділенні компонентів за рахунок різниці у параметрах розподілення їх між 
фазами під час переміщення через шар нерухомої фази потоком рухомої. 
Завдяки різній спорідненості компонентів суміші до нерухомої та рухомої фаз 
досягається основна мета розділювальної хроматографії – розділення за певний 
проміжок часу суміші на окремі смуги (піки) компонентів у міру просування їх 
колонкою з рухомою фазою [2]. Якщо рухомою фазою виступає газ – це газова 
хроматографія, якщо рідина – рідинна.  

Отримана у результаті проведення аналізу хроматограма складається з 
набору піків, за відносним часом утримання (між моментом внесення зразка і 
появою максимуму піка) та положенням яких можна ідентифікувати 

https://studlib.info/mehanika/368461-viznachennya-poristosti-khliba/
https://studlib.info/mehanika/368461-viznachennya-poristosti-khliba/
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компоненти суміші, а за площею, висотою або іншим параметром піка – 
оцінити концентрацію цих компонентів у пробі. Вимірювання площі піків на 
реальних хроматограмах може бути пов‘язано зі значними витратами праці та 
часу або потребуватиме застосування спеціального устаткування. Окрім того, 
чисельне значення параметра піка визначається не тільки кількістю речовини, 
якій цей пік відповідає, але й умовами аналізу, за яких його одержано [1].  

Газову хроматографію використовують зазвичай для аналізу летких 
сполук вина, зокрема етанолу, метанолу та ароматичних речовин. Серед 
переваг методу можна відзначити високу чутливість, що дозволяє визначати 
концентрації 10

–8
’10

–9
 мг/мл, відносну експресність аналізу, який триває 

декілька десятків хвилин, інколи – до 1,5 год, високу точність аналізу (похибка 
± 5 %), можливість одночасної ідентифікації та кількісного визначення 
декількох речовин [2]. 

Суттєвими недоліками цього методу (характерні й для рідинної 

хроматографії) є висока вартість обладнання та необхідність у спеціально 

навченому персоналі. Окрім того, він часто потребує попередньої підготовки 

проби (наприклад, дистиляції).  

Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) характеризується тим, 

що для збільшення роздільної здатності тут використовують дрібнозернисті 

однорідні сорбенти, а елюент подають у колонку під тиском. За допомогою 

цього методу проводять кількісне визначення у вині етанолу, гліцеролу, 

органічних кислот, антоціанів та вуглеводів – глюкози, фруктози, сахарози. 

Метод дозволяє проводити кількісне визначення вуглеводів з мінімальною 

концентрацією 0,12 ’ 0,4 г/л для фруктози та 0,18 ’ 0,6 г/л для глюкози. За 

іншими даними, ліміт визначення вуглеводів у вині в разі застосування 

високоефективної рідинної хроматографії становить 0,5 г/л. Варто зазначити, 

що в деяких винах міститься лише 0,2 г/л глюкози [2].  

Перевагами методу високоефективної рідинної хроматографії є великий 

діапазон молекулярних мас речовин, з якими можна працювати. Поряд із цим 

м‘якість умов ВЕРХ (майже всі розділення можна проводити при температурах, 

близьких до кімнатних, за відсутності контакту з повітрям) робить її особливо 

придатною для дослідження лабільних сполук, зокрема біологічно активних 

речовин. Ефективність розділення, яку забезпечує ВЕРХ, істотно перевершує 

досягнуту в газовій хроматографії. Приблизний час проведення одного аналізу 

становить 50 хв.  

Недоліком методу ВЕРХ є необхідність попередньої підготовки проби 

вина до аналізу. Така підготовка полягає у центрифугуванні, фільтруванні та 

екстрагуванні визначуваних компонентів. 

Багато компонентів вина, що слабо поглинають світло у видимій ділянці, 

після реакції з іншими речовинами дають забарвлені продукти, кількість яких 

однозначно пов‘язана з концентрацією вихідної речовини. Таку кольорову 

реакцію використовують для ідентифікації цих компонентів.  

Спектрофотометричними методами визначають у вині метанол, гліцерол, 

2,3-бутиленгліколь, органічні кислоти (після виділення їх на іонообмінній 

колонці), вітамін С та фенольні речовини.  
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Метанол із розведеного дистильованого вина окиснюється до 

формальдегіду перманганатом натрію, підкисленим фосфорною кислотою. 

Кількість формальдегіду визначають за фіолетовим кольором, який формується 

у результаті реакції хромотропної кислоти (4,5-дигідрокси-2,7-нафтален-

дисульфурна кислота, C10H8O8S2 · 2H2O) у сірковмісному середовищі. 

Інтенсивність кольору встановлюють спектрофотометрично при 575 Нм. 

Визначення вмісту етанолу та інших спиртів хімічними методами 

ґрунтується, в основному, на реакції окиснення з біхроматом калію, азотною 

кислотою або нітратом церію. У біхроматному методі етанол попередньо 

виділяють з аналізованого зразка дистиляцією, дифузією або продуванням 

повітрям. Етиловий спирт окиснюється залежно від умов реакції до 

ацетальдегіду, оцтової кислоти або вуглекислого газу і води, відновлюючи 

біхромат-аніони до катіонів Cr
3+

 і змінюючи забарвлення суміші від жовто-

оранжевого до синьо-зеленого. Етанол при цьому визначають або 

фотометруванням розчину окисника, або відтитровуванням надлишку 

біхромату тіосульфатом натрію. Межа детекції спиртів із застосуванням 

хімічних методів аналізу становить 20 мкг для біхроматного методу і 100 мкг 

для цитратного [2].  

Хімічними методами також виявляють у вині органічні кислоти. Так, 

детекцію лимонної кислоти здійснюють після її екстрагування на 

аніонообмінній колонці. Для проведення кількісного аналізу її окиснюють до 

ацетону, який після виділення дистиляцією визначають йодометрично.  

Кількісне визначення альдегідів, наявних у вині, проводять із 

застосуванням бісульфітного методу, який ґрунтується на високій реакційній 

здатності альдегідів сполучатися із сірчистою кислотою та її кислими солями [3]. 

Капілярний електрофорез – метод розділення, заснований на різниці 

електрофоретичної рухливості заряджених частинок у водних та неводних 

буферних електролітах, які містяться у капілярах. Здійснюючи аналіз методом 

капілярного електрофорезу, пробу невеликого об‘єму вводять у кварцевий 

капіляр, заповнений електролітом.  

Отже, основними недоліками традиційних методів аналізу винопродуктів 

є висока вартість обладнання, велика трудомісткість та значна тривалість 

аналізу, а також необхідність попередньої підготовки проб до аналізу. Окрім 

того, таке обладнання досить важко ввести безпосередньо в технологічний 

процес. Тим часом контроль та оптимізація біотехнологічних процесів під час 

виробництва вина в харчовій промисловості потребують швидкої та достовірної 

інформації щодо концентрації субстратів і продуктів реакції. Різні речовини, 

що їх одержують у процесі ферментації, потрібно аналізувати одночасно, 

постійно і бажано в режимі реального часу. До того ж, завжди необхідні 

недорогі прилади для контролю якості отриманих продуктів. 
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ГАЗОВАНА ВОДА: ВЛАСТИВОСТІ, КОРИСТЬ ТА НЕБЕЗПЕКИ 

 

Шипучі (або газовані) напої дуже популярні і в Україні, і в усьому світі. 

Так, лише 2017 року на нашій планеті було спожито понад один трильйон 

порцій (одна порція – 240 мл) безалкогольних газованих напоїв. Отже, людям 

подобаються напої з бульбашками.  

Традиція споживання шипучих напоїв сягає корінням у глибоку давнину. 

Природно газовані мінеральні води були популярними у давніх греків і давніх 

римлян, які вважали їх надзвичайно корисними для здоров'я в цілому і зокрема 

для системи травлення. У XVI ст. великої популярності набуло село Спа в 

Бельгії, що славилося своїми мінеральними гарячими джерелами. Саме від 

назви цього села походить термін «спа-терапія», який вживається для 

позначення оздоровчих водних процедур у найширшому сенсі, на відміну від 

традиційного терміну «бальнеологія», що стосується лише лікувальних 

мінеральних вод [1]. 

Бальнеологія як напрям медицини вивчає властивості мінеральних вод, 

пропонує класифікацію та критерії оцінки їхнього терапевтичного впливу на 

організм при різних захворюваннях. До лікувальних відносять лише ті 

мінеральні води, вміст хімічних компонентів і фізичні властивості яких 

відповідають прийнятим нормам, розробленим на підставі багаторічного 

досвіду лікувального застосування і спеціальних досліджень. В результаті 

вживання мінеральної води відбувається сумарна дія солей, що містяться в ній, 

та інших речовин, що проникають через слизову оболонку в кров. 

Протягом століть лікарі рекомендували пацієнтам вживати природну 

газовану мінеральну воду для загального оздоровлення та омолодження 

організму і лікування захворювань травного тракту. В часи середньовіччя 

фармацевти створювали лікувальні напої, додаючи до газованої мінеральної 

води свої власні компоненти, як-от екстракти різних рослин. 

Хоча про цілющі властивості «шипучої води» люди знали впродовж 

тисячоліть, лише в другій половині XVIII ст. вони навчилися виробляти її 

власними силами. Тоді ж було ідентифіковано речовину, яка робить воду 

шипучою, – вуглекислий газ (діоксид вуглецю). Це відкриття приписують 

британському вченому Джозефу Прістлі, який винайшов метод розчинення 

вуглекислого газу у воді під тиском, що дозволило отримати ефект тривких 

бульбашок. До середини XIX ст. науковці харчової галузі поступово 
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вдосконалили цей процес, навчившись поєднувати газовану воду з цукровим 

сиропом, фруктовими соками та різними ароматизаторами. Так розпочалася 

історія споживання шипучих безалкогольних напоїв, які від того часу 

слугували більше для освіження, тамування спраги і смакового задоволення, 

ніж як лікувальний засіб [1]. 

Згодом вуглекислий газ навчилися видобувати і з природних джерел. 

Пізніше СО2 стали отримувати в промислових масштабах. Більше чверті 

століття діоксид вуглецю зберігали в сталевих балонах під тиском і 

використовували майже виключно для газування напоїв. У 1923 р., як 

комерційний продукт, стали виробляти твердий СО2 (сухий лід), а на початку 

1940-х – рідкий СО2, який розливали в спеціальні герметичні цистерни під 

високим тиском [1]. 

СО2 – малоактивна сполука, яка при розчиненні у воді утворює слабку 

вугільну кислоту, що зафарбовує лакмусовий папірець у червоний колір. 

Вугільна кислота покращує смакові якості газованих напоїв і запобігає росту 

бактерій. Реагуючи з лужними і лужноземельними металами, а також з аміаком, 

СО2 утворює карбонати і бікарбонати. Діоксид вуглецю застосовується у 

виробництві ацетилсаліцилової кислоти, перборатів, хімічно чистих карбонатів. 

Вугільна кислота, яка утворюється при розчиненні СО2 у воді, – недорогий 

реагент для нейтралізації лугів. СО2 використовується також у міських 

системах пом'якшення  води за допомогою натронного вапна. Діоксид вуглецю 

(оксид вуглецю (IV), ангідрид вугільної кислоти, вуглекислий газ) СО2 – добре 

відомий інгредієнт газованих безалкогольних напоїв, що надає їм шипучості. За 

звичайних температури і тиску діоксид вуглецю – безбарвний газ із злегка 

кислуватим смаком і запахом. Він на 50% важчий від повітря, тому його можна 

переливати з однієї ємкості в іншу. СО2 – продукт більшості процесів горіння, 

що в достатньо великих кількостях може гасити полум'я, витісняючи з повітря 

кисень. СО2 розчиняється в багатьох рідинах; розчинність залежить від 

властивостей рідини, температури і тиску парів СО2. Саме здатність діоксиду 

вуглецю розчинятися у воді і визначає його широке використання у 

виробництві безалкогольних напоїв. СО2 також прекрасно розчиняється в 

органічних розчинниках, наприклад у спирті. 

Доведеною корисною властивістю карбонізації напоїв є її 

антибактеріальна дія. Зупиняючи ріст бактерій у напої, вуглекислий газ дає 

можливість не застосовувати у виробництві напоїв консерванти, що можуть 

бути шкідливими для здоров'я. Вуглекислота має властивості консерванта і 

чинить бактерицидну дію на багато видів мікроорганізмів [2]. 

При ковтанні основна частина вуглекислого газу з газованого напою 

насправді не надходить до шлунка, оскільки газ швидко вивільняється в 

момент, щойно пляшку відкорковано. Решта бульбашок з напою легко й 

швидко всмоктується через стінки травного тракту. Варто взяти до уваги, що 

кількість діоксиду вуглецю, яка поглинається організмом при споживанні 

газованих напоїв, є дуже незначною порівняно з тією його кількістю, яку 



119 

безперервно продукує наш організм у природному процесі використання 

енергії. 

І нарешті, як і інші напої, газовані, чудово тамуючи спрагу, допомагають 

задовольняти щоденні потреби організму в гідратації. Добова норма для 

людини – понад 2,5 л води. Вживання карбонізованих напоїв у помірних 

кількостях може бути доречним вибором для своєчасного поповнення запасів 

рідини в організмі [3]. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПИВА 

 

Пиво – це слабоалкогольний пінистий напій, одержаний із пророслих і 

непророслих зернових культур спиртовим зброджуванням охмеленого сусла 

пивними дріжджами. Воно не тільки вгамовує спрагу, а й підвищує тонус 

організму, поліпшує обмін речовин та засвоюваність їжі. Маючи певну харчову 

цінність, пиво слід розглядати як невід'ємну добавку до харчування. Пиво являє 

собою досить складну систему органічних і неорганічних кристалоїдів та 

колоїдів у слабкому водно-спиртовому розчині. До його складу входять більш як 

400 сполук, що визначають високу якість і необхідність для людини цього 

продукту. Насамперед якість пива повинна задовольняти вимоги та смак 

споживача. Це аромат і смак пива, хмелева приємна гіркота та колір, прозорість, 

пінистість, стійкість піни і напою при зберіганні. Найбільш цінними у пиві є 

гіркі речовини хмелю, які надають йому своєрідної приємної гіркоти, сприяють 

піноутворенню та біологічній стійкості [2]. 

Характеризуючись високою насиченістю діоксидом вуглецю (СО2), цей 

напій не тільки вгамовує спрагу, а й підвищує загальний тонус організму 

людини, тобто має профілактичне значення. Пиво також посилює апетит. 

Енергетичність (калорійність) 1 л його досить висока – 1676 ’ 3352 кДж (400 ’ 

800 ккал), а потреба дорослої людини в енергії становить 10475 ’ 12570 кДж 

(2500 ’ 3000 ккал). 

../../AppData/Local%20/Temp/Rar$EX00.372
../../AppData/Local%20/Temp/Rar$EX00.372
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Ще 6000 р. до н. е. перші пивомани Шумерії і Вавилону насолоджувались 

ячмінним напоєм. Підтвердженням цьому є глиняні таблички, знайдені 

американськими археологами у 1935 році, на яких зображено дві людини в 

процесі роботи біля пивоварного казана, висічені на камені рецепти 

приготування напою, знайдені на території Межиріччя Євфрату і Тигру. 

Шумери, вавілонці і ассірійці знали понад 70 сортів пива, що мали різні назви 

залежно від смаку, кольору й інших властивостей. Найбільш поширеним у 

Месопотамії було темне пиво, густе, з осадом, з невеликим вмістом алкоголю і 

кислуватим смаком. Гіркоти пиву надавали різноманітні суміші трав [2].  

Смак і аромат встановлює виробник у рецептурі на кожну назву. 

Нефільтроване пиво повинно мати чистий смак забродженого солодового напою 

з хмелевою гіркотою та присмаком дріжджів. Під час приймання пива 

розлитого в пляшки, металеві банки та інші види споживчої тари за якістю 

звертають увагу на зовнішнє оформлення і вигляд рідини. Кожну споживчу тару 

з пробою маркують етикетку, на якій зазначають назву підприємства – 

виробника, назву пива, дату розливання і відбирання проби, кількість пива, з 

якою відібрано пробу, прізвища та посади осіб, які відбирали пробую. 

Прозорість оцінюють, враховуючи відсутність помутніння, а також побічних 

домішок, скла, частинок закупорювального матеріалу, чорнушок і т. д. Аромат і 

смак пива визначають одразу після наливання проби в дегустаційних бокал. 

Звертають увагу на відповідність показників вимогам нормативних документів. 

Для визначення якості оформлення перевіряють правильність наклеювання 

етикетки, відсутність перекосів, деформацій, розривів, чистоту пляшки а також 

правильність і чіткість маркування на етикетці [1]. 

Під час утворення різкої межі між шаром піни і пивом одразу заміряють 

лінійкою висоту шару піни в мм, водночас вмикаючи секундомір, і стежить за 

осіданням піни. 

За органолептичними показниками якість пива контролюють за зовнішнім 

виглядом, смаком, ароматом і піноутворенням. Загальні вимоги передбачено 

окремо на фільтроване і нефільтроване пиво. Пиво фільтроване повинно бути 

прозорим, пінистим, без осаду та побічних домішок. У нефільтрованому не 

допускаються невластиві продукти, побічні включення, і воно може мати 

дріжджовий осад і слабку опалесценцію. Органолептичні властивості пива і 

відповідність його конкретному виду визначають за 25-бальною шкалою. Згідно 

з цією шкалою, за відмінної оцінки пиво повинно отримати таку кількість балів 

у розрізі показників якості: прозорість – 3, колір – 3, смак – 5, хмелева гіркота – 

5, аромат – 4, піна та насиченість діоксидом вуглецю – 5. Для пива у пляшках 

стійка, компактна піна має бути заввишки не менше 40 мм, стійкість не менше 4 

хв., а для пива в бочках, відповідно, 35 мм та 3,5 хв. Загальну оцінку «відмінно» 

присвоюють пиву, яке отримало 22-25 балів, «добре» – 19-21, «задовільно» – 

13-18, «незадовільно» – 12 балів і менше [1].  

При дегустації пива застосовують склянки із прозорого скла циліндричної 

форми висотою 10,5…11 см, діаметром 7,3…7,5 см. Для дегустації важливим є 

дотримання певних правил. Такими є, наприклад, температура напоїв, порядок 
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дегустації пивних сортів. Зокрема, спочатку йдуть світлі сорти із нижчою 

густиною (вмістом сухих речовин у початковому суслі) та меншим вмістом 

алкоголю, далі міцніші та більш насичені сорти. Оцінка пива проводиться у 

кілька етапів. Члени дегустаційної комісії для кожного зразка здійснюють певну 

послідовність операцій, необхідно: 

– зосередити увагу і зробити кілька послідовних вдихів через ніс, щоб 

відчути запах пива 

– збовтати по колу пиво в бокалі і ще раз вдихнути запах, помічаючи 

різницю; 

– візуально оцінити утворення піни, прозорість, колір та ігристість напою; 

– взяти в рот трохи пива, витримати протягом кількох секунд, зафіксувати 

враження; 

– відчути повний аромат пива носом і ротом; 

– зробити ковток і відчути смак та післясмак пива. 

Для кращого виявлення аромату пиво низового бродіння дегустують при 

температурі, близької до 2 °С, для пива верхового бродіння – при 15…16 °С. 

Рекомендується починати дегустацію зразків пива меншої екстрактивністю 

початкового сусла, а не навпаки. 

Перед тим, як налити пиво в склянку, пляшку збовтують. Струмінь пива 

направляють у центр склянки, тримаючи пляшку на висоті 2,5 см від верхнього 

краю склянки до досягнення піною верхнього краю. Після розмежування шарів 

пива й піни міліметровою лінійкою вимірюють висоту піни. Одночасно 

визначають стійкість піни пива: час у хвилинах до появи вільного від піни 

простору на поверхні напою. Пиво гарної якості повинне давати густу 

(компактну) піну, повільно виділяти пухирці вуглекислого газу. У час утворення 

різкої межі між шаром піни і пивом одразу заміряють лінійкою висоту шару 

піни в мм, водночас вмикаючи секундомір, і стежить за осіданням піни [3].  

Із фізико-хімічних показників пива нормують: масову частку сухих 

речовин (СР) у початковому суслі, мінімальну частку спирту, кислотність, колір, 

мінімальну масову частку діоксиду вуглецю і стійкість піни. Між масовою 

часткою сухих речовин у початковому суслі і вмістом спирту в пиві існує пряма 

залежність. Пиво з вмістом спирту 4 % повинно містити СР у початковому суслі 

11-12 %, а німецьке – 11 % за масової частки СР у початковому суслі 28 %. 

Кислотність світлих типів пива з масовою часткою СР у початковому суслі від 8 

до 11 % повинна бути в межах 1,3 ’ 2,8 0,1 % розчину NaOH на 100 см
3
 пива. 

Така сама величина передбачена для напівтемного пива з вмістом СР сусла 10-

10,5 % [1]. 
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ 

ДЕРЕВИНИ 

 

Технології, які ще вчора могли здивувати, сьогодні зазвичай ефективно 

використовуються на виробництвах. Інженери постійно експериментують та 

винаходять різні види ефективної обробки деревини. Впровадження новітніх 

винаходів при обробці деревини вже сьогодні формує архітектуру майбутнього. 

Сучасні тенденції будівництва з використанням деревини – екологічність і 

поновлюваність сировини. Глобальні інноваційні тенденції - розробка 

технологій направлених на підвищення екологічності, економії витрат 

сировини та енергоресурсів. Саме тому на перший план виходить робота з 

традиційними натуральними матеріалами такими, як дерево. Сучасні методи 

обробки дозволяють деревині позбутися її природних недоліків та підвищити 

довговічність, стійкість до гниття, вологи й деформації. Можна припустити, що 

завдяки використанню нових технологій обробки, деревина стане матеріалом 

майбутнього. 

В наш час зросла частка використання модифікованої деревини, що в 

свою чергу призвело до стимулювання подальших розробок у цьому напрямку 

та значно розширило спектр застосування виробів із дерева. 

Модифікування деревини – це цілеспрямована зміна її фізико-хімічних 

властивостей. За результатами модифікування деревини термічною обробкою 

або хімічним методом її механічна міцність, водостійкість, стабільність 

збільшується в декілька разів. Після такої обробки навіть деревина низької 

якості м‘яких листяних порід може широко застосовуватись на виробництві, 

будівництві, при зовнішніх та внутрішніх оздоблюваних роботах. Оброблена 

деревина являє собою унікальний довговічний високоякісний матеріал, стійкий 

до деформацій, вологи [1]. 

Термічна обробка деревини. Обробку проводять шляхом впливу 

екстремально високої температури на деревину, за результатами чого до 

природних властивостей додаються нові характеристики, які високо цінуються 

при виробництві різноманітних конструкцій. В ході експлуатації 

термодеревину не потрібно додатково обробляти захисними засобами, тому що 

вона набуває стійкого опору перед грибковим ураженням і стає набагато 

довговічнішою. В декілька разів збільшуються водовідштовхувальні, 

теплоізоляційні властивості, що розширює область застосування матеріалу. 

Термообробка також покращує зовнішній вигляд виробів із деревини. Вагомий 

недолік обробленої деревини – обмежена можливість формування [1]. 

Ущільнення – це технологія, яка істотно розширила сферу застосування 

деревини. Зовні ущільнену деревину не просто відрізнити від звичайної. Тільки 
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більша вага при однаковому розмірі видає ущільнену деревину. Процес 

ущільнення й стиснення деревини проходить при температурі 1500 °С методом 

гарячого пресування, в результаті чого щільність дерева досягає майже 1 кг/дм
3
. 

Суха деревина в природному стані має вдвічі меншу щільність, а її структура – 

пориста. Ущільнена деревина найкращим чином проявляє свої переваги під час 

будівництва масштабних інженерних конструкцій, де навантаження 

розподіляється нерівномірно. Ущільнена деревина дозволяє зберігати гармонію 

архітектурного ансамблю та покращує експлуатаційні характеристики 

конструкції [1]. 

Технологія обробки біологічним методом передбачає перероблювання 

деревини низької якості, а також великої кількості різних відходів деревини й 

сільськогосподарських відходів в дуже цінні продукти – кормові білкові 

дріжджі. Крім цього, під час такої обробки виробляється етиловий спирт та 

інші корисні речовини. Основна задача біологічного методу обробки деревини 

є забезпечення сільськогосподарського виробництва необхідною сировиною 

мікробіологічного синтезу. Слід зазначити, що виробництво будь-якої 

сировини із деревини є екологічно чистим. На кожному деревообробному, 

лісопильному або хімічному виробництві технологічна обробка деревини 

здійснюється поетапно. На кожному етапі деревина наділяється певною 

властивістю, що повинна відповідати конкретним вимогам ринку [2]. 

Під час механічної обробки лісоматеріалів відбувається зміна форми та 

об‘єму деревини без зміни самої структури, як при хімічному способі. Більша 

частина деревини обробляється таким чином, що порушується зв‘язок між її 

волокнами. В основі такої обробки є властивість деревини ділитися, що 

здійснюється, головним чином, різанням. Лісоматеріали можна пиляти, 

стругати, різати, дерти, фрезерувати, свердлити. Набагато рідше 

використовується обробка деревини без порушення зв‘язку між волокнами, 

наприклад – пресування або гнуття. Для реалізації такої обробки майстри 

використовують пластичні властивості деревини, тобто здатність зберігати 

надану їй форму після закінчення дії зовнішніх сил. В процесі різання деревини 

спостерігається порушення зв‘язків між її структурними складовими в 

напрямку різання. Деревина, що обробляється різанням ділиться на частини з 

утворенням стружки або без її утворення. Якісний показник – це висока 

точність розмірів оброблюваних виробів. Різання, мабуть, самий важливий 

технологічний процес. За таким принципом працюють більшість верстатів та 

автоматичних ліній [2].  

При обробці розколюванням деревина ділиться на шари вздовж волокон, 

а не по заданому напрямку. В ході обробки високим тиском деревина змінює 

форму шляхом гнуття, вигинання та пресування. Для того, щоб зігнути 

заготовку із деревини, її необхідно попередньо пропарити для підвищення 

еластичності. Частіш за все гнуто-клейові вироби виробляють із фанери або 

шпону. В процесі пресування отримуються деревостружкові плити (ДСП) або 

брикети [2].  
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При дробленні лісоматеріали діляться на частини хаотично за самими 

слабкими зв‘язками в матеріалі, без збереження геометрії частин. Така обробка 

характерна для процесу ударного дроблення, фрикційного руйнування й 

абразивного розмелювання [2]. 

В процесі хімічної обробки деревина підлягає дії різноманітних хімічних 

з‘єднань. Хімічна обробка деревини використовується для:  

– целюлозно-паперового виробництва (виготовлення паперу і картону);  

– гідролізного виробництва, яке основане на процесі розщеплення 

полісахаридів, які містяться в деревині, до моносахаридів. Моносахариди 

можна продавати в якості готового продукту, глюкози й ксилози. Однак, 

частіше всього суміші моносахаридів піддають біохімічному перероблюванню з 

утворенням етилового спирту й дріжджів або хімічному перероблюванню з 

утворенням фурфуролу й ксиліту; 

– піролізу (сухої перегонки) деревини для отримання деревного вугілля, 

метилового спирту, оцтової кислоти, фенольної смоли, різних розчинників 

органічного походження;  

– каніфольно-скипидарного виробництва. Ці речовини застосовуються 

при виробництві лакофарбової, парфумерної та фармацевтичної продукції [2].  

Не зважаючи на велике різноманіття виробів із деревини, технології 

обробки базуються на тих самих основних принципах, що і багато років тому: 

розпилюванні, струганні, свердлінні, точінні й шліфуванні. Зміни відбулись 

тільки в засобах, методах і технологіях обробки: ручні засоби обробки 

змінились механічними. Пристрої, що працюють на електроенергії, істотно 

зменшують час, необхідний на обробку лісоматеріалів, а також підвищують 

продуктивність праці та якість кінцевих продуктів. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА 

 

Сьогодні людина все менше довіряє якості продуктів. Це пов‘язано з 

погіршенням умов навколишнього середовища, а також із низьким контролем 

якості в процесі виробництва продуктів харчування. 

Існує серйозна проблема контролю молока-сировини за вмістом різних 

сторонніх домішок, визначення показників безпеки, кількості важких металів, 

пестицидів, афлатоксинів, нітратів, нітритів тощо. Дослідження параметрів 
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молока як важливого харчового продукту є складним завданням через його 

багатокомпонентний індивідуальний склад. У молоці нормуються, відповідно 

до чотирьох ґатунків, крім мікробіологічних, такі показники, як кислотність, 

густина, масова частка сухих речовин (білок, жир). 

Для дослідження якості молока використовують хімічні та фізико-хімічні 

методи. Виділяють окрему групу методів дослідження якості молока – це 

експрес-методи, що належать до інструментальних методів контролю та 

полягають у швидкому та оперативному визначенні показників якості та 

безпечності молока. Експрес-методи основані на тих самих чи аналогічних 

хімічних реакціях, що і стандартні методи аналізу [1]. 

Одними з найважливіших стандартних параметрів молока, який 

обов‘язково контролюють при прийманні молока, є густина, яка повинна бути 

не меншою за 1023 кг/м
3
. Густина молока складається із густини його 

складників та відображає їх кількісне співвідношення і коливається від 1027 

кг/м
3
 до 1032 кг/м

3
, а густина знежиреного молока вища від густини 

незбираного і становить 1036 кг/м
3
. Нормується густина у молоці 

аерометричним способом. При змішуванні натурального молока з водою 

густина зменшується і наближається до одиниці. При цьому кожні 10 % 

добавленої води зменшують густину молока приблизно на 3 кг/м
3
 [2]. У молоці 

можна ще контролювати такий показник, як точка замерзання (кріоскопічний 

спосіб), який поряд з нормуванням густини також свідчить про вміст води у 

молоці. Точка замерзання молока становить 0,52 °С для вищого, першого та 

екстраґатунків. Температура замерзання молока в середньому коливається від -

0,54 °С до -0,57 °С. Цей показник – величина доволі постійна, тому за нею 

можна встановити ступінь розбавлення молока водою. В середньому точка 

замерзання молока підвищується при додаванні 1 % води на 0,005 °С [2]. 

Використовують також і такі способи фізико-хімічного методу 

дослідження молока, як оптичні, електрохімічні, електрофоретичні, 

хроматографічні та інші. Масову частку молочного жиру у молоці можна 

визначати за способами, які основані на оптичних методах аналізу. За 

ультразвуковим способом визначають густину, вміст білка, сухі речовини 

молока та лактози. Ультразвуковий спосіб ґрунтується на принципі 

вимірювання параметрів ультразвукових коливань при проходженні їх через 

пробу молока за двох заданих значень температури і подальшої обробки цих 

параметрів за заданим алгоритмом. З погляду спектральних властивостей 

молоко має здатність як поглинати, так і розсіювати випромінення 

інфрачервоного діапазону в області λ=3-10 мкм. Турбідиметричний спосіб 

визначення масової частки жиру у молоці полягає у вимірюванні ступеня 

послаблення променистого потоку світлорозсіювання шаром кульок жиру 

молока. 

Найчастіше використовують органолептичний (сенсорний) спосіб аналізу 

коров‘ячого молока, оснований на визначенні специфічного смаку, запаху, 

кольору. Незважаючи на те, що це найбільш простий і дешевий спосіб, його 

результати залежать від кваліфікації експерта, ретельного проведення 
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контролю, умов контролю, які гарантують точність, відтворюваність 

результатів, а за відсутності спеціальних експертів найчастіше мають 

суб‘єктивний характер. До того ж сенсорний аналіз не дає змоги виявляти 

домішки молока тварини іншого виду і не може бути стандартизований через 

відсутність кількісної складової аналізу. 

Зміна хімічного складу молока передує зміні його фізичних властивостей 

– таких, як температура плавлення і застигання, густина, в‘язкість, показник 

заломлення та ін. Тому дослідження фізичних властивостей жирів також 

використовуються в методах зі встановлення фальсифікації жирової фази 

молочних продуктів. 

Рефрактометричний спосіб визначення білка полягає у вимірюванні 

показників заломлення молока і безбілкової молочної сироватки, отриманої з 

того самого зразка молока. Різниця між ними є прямо пропорційна до масової 

частки білка в молоці. Спосіб достатньо простий, на визначення масової частки 

білка затрачається не більше 30 хв. Вагомими недоліками цього способу є те, 

що відхилення за значеннями масової частки білка може досягати до 0,4 % 

масової частки порівняно з арбітражним методом визначення, а також те, що 

фальсифікація товарного молока різними добавками (сода, сухе молоко тощо) 

впливає на результати вимірювання, що вказує на неможливість використання 

цього методу для дослідження товарного молока [3]. 

Спектрофотометричний спосіб визначення білка дає змогу визначити 

вміст масової частки білка в доволі низькому діапазоні (до 0,5 %). Перевагою 

методу інфрачервоної спектрофотометрії є використання специфічних 

спектральних властивостей компонентів, що входять до складу продуктів. 

Значним недоліком є висока вартість спектрофотометричного аналізу, яка 

коливається від 4 тис. грн. до 37 тис. грн. Для дослідження якості молока також 

широко використовують хроматографічні способи. Ці способи основані на 

розділенні речовин адсорбційним способом з подальшою їх ідентифікацією. 

Важливими особливостями хроматографічних способів аналізу є високі 

селективність та чутливість. Багато методик виконання вимірювань є 

універсальними, застосовними для широкого спектра досліджень, що дає змогу 

займати провідне місце серед існуючих методів аналізу складних 

багатокомпонентних сумішей. Поряд зі способами хроматографії для 

визначення показників молока використовують способи електрофорезу, що 

застосовується для ідентифікації білкових сполук молока. За допомогою 

електрофорезу в поліакриламідному гелі визначають походження білкових 

сполук, суть якого полягає в розділенні білкових сумішей [4]. 
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ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЧАЮ НА ЙОГО ЯКІСТЬ  

ТА КОРИСНІСТЬ  

 

Чай – корисний і улюблений багатьма напій. Слово «чай» походить від 

китайського «ча» – чай (напій) або «чау» – чай (в листі). Існує два види чаю: 

китайський і індійський (ассаматський чай). Про чай згадується в 

старокитайських рукописах за 2700 років до н.е. З Китаю ця культура 

розповсюдилася і в інші країни Сходу, а пізніше і Заходу [1]. 

Чайний лист складається з води, сухих речовин, екстрактивних речовин, 

алкалоїдів, фенольних сполук, вуглеводів, азотовмісних речовин не алкалоїдної 

природи, глікозидів, пігментів, органічних кислот, мінеральних речовин, 

ефірних масел, альдегідів, смол, вітамінів і ферментів. 
Вода – головна складова частина чайного листа і те середовище, в якій 

відбувається взаємодія речовин. Високий вміст води сприяє енергійному 
протіканню біохімічних реакцій, а її дефіцит призводить до зниження 
активності ферментних систем і, отже, до уповільнення швидкості протікання 
реакцій. 

Сухі речовини можна умовно розділити на розчинні в гарячій воді і 
нерозчинні. До першої групи належать речовини, що позитивно впливають на 
якість чаю: фенольні сполуки (танін, катехіни, флавонові і антоціанові 
глікозиди, фенол карбонові кислоти і т. д.), ефірні масла і альдегіди, кофеїн, 
теобромін і теофілін, амінокислоти, вітаміни, ферменти, водорозчинні 
вуглеводи, гідропектін, мікро- і макроелементи та інші. До другої групи 
належать баластні речовини, тобто негативно впливають на якість чаю: 
високомолекулярні полімери (целюлоза, геміцелюлоза, лігнін, протопектин, 
пектинова кислота), хлорофіли, нерозчинні білки і т. п. 

При огрубінні чайної сировини вміст речовин першої групи поступово 
зменшується, а другий – збільшується. У грубому чайному листі високий вміст 
сухої речовини обумовлюється в основному зростанням кількості баластних 
речовин. Екстрактноактивними речовинами або екстрактом називають 
водорозчинну фракцію сухої речовини. Нерозчинну фракцію, що складається з 
баластних речовин, які залишаються в чаї після заварювання, називають 
розварювання. Чим більше екстрактивних речовин, тим вища якість і біологічна 
цінність чаю. Алкалоїди – азотовмісні речовини, широко поширені в 
рослинному світі. У чайному листі містяться також алкалоїди, які належать до 

http://www.studmed.ru/
http://www.kodges.ru/nauka/obrazovanie/120524-yekspertiza-moloka-i-molochnyx-produktov..html
http://www.kodges.ru/nauka/obrazovanie/120524-yekspertiza-moloka-i-molochnyx-produktov..html
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гетероциклічних з`єднань і являють собою органічні основи, тому вони дають 
солі з кислотами (винної, яблучної, лимонної та ін.). У вигляді солей алкалоїди 
розчиняються у воді [2]. 

Залежно від хімічної природи азотних гетероциклів, що входять до 
складу, вони поділяються на похідні піридину, пурину, індолу та інші. У 
чайному листі знаходяться похідні пурину – кофеїн, теобромін і теофілін. 

У чайній рослині утворюється і накопичується переважно кофеїн, вміст 
якого може досягати 2-3 %. Високий вміст кофеїну в чаї вказує на його якість. 

Кофеїн широко застосовується в медицині як стимулятор центральної 
нервової системи, викликає підвищення життєдіяльності всіх тканин організму, 
посилює обмін, дихання і кровообіг, збудження коркових процесів, має також 
діуретичну дію. Суб`єктивно загальний ефект від фізіологічного впливу 
кофеїну на організм людини часто пов`язують з підйомом активності, 
безсонням і здатністю зосередиться на утомливих роботах. Такий ефект триває 
приблизно 30 хв. Незважаючи на те, що кофеїн в організмі не накопичується, 
надмірне споживання чаю (понад 600 мг кофеїну на день, що відповідає 
приблизно 6чашкам чаю) може призвести до своєрідного наркологічного 
захворювання – «кофеїзму» (занепокоєння, серцебиття, безсоння, головний біль 
і т.д.). Смертельна доза кофеїну для людини складає близько 10 г (приблизно 
200 чашок чаю). Тому отруєння кофеїном не відбувається [3]. 

Як показують останні дослідження, кофеїн і теофілін сприяють знищенню 
в організмі ензиму – речовини, яка може викликати деякі види раку і утворення 
тромбів. 

Фенольні сполуки. Ця група складає найбільш цінну частину зеленого 

чайного листа і представлена в основному катехінами (флавонол-3-оли) та їх 

главовими ефірами. Фенольні сполуки включають в себе понад 30 близьких за 

природою сполук, їх вміст досягають 25 % сухої маси чайного листа. На 

катехіни припадає 60-70 % всіх фенольних сполук. Вони беруть участь в 

окислювально-відновних процесах, які протікають при ферментації чайного 

листа, і тим самим впливають на смак, колір настою і частково – аромат 

готового чаю. 

Таким чином, чай – один з найважливіших продуктів харчової 

промисловості, що вживається всім людством земної кулі. В даний час 

величезна кількість фірм-виробників чайної продукції, а також щоденні 

рекламні ролики дають можливість покупцям вибирати з пропонованих сортів 

кращі. Більшість чаїв є недорогим задоволенням і купуються майже всім 

населенням. На світовому ринку конкурентну боротьбу веде величезне число 

чайних компаній, звідси випливає, що асортимент торговельних сортів чаю 

постійно оновлюється і розширюється. Але треба зазначити, що поряд із 

зростанням чайної продукції, йде зростання способів і засобів фальсифікації 

чаю. Одним з них є заміна високоякісних найменувань чаю найменуваннями 

зниженої якості або заміни вищих сортів чаю нижчими того ж найменування. 

Крім цього, ведеться додавання рослинних замінників. Наприклад, 

низькоякісних частин чайної флеші або старого чаю, гірше того, змішаного чаю 
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з висушеного листя вишні, тополі, верби або підфарбовування сухого чаю 

кольором і іншими барвниками [4]. 
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КОРИСТЬ МЕДУ: ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ, СКЛАД 

 

Мед – це перероблений бджолами квітковий нектар. Його основу 

складають фруктоза та глюкоза (76 %), а на пилок і ферменти, які виробляють 

бджоли, припадає всього 3 % від загальної маси. Однак саме вони визначають 

унікальні властивості цього продукту: він додає сили, зміцнює імунітет, 

поліпшує апетит, заспокоює, загоює рани, а регулярне вживання меду замість 

цукру сприяє схудненню [1]. 

Нектар – солодкувата рідина з тонким приємним ароматом, виділяється 

клітинами нектарника, підстави віночка і підстави листочків чашечки квітки. У 

нектарі містяться вода (50-90 %), глюкоза, фруктоза, сахароза, білки, 

амінокислоти, каротин, вітаміни, олії, мінеральні речовини. Долина – солодка 

густа рідина на поверхні листя і хвої деревних рослин, є виділеннями комах 

(листоблішки, попелиці, червці, трав'янисті воші), які живляться рослинними 

соками. Медяна роса – соки рослин, що виділяються на поверхні листя або хвої 

[2]. 

Натуральний мед є не лише цінним продуктом харчування, але володіє 

яскраво вираженими лікувально-дієтичними і профілактичними якостями. 

Мед розрізняють: за медоносами, за способом отримання, за 

консистенцією (густотою), за кольором, смаком і запахом. Існує безліч різних 

класифікацій сортів меду, але в основному його прийнято групувати за 

наступними ознаками: 

– за джерелами збору мед буває квітковим і падевим. До квіткового 

відноситься мед, що виробляється бджолами з нектару – солодкої 

сиропоподібної рідини, яка збирається з квіток рослин. Падевий мед бджоли 

виробляють з солодких виділень, що збираються з листя і стебел рослин; 
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https://www.bsmu.edu.ua/uk
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– залежно від виду походження відомі види меду, які не можна вважати 

натуральними. До них відносять цукровий мед, мед з плодово-ягідних соків, 

вітамінний і штучний. Їх необхідно розглядати як фальсифікати натурального 

продукту. Цукровий мед є продуктом переробки бджолами цукрового сиропу. 

Мед з солодких плодово-ягідних соків виходить в той час, коли немає 

нектарного хабара, і бджоли беруть сік зі зрілих ягід малини, винограду, вишні. 

Вітамінний та лікувальний мед бджоли виробляють з цукрового сиропу з 

додаванням сиропів і соків, багатих вітамінами (чорносмородиновий, 

морквяний). Штучний мед виходить з цукру без участі бджоли. Для 

приготування штучного меду в цукровий сироп додають маленьку кількість 

лимонної кислоти і нагрівають; 

– за консистенцією мед може бути рідким або кристалізованим (у 

побутовому середовищі такий мед називають зацукрованим); 

– за органолептичними показниками визначаються ступінь прозорості, 

колір, смак, аромат, консистенція, кристалізація, ознака бродіння (закисання) та 

механічні домішки. 

Бджолиний мед – один з найскладніших природних продуктів, у складі 

якого виявлено більше чотирьохсот різних компонентів. Слід зазначити, що 

хімічний склад меду непостійний і залежить від виду медоносних рослин, з 

яких зібраний нектар; ґрунту, на якому вони виростають; погодних і 

кліматичних умов; часу, що пройшов від збору нектару до витягання меду із 

стільників; термінів зберігання меду. Однак основні групи речовин у складі 

меду постійні. Мед складається з води (16-21 %) і сухих речовин, серед яких 

переважає цукор (до 75 %). 

Вуглеводи – основні речовини, що входять до складу меду (95-99 % сухої 

речовини). До складу квіткового меду входить 3 види цукрів: виноградний 

цукор (глюкоза), плодовий (фруктоза) і частково очеретяний (сахароза). 

Азотисті речовини представлені в основному білковими і небілковими 

сполуками. Вони надходять в мед з квітковим пилком і секретом залоз бджіл. 

Білкових сполук у квіткових медах знайдено від 0,08 до 0,4 %. 

Найбільш вивчений фермент меду – діастаза, активність якої виражають в 

одиницях Готі (за прізвищем дослідника, який розробив один з перших методів 

визначення активності цього ферменту в меді). Діастазне число коливається в 

широких межах – від 0 до 50 од. Готі. Діастазна активність – показник 

перегріву меду (коли руйнуються ферменти та інші біологічно активні 

речовини), а також тривалості його зберігання (при зберіганні меду більше року 

активність діастази знижується до 35 %). До азотовмісних речовин, виявлених в 

меді, відносять також алкалоїди. Алкалоїди дуже отруйні. Багато алкалоїдів в 

малих дозах володіють лікарською дією. Можливо, деякі лікувальні властивості 

меду пояснюються вмістом в ньому алкалоїдів [3]. 

Питання здоров'я і довголіття завжди цікавили і цікавлять усіх людей. У 

наш вік науково-технічного прогресу зрозуміле і виправдане прагнення людей 

до натуральних (хімічно та бактеріологічно нешкідливих) продуктів 

харчування, зрозуміло і посилюється прагнення людей з метою зміцнення і 



131 

збереження здоров'я до нетрадиційних (немедикаментозних) народних методів 

лікування, до природних, природних рослинних лікарських засобів. І, звичайно 

ж, особливе місце в цих засобах відводиться меду та іншим продуктам 

бджільництва. 

Різноманітність видів меду, його унікальні властивості, висока харчова 

цінність і смакові якості цього продукту відкривають широкі можливості для 

розвитку ринку меду. В цей же час збільшення виробництва меду тягне за 

собою збільшення кількості фальсифікатів на ринку. У зв'язку з цим зростає 

відповідальність торгових працівників і представників контролюючих 

організацій у питаннях своєчасного виявлення та вилучення даних продуктів. 

Така діяльність неможлива без надійного інструментарію методів експертизи та 

оцінки, підвищення інформованості населення працівників торгівлі. 
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ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДОГО СИРУ 

 

Сир – харчовий продукт, що виготовляється з молока домашньої худоби: 

корів, кіз, овець, буйволів. Зазвичай має світло-жовтий або білий колір. 

Пліснява у сирах з цвіллю може мати білий, синювато-зелений або темно-

червоний колір. 

Сири відрізняються високим вмістом білків, молочного жиру, а також 

мінеральних солей і вітамінів. Під час дозрівання сиру білки частково 

розщеплюються на більш прості з'єднання – амінокислоти, необхідні для 

побудови тканин людського організму. На розщеплення їх в організмі людини 

витрачається менше енергії, ніж на розщеплення білків молока. Тому білки 

сиру добре засвоюються навіть дітьми та людьми з ослабленим травленням. 

Молочний жир у сирі, як і в молоці, знаходиться головним чином у вигляді 

дрібних кульок (кілька мікронів у діаметрі), що сприяє також більш швидкому 

засвоєнню її організмом [1]. Білків. в сирах від 18 до 25 %, жиру від 19 до 30 % 

і мінеральних солей (не рахуючи кухонної солі) від 1,5 до 3,5 %. У сирові 

більше кальцію, ніж в будь-якому іншому молочному продукті – в 6-8 разів 

більше, ніж у молоці, тому він дуже корисний для зміцнення кісток. З'ївши 100 

https://sviymed.com/ukr/staty
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г сиру, людина приблизно на 1/3 задовольняє добову потребу в жирі, який 

виконує в організмі найважливішу роль [2]. 

Якщо білки прийнято вважати будівельним матеріалом клітини, то жири є 

головним енергетичним матеріалом в організмі, служать для підтримки 

складних життєвих процесів, обміну речовин. Енергетична цінність жиру в 

порівнянні з білком в 2 з гаком рази вище [5]. Для прикладу, на 100 г твердого 

голландського сиру доводиться 375 ккал (18,75 % добової норми в 2000 ккал). 

У 100 г м`якого адигейського сиру міститься 264 ккал (13,2 % денної норми). А 

на 100 г плавленого ковбасного копченого сиру доводиться 275 ккал (13,75 % 

добової норми). Науковці довели, що сирний білок засвоюється на 98,5 %. У 70 

г деяких видів сирів міститься стільки ж протеїнів, як і в 100 г олії, 100 г риби і 

2 яйцях. У сирі міститься у високому концентрованому відсотку цінні жири, 

білки, вітаміни (А, С, Е, D, В1, В2, В12 і РР), мінеральні речовини (кальцій, йод, 

фосфор, калій та інші), меланін і молочний цукор.  

У молоці знайдені практично всі вітаміни, необхідні для нормального 

розвитку людини. При переробці молока вміст деяких з них знижується, але, 

тим не менше, сир містить найважливіші вітаміни і в порівняно великій 

кількості. За вмістом вітамінів А і Е сири можна поставити на друге місце після 

вершкового масла. Цей унікальний молочний продукт має просто неймовірну 

поживність і енергетичну цінність. Не дарма ж він знайшов собі повагу серед 

лікарів і дієтологів. Будучи продуктом однієї сировини – молока, сир має 

колосальну кількість видів, кожен з яких універсальний своїм кольором, 

смаком, ароматів, а також корисними властивостями. До того ж, саме в сирі є 

особливі амінокислоти (лізин, триптофан і метіонін), які не виробляються 

людським організмом самостійно. Найбільшою енергетичною цінністю (ккал на 

1кг продукту) володіють сири Швейцарський (3910), Російський (3640), 

Голландський (3500), тому що містять велику кількість жиру (до 32 %), білка 

(до 30 %). Найменшою енергетичною цінністю володіє сир Латвійський (2500 

ккал на 1кг продукту). У його складі найменший вміст жиру – 14,7 % [2]. 

При виробництві сирів застосовують: молоко, вершки, закваски та 

препарати бактеріальні, ферментні препарати, що звертають молоко, сіль 

кухонна, калій азотнокислий, селітра калієва технічна, натрій азотнокислий, 

кальцій хлористий технічний, кальцій хлористий, кальцій хлористий 2-водний, 

полімерні плівки.  

Процес виробництва сиру складається з наступних стадій і технологічних 

операцій: дозрівання молока і його підготовка до згортання, отримання та 

обробка згустку і сирного зерна,  дозрівання сиру. Підготовлене для 

вироблення сиру молоко заливають у спеціальні ванни, в яких його 

підігрівають до 28-36°С. Перед внесенням сичугової закваски з поверхні 

молока видаляють піну, щоб більш рівномірно розподілився фермент [3]. 

Температура в камері під час дозрівання повинна бути не нижче 12-15 °С, до 

кінця дозрівання знижуючи до 10 °С, відносна вологість повітря – 88-94 %, 

знижуючи до 80 %.За органолептичними показниками молоко повинно мати 

чисті смак і запах, бути без сторонніх, не властивих свіжому молоку присмаків і 
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запахів. За зовнішнім виглядом і консистенцією воно повинно представляти 

собою однорідну рідину без осаду, пластівців і грудочок, кольором від білого 

до слабо-жовтого. За фізико-хімічними та хімічними показниками: щільність 

молока повинна бути не менше 1027 кг/м
3
, масова частка жиру – не менше 3,2 

%, білка – не менше 3,0 %, солі кальцію – не менше 1,1 г / кг, калію – 1,48 г / кг, 

фосфору – 0,92 г / кг. В даний час все більшого поширення при виробленні 

деяких твердих сирів отримує формування головок наливом. У процесі 

дозрівання формується малюнок сиру – сукупність вічок, за величиною і 

розподілом яких в сирному тісті можна судити про хід мікробіологічних 

процесів у період дозрівання [4]. Малюнок сиру утворюється в основному за 

рахунок накопичення в сирній масі вуглекислого газу і меншою мірою – аміаку, 

оскільки аміак легко дифундує крізь сирну масу і виділяється в навколишній 

простір. Наявність типового малюнка свідчить про те, що процес дозрівання 

проведений правильно.  

Щоб надати сиру певну форму, характерну для того чи іншого виду, 

з'єднати окремі зерна в суцільну масу, проводять формування сирної маси. Для 

цього сирний пласт розрізають на шматки, які відповідають розмірам(45×10 

см.). Шматки кладуть у форми, попередньо вилиті і прогріті, температура 

повинна відповідати температурі сирної маси. Щоб зменшилася сирна маса, 

форми з сиром три-чотири рази перекидають через кожні 5-10 хв. В цей час 

потрібно форми з сиром, закриті серп‘янкою, поливати теплою сироваткою чи 

водою (35-40 °С), щоб вони не охолоджувались. Кожен сир маркують умовним 

шифром, наносячи нешкідливою фарбою в певному порядку виробничу марку з 

позначенням відсотка жиру, номеру заводу, скороченого найменування, місця 

виготовлення. Дату вказують пресуванням в тісто сиру казеїнових цифр або 

відбитком металевих. На сирах латвійському і волзькому дату виготовлення і 

заводську марку наносять на папір, в який загорнуто сир. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ГРИБІВ 

 

– царство еукаріотичних безхлорофільних гетеротрофних 

організмів, які живляться переважно осмотрофно, і більшість з яких здатні 

розмножуватись за допомогою спор (хоча деякі втратили цю можливість і 

розмножуються вегетативно). Більшість з них протягом всього життя або на 

певних стадіях розвитку мають міцеліальну будову, а деякі – дріжджі – 

одноклітинні. Сьогодні описано приблизно 70 тис. видів грибів, проте їх 

очікуване різноманіття, за оцінками різних авторів, становить від 300 тис. до 1,5 

млн. видів. 

Хоча гриби переважно ростуть в ґрунтах, вони також поширені в 

більшості типів біотопів – морях, континентальних водоймах. Вони 

розвиваються на різноманітних природних субстратах рослинного та 

тваринного походження, на штучних матеріалах, створених людиною. Серед 

грибів відомі сапротрофи, симбіонти та паразити рослин та тварин, зокрема 

людини. Плодові тіла (спорокарпи) деяких грибів вживають у їжу: білий гриб, 

печериця, лисички, сироїжка, трюфель тощо [1]. Гриби багаті білком (також 

містять близько 1 % вільних амінокислот), вуглеводами – специфічним 

грибним цукром мікозів і глікогеном (так званим твариним крохмалем). Гриби 

містять мінеральні речовини: калій, фосфор, сірку, магній, натрій, кальцій, 

хлор, і вітаміни А (каротин), вітаміни групи В, вітамін С, великі кількості 

вітаміну D і вітаміну РР. Свіжі гриби дуже швидкопсувний продукт, оскільки 

містять до 90 % води. Гриби містять 2-5 % білків, білі гриби – в основному 

повноцінні. Особливо висока концентрація білків в трюфелях, білих, 

печерицях, зморшках і маслюках. У підосичниках бракує амінокислот – 

метіоніну і триптофану. У грибах міститься значна кількість вільних 

амінокислот і також аміди (аспарагін і глутамін). Однак, значна частина 

білкових речовин грибів відноситься до важкорозчинних, які не тільки не 

перетравлюються в шлунково-кишковому тракті людини, а й утрудняють 

доступ травних соків до живильних речовин, знижують засвоюваність білків. У 

грибах містяться також і вуглеводи – цукри, сахароспирти, глікоген і 

клітковина. Глікоген грибів ідентичний глікогену тваринного походження. 

Вміст вуглеводів 2-16 % сухого залишку. Основним цукром є трегалоза, вміст 

якої може становити 90 % всіх вуглеводів, однак у маслюків її небагато. 

Виявлені в грибах лактоза, глюкоза, фруктоза. Мінеральних речовин у грибах 1 

%, в основному це калій і фосфор, а також кальцій, натрій, залізо, мідь, цинк та 

ін. За кількістю мінеральних речовин гриби можна прирівняти до фруктів, а 

високий вміст фосфору наближає їх до деяких продуктів тваринного 

походження. Вміст у грибах вітаміну А, групи В (В1, В2, РР), С, Д. Вітамін А 

виявлений в білих грибах. Вітаміни групи В містяться в основному в білих 
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грибах і лисичках Деякі гриби мають бактерицидні властивості, а, отже – 

лікувальні. У білих грибах виявлено речовину герценин, яка знімає болі при 

стенокардії, підвищує життєдіяльність організму людини [2]. Білки в грибах 

знаходяться у вигляді білково-полісахаридних комплексів, тобто у зв'язаній 

формі з хітином клітинної оболонки. Це перешкоджає гідролізу білків до 

окремих амінокислот соляною кислотою шлункового соку і знижує 

засвоюваність білків. Покращити засвоюваність білка грибів можна 

спеціальними засобами кулінарної обробки – ретельним подрібненням, 

приготуванням соусів і грибної ікри. Використання грибного борошна, 

виготовленого із сушених грибів, дозволяє підняти засвоюваність з 70 до 88 %. 

Граничний термін зберігання свіжих грибів 6-8 годин. Для зберігання свіжі 

гриби обережно розкладають тонким шаром на підносах і зберігають в 

затінених від сонця місцях. Одним із способів зберігання свіжих грибів є 

заморожування або зберігання в атмосфері вуглекислого газу.  

Мариновані гриби готують з білих грибів, підосиновиків, маслят 

(очищених і неочищених), моховиків, груздів, лисичок звичайних, опеньок 

осінніх, зеленяк, шампіньйонів, вішенок звичайних і ін. Гриби варять, за 3-5 хв. 

до закінчення варіння додають оцтову кислоту і прянощі. Гриби мариновані 

охолоджують, розфасовують, укупорюють, пастеризують. Колір у них 

однорідний, властивий даному виду грибів; м'якоть пружна, у пластинчастих 

крихка; розсіл непрозорий, злегка тягучий; можуть бути грибні нитки [3].  

Гриби сушені – білі, підберезники, підосиновики; маслюки, опеньки, 

лисички. Опеньки і лисички сушать, якщо є підтвердження, що серед них немає 

отруйних грибів. Гриби сушать цілими, можна окремо сушити корінь білого 

гриба і капелюшок або білі розрізані гриби. Гриби перед сушкою перебирають, 

очищають від листя, паличок і інших включень. Сушать гриби в сушарках 

різних типів, часто нанизуючи їх на міцну нитку. Спочатку їх пров'ялюють, 

потім досушують. Сушені білі гриби ділять на 1, 2 і 3-й сорти. Вони 

відрізняються кольором верху, низу капелюшка, довжиною ніжки, наявністю 

зламаних капелюшків. Білі сушені гриби, у яких низ капелюшка не змінив 

забарвлення (залишився білим), відносяться до 1-го сорту. З віком низ 

капелюшка набуває сіруватого відтінку (гриби 2-го сорту). Старі сушені білі 

гриби  відносять до 3-го сорту. Гриби повинні бути сухими, злегка гнутися, але 

не крішитися. Не допускаються домішки інших видів і сортів, гриби з 

червоточиною, трухляві, пліснявілі, із стороннім запахом, домішком листя і 

землі. З грибів 3-го сорту і некондиційних грибів готують грибний порошок, 

грибну локшину, грибну крупу [4].  

Деякі гриби приносять чимало користі: сприяють розщепленню решток 

загиблих рослин і тварин, служать сировиною для виробництва ліків, 

наприклад, антибіотика пеніциліну. Певні види дріжджових грибків 

використовуються для виготовлення хліба та алкогольних напоїв. Є й їстівні 

гриби, але відрізнити їх від поганок, що містять смертельну отруту, інколи 

буває надзвичайно важко. 
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Трюфелі вважаються найсмачнішими грибами в світі, вони ростуть біля 

коріння дерев.  

Гриби повинні відповідати наступним вимогам: мариновані гриби 

виготовляють за затвердженими технологічними інструкціями і рецептурами. 

Капелюшки грибів повинні бути цілими, чистими, за формою відповідати 

даному виду гриба. М'якоть грибів щільна, пружна, у сироїжок нещільна, 

тендітна. У маринованих і відварних грибах маринад (розсіл) напівпрозорий, 

злегка тягучий. Допускається незначна кількість плаваючих грибних ниток для 

2-го сорту грибів білих та інших. За органолептичними показниками гриби 

повинні мати гарний зовнішній вигляд, смак і запах приємні, без сторонніх 

присмаків і запахів, колір однорідний, близький до натурального, м'якоть 

тендітну. Сторонні домішки не допускаються. Вміст солі не повинен 

перевищувати 3-4,5 % за масою, кислотність – 0,6-0,9 %. Розсіл непрозорий, 

злегка тягучий, можуть бути грибні нитки (крім білих грибів 1-го сорту). Вміст 

піску допускається не більше 0,1 %. Солоні гриби: у залежності від діаметра 

капелюшка і довжини ніжки на товарні сорти (1-й і 2-й) ділять тільки солоні 

грузді і рижики.  
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВИХ СОКІВ 

 

Соки та сокові напої користуються попитом серед всіх верств населення. 

Соком називають продукт, що складається на 100 % з соку фрукта, нектар – від 

25 до 99 % соку; соковий напій – до 25 % соку. В останні роки збільшився 

випуск дво- і багатокомпонентних соків з м'якоттю для загального споживання 

та спеціального призначення – для дитячого і дієтичного харчування. Для їх 

виробництва використовують як фрукти, так і напівфабрикати: заморожені 

плоди, стерилізовані або заморожені фруктові пюре і концентрати. Фруктові 

нектари отримують змішуванням фруктового соку, одного або декількох видів 

концентрованих соків або доведеної до пюреподібного стану їстівної частини 

доброякісних свіжих фруктів з водою, цукром чи медом. Фруктовий нектар 

http://allreferat.com.ua/
http://natalitkach.ucoz.com/
https://knowledge.allbest.ru/cookery
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може бути прозорим або з м'якоттю (каламутним). Для поліпшення смаку і 

кольору, збереження і підвищення біологічної активності в деякі види нектарів 

додають лимонну або аскорбінову кислоти. 

Овочеві соки виробляють з їстівної частини доброякісних овочів, 

незброджених або підданих молочно-кислому бродінню. Соки можуть бути з 

одного або кількох видів овочів, прозорі, мутні чи пюреподібні, без великих 

частинок шкірки, насіння і інших твердих частинок. В овочеві соки додають 

сіль, оцет, цукор чи мед, прянощі, трави, натуральні ароматизатори, фрукти або 

продукти на основі фруктів, молочну сироватку, аскорбінову, лимонну кислоти 

та ін. 

Соки, витягнуті зі свіжих сирих овочів і фруктів, є засобом, за допомогою 

якого можна забезпечити всі клітини і тканини організму елементами і 

поживними ензимами, саме в такому вигляді, в якому вони найкраще 

перетравлюються і засвоюються. Фруктові соки очищають людський організм, 

але фрукти повинні бути при цьому стиглими. Фрукти за невеликим винятком 

не можна їсти з їжею, що містить крохмаль і цукор. Достатня різноманітність 

фруктів забезпечує організм всіма необхідними вуглеводами і цукром. 

Соки овочів є будівельниками і відновниками організму. Вони містять всі 

амінокислоти, мінеральні солі, ензими і вітаміни, необхідні людському 

організму, за умови, що вони вживаються тільки у свіжому сирому вигляді. При 

споживанні соків овочів ситуація зовсім інша – вони перетравлюються і 

засвоюються буквально через 10-15 хвилин після їх прийняття, причому майже 

повністю використовуються для живлення і відновлення клітин, тканин, залоз і 

органів нашого організму. 

ТОВ «ФРУТ Майстер Груп» м. Берегово Закарпатської області 

виготовляє різноманітну плодово-овочеву продукцію. Для оцінки якості даної 

продукції було вибрано найбільш популярні серед споживачів шість зразків 

соку різного складу і марки, а саме: 

– томатний сік, неосвітлений з акцизною маркою «Берегівський 

консервний завод»; 

– яблучний сік, освітлений з акцизною маркою «Берегівський консервний 

завод»; 

– виноградний нектар, освітлений, марки «Я+Семья»; 

– апельсиновий сік, освітлений, марки «Да»; 

– ананасовий сік, неосвітлений, марки «Моя Семья»; 

– гранатовий сік, неосвітлений, марки «Я+Семья». 

Перед проведенням досліджень якості фасованого соку складено 

об‘єднану пробу з точкових проб та підготовлено проби до експерименту. 

Об‘єм об‘єднаної проби становив не менше 0,5 дм
3 
[1]. 

Органолептичні показники соків визначено візуально з використанням 

циліндричного бокалу. У всіх відібраних та усереднених пробах визначено 

масові частки сухих речовин, титрованих кислот, осаду, вітаміну С, визначено 

домішки рослинного походження, вміст нітратів та хлоридів. Для проведення 

випробувань застосовано реактиви кваліфікації «х.ч.» або «ч.д.а.». Вміст деяких 
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важких металів (свинцю, міді, цинку та кадмію) встановлено полярографічним 

методом в режимі змінного струму з попередньою сухою мінералізацією 

(озоленням) проби з використанням нітратної кислоти. Визначення вмісту 

миш'яку та меркурію основане на фотометричному вимірюванні інтенсивності 

забарвлення розчину комплексних сполук. Відбір проб соків для дослідження в 

них деяких мікробіологічнх показників здійснено згідно стандарту. Кількість 

бактерій групи кишкових паличок визначено методом мембранної фільтрації 

[2-5]. 

В результаті досліджень було встановлено, що: 

– томатний сік, неосвітлений з акцизною маркою «Берегівський 

консервний завод» має натуральний смак та запах, властивий томатному соку, 

без гіркоти та інших сторонніх смаків та запахів. Це однорідна рідка маса з 

рівномірним відшаруванням м‘якоті, яка має червоний колір, відповідний для 

томатного соку; 

– яблучний сік, освітлений з акцизною маркою «Берегівський консервний 

завод» – смак густий, солодкий, пріснуватий з яблучним ароматом без 

сторонніх запахів, консинстенція однорідна; 

– виноградний нектар, освітлений, марки «Я+Семья» має натуральний, 

солодкий властивий виноградному соку смак та запах, без сторонніх запахів; 

– апельсиновий сік, освітлений, марки «Да» – смак та запах 

апельсиновий, виражені, без стороннього присмаку і запаху. Допустима 

природна гіркота і легкий присмак ефірних олій. Непрозора рідина з наявністю 

протертої м‘якоті плодів, причому осад м‘якоті не є недоліком.  Колір соку 

характерний, тобто світло-оранжевий; 

– ананасовий сік, неосвітлений, марки «Моя Семья» має характерний 

смак без гіркоти та інших сторонніх запахів.  Прозора, однорідна маса без 

м‘якоті. Характерний блідо-жовтий колір; 

– гранатовий сік, неосвітлений, марки «Я+Семья» – притаманний 

виражений запах, кислуватий, терпкий смак. Характерний темний колір. 

Отож, аналіз результатів досліджень показав, що всі соки ТОВ «ФРУТ 

Майстер Груп» за органолептичними показниками цілком відповідають 

нормам. Їх смак характерний натуральному соку, без сторонніх запахів. Колір 

соку властивий кольору фруктів і овочів з яких він виготовлений. Зовнішній 

вигляд теж не відхиляється від норми і властивий певному виду соку. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ М’ЯСА 

 

Ковбасні вироби і копченості мають велике значення у харчуванні 

населення, а їх виробництво є найбільш поширеним методом переробки м‘яса 

та інших продуктів забою тварин у м‘ясній промисловості. М‘ясні товари 

займають вагому частку у структурі роздрібного товарообороту серед інших 

товарних груп. 

Поживна цiннiсть м‘яса в значній мiрi залежить від вгодованостi, вiку 

тварини, статi, мiсця знаходження його на тушi, а також його термiчного стану. 

За вгодованiстю яловиче м‘ясо дiлять на двi категорії. 

Яловичина I категорії: 

а) дорослої худоби: м‘язи розвиненi задовiльно, остистi відростки 

хребцiв, сідничні горби та маклоки виступають не рiзко; пiдшкiрний жир 

покриває тушу вiд 8-го ребра до сідничних горбiв, допускаються значнi 

просвiтлення: шия, лопатки, переднi ребра, стегна, тазова порожнина i область 

пахвини мають вiдкладання жиру у виглядi невеликих дiлянок; 

б) молодих тварин: м‘язи розвиненi задовiльно, остисті вiдростки 

спинних та поперекових хребцiв трохи виступають, лопатки без западин, стегна 

не пiдтягнутi, підшкірні жирові вiдкладення чiтко видно бiля кореня хвоста i на 

верхнiй частинi внутрiшнього боку стегон. З внутрiшнього боку видно чiткi 

прошарки жиру на розрубi грудної клiтки та прошарки жиру на розрубi мiж 

остистими вiдростками перших спинних хребцiв. 

Яловичина II категорiї: 

а) дорослої худоби: м‘язи розвиненi менш задовiльно (стегна мають 

западини), остисті вiдростки хребцiв, сiдничнi горби та маклоки чiтко 

виступають; пiдшкiрний жир є у виглядi невеликих дiлянок в областi сідничних 

горбiв, попереку та останнiх ребер; 
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б) молодих тварин: м‘язи розвиненi менш задовiльно, (стегна мають 

западини), остисті вiдростки хребцiв, сiдничнi горби та маклоки чiтко 

виступають, жировi вiдкладення можуть бути вiдсутнi. 

Яловиче м‘ясо І та ІІ категорiй може випускатися в реалiзацiю (торгiвлю) 

без обмежень. Не дозволяється випускати в реалiзацiю худе та виснажене 

м‘ясо, м‘ясо некастрованих бикiв (бугаїв) м‘ясо з зачистками i зривами 

пiдшкiрного жиру, що перевищують 15 % поверхнi пiвтуш або четвертин, а 

також з неправильним подiлом хребта (з залишеними тiлами хребцiв); м‘ясо, 

заморожене бiльше одного разу; м‘ясо свiже, але зi змiнами кольору в областi 

шиї (потемнiле). Таке м‘ясо використовується для промислової переробки на 

харчові цiлi або на пiдприємствах громадського харчування [1]. 

Свинина. Свиняче м‘ясо залежно вiд вiку, вiдгодiвлi та вгодованостi 

свиней, подiляють на п‘ять категорiй вгодованостi. Вгодованiсть свинячого 

м‘яса визначають вимiрюванням товщини шпику над остистими відростками 

спинних хребців мiж 6-м i 7-м ребрами. При визначеннi вгодованості 

замороженого м‘яса товщину шпику зменшують на 0,5 см.Беконна свинина 

повинна мати товщину шпику вiд 2 до 4 см. Одержують беконну свинину в 

результаті забою беконних свиней. Беконна свинина повинна мати щiльний 

шпик, що не мажеться, бiлого кольору або зi злегка рожевим вiдтiнком. Шкiра 

повинна бути тонка, без пошкоджень (розрiзiв, подряпин та iн.). Беконну 

свинину випускають у реалізацію зi шкiрою у пiвтушах. 

Свинина м‘ясної категорії повинна бути покрита рiвномiрним шаром 

шпику (вiд 1,5 до 4 см) по всiй поверхнi тушi. До м‘ясної свинини також 

вiдносять тушi молодих, добре вгодованих свиней та пiдсвинкiв масою вiд 12 

до 38 кг, що мають на спинi, лопатках i заднiх частинах рiвномірний шар жиру. 

М‘ясну свинину випускають в реалiзацiю та мережу громадського харчування 

без шкiри, у виглядi поздовжніх пiвтуш. Тушi розпилюють на поздовжнi 

пiвтушi по серединi хребцiв, без подрiбнення їх або приєднання цiлих хребцiв 

до пiвтушi. Свинячi тушi масою менше 38 кг допускаються в реалiзацiю без 

подiлу на пiвтушi. До жирної свинини вiдносять м‘ясо, що має товщину шпику 

вiд 4 см i бiльше. Жирну свинину випускають в торгiвлю та мережу 

громадського харчування без шкiри. Жирну свинину пiсля зняття шпику 

вiдносять до обрізної. 

Свинина, що випускається в реалiзацiю, повинна бути відповiдно 

оброблена i не мати на тушах залишкiв щетини, внутрішніх органiв, згустків 

кровi, бахромок та забруднень. На заморожених тушах не допускається 

наявнiсть льоду й снiгу, а на поверхнi тушок поросят, крiм того, не 

допускається наявнiсть травматичних пошкоджень, синцiв, порізів шкiри. 

Дозволяється випуск в реалiзацiю свинини з загальною площею зачисток, що не 

перевищують 10 % поверхнi, або зi зривами пiдшкiрного жиру, що не 

перевищують 15 % поверхнi. Не допускається в торгівлю, а використовується 

для промислової переробки на харчові цiлi або на підприємствах громадського 

харчування: свинина виснажена, одержана вiдкнурiв та диких свиней, а також з 

зачистками, що перевищують 10 % поверхнi пiвтуш чи туш, або зi зривами 
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пiдшкiрного жиру, що перевищують 15 % поверхнi, а також з неправильним 

роздiлом хребта (залишення цiлих хребцiв); свинина, заморожена бiльше 

одного разу, i помітними змiнами кольору м‘яса й жиру, але доброякiсна: 

свинина з пожовклим шпиком. Свинячi тушi та пiвтушi випускаються в 

реалiзацiю лише пiсля обов‘язкового вiддiлення бакiв попереду першого 

шийного хребця [2]. 

Баранина і козлятина I категорiї: м‘язи розвиненi задовільно, остисті 

відростки хребцiв в областi спини i холки трохи виступають, пiдшкiрний жир 

покриває тонким шаром тушку на спинi та злегка на попереку; на ребрах, в 

областi крижiв i тазу допускаються просвiтлення. 

Баранина і козлятина II категорії: м‘язи розвиненi слабо, кістки помiтно 

виступають, на поверхнi тушi мiсцями є незначнi жирові вiдкладення у виглядi 

тонкого шару, якi можуть бути i вiдсутнiми. 

Баранину чи козлятину, що має показники вгодованості нижчi вимог, 

встановлених стандартом, вiдносять до виснаженої. Баранину й козлятину 

випускають в реалізацію цiлими тушами з хвостами (за винятком курдючних 

овець), не вiддiленими нiжками (без путового суглоба), з наявністю в серединi 

туш нирок i жиру, що їх оточує. Проте для реалiзацiї можуть допускатися 

баранячi й козлинi тушi без хвоста i нiжок, а для промислової переробки — без 

наявностi нирок i оточуючого їх жиру. На тушах, що випускають в реалiзацiю, 

промислову переробку чи зберiгання, не допускається наявностi залишкiв 

ввутрішніх органiв, згустків кровi, бахромок, забруднень. На заморожених 

тушах, крiм того, не допускається наявностi льоду й снiгу. Тушi не повиннi 

мати пошкоджень поверхнi, синцiв. допускається наявнiсть зачисток i зривiв 

пiдшкiрного жиру на площi, що не перевищує 10 % поверхнi тушi. Таке м‘ясо 

використовується для промислової переробки в харчових цiлях або 

допускається до використання на пiдприємствах громадського харчування. 

М‘ясо всіх видiв забiйних тварин, яке поступає на промислову переробку та у 

торгiвлю повинно пройти ветеринарно-санiтарну експертизу i мати вiдбитки 

спецiальних клейм [3]. 

За термiчним станом м‘ясо забiйних тварин поділяється на парне, 

остигле, охолоджене, морожене i розморожене. Парне м‘ясо — це м‘ясо, 

одержане пiсля забою тварини i до початку обвалки пройшло не бiльше години. 

Температура такого м‘яса бiля +37 °С. Таке м‘ясо є кращою сировиною для 

виробництва сосисок i варених ковбас, яка забезпечує високий вихід i високу 

якiсть продукцiї. Остигле м‘ясо — це мя‘со, отримане через 12 годин пiсля 

забою. Температура в товщi м‘язiв повинна бути не вище +25 °С, практично 

температура оточуючого повiтря. Таке м‘ясо має менш виражену волого 

утримуючу здатнiсть. Охолодженим вважається м‘ясо, пiддане охолодженню 

до температури в товщi м‘язiв від 0 °С до 4 °С. Таке м‘ясо є доброю сировиною 

для виробництва ковбас. Переохолоджене м‘ясо з температурою не вище -1,5 

°С i не нижче -3 °С дозволяє зберегти якiсть охолодженого м‘яса для 

споживання i промислової переробки. Морожене м‘ясо – це м‘ясо, пiддане 

заморожуванню, що має температуру в товщi м‘язiв не вище -6 °С. 
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Розморожене м‘ясо (дефростоване) – після вiдтаювання мороженого м‘яса до 

температури в товщi м‘язiв до +1 °С. Таке м‘ясо при розморожуваннi втрачає 

цiнний поживний м‘ясний сiк, внаслiдок чого поступається своєю якiстю перед 

парним та охолодженим м‘ясом. 

М‘ясо в тушах, пiвтушах, четвертинах, вiдрубах повинно вiдповiдати 

вимогам дiючої нормативної документації (технологічні iнструкції, ДСТУ, ТУ, 

ветеринарно-санітарні правила тощо). 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА  

ФІЗІОЛОГІЧНА ДІЯ КАВИ 

 

Кава має складний хімічний склад, приблизно дві тисячі хімічних 

речовин, які в сукупності визначають її відмінний аромат і смак. Сире кавове 

зерно містить жири, білки, воду, мінеральні солі, мікотоксини, різні 

водорозчинні й нерозчинні речовини. Обсмажені кавові зерна втрачають 

більшу частину води (її вміст зменшується з 11 до 3 %), а їх хімічний склад 

змінюється залежно від ступеня й тривалості смаження. Він являє собою 

широкий діапазон компонентів. Вміст вологи в сирій каві відіграє важливу роль 

при її експорті та імпорті, тому що всі розрахунки проводяться на основі 

показника вологості. Сирі зерна кави відносяться до групи продуктів, що 

володіють капілярно-пористою колоїдною структурою. Вміст води в сирих 

зернах кави згідно норми, прийнятої Міжнародною організацією кави, повинен 

становити 12±1 %. Залежно від умов зберігання й транспортування вологість 

сирої кави коливається в межах 9-14 %. Вміст водорозчинних екстрактивних 

речовин у різних видах і сортах сирої кави неоднаковий й становить приблизно 

20-29 %. Найменша кількість (19-20 %) міститься у вищих сортах кави виду 

Арабіка. Іноді в деяких сортах того чи іншого виду вміст екстрактивних 

речовин виходить за ці межі. Найчастіше це пов'язано з погодними умовами й 

способами первинної переробки зерен. У сирому кавовому зерні знаходиться 
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32-36 % екстрактивних речовин від загальної кількості сухих речовин, які 

стабільно зберігаються протягом 7 років і більше [1]. 

При вживанні кави найбільший вплив на організм людини виявляє 

алкалоїд кофеїну (C8H10N4O2) або 1,3,7-триметилксантин. Завдяки вмісту 

кофеїну кава виявляє сприятливий фізіологічний вплив на організм, підвищує 

загальний тонус і працездатність людини. Кофеїн входить до складу багатьох 

лікарських препаратів, що випускаються фармацевтичною промисловістю. Він 

позитивно впливає на підняття тонусу і працездатність людини, нормалізує 

роботу центральної нервової системи, підвищує роботу органів чуття, а в 

комплексі сприяє посиленню загального обміну речовин і життєдіяльності 

тканин, отже, помірне споживання кави корисне для тих, хто не страждає 

захворюваннями серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту. 

Однак підвищений вміст кофеїну в організмі людини виявляє на нього 

гнітючий вплив. При деяких захворюваннях кава з високим вмістом кофеїну 

протипоказана. Кофеїн перебуває у каві як у вільному стані, так і в з'єднанні з 

калієм і хлоргеновою кислотою у вигляді кофеїн-хлоргенового калію; у цьому 

випадку зв'язана форма кофеїну переважає [1]. 

Як правило, більш високі сорти кави відрізняються зниженим вмістом 

кофеїну, а низькосортні мають до 3,2 % кофеїну, наприклад, африканський вид 

Робуста. Різні види кави характеризуються наступним вмістом кофеїну (% у 

перерахуванні на суху речовину ): Аравійська 0,6-1,2; Робуста 1,8-3,0; 

Ліберійська 1,2-1,5. Вміст у каві кофеїну в значній мірі визначає його споживні 

властивості й ринкові сегменти в товарній групі. Під час зберігання зерен кави 

за оптимальних умов вміст кофеїну практично залишається стабільним. З 

алкалоїдів, крім кофеїну, в зернах сирої кави міститься 0,24-1,2 % тригонелліна 

(C7H7NO2 метилбетаін-нікотинова кислота), що не володіє фізіологічною 

активністю. При обсмажуванні він розпадається з утворенням піридину, що 

бере участь у формуванні смакових властивостей готової кави [1]. 

Крім цього, у каві присутні теобромін − 1,85 мг % і тофілін − 0,62 мг %. 

Наявність білкових речовин специфічна для ботанічних видів і окремих сортів 

кави. Їх вміст може коливатися від 9 до 19,2 %. У сирій каві трьох основних 

різновидів − Арабіка, Робуста й Ліберика − білкові речовини містяться майже в 

однаковій кількості. У процесі зберігання загальна кількість білкових речовин 

не змінюється, але збільшується маса фракції водорозчинних білків. Крім 

білків, в зернах кави знаходиться значна кількість амінокислот, які відіграють 

відповідну роль у створенні органолептичних властивостей продукту під час 

обсмажування. Ф. Г. Нахмедов досліджував амінокислотний склад сирої кави за 

допомогою рідинної іонообмінної хроматографії. Відповідно до його 

досліджень, у каві виявлено 18 амінокислот (вільних і зв'язаних у білках, у 

числі яких усі незамінні). У цілому встановлено, що склад амінокислот кави 

виду Арабіка, Каніфора й Ліберика практично однаковий, а їх вміст помітно 

різниться між собою, що пояснюється умовами виростання. У складі азотистих 

речовин у каві виявлено 20 вільних амінокислот, кількість яких при зберіганні 

кави практично не змінюється [2]. 
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Встановлено, що кава вищого сорту відрізняється більш високим вмістом 
амінокислот (до 923 мг %) у порівнянні з кавою першого й другого сортів (до 
480 мг %). Вміст жиру у кавових зернах піддається істотним міжвидовим і 
внутрішньовидовим коливанням (9,4-18 %). Найнижчий вміст жиру в 
індійських сортах кави. Відмінною рисою кавового масла є високий вміст 
детерпенових ефірів. У кавовій олії на частку жирних ненасичених кислот 
доводиться більше половини − 51-57 % від вмісту загального жиру, у їхньому 
числі переважають лінолева кислота 37-45 %. Кількісний склад жирних кислот 
у кавовій олії із зерен кави різних видів і різновидів ідентичний. На смакові 
властивості кави істотний вплив здійснюють вуглеводи (сахароза 4-12 %, 
моносахариди 0,2-0,65 %, клітковина 32,5-33,5 %,). Вони є попередниками 
смакових і ароматичних речовин обсмаженої кави. Вміст цукрів у процесі 
зберігання кави знижується незначно, найбільша їх кількість міститься у каві 
Арабіка. Клітковина, складова 1/3 сухої речовини кавових зерен, є одним з 
найбільш стабільних компонентів. Вміст у каві дубильних речовин обумовлює 
гіркота кавового напою. Ці сполуки представлені таніном, катехіном і 
хлорогеновими кислотами, які становлять основну частину фенольних сполук 
кави. Вони надають каві слабокислий і злегка терпкий смак. У каві Робуста 
фенольних сполук більше, ніж у каві Арабіка. У складі мінеральних речовин 
домінують (мг): калій − до 1600, кальцій − 100-150, фосфор − 200-250, а також 
магній, натрій, залізо − усього до 40 мікроелементів. У каві виявлені вітаміни: 
тіамін (В1), рибофлавін (В2), пантотенова кислота, нікотинова кислота (РР), 
пирідоксин (В6), цианкобаламін (В12), токоферол (Е). Енергетична цінність кави 
119-223 ккал, або 498-933 кДж. У процесі обсмажування загальна кількість 
розчинних речовин, що містяться в каві, помітно знижується, в основному за 
рахунок цукрів, що карамелізуються при високій температурі і вступають у 
з'єднання з амінокислотами при утворенні меланоідинів, які разом з карамеллю 
обумовлюють коричневе забарвлення смаженої кави. Знижується вміст 
нерозчинних полісахаридів −клітковини й пентозанів. При високій температурі 
обсмажування відбувається незначна сублімація кофеїну, однак, його вміст в 
обсмажених зернах може бути трохи вище, ніж у сирій каві через зниження 
вологості й збільшення частки сухих речовин. Вітаміни, що містяться в сирій 
каві, у процесі обсмажування зерен порівняно стійко зберігаються й переходять 
у напій. Що стосується кави як напою, то її харчова цінність наступна: в 100 г 
напою без цукру міститься: білків − 0,2 г; жирів − 0,6 г; вуглеводів − 0,1 г; 
кальцію − 5 мг; вітаміну РР − 0,6 мг; калію − до 9 мг; фосфору − 7 мг; заліза − 2 
мг. Харчової цінності кава практично не має, хоча і містить білок. Стограмова 
чашка напою складає всього 9 кілокалорій. Однак як джерело мінеральних 
речовин, в основному калію, кава відіграє немаловажну роль. Також важливе 
значення кава як носій вітаміну Р має для зміцнення кровоносних судин. Чашка 
кави містить 20 % добової потреби організму в цьому вітаміні [2]. 

Необхідно відзначити, що до складу кави входить і бензопірен, який у 
великих дозах у комбінації з кофеїном може негативно впливати на організм. А 
також, при надмірнім споживанні кави, він може викликати подразнення 
слизової оболонки шлунку й кишковика, порушувати нормальний сон. Кава 
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виявляє стимулюючу й підкріплювальну дію на більшість фізіологічних проявів 
людини. Насамперед, вона використовується як смаковий збудливий напій. 
Незалежно від характеру, статі й кольору шкіри, дві третини населення землі 
п'ють каву саме із цих причин. Приймання напою, що містить кофеїн, є свого 
роду прийманням дуже малої дози ліків, що стимулює й підтримує діяльність 
усіх життєво важливих функцій людини.  

Таким чином, складний хімічний склад кави в остаточному підсумку 
обумовлює його смак і аромат. Не останнє місце відіграє технологія 
виробництва кави, у результаті якої й визначається вміст різних речовин у 
кавовім зерні. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТИЧНИХ МАС 

 

Відомо, що склад пластичних мас та традиційних матеріалів з металів 

мають суттєві відмінності. Тому для їх переробки використовується 

спеціалізована переробна техніка. Під час виготовлення матеріалів-

термопластів можна відзначити спеціальні властивості, що підвищують 

міцність виробів з даних пластмас [1].  

Залежно від стану зв'язуючої речовини (полімеру) при високій 

температурі та її походження методи переробки пластичних мас у готову 

продукцію поділяють на п‘ять груп [1]. 

До першої з них відносять переробку у в'язкотекучому стані, під час якого 

формування виробів із литтєвих і пресувальних композицій проводиться 

такими способами, як пресування, лиття під тиском, екструзія, каландрування. 

Друга група включає переробку у високоеластичному стані, за якої формування 

виробів з підігрітих листів та труб відбувається пневматичними методами, 

наприклад, вакуум-формуванням, видуванням і гарячим штампуванням. До 

третьої групи входять методи переробки пластмас у твердому стані, а саме: 

механічна обробка на верстатах (вирізання, вирубне штампування, 

висвердлювання, виточування та ін.). Четверта група – виготовлення 

пластмасових виробів з рідкого мономера. Даний метод називають також 

хімічним формуванням. В п‘яту групу включають інші специфічні методи 

переробки: спікання, зварювання, склеювання та деякі інші [1].  

Вибір конкретного методу переробки напряму залежить від характеру 
змін пластмаси при дії високих температур (оборотні або необоротні). Оборотні 

https://otherreferats.allbest.ru/
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пластмаси (термопласти) підлягають переробці будь-яким з вищезазначених 
методів пластичної деформації (екструзією, литтям під тиском та ін.), а 
необоротні пластмаси (термореактивні) в більшості випадків переробляють  
виключно методом гарячого пресування [1].  

Для одержання листів, пластин і плівок із деяких термопластів 
використовують метод каландрування. Під час цього процесу полімер разом з 
пластифікатором і барвником вальцюють, потім пропускають через каландр, 
який має в своєму складі кілька пар валів, що розташовані горизонтально один 
над одним. Таким способом виготовляють, наприклад, плівковий пластикат для 
пакетів, клейонок, плащів із полівінілхлориду, сополімери вінілхлориду, 
механічно міцні полістироли [2].  

Формування пластмас гарячим пресуванням відбувається таким чином: 
матеріали поміщають у прес-форму, що нагрівається електрикою чи парою до 
температури 160-185 °С. Пресування відбувається при такій температурі і під 
тиском 150-350 кг/см

2
 [2]. 

Прес-порошок, нагрітий до даної температури, розм'якшується і під 
тиском проникає в порожнини нагрітої замкнутої прес-форми до моменту 
переходу прес-матеріалу в твердий агрегатний стан. Такого стану пластмаса 
досягає під час витримки прес-форми під пресом протягом кількох хвилин (від 
20 с до 1 хв. на 1 мм товщини готового виробу). По закінченні процесу 
пресування прес-форму відкривають і витягують повністю сформований 
гарячий виріб, що вже не піддається розм‘якшенню [3]. 

Таким чином, можна сказати, що сучасних методів переробки пластичних 
мас є досить багато, і всі вони різними способами підвищують механічні 
властивості та зменшують кількість недоліків матеріалів, що переробляються. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  

ЯКОСТІ ШОКОЛАДУ 
 
В наш час дуже великою популярністю користуються шоколадні вироби. 

їх люблять їсти як діти, так і дорослі. На сьогодні існує безліч виробників 
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шоколаду, а його асортимент неможливо перерахувати відразу.  
Шоколад – це кондитерський виріб, що складається з шоколадної маси, 

начинки чи без неї, відформований у вигляді плиток, батонів або фігур різних 
обрисів [1]. Шоколад виготовляють шляхом перероблення какао-бобів з цукром 
з додаванням або без додавання ароматичних і смакових речовин. 

Люди споживають шоколад у різному вигляді – шоколадки, цукерки, 
батончики та багато іншого. Але сьогодні часто трапляється підроблення 
шоколаду. Задля того, щоб зекономити на виробництві, виробники шоколаду 
можуть не дотримуватись технології виробництва або використовують 
різноманітні замінники.  

Виробництво шоколаду характеризується високим ступенем механізації і 
складається з первинної обробки какао-бобів, приготування шоколадної маси та 
формування шоколаду [3]. 

Для зниження витрат на сировину у шоколадному виробництві можуть 

використовувати продукти перероблювання фруктів, ягід, сої, напівфабрикат з 

обсмаженого жита, олію виноградну, гарбузову, із зародків пшениці, водно-

спиртовий розчин рослинних антиоксидантів, з різних ароматичних рослин, 

природні ароматизатори з дикорослих прянощів [1]. 

Згідно директиви № 2000/36/ЕС у виробництві шоколаду допускається 

заміна до 5 % какао-масла іншим рослинним жиром. Урядові кола Іспанії та 

Італії вважають такий шоколад замінником справжнього шоколаду [1]. 

Якість шоколаду оцінюється наступними показниками: 

– харчовою і біологічною цінністю; 

– органолептичними; 

– фізико-хімічними; 

Однією із вимог до якості шоколаду є його пакування. Первинне 

пакування шоколаду повинно захищати продукт від зволоження, окислення, 

втрати аромату або набуття стороннього запаху, а вторинна – із жорсткого 

матеріалу, наприклад, картону захищає продукт від механічних пошкоджень 

[2].  

Фасування шоколаду відбувається у пачках або коробках з картону, 

полімерних матеріалів. 

Компанія «Крафт-Фудз» запропонувала нову герметичну обгортку (flow-

рагк) для всіх різновидів шоколаду Мілка. Це упакування можна відкривати й 

закривати декілька разів під час споживання шоколаду, що забезпечує 

збереження свіжості, аромату та смаку продукту [2]. 

Форма шоколаду правильна, з чітким рисунком, без деформації, плитки 

цілі. Поверхня виробів блискуча, без сіруватого нальоту і плям, в шоколаді з 

додаванням та пористому допускається нерівна поверхня плитки. Консистенція 

шоколаду при температурі 16-18 °С тверда. Структура однорідна, для 

пористого – пориста, великі добавки повинні бути рівномірно розподілені в 

шоколадній масі. Смак шоколаду солодкий, з приємною гіркуватість, аромат 

властивий, ясно виражений [3]. 

Під час органолептичної оцінки шоколаду звертають увагу на 

температуру виробу. Дослідження проводять при температурі 18±3 °С. Eсі 
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проби слід оцінювати при однаковій температурі. При порушенні цих умов 

будуть одержані різні результати дослідження. 

Фізіологічна цінність шоколаду визначається наявністю фізіологічно 

активних речовин (теоброміну, кофеїну і дубильних речовин), що стимулюють 

діяльність організму людини. Так, шоколад містить фенілетиламін (С8Н11N), 

триптофан – речовини, які впливають на емоційні центри мозку та утворюють в 

організмі почуття закоханості, тирамін (НО-С6Н4-СН2-СН2-NН2) – підвищує 

кров'яний тиск, впливає на процеси збудження і гальмування в нервовій системі [4]. 

З фізико-хімічних показників відповідно до ДСТУ нормуються ступінь 

подрібнення, масова частка начинки, а також золи, що не розчинна у розчині 

соляної кислоти. Ступінь подрібнення шоколаду зазвичай має становити не 

менше, як 92 %, десертного з добавками – 96 і десертного без добавок – 97 %. 

Мінімальна масова частка начинки для шоколаду у вигляді батонів – 35 %, а 

шоколаду масою нетто понад 50 г – 20 %. Обмежується масова частка золи, 

нерозчинної у 10 %-му розчині соляної кислоти, до 0,1 %. 

Масова частка вологи в шоколаді та какао-порошку визначають 

арбітражним методом – висушуванням наважки при температурі 130 ± 2 °С. 

вироби масою 3-5 г, ретельно розтерті і перемішані, зважують на аналітичних 

вагах із точністю до 0,001 г у заздалегідь підготовлені бюкси. Висушування 

шоколаду і какао-порошку здійснюють без піску. Наважку з відкритою 

кришкою висушують протягом 50 хв., після чого охолоджують в ексикаторі 15-

20 хв. і зважують.  

Частка цукру в шоколаді становить приблизно від 26 до 57 %, жиру – від 

31 до 37 %, какао тертого – від 9 до 57 %. Енергетична цінність шоколаду 

досить висока – до 560 ккал на 100 г продукту. Склад какао-бобів (какао-масло, 

теобромін, ароматичні речовини) забезпечує шоколаду дуже приємний, 

гармонійний смак та аромат, інтенсивність яких повністю залежить від якості 

какао-бобів, сорту, співвідношення какао тертого і какао-масла, якості обробки 

шоколадної маси тощо. Цукор пом'якшує властивий какао гіркий смак, какао-

масло зменшує в'язкість шоколаду і забезпечує йому ніжний смак, шоколад 

набуває властивості відливатись у форми та приймати після охолодження 

характерну структуру [1]. 

Отже, знаючи всі ці показники та дослідивши їх, можна визначити, чи 

дотримуються виробники зазначених державою стандартів.  

 

Список використаної літератури: 
1. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Товарознавство цукру, меду та 

кондитерських виробів : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 308 с. 
2. Товарознавство. Продовольчі товари : навч. посіб. / Байдакова Л.І. та 

ін. Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. 104-109 с. 
3. Лашно Н.П., Теплова Я.М. Порівняння фізико-хімічних показників 

якості шоколаду та солодкої плитки. URL : http://sites.znu.edu.ua 
Ьйр://зі1ез.2пи.ес1и.иа 

4. Притульська Н.В. та ін. Продовольчі товари : лабораторний практикум. 
Київ, 2007. 189-191 с.  



149 

Рибачок Дмитро Юрійович 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДЕРЕВИННИХ ВІДХОДІВ І 

ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ 

 

Композиційний матеріал – неоднорідний суцільний матеріал, що 

складається з двох або більше компонентів, серед яких можна виділити 

армуючі елементи, що забезпечують необхідні механічні характеристики 

матеріалу, і матрицю, що забезпечує спільну роботу армуючих елементів. 

Одним із перспективних напрямків виготовлення композиційних 

матеріалів на основі деревинних відходів є використання термопластичних 

полімерів. Важливим чинником, який впливає на фізико-механічні властивості 

матеріалу, є метод виготовлення. 

З утворенням значного обсягу деревинних і полімерних відходів постає 

питання їх утилізації. Одним із способів вирішення цієї проблеми є 

використання їх як сировини для виготовлення деревинно-полімерних 

матеріалів (ДПМ). Такі композити можуть оптимально в собі поєднувати 

міцнісні й інші позитивні властивості деревини з хімічною стійкістю, 

формостійкістю і хорошими технологічними властивостями полімерів. 

Одним із поширених методів композиційних матеріалів є екструзія. 

Екструзія – це неперервний метод формування виробів, який полягає в 

перетисканні суміші термопласту з деревинними частинками через профільний 

отвір відповідної конфігурації з наступною фіксацією форми виробу. 

Основні стадії процесу екструзії, які впливають на формування 

композиційних матеріалів, – це: завантаження матеріалу та його 

транспортування; топлення матеріалу; дозування суміші; перетискання через 

профільний отвір; охолодження та формування кінцевого продукту. Залежно 

від конфігурації профільного отвору і робочого органу розрізняють методи: 

плунжерної, черв'ячної, дискової й комбінованої екструзії. Основним і 

найбільш масовим методом є метод черв'ячної екструзії . 

В екструзійному апараті виділяють три основних зони в напрямку руху 

матеріального потоку: 1) зона завантаження; 2) зона топлення; 3) зона 

дозування. Довжина кожної зони є непостійною, залежить від 

гранулометричного складу і теплофізичних характеристик сировини. 

У зоні завантаження відбувається прийом із завантажувального бункера і 

його переміщення в напрямку зони топлення з одночасним ущільненням. У зоні 

стискання відбувається топлення термопласту, його ущільнення й подальше 

переміщення до зони дозування. У зоні дозування відбувається перемішування 

термопласту з деревинними частинками, його неперервне нагромадження на 

виході, внаслідок чого розвивається тиск, що зумовлює перетискання суміші 

через профільну головку.  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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Найпростішою групою методів виготовлення ДПМ є пресування у 

гідравлічних пресах, прес-автоматах, багатоповерхових пресах і роторних 

лініях. Попередньо змішана суміш термопласту і деревинних частинок 

надходить в прес-форму, в якій відбувається ущільнення матеріалу з 

подальшим його охолодженням. При цьому розрізняють такі методи: 

компресійного пресування, прямого відкритого пресування, холодного 

штампування, ливарного пресування. 

Компресійне пресування і пряме відкрите пресування полягає у 

формуванні виробів безпосередньо між матрицею і пуансоном. Нагрівання і 

ущільнення композиції відбувається у пресі, а охолодження і витримка за його 

межами. Тиск пресування становить 40-80 МПа для простих, до 120 МПа – для 

складних виробів, температура пресування залежить від виду термопласту. 

Наступним методом є холодне штампування. Холодне штампування 

полягає в отриманні напівфабрикату із суміші подрібненої деревини і 

термопласту, з якого вирізають заготовку відповідних розмірів, нагрівають і 

поміщають у форму між змикаючим пуансоном і матрицею. Формування 

виробів відбувається за тиску 0,05-2,0 МПа, залежно від використаного 

матеріалу, з якого виготовлений пуансон, а також конструкції матриці. 

Отримані вироби не потребують подальшого механічного оброблення, 

характеризуються точністю розмірів і високою якістю поверхні.  

Ливарне пресування – метод пресування, за якого попередньо 

розм'якшений в трансферному циліндрі матеріал за допомогою поршня 

подається в закриту прес-форму, де витримується при тиску 40-50 МПа до 

повного затвердіння.  

Метод термоформування об'єднує в собі такі способи виготовлення 

виробів: пневмо-, вакуум-формування, штампування, вільне видування. В 

основу методу покладено один і той самий спосіб перероблення: деревинно-

полімерну суміш, нагріту до температури розм'якшення термопласту, 

витягують у форму за допомогою тиску повітря чи механічного зусилля преса, 

або під дією розрідження. При цьому композиція набуває необхідної 

конфігурації і охолоджується.  

Порівняно з композиційними матеріалами на основі термореактивних 

клеїв, ДПМ мають такі переваги: низьке водопоглинання і розбухання, низька 

температура плавлення, нетоксичність, хімічна стійкість, низька ціна і 

можливість повторного використання.  

Властивості композицій визначаються умовами контакту полімер-

деревина, які залежать: від хімічної природи полі-меру, від технологічних 

режимів формування композицій (тиску, температури, часу пресування), так і 

від вмісту деревини в системі і властивостей компонентів (в'язкості розплаву 

полімерної матриці, розміру і форми частинок деревного наповнювача і 

термопластичного полімеру). 

Отож, кожен метод є по-своєму унікальний, незважаючи на те, що 

містить як позитивні, так і негативні чинники. Тому вибір оптимального методу 
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виготовлення композиційних матеріалів буде залежите від форми і розмірів 

виробів, сфери використання, сировини та інших параметрів. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КОНЬЯКУ 

 

Коньяк – міцний алкогольний напій з білих сортів винограду, один із 

видів бренді, бурштиново-золотистого кольору, який, згідно з міжнародним 

торговельним правом, походить від округи міста Коньяк в регіоні Нова 

Аквітанія у Франції. 

Назву «коньяк» пов'язано з регіоном походження і тому захищено 

законами контролю за походженням. Географічні межі місцевості, в якій 

допускається виробництво коньяку, технологія виробництва і сама назва чітко 

визначені, регламентовані і закріплені чисельними міжнародно визнаними 

законодавчими актами. Перші відомі сучасні законодавчі акти, що закріпили 

назву коньяку і регіони його виробництва – закон уряду Франції від 01 травня 

1909 року та його доповнення від 15 травня 1936 та 13 січня 1938. 

Коньяк має складний аромат з відтінками ванілі і м'яким гармонійним 

смаком, виготовляється з коньячного спирту, який отримують у результаті 

перегонки білих сухих виноградних вин з пізнішою витримкою в дубових 

діжках. Вміст спирту становить від 40 до 55 %об [2]. 

Як методи досліджень можуть використовуватися опитування споживачів 

коньяку, лабораторні фізико-хімічні і органолептичні дослідження. 

Для того, щоб переконатися в тому, що продукт має заявлену якість, 

треба знати, яким вимогам він повинний відповідати і яким чином можливо 

одержати достовірні докази цієї відповідності. Встановлення відповідності 

заданим вимогам поєднано з випробуваннями. Під випробуванням розуміється 

технічна операція, що полягає у визначенні однієї або декількох характеристик 

даної продукції відповідно до встановленої процедури за прийнятими 

правилами. 

Для визначення фізико-хімічних і органолептичних показників з партії 

продукції методом випадкового відбору роблять вибірку в кількості двох 

https://mozok.click/1756-ponyattya%20-pro-kompozicyn-materali.html
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пляшок будь-якої ємності (але загальний обсяг повинний бути не менше 1 

літра), оформляють акт відбору проб і передають на випробування в 

акредитовану лабораторію. У лабораторії вміст пляшок поєднується й 

аналізується.  

Напис на протоколі випробувань про те, що він характеризує тільки 

випробуваний зразок, не є випадковим, і це застереження завжди присутнє на 

протоколі випробувань, у якій би лабораторії їх не проводили. Дуже важливо 

правильно відібрати середню пробу, тому що результати випробувань зразка, 

що надійшов у лабораторію, потім експертом поширюються на всю партію. 

Оцінка якості алкогольної продукції містить у собі два важливих моменти 

– встановлення відповідності пропонованої продукції заявленому товарові, 

тобто ідентифікація продукції, і визначення показників споживних 

властивостей. Перелік контрольованих показників регламентується 

відповідними нормативними документами, що встановлюють правила 

приймання і методи аналізу за видами алкогольної продукції. 

Факт неякісної продукції виявляється вже на стадії оцінки за допомогою 

органів почуття. Органолептичний аналіз – це перший етап у процесі 

випробувань. 

Специфіка роботи в умовах ринкової економіки така, що контроль якості 

алкогольної продукції, прийняття рішень і оформлення необхідних документів 

повинні проводитися в гранично стиснутий термін, інакше фірми-

постачальники можуть необґрунтовано зазнавати збитків.  

Треба відзначити, що у зв'язку з цим проведення повноцінної 

органолептичної експертизи (за участю декількох кваліфікованих фахівців і 

дотриманням у повному обсязі вимог до організації і проведення дегустації) 

практично неможливе. Тому суб'єктивна органолептична оцінка завжди 

повинна підтверджуватися результатами інструментальних методів досліджень. 

Використання інструментальних методів випробувань дає можливість, 

по-перше, об‘єктивізувати органолептичну оцінку, по-друге, документувати 

результати випробувань, по-третє, перевірити отримані результати в 

незалежних лабораторіях. 

Фізико-хімічні показники коньяків повинні відповідати вимогам 

державного стандарту. Методи випробувань включають визначення наступних 

показників: етилового спирту, цукрів, метилового спирту, заліза і міді. Вміст їх 

має визначені допуски. За органолептичними показниками коньяки повинні 

бути прозорими, без сторонніх включень, без стороннього присмаку і запаху, за 

кольором – від світло-золотавого до темно-бурштинового з золотавим 

відтінком. Наявність зеленого відтінку в коньяку свідчить про підвищений 

вміст у ньому заліза. 

За смаковими якостями коньяки можна розділити на три групи: 

– з сильним ароматом, ванільними тонами, підвищеної екстрактивності 

(вірменські, азербайджанські, дагестанські); 

– менш екстрактивні, із квітковими тонами (грузинські, краснодарські); 
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– більш гармонійні, з тонким ванільним ароматом, своєрідним букетом 

(українські і молдавські). 

Після фізико-хімічного аналізу коньяки поділяють на такі групи: 

Ординарні коньяки. У цю групу входять коньяки наступних найменувань: 

«три зірочки» (витримка не менше 3 років), «п'ять зірочок» (витримка не менше 

5 років), коньяки спеціальних найменувань (витримка не менше 4 років). Вміст 

спирту в цих коньяках 40-42 %, вміст цукру від 0,7 до 1,5 %.  

Марочні коньяки. Коньячні спирти для цих коньяків витримують у 

дубових бочках не менше 6 років. У цій групі класифіковані наступні коньяки: 

КВ – витримані (термін витримки не менше 6 років), КВВК – витримані вищого 

якості (термін витримки не менше 8 років), КС – старі (термін витримки не 

менше 10 років). Вміст спирту в цих коньяках – 42-57 %, вміст цукру – 0,7-2,5 %. 

Колекційні коньяки. До цієї групи відносяться готові марочні коньяки, 

витримуються додатково в дубових бочках або бутах не менш 3 років [1]. 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ВПЛИВ НА ЗДОРОВ`Я ТА ХАРЧОВА 

ЦІННІСТЬ ЧАЮ 

 

Хімічний склад чаю залежить від сорту чайної рослини, умов його 

вирощування, часу збору та інших чинників. Середній хімічний склад чорного 

байхового чаю такий (%): вода – 8,5; білки – 20,0; моно- і дисахариди – 4,0; 

клітковина – 11,0; мінеральні речовини – 5,5; органічні кислоти (у перерахунку 

на яблучну кислоту) – 1,2. Крім того, в чаї містяться фенольні сполуки, ефірні 

масла, алкалоїди, вітаміни, пігменти, пектинові речовини і ферменти. 

Якість чайного напою оцінюється вмістом в ньому водорозчинних 

екстрактних речовин, який залежно від виду чаю і його сорту змінюється від 28 

до 35 %. Чим вищий сорту чаю, тим більший в ньому вміст водорозчинних 

екстрактних речовин. 

В процесі отримання чаю окремі складові чайної рослини зазнають змін. 

Чайний листок містить 75-80 % вологи, тоді як вологість зеленого і чорного 

байхового чаю складає 7-8 %, а плиткового чорного і зеленого чаю у вигляді 

цеглин – відповідно 9 і 12 %. 

Найважливішою групою речовин, що містяться в чайному листку і чаї і 

визначає його особливості як напою, є фенольні сполуки, представлені 

танінокатехіновою сумішшю. Вміст цих сполук досягає 25-30 % у перерахунку 

http://referatu.com.ua/referats
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на суху масу чайного листка, причому основну кількість (до 70 %) складають 

катехіни. Катехіни укріплюють стінки кровоносних капілярів, знижуючи їх 

проникність і збільшуючи еластичність, володіють судинорозширювальною 

дією. Накопичення катехінів відбувається в бруньках і першому листку чайної 

рослини, особливо в середині літа, тому ця сировина є найбільш цінною для 

виробництва чорного чаю. При ферментативному окисленні фенольних сполук, 

в першу чергу катехінів, під дією поліфенолоксидази і пероксидази 

утворюються речовини, що надають приємного слабов‘яжучого смаку, 

терпкості і яскравого кольору чайному напою. 

Вітамін Р, що міститься в чайному настої, сприяє кращому засвоєнню 

вітаміну С і його накопиченню в організмі. Обидва ці вітаміни виконують 

функцію антиоксидантів, зв‘язуючи вільні радикали в організмі людини. 

Продукти окислення фенольних сполук володіють набагато меншою Р-

вітамінною активністю. В цьому відношенні найбільш цінний зелений чай, в 

якому вміст катехінів вищий, ніж в чорному. Вміст катехінів (мг/г сухої маси) в 

зеленому чаї складає 110-220, в чорному – 25-80 [1]. 

У чайному настої міститься чимало корисних речовин, більшість з яких 

не руйнується навіть у гарячій воді.  

У чаї міститься багато корисних мікроелементів, починаючи з кальцію і 

фтору. Кілька чашок хорошого чаю цілком здатні заповнити добову норму. 

З неочевидних переваг – зміцнення зубної емалі. Фтор в складі чаю 

забезпечує її міцність. 

У поєднанні з кальцієм фтор покращує стан кісток і суглобів, а, значить, 

скорочує ризик розвитку остеопорозу. 

Кофеїн, який міститься в чорному чаї, має підбадьорливий і тонізуючий 

ефект. Саме тому багатьох ароматна чашка бадьорить більше ранкового 

еспресо. В процесі підвищується концентрація і продуктивність. Це особливо 

важливо в складні робочі дні. 

Алкалоїди в складі чаю при регулярному вживанні в невеликих 

кількостях позитивно впливають на нервову систему. Чай допомагає 

заспокоїтися, а, отже, тверезо приймати важливі рішення. 

Дубильні речовини активізують вироблення жовчі, відновлюють роботу 

харчової системи, допомагають при незначних розладах і переїданні. 

Ще один неочевидний плюс – наявність в чайному листі білка. Гарячий 

запашний напій здатний на деякий час позбавити від почуття голоду. 

Чай з невеликою кількістю цукру і меду забезпечує організм вітаміном В. 

Він також стимулює мозкову діяльність і бадьорить. 

Регулярне вживання чаю нормалізує обмін речовин. 

Теплий напій відновлює теплорегуляційні процеси, допомагає зігрітися, 

підсилює потовиділення. Тому чай дійсно допомагає під час застуди та сприяє 

швидкому одужанню [2]. 

Однак, все це стосується виключно якісного чаю, без зайвих хімічних 

домішок, смакових наповнювачів і штучних ароматизаторів. 
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Чай має і свої недоліки. На щастя, більшість проблем проявляється тільки 

при надмірному і систематичному вживанні занадто міцного напою, а це 

практикують далеко не всі. 

Будь-які напої з кофеїном можуть небажано вплинути на нервову 

систему. Не варто зловживати чаєм людям з безсонням чи іншими розладами. 

При лікуванні препаратами обов'язково слід з'ясувати, як вони поєднуються з 

чаєм. Можливо, краще тимчасово замінити його трав'яними настоями. 

Чай підвищує тиск, тому протипоказаний після інсульту або інфаркту. 

Він розширює судини та іноді викликає прискорене серцебиття. Варто 

проявляти обережність й людям з виразкою шлунку або підвищеним 

виділенням шлункового соку. Нарешті, завжди потрібно враховувати 

індивідуальні особливості свого організму [3]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ М'ЯСНИХ ТА М'ЯСОМІСТКИХ 

НАПІВКОПЧЕНИХ КОВБАС З М'ЯСОМ ПТИЦІ 

 

М'ясо птиці дозволило розширити асортимент напівкопчених м‘ясних 

виробів, яка дозволяє випускати дану продукцію у вигляді м'ясних та 

м'ясомістких ковбас. 

Особливістю останніх є зменшена частки в рецептурі м'яса та більш 

широке використання нем'ясних білково вмістних наповнювачів. 

З урахуванням того, що куряче м'ясо за комплексом технологічних, 

структурно-механічних показників і збалансованістю амінокислотного складу 

білків поступається традиційним видам м'яса, важливим стає раціональний 

підбір рецептурних компонентів для забезпечення якісних характеристик 

нового асортименту напівкопчених ковбас вищого, першого та другого сортів і 

м'ясомістких напівкопчених ковбас першого та другого сортів. 

Ця продукція за фізико-хімічними показниками повинна відповідати 

вимогам «Мінімальних специфікацій якості продуктів тваринного 

походження». 

https://studopedia.org/6-21656.html
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Однак, в наслідок відсутності діючих стандартів на м'ясомісткі 

напівкопчені ковбаси, питання щодо реального регламентування показників 

якості м'ясомістких напівкопчених ковбас з м'яса птиці лишається відкритим та 

потребує подальших досліджень. 

Проблематика даної роботи полягає в тому, що існуючі вимоги занадто 

розмито регламентують обмежувальну частину відносно фізико-хімічних 

характеристик ковбасних виробів. 

Так, для ковбас напівкопчених м'ясної групи вміст білку повинен 

становити не менше 13 %, жиру не більше 50 %, вологи, в залежності від 

сортності, не більше 50, 53 і 55 % відповідно, крохмалю в першому і другому 

сорті 4,5, 5 %. 

Для ковбас м'ясомістких першого та другого сортів вміст білку не менше 

9 і 8 %, жиру в першому сорті до 50 % (у другому не нормується), вміст вологи 

не більше 65 і 68 %, що практично наближає дану групу за вмістом вологи до 

вареної групи ковбас, крохмалю до 8 % [1]. 

Метою досліджень було поставлене завдання провести порівняльну 

оцінку ковбасних виробів розробленого нового асортименту напівкопчених 

ковбас з м'яса птиці з використанням молочної сироватки, свинячої та курячої 

шкури та пшеничних зародків. Визначити вплив зародків пшениці і білкових 

поліпшувачів на амінокислотний склад та фізико-хімічні показники 

розроблених напівкопчених ковбас. 

В якості основної сировини рецептур використовували свинину 

напівжирну, біле і червоне куряче м'ясо, комбінований рослинно-білковий 

стабілізатор на основі свинячої та курячої шкурки, пшеничних зародків та води 

у співвідношенні 1:1:4, молочну сироватку, зародки пшеничні. 

В процесі досліджень вивчались хіміко-технологічні показники сировини 

і готових ковбас за стандартними методиками та визначався їх амінокислотний 

склад. 

В табл. 1 представлено рецептурний склад та хіміко-технологічні 

показники напівкопчених ковбас з різним складом нем'ясної сировини в 

рецептурі.  

З даних табл. 1 видно, що рецептури V…VІІІ не містять традиційної 

м'ясної сировини, причому в рецептурах V і VІІ частка м'яса птиці не 

перевищує 55 %. Це дозволяє віднести дані рецептури до ковбас напівкопчених 

м'ясомістких. 

Всі інші рецептури за вмістом в основній рецептурі власне м'яса 

відносяться до ковбас напівкопчених. 

В процесі виробництва стадія підсушування ковбас після варіння не 

проводилась. Однак склад рецептур І, ІІ, ІІІ дозволяє і в таких умовах віднести 

їх до ковбас напівкопчених першого сорту за показником вологовмісту. 
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Таблиця 1 – Рецептури напівкопчених ковбас з м‘яса птиці та їх хіміко-
технологічні показники [2] 

Основна сировина Рецептури ковбас напівкопчених  

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 

Стегно куряче 19 19 19 19 35 45 34 49 

Філе куряче 30 34 36 39 20 20 18 18 

Свинина напівжирна 42 42 42 42 - - - - 

Сало хребтове - - - - 15 15 15 15 

Комбінований 
рослинно-білковий 
стабілізатор 

- - - - 25 15 30 15 

Суха молочна 
сироватка 

5 3 3 - 5 5 3 3 

Зародки пшениці 4 2 - - - - - - 

Хіміко-технологічні показники зразків ковбас 

Вміст вологи, % 48,0 49,7 48,4 52,0 48.5 53,8 53,5 54,1 

Вміст білку 13,2 13,1 14,0 12,8 8,8 9,6 8,4 8,1 

Вміст жиру, % 35,1 34,2 34,3 32,4 33,6 33,4 33,0 33,5 

Вміст золи, % 3,4 2,8 2,75 2,6 3,6 3,2 3,1 3,3 

Пластичність, см2·г/кг 15,9 14,6 19,6 26,1 12,3 8,5 10,3 12,9 

ВЗЗа, % 97,6 94,4 98,4 95,6 97,6 87,4 96,4 95,6 

 
Рецептури ковбас за варіантами VІ і VІІІ за вмістом вологи можуть бути 

віднесені до ковбас другого сорту, однак за вмістом білка в складі готових 
виробів не відповідають вимогам нормативів для напівкопчених ковбас 
м'ясного асортименту. Тому технологія їх виробництва потребує обов′язкового 
досушування з приведенням вологості ковбас до значень нижче 48% по вмісту 
вологи. В іншому випадку дані ковбаси будуть класифіковані як м'ясомісткі [3]. 

В табл. 2 представлено дані по відносній збалансованості напівкопчених 
ковбас за вмістом незамінних амінокислот, відповідно до еталонних значень 
ФАО/ВООЗ. 

Таблиця 2 – Відносний амінокислотний склад напівкопчених ковбас з 
м‘яса птиці 

Вид амінокислоти Значення СКОР, за варіантом, % 

І ІІ ІІІ ІV V VІ  VІІ  VІІІ 

Валін 99,7  99,6  104,6  104,7  93,0  92,9  83,0  94,5 

Ізолейцин 105,6  104,9  108,2  107,2  103,8  101,3  93,2  100,3 

Лейцин 109,2  108,7  110,1  109,4  107,7  109,1  99,4  106,9 

Лізин 148,2  151,1  156,7  158,2  127,4  134,9  120,7  140,1 

Метіонін 110,6  112,1  113,3  113,9  100,1  104,9  93,5  106,6 

Треонін 114,3  114,9  118,2  118,5  103,3  106,7  97,3  107,8 

Триптофан 144,7  146,4  148,1  149,5  140,4  145,1  122,6  147,8 

Фенілаланін 119,3  117,5  124,0  123,5  122,6  122,3  107,5  119,5 

Фенілаланін+Тирозин 121,8  122,2  105,2  117,2  121,8 122,2 105,3 117,2 

Метіонін+Цистин 102,5  102,7  99,8  113,4  102,5 102,7 99,7  113,4 

КРАС 19,25  19,8  15,95  17,63  19,19 22,04 19,15 20,94 

СКОРmax – СКОРmin 48,5  51,5  52,1  53,5  47,4  52,2  39,6  53,3 

Критерій А1 0,72  0,68  0,70  0,68  0,70  0,66  0,73  0,66 
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З даних табл. 2 видно, що за вмістом незамінних амінокислот м'ясомісткі 

ковбаси поступаються м'ясним. При цьому найбільш лімітованою 

амінокислотою є валін. 

Розбіжність між мінімальним і максимальним значенням СКОР ковбас 

м'ясомістких має кращі значення, ніж ковбаси з традиційними видами м'яса. 

За значенням КРАС, ковбаси з використанням традиційних видів м'яса 

мають кращі значення, ніж ковбасні вироби з використанням в якості м'ясної 

сировини м'яса птиці (виняток складають рецептури І і V, у яких значення 

КРАС майже ідентичне). 

Врахування сумарної вагомості критеріїв КРАС і СКОРmax – СКОРmin за 

критерієм А1 дозволяє визначити найкращими за збалансованістю 

амінокислотного складу розроблені рецептури номер І і ІІІ м'ясного 

асортименту напівкопчених ковбас і рецептури номер V і VІІ м'ясомісткого 

асортименту ковбас з м‘ясом птиці. 

Розроблені нові види напівкопчених ковбас з м‘яса птиці м'ясної і 

м'ясомісткої групи, які високі показники збалансованості амінокислотного 

складу. Визначено, що дана група ковбас може бути стандартизована як 

ковбаси першого сорту без проведення додаткового сушіння ковбас на стадії 

перед проведенням їх копчення, що дозволить отримати додатковий 

економічний ефект в процесі їх виробництва. 
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СПОЖИВЧІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВЗУТТЯ 

 

У наш час через зміни умов праці, побуту, відпочинку та культурно-

освітнього рівня споживачів їхні вимоги до різноманітності та якості взуття 

підвищуються.  

Споживачеві потрібне взуття не тільки повсякденне або домашнього 

використання, а й для виконання різних видів робіт, активного відпочинку, 
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занять спортом, а також вихідне, нарядне, з різними конструктивними 

особливостями, залежно від сезону року та кліматичних умов. 

Найважливішим завданням будь-якого виробника тієї чи іншої продукції 

є виготовлення якісного продукту та постійного підвищення його якості і 

споживних властивостей із зниженням його собівартості 

З огляду товарознавчого визначення взуття (взуття служить для захисту 

ніг людини від дії факторів зовнішнього середовища та повинно забезпечувати 

гарний зовнішній вигляд, зручність, комфорт в процесі експлуатації, 

очевидними є споживчі вартості: благо, потреби, корисність взуття як товару. 

Аналізуючи вітчизняний ринок взуття, виділяємо, що у кількісному 

виразі виробляє 120-140 млн. пар на рік, у грошовому – 1,5 млрд. доларів США 

[1]. Однак за споживчим рівнем Україна відстає від європейських країн. 

Середній показник споживання взуття на душу населення становить 2,7 пари, 

тоді як у Західній Європі – 6-8 пар. 

За офіційними даними, центрами української взуттєвої індустрії є Харків, 

Донецьк, Дніпро, Житомир, Львів, Кременчук, Кривий Ріг, а також м. Бровари 

Київської області, де виготовляють приблизно п‘яту частину вітчизняного 

взуття. 

Взуття, яке виходить на ринок з виробництва, повинне відповідати 

наступним вимогам: 

– експлуатаційні вимоги (розмір, повнота взуття, матеріал, з якого 

вироблено продукт, сезонність виробу); 

– функціональні вимоги (взуття повинно відповідати своєму 

призначенню, тобто захищати стопу від різних чинників зовнішнього 

середовища); 

– естетичні вимоги (відповідність взуття до сучасного стилю і моди);  

– вимоги довговічності (визначається термінами морального і фізичного 

зношування). 

Якість взуття – це сукупність його характеристик, що визначають 

здатність задовольняти встановлені й передбачувані потреби. В Україні згідно з 

наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 01 лютого 2005 р. № 28 (крім взуття дитячого, що 

підлягає обов‘язковій сертифікації в Україні, тобто взуття дитяче повинно мати 

сертифікат відповідності обов‘язковим вимогам нормативних документів, 

зазначених у цьому наказі) [2]. 

До факторів, що формують якість взуття, відносяться: 

– використовувані матеріали, у тому числі для верху та низу; 

– процес виробництва; 

– характер обробки країв зовнішніх деталей верху взуття; 

– правильність положення окремих деталей у взутті тощо. 

В експертній практиці найчастіше зустрічаються виробничі дефекти, 

пов‘язані з відклеюванням підошви або відривом каблуків. Рідше зустрічаються 

виробничі дефекти взуттєвих матеріалів: нестійкість фарбування шкіри, розрив 

матеріалу чи осипання покривного шару на деталях верху взуття тощо [3]. 
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Також споживачі звертаються з претензіями до якості збирання або 

конструктивних недоліків взуття. Критичні дефекти взуття, які є 

недопустимими (за наявності яких неможливе використання виробу за 

призначенням), визначаються міждержавним стандартом ГОСТ 28371-89, дія 

якого поширюється на дитяче, чоловіче й жіноче взуття модельне та 

повсякденне [4]. 

На жаль, сучасний стан вітчизняної взуттєвої промисловості переживає 

спад у виробництві. Це зумовлено нестабільною економікою країни та 

відсутністю підтримки легкої промисловості з боку уряду. Тому все частіше 

взуття імпортується з-за кордону.  
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ВЛАСТИВОСТІ ЕКЗОТИЧНИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ 

 

На нашій планеті є величезна кількість різноманітних порід деревини. Всі 

вони мають різні властивості. На Україні є поширеними наступні види 

деревини: дуб, береза, граб, ялина, сосна, бук. Але існують екзотичні породи 

дерев для Україні, наприклад, евкаліпт, мербау, сибірська модрина.  

Евкаліпт – це найвище дерево на землі. На батьківщині евкаліпта, в 

Австралії, було виявлене дерево заввишки 189 метрів. Стовбур евкаліпта 

заввишки 155 м був в діаметрі 25 м. Тепер там таких велетнів, на жаль, не 

зустрінеш – вони знищені. Звичайно дерева евкаліптів досягають висоти 100-

155 метрів, а його товщина досягає 2-2,5 м у діаметр Слід, проте, відразу ж 

попередити, що висота евкаліптів різна, адже серед них налічується 525 видів. І 

не всі вони досягають таких гігантських розмірів. Є серед них і карлики, що 

http://ua-referat.com/Аналіз_структури_%20асортименту_та_експертиза_якості_жіночого_шкіряного_взуття
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ледве досягають 2-3 м у висоту, є навіть чагарники. Регіон зростання евкаліпту 

в основному Австралія й острови Нової Гвінеї. Але зустрічаються й досить 

цікаві екземпляри, наприклад, Веселковий Евкаліпт – єдиний вид, який у 

дикому вигляді росте у північній півкулі на островах Нової Гвінеї і Філіппінах. 

Дивовижне розфарбування кори цього дерева, яка постійно змінює колір, – 

єдина у своєму роді й енциклопедична. Це вічнозелене дерево не виживе без 

постійного сонячного світла і рясного дощового клімату. 

Ліси з евкаліпту швидко відновлюються після вирубування в природних 

умовах зростання. Деякі види відмінно переносять тривале затоплення, але в 

болотистій місцевості, де їх застосовували для осушування ґрунту, вони все-

таки гинули. 

Крім висоти, евкаліпт можна назвати ще й найбільш незвичайним 

деревом. У складний вміст ефірної олії, що добувається з листя евкаліпту, 

входить близько 40 компонентів. Лікарські речовини цього складу в 

буквальному сенсі зашкалюють і дуже корисні в лікуванні дихальних шляхів і 

загоєнні ран. Крім того, основний компонент, який міститься і в листі, і в 

деревині, – це цинеол, який володіє антисептичною властивістю, а в рідині 

живої деревини його вміст сягає 60-70 %. Евкаліпт ще називають «Камедистим 

деревом». Стовбур дерева, залежно від виду, прямий або викривлений має 

смоляні кишені у формі прожилок, часто покритий виділеннями камеді, що має 

назву «кіно» (наголос на перший склад). 

Терасна дошка з евкаліпту належить до виробів з коефіцієнтом твердості 

за Бринелем 5,5 (у дуба 3,7), що вище середнього. Заболонь широка іноді до 30-

50мм, деревина важка й міцна з рясним вмістом смоли, не гнучка, важко 

обробляється, але відмінно шліфується й піддається поліруванню. Колірна 

гамма зрілої деревини дуже різноманітна відтінками, від світло-сірого, 

жовтуватого до світло-коричневого, у Яри (одного з підвидів евкаліпта) вона 

рожева і поступово червоніє. З часом, під впливом світла, тераса з евкаліптової 

дошки помітно темніє. Для просушування евкаліпту рекомендують не 

інтенсивний температурний режим, інакше дошку «поведе» й підуть тріщини. 

У евкаліптів з високим прямим стовбуром структура волокон пряма й 

спутаність зустрічається рідко, але у викривлених ділянках ближче до кронової 

частини сплутаних ділянок збільшується й утворюється унікальний хвилястий 

малюнок, хоча обробити такі ділянки механічно ідеально досить складно. При 

цьому поверхня виробів з евкаліпту надзвичайно декоративна. Щільність 

деревини коливається залежно від підвиду й віку дерева і може бути від 680 до 

825кг/м
3
. Терасна дошка з евкаліпту має природний імунітет до грибку, гниття 

й комах. Вона стійка до вологих погодних умов та відмінно служить на 

зовнішніх майданчиках, терасах, альтанках і в якості виробів ландшафтного 

дизайну [1]. 

Мербау комерційна назва породи деревини дерев з роду Intsia сімейства 

бобові. Червоно-коричнева деревина видів мербау здебільшого отримується від 

видів Intsia palembanica або Intsia bijuga, схожа за структурою, властивостями і 

кольором на деревину дерев роду Afzelia, тверда і прекрасно полірується Вона 
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значно міцніше тика, твердіше, ніж дуб, дуже стійка, слабо коробиться і не 

вимагає, подібно тику і забарвлення злегка темніє під впливом світла. Ця 

деревина є однією з найбільш цінних в Південній Азії. 

Це дерево з дуже красивою червоно-коричневою деревиною й дрібними, 

часто вже не однорідними, темними вкрапленнями або прожилками. Здавна на 

Фіджі його вважали священним. Надзвичайно тверде й міцне дерево, набагато 

твердіше дуба й навіть тика. На Філіппінах є еталоном твердості та 

довговічності. 

Деревина мербау водостійка, абсолютно не схильна до дії грибку, цвілі, її 

не псують жуки та комашня. Зустрічається це дерево й на Мадагаскарі, однак 

основне джерело виробів з мербау – це Нова Гвінея. Не зважаючи на 

різноманіття видів цього дерева, тільки деякі з них визнані придатними для 

виготовлення довговічних виробів. На островах Папуа-Нової Гвінеї ведеться 

активна заготівля природного, дощового лісу, запаси якого не безмежні, і 

можливо скоро вирубка цього рідкісного виду буде під міжнародним захистом. 

Терасна дошка з мербау – виріб надзвичайно міцний і красивий. Дошка 

мербау відносно легко піддається обробці та поліровці, вимагаючи добре 

заточеного інструменту. Використовується для покриття у місцях з 

інтенсивним рухом та біля водойм і басейнів, де передбачається тривалий 

вплив вологого середовища. 

Терасна дошка з мербау не потребує захисту просочень та лаків, її 

натирають олією. Це проявляє легкий заспокійливий малюнок не акцентуючи 

на себе увагу, але підкреслюючи затишок з іншого [2]. 

Сибірська модрина добре піддається тонуванню терасними маслами й 

барвниками та при бажанні її можна використовувати у будь-якому дизайні та 

колірних варіантах. У суднобудуванні модрина вважалася найкращим 

матеріалом для влаштування корпусу корабля через стійкість до гниття, через 

тривалий вплив води. Одне з визначальних якостей модрини як відмінного 

матеріалу для пристрою тераси – це збереження її властивостей в землі й воді. 

Її довгий час використовували у якості шпал для монтажу залізниці, а висока 

пружність її на стиск і вигин дозволяє використовувати модрину для опорних 

балок та мостових каркасів. Незважаючи на те, що деревина сибірської 

модрини відмінно обробляється, шліфується й полірується, вона досить стійка 

до стирання, оскільки належить до твердих і важких видів дерев. У природі це 

дерево може досягати 50 й більше метрів у довжину й півтора метра 

завширшки. Особливо міцною й твердою вважається її ядрова частина. Сушка 

модрини не повинна проходити в занадто стислі терміни інакше деревина буде 

розтріскуватися й при цьому виділяється багато смоли. Однак смоляні ходи у 

цього дерева рідкісні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У СУЧАСНИХ 

ПРОЦЕСАХ ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Удосконалення технологічних процесів шкіряного виробництва, в тому 

числі шляхом використання хімічних технологій цих процесів, дозволяють 

ефективно покращити якість шкіри, пристосувати її до дій чинників 

зовнішнього середовища, підвищити її технічні показники, збільшити стійкість 

до дії хімічних елементів, отримати більш рівномірну шкіру на всіх 

топографічних ділянках, усунути віддушистість. 

При виробництві натуральних шкір використовують багато полімерних 

речовин. Їх вплив на шкіру різний: одні утворюють структуру, інші – 

покращують властивості шкіри. Наразі застосовують  допоміжні полімерні 

речовини, замінники танідів і спеціального призначення. Допоміжні полімерні 

речовини розчиняють таніди і пришвидчують дублення, за допомогою якого 

шкіра стає стійкішою до агресивного середовища. Отримують їх з ароматичних 

вуглеводів при сульфуванні і конденсації з формальдегідом. Замінники танідів 

зменшують або повністю ліквідують їх застосування. Їх одержують 

поліконденсацією фенолів з подальшим сульфуванням. Синтетичні дубителі 

спеціального використання, крім дублення, водночас жирують та 

використовують при фарбуванні. 

Дубильними полімерами називають сечовиноформальдегідні, 

меламіноформальдегідні, катіонні й аніонні діціандіаміноформальдегідні, 

фенолоформальдегідні і епоксидні смоли.  

Властивості шкір переважно залежать від природи застосування 

полімерів. Під час введення в дерму синтетичних полімерів, які мають високу 

гідрофільність та підвищену реакційну здатність, між ними і колагеном 

створюються міцні хімічні зв‘язки. 

Наповнені шкіри більш термостійкі, у них простежується зменшення 

усадки. У практиці наповнення шкір поєднується з додубленням та 

жируванням. При цьому застосовують водні дисперсії полімерів, водорозчинні 

синтетичні полімери, кремнійорганічні сполуки, синтетичні дубителі (синтани), 

карбоксиметилцелюлозу, похідні вуглеводнів нафти, білкові наповнювачі тощо.  

На показники шкіри впливає не тільки природа синтетичного полімеру, 

але й способи його введення до структури дерми.  

Введення полімерів з розчинів в органічних розчинниках викликає 

миттєве зниження паро- і особливо водопроникності. Введення мономерів 

http://www.sddu.com.ua/
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поліпшує фізико-механічні властивості, зокрема знижується намокання, 

вирівнюється товщина, шкіра стає менш непроникливою [1; 3]. 

Шкіряна промисловість використовує полімеризаційні полімери 

(поліізобутилен, поліізопропілен, бутилкаучук, полістирол, акрилові смоли, 

полівінілхлоридні), поліконденсаційні полімери (поліаміди, кремнійорганічні 

полімери, епоксидні смоли, фенолформальдегідні аміносмоли та ін.).  

Наприклад, при обробці шкіри поліізобутиленом марки П-118, 

зносостійкість шкір сягає 80 % порівняно з ненаповненими шкірами, при цьому 

збільшується площа шкіри та знижується водопроникливість на 20-40 %.  

При опоряджуванні шкір бутилкаучуком зменшується водопроникність у 

два рази.  

Наповнення хромових шкір полівініловим спиртом підвищує їхню 

міцність та поліпшує фізико-хімічні властивості. 

Епоксидні смоли марок ЕД-5, ЕД-6, ЕД-13 та ЕД-15, різні за своєю 

молекулярною масою, застосовують для наповнення та дублення шкір, що 

значно підвищує їх зносостійкість.  

При заповненні пор у шкіряній тканині застосовують кремнійорганічні 

сполуки. Важливою властивістю кремнійорганічних рідин є їхня гідрофобність 

та водовідштовхувальні властивості. 

З похідних вуглеводнів нафти використовують синтетичні жирні кислоти 

– для наповнення, а мила і ефіри цих кислот – емульгатори та пластифікатори.  

При наповненні шкір використовують білкові наповнювачі, отримані з 

хромової стружки, що призводить до зниження вологомісткості.  

Для підвищення якості оздоблювальних матеріалів використовують 

нерівноважну низькотемпературну плазму, що зменшує розмір часток пігменту 

сприяючи скороченню їхніх витрат [3; 4].  

Варто зазначити, що традиційні технологічні процеси виробництва 

виробів зі шкіри негативно діють на зовнішнє середовище та здоров'я людини. 

Можна з великою впевненістю зазначити, що практично кожна технологічна 

операція в тій чи іншій мірі є екологічно небезпечною.  

Найбільший шкідливий вплив на людину несуть операції технологічного 

процесу, пов'язані з використанням деталей верху та низу взуття, які 

виробляються з токсичних матеріалів. У першу чергу, це розчинні клеї, які 

містять 78-80 % розчинників (ацетон, етилацетат, бензин). 

Враховуючи, що більше 80 % взуття виготовляється з використанням 

допоміжних матеріалів, які містять велику кількість токсичних величин, 

питання забезпечення безпечності виробництва є актуальним.  

Новітні розробки науки дозволяють створювати нові матеріали чи суттєво 

змінювати властивості існуючих матеріалів. Зараз існують розробки нових 

матеріалів для верху та низу взуття, які використовують при виробництві 

дитячого та ортопедичного взуття, маючи при цьому підвищену комфортність, 

що досягається за рахунок застосування бактерицидних покриттів з іонами 

срібла та інших хімічних елементів [5]. 
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Тому при виборі якісного взуття чи інших виробів з шкіри потрібно 

звертати увагу на допоміжні матеріали, які використовують при її обробці і при 

можливості вибирати шкіряну продукцію з матеріалів, частка токсичних 

речовин яких є незначною. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ 

ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Сучасний стан вітчизняного птахівництва характеризується подальшим 
розвитком ринкових відносин, зростаючою потребою у впровадженні 
досягнень науково-технічного прогресу та підвищенні ефективності 
виробництва, в поглибленні міжрегіональних і міжнародних зв'язків. Із 
розвитком зовнішньоекономічних відносин українське птахівництво все більше 
стає складовою частиною світового птахівництва, зазнає впливу таких самих 
тенденцій та закономірностей розвитку, методів і прийомів ведення галузі [1]. 

Одним із факторів, що впливає на економічний стан країни, є покращення 
якості життя громадян, в тому числі й за рахунок вирішення питань 
забезпечення продовольством. М'ясо сільськогосподарської птиці і харчові 
яйця є необхідними продуктами у харчуванні людей [5]. 

Яйця містять усі необхідні людині поживні та біологічно активні 
речовини, більше 20-ти мінеральних елементів, вітаміни А, D, E, K, B1, B2, B6, 
рибофлавін, а також лізоцим – особливу ферментоподібну речовину, яка має 
високу протимікробну здатність. Поживна цінність одного курячого яйця 
становить близько 75 кал. 

М'ясо птиці також має високі поживні та дієтичні властивості. В білому 
м'ясі бройлера міститься понад 20 % повноцінних білків, 1-2 % жиру. Білок 
містить близько 92 % незамінних амінокислот. Саме тому при обмежених 
можливостях кормової бази в більшості країн швидко розвивається 
виробництво м'яса бройлерів [1]. 

Прогноз виробництва продукції птахівництва в Україні до 2020 року 

показав, що галузь в подальшому буде динамічно розвиватись (табл. 1). 

Таблиця 1 – Баланс попиту і пропозиції на м'ясо сільскогосподарської 

птиці в Україні [2] 
Показник Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 

Попит на продукцію 1270 1318 1357 1395 1433 1470 1506 1542 
Внутрішнього ринку – всього 1150 1193 1228 1262 1296 1328 1361 1392 

Зовнішнього ринку (експорт*) 120 124 129 133 137 141 146 150 

Пропозиція продукції 1270 1318 1357 1395 1433 1470 1506 1542 

Внутрішнього ринку – всього 1200 1253 1298 1342 1386 1428 1471 1512 
Зовнішнього ринку (імпорт*) 70 64 59 53 47 41 36 30 
Споживання на особу, кг за 
рік 

25,3 26,5 27,5 28,4 29,4 30,4 31,4 32,4 
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Примітка: * - прогноз на майбітній період 

Середня рентабельність виробництва м'яса сільськогосподарської птиці 

по підприємствах України, за даними звітності підприємств протягом 

попереднього періоду 2013-2018 рр., має приріст 1,7 % на рік. З такими 

темпами росту рентабельності рівень окутності виробництва м'яса птиці буде 

досягнутий у 2020 році, майже 5 % на рік [2]. 

Середня рентабельність виробництва харчових яєць по підприємствах 

України, за даним звітності Держстату, протягом попереднього періоду 2013-

2018рр., має приріст 1,9 % на рік. З такими темпами росту в 2020 році середня 

рентбельність виробництва харчових яєць по підприємствам України досягне 

можливого рівня майже 45 % (табл. 2). 

Таблиця 2 – Баланс попиту і пропозиції на харчові яйця 

сільскогосподарської птиці в Україні [3]. 
Показник Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 

Попит на продукцію 19,9 20,6 21,3 22,1 22,8 23,5 24,3 25,0 

Внутрішнього ринку – 

всього 
15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,1 15,1 15,1 

Зовнішнього ринку 

(експорт*) 
4,6 5,4 6,1 6,9 7,6 8,4 9,1 9,9 

Пропозиція продукції 19,9 20,6 21,3 22,1 22,8 23,5 24,3 25,0 

Внутрішнього ринку – 

всього 

19,8 20,4 21,1 21,7 22,4 23,1 23,7 24,4 

Зовнішнього ринку 

(імпорт*) 

0,10 0,17 0,24 0,31 0,39 0,46 0,53 0,60 

Споживання на особу, кг 

за рік 

323 325 326 328 330 331 333 335 

Примітка: * - прогноз на майбітній період 

 

Сучасні підприємства – виробники, які працюють у галузі птахівництва, 

розвиваються досить швидко. В основі розвитку галузі лежить не тільки 

нарощування виробничих можливостей, але й запровадження міжнародних 

стандартів якості та безперечності продукції [4]. 

У результаті переходу на промисловий рівень виробництва продукція 

галузі стає якіснішою та конкурентоспроможнішою як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринках. 

В нинішніх умовах української економіки галузь птахівництва 

розвивається досить швидкими темпами – зростає поголів'я, збільшується 

вироництво яєць та м'яса птиці, а також обсяги експорту й скорочується їхній 

імпорт. Нарощуванню виробничих можливостей як у сільськогосподарських 

підприємствах, так і в господарствах населення сприяє, з одного боку, ціна, 

оскільки продукція птахівництва є порівняно дешевою та доступною для 

населення, а з іншого – якість вітчизняних яєць і м'яса птиці, що не 

відрізняється, а часом є вищою, ніж аналогічний показник імпортної продукції. 
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Отже, при збереженні сучасних темпів розвитку галузі птахівництва 

українські виробники зможуть не тільки наситити власний ринок дешевою та 

якісною продукцією, а й заняти лідируючі позиції на міжнародних ринках. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ 

MICROSOFT 

 

Зараз складно знайти людину, яка не чула б про компанію Microsoft, 

неможливо знайти комп'ютер, на якому не було б встановлено програмне 

забезпечення, розроблене цією компанією. Це одна з найбільших глобальних 

корпорацій, з представництвами більш ніж в 112 країнах світу і 90,4 тис. 

співробітників. Бренд Microsoft один з найсильніших і найдорожчих у світі [1]. 

Історія могутньої нині корпорації почалася 14 квітня 1975 року. Її 

засновниками були такі відомі тепер особистості (тоді вони були нікому 

невідомими студентами), як Білл Гейтс (Bill Gates) і Пол Аллен (Paul Allen). 

Згідно з офіційною легендою, вони розробили інтерпретатор мови 

програмування BASIC для персонального комп`ютера Altair 8800, проведення 

компанії Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS). Студентам навіть 

вдалося укласти угоду з виробником Altair, про поставки інтерпретатора разом 

з пристроєм. Ідея продавати програмне забезпечення викликала різку критику й 

нерозуміння в певних колах – програм тоді писалося мало й вони вільно 

поширювалися між програмістами. Тоді ж і був відзначений перший випадок 

піратства. Однак час підтвердив правоту Біла Гейтса – уже до кінця 1975 року, 

доходи компанії обчислювалися тисячами, що дуже навіть непогано для 

новачків [2]. 

Але справжній успіх прийшов до Гейтса і його компанії разом із 

представниками фірми IBM, які шукали того, хто створить операційну систему 

для комп`ютера IBM PC. Відбулося це 12 серпня 1981 року. Поява MS DOS 

(Disk Operation System) і визначило остаточну долю Microsoft. Пізніше, 20 

листопада 1985 року, з`являється перша графічна оболонка до DOS, що 

http://market.avianua.com/?p=48
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одержала назву Windows. Починалася нова ера. Назва компанії утворювалася із 

двох слів: «MICROcomputer SOFTware». Перший час воно писалося через 

дефіс: Micro-soft. Компанія кілька разів видозмінювала логотип, не міняючи 

при цьому його суті; мінявся лише шрифт, яким було написане слово 

«Microsoft». На сьогоднішній день така назва вже не відповідає істині, бо 

створюється не тільки для мікрокомп`ютерів, але й високопродуктивних 

серверів і т.п. 

Список програмного забезпечення, що випускається Microsoft, 

величезний. Це операційні системи (MS-DOS, Windows), офісні пакети (MS 

Office), Серверні додатки (SQL Server…), розробки (Visual Studio, Visual 

Foxpro…), ігри (Age of Empires, Microsoft Flight Simulator…) і багато чого 

іншого. Заслуженою повагою користуються клавіатури й миші, що 

випускаються під брендом Microsoft. Винятково популярна ігрова консоль 

Xbox. Похвального слова заслуговує й чудовий сервіс підтримки, надаваний 

компанією.  

Не можна не згадати й пошукову систему Bing, створену для конкуренції 

з Google [4]. У Microsoft з'явився час, щоб випередити DR, і фірма не втратила 

ні секунди. Тим більше, що доля була більш ніж поблажлива: Пол Аллен 

установив контакт із маленькою компанією Seattle Compute Products, що мала 

потрібну операційну систему, але елементарно ще не встигла оптимізувати її до 

моменту появи IBM PC, «реліз» якого повинен був відбутися через місяць. До 

придбання розробки Seattle Computer, 86-DOS, Microsoft запросила на роботу 

Тіма Паттерсона, її творця. Гейтс і компанія активно доводили до розуму 

викуплену в Seattle Computer ОС, працюючи по 25 годин на добу.  

Другий раз поталанило, коли вдалося загітувати IBM укласти контракт із 

Microsoft на постачання нової операційної системи. Умови контракту, що 

менеджери вивчають тепер як приклад класичної помилки, були виконані. 

Відповідно до нього, IBM узяла на себе видатки на виробництво системи і 

пообіцяла продавати комп'ютери тільки з PC-DOS (перша версія MS-DOS), 

перераховуючи при цьому Microsoft відсотки з кожної проданої машини. З 25 

червня 1975 р. Microsoft стає приватною корпорацією, керівництво якої беруть 

на себе Білл Гейтс (голова правління) і Пол Аллен (виконавчий віце-президент). 

02 серпня IBM представляє свій ПК, у якому використовується 16-бітна 

операційна система Microsoft – MS-DOS 1.0, а також BASIC, COBOL, Pascal і 

інші програмні продукти Microsoft Inc [2]. 

Також Microsoft виробляє широкий набір програмних продуктів. 

Найпопулярніші – операційна система Microsoft Windows, веб-браузер Internet 

Explorer, пакет офісних програм Microsoft Office, інструментарій розробника 

Visual Studio. Корпорація неодноразово звинувачувалась у монополізації ринку 

операційних систем та некоректному поводженні із конкурентами [3]. 

Отже, історія Microsoft – це історія запаморочливого успіху й постійного 

розвитку. Корпорація неодноразово допускала помилки й прорахунки, але 

завжди швидко виправляла їх, завойовуючи, у підсумку, усі нові й нові для себе 

області й установлюючи нові рекорди. І, якщо перший рік в Microsoft 
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працювало лише троє людей (включаючи засновників), то до 2008 року їх число 

склало більш 80 тисяч, в офісах розкиданих по всьому світу. 

 

Список використаної літератури: 

1. Історія компанії Microsoft. URL : https://ukrbukva.net/60710-Istoriya-

kompanii-Microsoft.html 

2. Історія компанії Microsoft. URL : ttp://www.refine.org.ua/pageid-

2336-1.html 

3. Історія створення компанії Microsoft. URL : 

https://www.slideshare.net /aljnyska/microsoft-35233048 

4. Історія бренду Microsoft. URL 

https://dovidnyk.info/index.php/Brand/404 

 

Варчук Владислав Сергійович 

Науковий керівник – д.т.н., професор Авксентюк Б.П.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОШУКОВОЇ 

СИСТЕМИ GOOGLE 

 

Google – це гра із словом googol (гугол). Гугол – це 1 із ста нулями. У 

всесвіті не існує гугол чого-небудь. Так творці Google хотіли дати зрозуміти, 

що мета компанії – створити нескінченно величезну базу даних для пошуку [3].  

Історія компанії Google – це історія про те, як два молодих аспіранта 

Стенфорда зробили переворот у житті сучасного покоління. Пошукова система 

Google була створена як навчальний проект студентів Стенфордського 

університету Ларрі Пейджа і Сергія Бріна. Вони у 1996 році працювали над 

пошуковою системою BackRub, а у 1998 році на її основі створили нову 

пошукову систему Google [2]. 

Світ живе в епоху технічної революції. За останні 25 років процесори в 

комп'ютерах стали швидше в три тисячі разів, а ось оперативна пам'ять 

подешевшала в 30000 разів, а жорсткі диски – в 3600000 разів. Винахід 

технології Google можна порівняти з винаходом колеса. Сьогодні, після часу, 

незрозуміло, як же можна було здійснювати пошук в Інтернеті до появи Google. 

Як і все геніальне, пошукова система Google дуже проста штука [1]. З невеликої 

компанії, яка заснована у вересні 1998 року Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном, 

Google перетворилася на найбільший галузевий концерн, що пропонує послуги 

простого і швидкого пошуку інформації в Інтернеті по більше, ніж 8 млрд. 

мережних адрес, плюс множина інших, не менш цікавих сервісів. За ці роки 

багато що змінилося, але незмінною і зростаючою залишилася динаміка 

розвитку Google. Особливо вражає успішне і послідовне зростання компанії на 

тлі поголовного краху, що зачепив в минулі роки більшість доткомів. Нині 

феноменальний успіх Google пов'язують не лише з вибраною бізнес-моделлю і 

вдалим напрямом діяльності. Карколомний успіх компанії не був би досягнутий 

https://www.slideshare.net/
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без тонкого підбору співробітників і вмілого керівництва. З серпня 2001 року на 

посту CEO компанії знаходиться Ерік Шмідт, якій перейшов в Google з Novell і 

поставив за головну мету збільшення капіталізації за рахунок виходу на нові 

ринки. Минулі роки підтвердили правильність вибраної стратегії і тепер Google 

є тим, чим є – близько 5 тисяч співробітників у всьому світі, бренд, що відомий 

без коментарів в будь-якому куточку земної кулі [2]. 

Спочатку була поставлена мета по організації всієї світової інформації, 

щоб зробити її максимально доступною і корисною для кожного відвідувача 

Інтернету. Для цього засновники компанії Леррі Пейдж і Сергій Брін розробили 

новий алгоритм пошуку. Ідея створення універсального пошуковика і стала 

запорукою нинішнього успіху компанії. Більш того, в нинішньому своєму 

втіленні пошуковий движок доступний не лише з головної сторінки Google: 

можна вести пошук через панель інструментів Google, через Google Deskbar в 

панелі завдань Windows без відкривання браузера, а також з різних мобільних 

платформ, включаючи телефони в режимах WAP та І-mode [2]. 

За словами одного із засновників компанії, Ларрі Пейджа, ідеальна 

пошукова система здатна точно визначити, що має на увазі користувач, і 

показати саме ті результати, які йому потрібні. Не будемо стверджувати, що 

пошук Google сьогодні на 100% відповідає цьому визначенню, проте постійно 

розробляються нові технології, які допомагають наближатися до ідеалу. 

Задовго до того, як користувач вводить запит в поле пошуку, Google переглядає 

доступні в Інтернеті веб-сайти, використовуючи для цього програми, звані 

пошуковими роботами або роботами Googlebot. Пошуковий робот заходить на 

сторінку, копіює її вміст і переходить по посиланнях, які містяться на цій 

сторінці. Після цього процес повторюється знову і знову, поки кількість 

сторінок, переглянутих пошуковими роботами, не досягає декількох мільярдів. 

Потім Google обробляє переглянуті сторінки і створює індекс, подібний до 

предметного покажчику наприкінці довідника. Якщо уявити Інтернет у вигляді 

гігантської книги, індекс Google буде містити список всіх слів на переглянутих 

сторінках, вказівки на місця їх розташування, інформацію про всі посилання, 

наявні на цих сторінках, і т.д. Індекс розбивається на керовані розділи і 

зберігається в мережі, яка складається з численних комп'ютерів по всьому світу [1]. 

Середній час обробки запиту – близько чверті секунди. Для порівняння: 

коли людина моргає, повіки відкриваються і закриваються за одну десяту 

секунди. Google вважає швидкість однією з основних характеристик пошукової 

системи, тому ніколи не впроваджує нові функції, якщо вони приведуть до 

уповільнення роботи. Фахівці займаються не тільки розробкою нових засобів, 

але також шукають способи підвищення швидкості пошуку. Грамотно 

написаний і оптимізований програмний код, а також розподілені 

обчислювальні системи, розташовані в різних точках планети, забезпечують 

дуже високу продуктивність всієї системи. Такі технології, як автозаповнення і 

Живий пошук допомагають формувати пошукові запити і відображають 

результати пошуку ще до того, як користувач закінчує вводити текст запиту [1].  
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Розробники Google не відстають від новітніх технологій і тому, що з 

недавнього часу мобільні пристрої стають універсальним засобом доступу до 

інформації і прагнуть створювати продукти, які дозволять використовувати всі 

їхні переваги. Для багатьох мобільний телефон є основним або навіть єдиним 

засобом виходу в Інтернет, тому забезпечення доступу до продуктів з 

мобільних пристроїв має велике значення, оскільки Google прагне зробити 

інформацію доступною всім і кожному. Їх мета – створювати мобільні додатки, 

такі як Карти Google і Gmail, які працюватимуть на різних пристроях і в різних 

регіонах. Це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом для 

мобільних пристроїв. Її може використовувати будь-який розробник, і будь-

який виробник може встановлювати її на свої пристрої. Розробники Google 

упевнені в тому, що відкритий код буде сприяти появі інноваційних рішень і 

розширенню вибору, що принесе вигоду всім користувачам мобільних 

пристроїв [1]. 

Широка привабливість пошуку Google стала очевидна, коли в травні 2000 

року сайт отримав Webby Award і винагороду Народний Вибір (People's Voice 

Award) за технічні досягнення. У своїй промові Ларрі і Сергій сказали всього 

п'ять слів: «Ми любимо вас, користувачі Google!» («We love you, Google 

users!»). У наступному місяці Google офіційно став найбільшим пошуковим 

сервером в світі, проіндексувавши мільярд сторінок. 26 червня Google і Yahoo! 

оголосили про співпрацю, яка укріпила репутацію компанії. Тепер Google 

відповідав на 18 мільйонів запитів в день. У наступному місяці ведення 

спільних справ було оголошене на всіх напрямах. Два портали додали пошук 

Google на свої сайти: провідний китайський портал NetEase і портал NEC's 

BIGLOBE в Японії [3].  

Отже, компанія Google організувала всю інформацію в світі і зробила її 

доступною і корисною для всіх.  
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КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Кольорові метали – це промислова назва всіх металів, крім заліза та 

елементів його групи. Зазвичай ознакою кольорового металу був його 
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специфічний колір, відмінний від темно-сірого, наприклад, білий (алюміній, 

срібло), жовтий (золото), червоний (мідь) тощо. 

Багато кольорових металів та їх сплави мають ряд цінних властивостей: 

хорошу пластичність, в'язкість, високу електро- і теплопровідність, корозійну 

стійкість та інші достоїнства. Завдяки цим якостям кольорові метали і їх сплави 

займають важливе місце серед конструкційних матеріалів [1]. 

Деякі метали (мідь, магній, алюміній) мають порівняно високу 

теплопровідність і питому теплоємність, що сприяє швидкому охолодженню 

місця зварювання, вимагає застосування більш потужних джерел теплоти при 

зварюванні. Для деяких металів (мідь, алюміній, магній) і їх сплавів 

спостерігається досить різке зниження механічних властивостей при нагріванні, 

в результаті чого в цьому інтервалі температур метал легко руйнується від 

ударів. Всі кольорові метали при нагріванні в значно більших обсягах, ніж 

чорні метали, розчиняють гази навколишньої атмосфери і хімічно взаємодіють 

з усіма газами, крім інертних. Особливо активні в цьому сенсі більш тугоплавкі 

і хімічно більш активні метали: титан, цирконій, ніобій, тантал, молібден. Цю 

групу металів часто виділяють в групу тугоплавких, хімічно активних металів [2]. 

Кольорові метали не так широко застосовують в якості конструкційних 

матеріалів, як звичайну сталь. Найбільш масове застосування знаходить серед 

кольорових металів алюміній, який використовують при виготовленні несучих 

конструкцій для зведення легких будівель і для струмопровідних ліній. Мідь і її 

сплави великого поширення набули при виготовленні струмопровідних 

елементів реле і вимикачів, проводів ліній електропередач. Тому мідь 

найчастіше прокочують в листи, дріт і стрічки товщиною 2-15 мм. Кола і труби 

різного перерізу використовуються для механічної обробки в електротехнічній 

галузі, а також в машинобудуванні і приладобудуванні, оскільки сплави міді 

володіють високою антикорозійною властивістю в конструкційних елементах. 

За електропровідністю мідь займає друге місце після срібла. Тому вона – 

найважливіший матеріал для виготовлення електропровідників (дротів, шнурів, 

кабелю і т. п.). Мідь має також високу теплопровідність, в зв'язку з чим її 

широко використовують в теплообмінниках (радіатори, холодильники і т. п.). 

Мідь і її сплави добре зварюються всіма видами зварювання і легко піддаються 

пайці. На основі міді отримані сплави з дуже цінними властивостями. Однак 

мідь відноситься до важких металів, її щільність 8,94 г / см
3
. Чиста мідь володіє 

невеликою міцністю і високою пластичністю. Мідь відмінно обробляється, 

тиском, але погано – різанням і має погані ливарні властивості, оскільки дає 

велику усадку. Чисту мідь і її малолеговані сплави широко використовують в 

електротехніці та інших видах виробництва. 

В авіабудуванні широко застосовують алюмінієві сплави, а також сплави 

магнію, титану, міді. Знаходять застосування берилієві сплави, сплави нікелю і 

деякі тугоплавкі сплави. Практично весь каркас літака або вертольота, у 

багатьох випадках корпус авіадвигуна, корпус більшості агрегатів різних 

систем, багато трубопроводів виготовлені з кольорових сплавів. На літаках 

нових поколінь багато силових елементів авіаційних конструкцій будуть 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D1%8C
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виготовляти тільки з високоміцних алюмінієвих сплавів. Область використання 

кольорових металів досить обширна. Наприклад, будівництво. Тут активно 

використовується алюміній для виготовлення фольги, порошку для фарби, 

виробництва пористого бетону, виливки технічних санітарних деталей. Свинець 

застосовують при роботах зі стиками і швами найбільш важливих споруд (в 

метро або на заводі). В якості покриття на вироби із чорних металів може 

наноситися цинк. Це метали в чистому вигляді [3]. 

Кольорові метали та їх сплави дуже затребувані, широко застосовуються 

у всіх галузях промисловості і сільського господарства.  

Кольорову металургію можна вважати однією з небагатьох відносно 

благополучних галузей, хоча в цілому загальна тенденція реструктуризації 

галузі за останні два десятиліття принципово мало відрізняється від інших 

галузей. 
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МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ 

 

Сьогодні, з розвитком сучасних технологій, стає все складніше відрізнити 

натуральні матеріали від їх штучних аналогів, особливо неосвіченому в таких 

питаннях споживачеві. Актуальним завданням на сьогодні є швидкий і 

надійний спосіб розпізнавання натуральної шкіри від штучної [2]. 

Для ідентифікації шкіряних виробів застосовують різні методи: 

органолептичні (візуальний огляд, дотик) та лабораторні (мікроскопічні, хімічні 

та фізико-хімічні). 

Органолептичні методи найбільш прості і засновані на визначенні 

зовнішніх характерних особливостей шкіри. 

Натуральна шкіра завжди має кромки зрізу, що виглядають і 

сприймаються на дотик необробленими, так би мовити, сирими. Зрізи 

шкірзамінників в основному гладенькі й на дотик сприймаються як пластик.  

Натуральна шкіра не має текстильної основи, її виворітний бік нагадує 

замшу. У більшості випадків основою шкіряних замінників є текстиль або 

поліамід, тому текстильна основа чи одиничні нитки ідентифікують виріб зі 

штучної шкіри [3]. 

https://studfiles.net/preview%20/4194203/page:7/
https://studfiles.net/preview%20/4194203/page:7/
http://narodna-osvita.com.ua/5385--1-ponyattya-pro-metali-ta-yih-splavi-stal.html
http://narodna-osvita.com.ua/5385--1-ponyattya-pro-metali-ta-yih-splavi-stal.html
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Шви: у підігнутих країв натуральної шкіри валик більш товстий, 

округлений; у штучних матеріалів край шва зазвичай запаяний і має сплющену 

форму. 

Ще один спосіб – відчути структуру шкіри. Залежно від виду і якості, 

натуральна шкіра може бути на дотик від грубої до шовковистої. Але в будь-

якому випадку вона завжди менш рівномірна, ніж штучна шкіра і сприймається 

більш пластичною [1]. 

Також важливою ознакою ідентифікації натуральної шкіри є пори на її 

поверхні. Пори штучної шкіри в основному нанесені рівномірно з 

повторюваним візерунком. Пори на натуральній шкірі нерівномірні. 

Штучний матеріал не зберігає і не передає тепло, а натуральна шкіра 

практично відразу зігріється в руках і на якийсь час збереже температуру. 

Шкірозамінник від дотиків теж може злегка нагрітися, але поверхня його при 

цьому буде трохи вологою. Шкіра ж завжди залишається сухою. 

У натуральної шкіри запах специфічний, властивий тільки їй. У штучної 

ж запах різкий і неприємний. Але останнім часом навчилися імітувати навіть 

запах справжньої шкіри. Нове покоління штучних матеріалів, до складу яких 

входить шкіряна крихта, має запах натуральної шкіри. 

При розтягуванні предметів з натуральної шкіри виріб повинен 

повернутися до свого попереднього стану, а слідів розтягування не повинно 

бути. Штучна шкіра не має такої тягучості і пружності, оскільки в її складі 

немає природного колагену, який дозволяє матеріалу повернутися в початкове 

положення. В процесі носіння натуральна шкіра деформується під стопу, а 

штучна зберігає форму колодки [2]. 

При контакті з водою натуральна шкіра вбирає вологу і темніє в місці 

контакту з краплею води, а штучна залишається без змін. 

Тривалий час вважалося, що натуральна шкіра не горить, а тліє. Сучасна 

штучна шкіра поводить себе так само, як і натуральна, а тому цей спосіб є 

ненадійним.  

До якісних шкіряних виробів додається ярлик від фірми виробника і 

невеликий шматочок шкіри, з якої виготовлено цей виріб. У випадку 

відсутності даних атрибутів можна припустити, що це або підробка, або виріб з 

синтетичної шкіри. 

Недоліком органолептичного методу є його низька точність, оскільки 

сучасні технології дозволяють отримувати шкіроподібний матеріал, який ззовні 

ефективно імітує натуральну шкіру. Тому для об‘єктивного визначення 

природи волокна використовують лабораторні методи, які базуються на 

вивченні мікроструктури волокон та їх хімічних властивостей.  

Мікроскопічний метод – один з найточніших і об'єктивних методів 

ідентифікації взуттєвого матеріалу. Він полягає в дослідженні мікроструктури 

шкіри, яка характеризується регулярністю переплетення колагенових волокон, 

компактністю переплетень і кутом їх сплетіння [1]. 

Хімічний метод. Зразки шкіри розрізають на шматочки розміром 10 × 10 

мм і поміщають в термостійку колбу, заповнену органічним розчинником, 
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обраним з групи: бутиловий ефір оцтової кислоти, диметилкетон, 

диметилформамід, тетрагідрофуран, фурфурол, циклогексанол, в 

співвідношенні зразок-розчинник, що дорівнює 1:10. Розчинення зразків 

здійснюють при температурі кипіння обраного розчинника протягом 20-30 

хвилин при перемішуванні. При повному розчиненні зразка його ідентифікують 

як штучний матеріал, а в разі, якщо зразок не розчиниться, його ідентифікують 

як натуральну шкіру [3]. 

Отже, до методів ідентифікації натуральної шкіри відносять 

органолептичні (візуальний огляд, дотик) та лабораторні (мікроскопічні, хімічні 

та фізико-хімічні). Найбільш точними і об‘єктивними є лабораторні методи, 

оскільки за зовнішніми ознаками сучасну штучну шкіру дуже важко відрізнити 

від натуральної.   
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ІННОВАЦІЇ У ПАКУВАННІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Сучасна упаковка являє собою важливий компонент розвинутого 

промислового виробництва. Вона забезпечує захист товарів від впливу 

зовнішнього середовища, зручність транспортування, сприяє виробництву і 

рекламі товару, інформуванні споживача [1]. 

Харчова промисловість використовує приблизно 60 % всіх пакувальних 

матеріалів. Питання якості та безпечності харчових продуктів є одними з 

найбільш актуальних та важливих для виробників харчових продуктів, 

торговельних підприємств, споживачів. Для того, щоб забезпечити комплекс 

корисних властивостей упаковки для харчових продуктів, необхідні переоцінка 

і трансформація вже існуючих пакувальних рішень [5].  

В упаковці харчових продуктів на сьогоднішній день найбільш 

перспективними є нанотехнології. Компанії вже виробляють пакувальні 

матеріали на основі нанотехнологій, які сприяють продовженню термінів 

придатності продуктів харчування і підвищенню безпеки харчових продуктів.  

Однією з найбільш перспективних інновацій в області «розумної» 

упаковки є використання нанотехнологій для розробки антимікробної 
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упаковки. Вчені з великих компаній, в тому числі Kraft Foods і Bayer, а також 

численних університетів, розробляють ряд інтелектуальних пакувальних 

матеріалів, які поглинають кисень, який, як відомо, є їжею патогенних 

мікроорганізмів, а також попереджають споживачів про зіпсовані продукти 

харчування. Ці розумні пакети, допоможуть виявити такі патогени, як 

сальмонела і кишкова паличка, і, як очікується, будуть доступні протягом 

найближчих декількох років. Вчені в Нідерландах розробляють «розумні» 

упаковки ще складніші, які не тільки будуть в змозі відчути, коли їжа починає 

псуватися, а й замінять собою консерванти для продовження терміну 

придатності упакованих в них продуктів [4].  

У 2017 році компанія Dow представила такі новітні технології для 

створення сучасної упаковки: 

– PACXPERT™ – інноваційна технологія, яка дає змогу перейти з 

традиційної твердої тари великих обсягів до більш гнучких видів упаковки. 

Дана еластична упаковка передбачає більше переваг, зручностей і менше 

викидів вуглекислого газу. Це особливі еластичні вертикальні пакети, які 

відрізняються міцністю, малою вагою і вигідні за ціною. При цьому, 

незважаючи на свою еластичність, упаковка кубічної форми однаково стійка й 

у вертикальному положенні, й на боці. Конструкція полегшеної упаковки 

пропонує закриття кришки і вбудовані ергономічні подвійні ручки, що 

забезпечують точну заливку, легке повторне закриття і зручне перенесення.  

– POUCHUG™ – інноваційна сенсорна упаковка Dow, яка сприяє 

диференціації брендів і відкриває перспективи інновацій для виробників 

упаковки. Технологія заснована на досвіді Dow у поєднанні нетканих 

матеріалів, полімерів для виробництва пакувальних матеріалів і адгезивів для 

ламінування. 

 – INNATE™ – вузькоспеціалізовані полімери для створення пакувальних 

матеріалів, які усувають деякі із сьогоднішніх більш складних проблем з якістю 

упаковки завдяки балансу міцності та жорсткості в поєднанні з відмінною 

стійкістю до роздирання і проколу.  

– RETAIN™ – полімерний модифікатор, який полегшує переробку 

постіндустріальних бар‘єрних плівок без шкоди для продуктивності або 

естетики. 

– ADCOTE™ L86-500 – бар‘єрний клей, який дає змогу замінити 

поліетиленові, металізовані та алюмінієві пакувальні структури на повністю 

поліолефінове рішення [3]. 

Сьогодні все більш активно висувається така вимога до пакувальних 

матеріалів, як здатність до переробки і повторного використання. Також 

поширюється тенденція до пошуку альтернативи використанню в упаковці 

поліетилену.  

Американський ентузіаст Бенджамін Едгар розробив упаковку для води з 

паперового біорозкладного матеріалу. Компанія Stranger & Stranger 

представила картонну пляшку для вина Paperboy. 
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Український вчений Сергій Тимчук створив їстівну харчову плівку для 

продуктів, матеріалом для якої послужив кукурудзяний крохмаль, отриманий з 

особливого сорту кукурудзи. Таку плівку можна їсти або, кинувши її в окріп, 

перетворити в інгредієнт для супу. 

Європейські вчені в якості сировини для створення біорозкладного 

пластика розглядають молочну сироватку. А в Міністерстві сільського 

господарства США працюють над створенням плівки з молочного білка. 

Американські дослідники з Таскіджійского університету в Алабамі в 

якості альтернативи поліетилену пропонують плівку з яєчної шкаралупи. За 

словами вчених, вона буде на 700% гнучкіше, а також помітно міцніша за інші 

види біоплівки. 

Ісландський студент-дизайнер створив проект екопляшки, створеної з 

агару (компонент червоних і бурих водоростей, рослинний замінник желатину. 

Пляшка тримає форму, поки наповнена водою, і починає розкладатися, як 

тільки спорожніє. При бажанні пляшкою навіть можна перекусити [2]. 

Отже, інновації у пакуванні харчових продуктів підвищують безпечність, 

якість матеріалів для пакування, екологічність упаковки, зменшують 

матеріальні та енергетичні витрат під час виробництва, подовжують термін 

придатності товару. 
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ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Легка промисловість – це форма економічної діяльності, від розвитку якої 

залежить формування державних бюджетів багатьох країн світу. Вона об‘єднує 

велику кількість видів і підвидів. Основні з них – швейне, взуттєве, текстильне 
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виробництво. Саме вони набули значного розвитку, і промисловість світу вже 

не може обійтися без їхньої продукції. 

Легка промисловість світу в сучасній глобальній економіці дещо «змінила 

прописку». Нині вона набула значних масштабів у країнах, що розвиваються. У 

зв‘язку із цим чимало розвинених країн вирішили не конкурувати з дешевшою 

продукцією в даному сегменті ринку, а зосередити своє виробництво на 

випуску дорогих брендових товарів. Яскравим прикладом цього є швейна 

промисловість. Багатьом відомі європейські кутюр‘є та модельєри, які за 

невеликих обсягів виробництва отримують вагомий прибуток за рахунок 

ексклюзивності товарів [1]. 

Розміщення легкої промисловості вигідно поєднується з розміщенням 

важкої промисловості, оскільки у виробництві предметів споживання зайняті 

здебільшого жінки, а у важкій промисловості – чоловіки. При розміщенні 

галузей враховується забезпеченість трудовими ресурсами, господарські 

функції і територіальні особливості окремих економічних регіонів України. 

При будівництві нових підприємств, крім капітальних витрат, слід обов'язково 

врахувати витрати на соціальну інфраструктуру [2]. 

Легка промисловість тісно пов'язана із сільським господарством на 

стадіях первинної обробки сировини та з машинобудуванням і хімічною 

промисловістю, які постачають їй устаткування, барвники тощо. 

Швейна промисловість розміщена у районах споживання, здебільшого у 

великих населених пунктах, оскільки перевезти тканини і нитки для неї 

економічніше, ніж готові вироби. У швейній промисловості створено виробничі 

об'єднання і фірми, серед них такі відомі, як київське виробниче об'єднання 

швейної промисловості «Україна», львівська фірма «Маяк», Харківська швейна 

фабрика ім. Ю.Д. Тинякова та ін. Швейна промисловість донедавна на 90% 

задовольняла попит населення України на готовий одяг, білизну та іншу 

продукцію [3]. 

Шкіряно-взуттєва промисловість після текстильної є найважливішою 

підгалуззю легкої промисловості. Основна сировина для неї – природна шкіра 

свійських, диких і морських тварин. Проте широке використання нових 

синтетичних матеріалів (штучної шкіри, гуми), парусини, вовни (для валяного 

взуття), тканин суттєво збагатило й доповнило сировинну базу взуттєвого 

виробництва. Крім того, із шкіри виготовляють одяг, шорно-сідельні та 

галантерейні вироби, деталі для текстильних та інших машин.  

У взуттєвому виробництві велику роль відіграють процеси механізації та 

машинобудування для шкіряно-взуттєвого виробництва. Підприємства 

шкіряно-взуттєвої промисловості виробляють жорсткі і м'які шкіряні товари, 

взуття з натуральної і штучної шкіри . 

Шкіряна промисловість – стара галузь виробництва в Україні. Шкіряні 

підприємства розміщені у Харкові, Києві, Львові, Василькові (Київська обл.), 

Бердичеві, Миколаєві. Штучну шкіру виготовляють у Києві, Тернополі, 

Запоріжжі, Луцьку, шкірозамінники – в Одесі [2]. 
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Якщо говорити про стан, безпосередньо, легкої промисловості України з 

статистичних даних можна зрозуміти, що ця галузь безперечно переживала і 

злети, і падіння, але на сучасному етапі ця галузь переживає не легкі часи. На 

сьогоднішній день більшість з підприємств знаходиться на межі банкрутства. 

Отож, легка промисловість продовжує перебувати у незадовільному стані. 

Кризовий стан легкої промисловості обумовлений наявністю цілої низки 

серйозних проблем. Серед базових проблем галузі спеціалісти виділяють 

наступні [3]: 

– висока собівартість вітчизняних товарів легкої промисловості; 

– недостатня купівельна спроможність населення; 

– низький рівень інвестицій у легку промисловість України як з боку 

іноземних інвесторів, так і з боку держави. 

Причиною високої собівартості вітчизняних товарів легкої промисловості 

є різке скорочення сировинної бази і, як результат, повна залежність швейної та 

шкіряно-взуттєвої промисловості від імпортної сировини. Костюми, сукні, 

сорочки, блузки та інші вироби здебільшого пошиті із китайських тканин, а 

взуття виготовляють  з китайської чи турецької шкіри. 

Ситуація з імпортною сировиною особливо погіршилася в останні роки 

через різке знецінення гривні.  

Висока собівартість вітчизняних товарів легкої промисловості обумовлює 

їх низьку конкурентоспроможність за ціною. Оскільки вітчизняний споживчий 

ринок для українських виробників залишається закритим, то їм не залишається 

нічого іншого, як продовжувати працювати за толінговою схемою. 

Окрім згаданої вище сировинної залежності від іноземних постачальників 

на вітчизняних підприємствах спостерігається значне зношування виробничих 

фондів. Крім того, більша частина виробничих фондів є застарілою. 

Використання застарілого устаткування, яке потребує великих енергозатрат, 

веде до збільшення собівартості продукції. А це, в свою чергу, призводить до 

послаблення конкурентних позицій підприємств на ринку, і, як наслідок, до їх 

збитковості і навіть банкрутства. 

Причиною низької купівельної спроможності громадян є складне 

економічне становище країни. Важким тягарем на економіку країни лягають 

витрати, пов‘язані з воєнними діями на сході країни [3]. 

Отже, проаналізувавши вказані вище чинники, можна дійти висновку, що 

легка промисловість знаходиться на межі «зникнення». Щоб вийти з даної 

ситуації країна потребує кардинальних змін в цій галузі задля того, щоб 

забезпечити її нормальне функціонування, а, можливо, і процвітання. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕРІАЛИ У СФЕРІ 

УПАКУВАННЯ ТОВАРІВ 

 

Сучасний споживчий ринок характеризується все новими видами 

продукції та продуктами споживання, що завдяки новим технологіям 

модернізуються та удосконалюють свою рецептуру таким чином, щоб 

задовольнити якомога більшу кількість потреб споживачів. Ринок, що 

забезпечує ці продукти упаковкою, тарою, також не відстає, а набуває з кожним 

роком все нових форм, досліджує нові види матеріалів, використовує раніше не 

випробовувані технології. чим забезпечується активний розвиток цієї галузі та 

якомога кращий сервіс, безперечно, самого споживача тої чи іншої продукції. 

Насамперед можна визначити, що являє собою сама упаковка. Упаковка – 

це не лише засіб захисту, зберігання та транспортування товарів, тепер це 

унікальна маркетингова можливість презентувати свій бренд через взаємодію з 

кінцевим споживачем. Зручна та цікава упаковка – це перше, що бачить 

споживач, коли отримує замовлений товар.  

Варто відзначити, що існує велика кількість техніки, що захищає товар 

від впливу зовнішніх чинників зокрема температури, вологи, ультрафіолетового 

випромінювання, тощо.  

Така тара використовується для фасування і упаковки різноманітної 

продукції – молочних, рибних, м'ясних продуктів, морепродуктів, птиці, свіжих 

овочів і фруктів та інше. Найголовнішою перевагою вакуумної упаковки є 

забезпечення безпеки для продуктів споживачів. Вакуумна упаковка 

виготовляється з екологічно чистих матеріалів. Вона не містить шкідливих 

речовин і ніяк не впливає на упакувані продукти. Також великий плюс – це 

герметичність. Вони є надійною перешкодою перед різноманітними 

шкідливими газами і рідинами і бактеріями, які псують продукт. Також ця 

упаковка має велику міцність, що дозволяє ховати туди гострі продукти, 

наприклад, м'ясо з кістками. Великим плюсом, який однаково важливий як для 

продавців, так і для покупців, є невелика вартість цього продукту. 

Також одним із популярних матеріалів, який широко застосовується 

майже кожним споживачем в повсякденному житті, є полімерні плівки. Цей тип 

тари для захисту продукції можна охарактеризувати низькою собівартістю, 

відносно високою довговічністю та легкістю в експлуатації. Проте у полімерної 

тари є і низка досить неприємних, так званих, побічних ефектів, як токсичність 

самої упаковки, що може бути спровокована дешевою сировиною для 

виробництва тари, надмірною дією температури на плівку, надмірною дією 
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ультрафіолетового випромінювання. Отже, можна дійти висновку, що 

полімерна тара є не тільки зручною, але й доволі небезпечною для здоров‘я 

людини при неправильному зберіганні того чи іншого продукту.  

З цією метою, тобто з метою удосконалення матеріалів для упакування і 

зберігання товарів, вчені з кожним роком роблять все більше відкриттів у сфері 

пакувальних матеріалів, тому, щоб забезпечити екологічно чисте і нешкідливе 

споживання товару та подальшу утилізацію упаковки, її почали створювати із 

природних компонентів. В даній галузі використовують таку сировину, як 

витяжка із помідор та витяжки з інших продуктів, що не є шкідливими для 

організму людини, їх можна споживати разом із продуктом, вони не є 

шкідливими для природи, оскільки не містять ніяких хімічних речовин, що не 

розкладалися б і приносили шкоду природі. Можна сказати, що дана упаковка 

після споживання самого продукту може розкластися сама за невеликий 

проміжок часу, вчені зазначають термін до трьох місяців, без усілякої шкоди 

довкіллю. Тому з метою удосконалення даної технології іноземні інвестори 

стараються вливати свої інвестиції в дане інноваторство, в якому Україна бере 

активну участь. 

Отже, проаналізувавши ринок тари та упаковки для продукції різного 

походження, можна дійти висновку, що удосконалення упаковки проводиться з 

кожним наступним спожитим товаром, оскільки матеріали як технологічні 

операції не можуть стояти на місці, так і прогрес в будь-якій сфері є 

неминучим, тому чим раніше ми навчимося виробляти і застосовувати 

універсальну упаковку, тим краще це буде для товару та безпосереднього його 

споживача. 
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СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА ТОРГІВЛІ БУДІВЕЛЬНИМИ 

МАТЕРІАЛАМИ 

 

Ринок будматеріалів на сьогоднішній день є вагомою складовою 

суспільного виробництва і ключовою у забезпеченні якості життя людей і 

прискорення інноваційного розвитку багатьох сфер матеріального виробництва. 

У сьогоденні, зайшовши до будівельного магазину, можна купити все, що 

стосується будівництва. Великий асортимент майже не відрізняється у всіх 

https://ppbudpostach.com.ua/
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магазинах, а вигідне місце розташування за видами продукції дозволяє швидко 

зорієнтуватися в торговому просторі і самостійно вибрати потрібні товари. 

Будівельний комплекс тісно пов'язаний з усіма галузями господарства. За 

його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих 

фондів [1]. 

Разом з тим ринок є споживачем продукції багатьох галузей. У 

будівництві використовується 10 % продукції машинобудування, 20 % прокату 

чорних металів, 40 % лісоматеріалів. Ринок споживає товари хімічної 

промисловості (лаки, фарби, пластмаси). Для виробництва будівельних 

матеріалів потрібна чимала кількість палива та води. Будівельні матеріали, 

конструкції є важливою частиною вантажообігу транспорту. Витрати на 

перевезення в собівартості будівництва становлять біля 25 %. Частка 

будівельного комплексу в господарстві досить велика. В Україні внутрішній 

валовий продукт будівництва становить 8 %. Комплекс займає майже 10 % всіх 

зайнятих у господарстві, з них 6 % – у будівництві. Функції ринку 

будматеріалів невагомий через слабкий взаємозв'язок їх з іншими галузями 

виробництва щодо сировини і збуту готової продукції. Якщо розглядати 

господарський комплекс економічного району, то ринок будівельних матеріалів 

виконує роль обслуговуючої галузі, тому розміщений здебільшого у великих 

містах.  

Так, у Києві розташовано чимало заводів будівельних матеріалів. Ринок 

будівельних матеріалів відзначається складною галузевою структурою. 

Найважливішими підгалузями є виробництво стінових, рулонних покрівельних 

і гідроізоляційних матеріалів, азбестоцементних труб і шиферу, видобуток і 

переробка нерудних будівельних матеріалів, цементна промисловість, 

виробництво будівельної кераміки. На них припадає понад 80 % всієї продукції 

і майже 90 % зайнятих у будівельній промисловості. Основними чинниками 

розміщення підприємств галузі є територіальне зосередження виробництва, 

наявність будівельної мінеральної сировини, трудових ресурсів, транспортних 

комунікацій.  

Протягом 2015 року роздрібний товарооборот ринку будівельних 

матеріалів в Україні становив 10,424 млрд. грн., що складає 6,13 % обсягу 

роздрібної торгівлі непродовольчими товарами [2]. За цим показником він 

поступається лише ринку автомобілів, який посідає лідируючі позиції в 

сегменті непродовольчих товарів. Якщо порівнювати темпи приросту 

роздрібного товарообороту підприємств торгівлі, торгівлі непродовольчими 

товарами та торгівлі будівельними матеріалами дозволяє говорити, що саме 

останній ринок показав найкращі результати – зростання обсягів товарообороту 

будівельних матеріалів протягом 2011-2016 років склало 222,82 % проти 197,77 

% в середньому по торгівлі [3]. 

До позитивних моментів слід віднести і значно швидше зростання індексу 

фізичного обсягу товарної структури торгівлі будівельними матеріалами в 

порівнянні із середньогалузевим показником (за виключенням кризового 2009 

року), що свідчить про те, що зростання відбувається не лише за рахунок 
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зростання цін на товар. Швидке зростання торговельної діяльності в Україні, 

яке розпочалось у 2000 році. відобразилося у щорічному збільшенні кількості 

торговельних підприємств, їх товарообороту, що прямо відбилось на кількості 

зайнятих в торгівлі та на фонді оплати праці. Поряд з цим, саме торговельні 

підприємства одними з перших зазнали впливу кризи та зниження 

купівельної спроможності населення. Як наслідок 2014 та 2015 роках близько 

40 % торговельних підприємств зазнали збитків. Тому відновлення позитивних 

результатів у рентабельності як операційної, так і всієї діяльності торговельних 

підприємств у 2015-2016 рр. слід вважати хорошою тенденцією. 
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РОЗУМНИЙ БУДИНОК 

 

Сидячи на дивані після важкого робочого чи навчального дня, нам в 

голову часто приходять думки про те, як було б добре, якби обід приготувався 

сам, речі самі показалися на полицях, а телевізор (або комп'ютер) включився б 

на улюбленій передачі (програмі). Подібна ситуація вже багато разів 

описувалася як в літературі, так і в кінематографі. Більш того, натхненні цими 

картинами вчені і технічні фахівці нині вже спроектували кілька варіантів 

реалізації подібного в життя. Подібна концепція отримала назву «Розумний 

будинок» (Smart House). Розумний будинок – це сучасний продукт 

діджиталізації, що працює на основі штучного інтелекту. Вважається, що 

проживання у будинку з подібними налаштуваннями робить життя простішим. 

Зі сторінок фантастичних оповідань поняття розумного дому виринуло у 

XX сторіччі. До створення системи дистанційного керування доклав руку 

Нікола Теста, а перша система електронної автоматизації називалась 

«домашний компютер Эхо IV», яка у 1966 році стала першим аналогом 

«розумного дому» 

Термін «розумний будинок» у 1984 році вигадала та ввела у вжиток 

Американська Асоціація Забудовників. Саме тоді почався спад цін на 

електроприлади, що уможливило будівництво офісів з високою 
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функціональністю. Наприкінці XX століття почали з‘являтися інтелектуальні 

побутові прилади і нові мультимедійні технології керування ними. 

Корисність і функціональність розумного будинку складно переоцінити. 

Людина може як вручну управляти всіма вбудованими функціями свого 

будинку (безпосередньо або дистанційно), так і запрограмувати всі дії на 

певний час або на певну ситуацію. 

До системи «Розумний дім» входять такі компоненти: 

– центр керування (у вигляді планшету або консолі), що записує та 

інтерпретує дані з датчиків; 

– датчики руху, диму, затоплення, відкриття вікон або дверей, 

освітленості, вологості, температури; 

– автоматичні водяні крани; 

– терморегулятор для батарей; 

– зчитувачі показників лічильників; 

– відеодомофон; 

– інколи також – голосові помічники. 

Корисність і функціональність розумного будинку складно переоцінити. 

«Розумний будинок» стежить за опаленням, вентиляцією, системою освітлень і 

економії електроенергії, управлінням побутових приладів, 

відеоспостереженням, доступом в приміщення, пожежною сигналізацією та 

багатьом іншим. Завдяки подібній системі людина здатна управляти всією 

своєю домашньою технікою навіть будучи на величезній відстані від свого 

будинку. Так, виїжджаючи з роботи, можна заздалегідь включити кавоварку, 

мікрохвильову піч і відкрити кран у ванні таким чином, що по приїзду будуть 

чекати готова кава, гарячий обід і повна ванна. 

При цьому, будинки, оснащені такими системами можуть колосально 

різнитися, адже кожен проект індивідуальний (за дизайном і впровадженими 

функціями) і завжди робиться під конкретну людину зі своїми власними 

бажаннями і потребами. 

Звичайно, така масштабна система досить дорога, проте її вже давно 

можуть дозволити собі замовити не тільки найзаможніші люди світу. Навіть на 

Україні можна знайти компанії, що займаються подібними питаннями. 

CLAP – українська компанія на чолі з Олександром Поймановим. 

Розробкою усіх систем та їх деталей займаються у Вінниці. У 2018 році систему 

почали встановлювати в кожній новобудові від Укрбуду. Першими проектом 

став ЖК «Spas Sky». На ІТ-конференції iForum у 2018 році CLAP були 

офіційними спонсорами. 

Ajax Systems – компанія, що виробляє професійні системи безпеки для 

дому та офісу з 2011 року в Києві. У їхній доробках поєднуються інженерні 

інновації, власні ноу-хау та технологічний дизайн. Творці високотехнологічних 

систем відзначають, що вірять в інтернет речей та розумну безпеку як його 

основу. Офіси компанії є не лише в Україні, а й у США та Великобританії. 

Ecoisme – система для керування витратами енергії у помешканнях та 

офісах. Система із датчиків та центрального модуля дозволяє керувати 

http://clap.ua/
https://ajax.systems/ua/
https://ecoisme.com/
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енерговитратами та підлаштовувати режими енергоспоживання під повсякденні 

практики та найбільш поширені сценарії використання протягом дня. Вона 

також підтримує роботу із сонячними панелями. 

UMuni – технічна платформа для організації діяльності енергосервісних 

компаній, мереж закладів, торгових і офісних центрів та інших приватних 

підприємств. Серед основних завдань програмного забезпечення та 

підключеного до нього інфраструктурного рішення – паспортизація будівель та 

енергоменеджмент. 

Виникає питання: «Як використовувати ці технології для помешкань»? 

Розумне світло – освітлення вмикається та вимикається, коли людина 

з‘являється або залишає кімнату. Для кожного члена родини можна 

налаштувати відповідний тип освітлення, а також запрограмувати освітлення 

для вечірки або наприклад, романтичної вечері. 

Мікроклімат – система автоматично регулює температурний режим та 

вологість повітря у кожній з кімнат. А вентиляційна система дозволяє 

насолоджуватись свіжим та чистим повітрям. Більше жодної духоти. 

Безпека – система автоматично перекриває газові вентилі та воду при 

витіках. 

Смарт-сигналізація, що повідомляє поліції про незваних гостей, а 

домофон записує повідомлення відвідувачів для господаря. 

Відеоспостереження доступне у будь-якій точці міста просто на вашому 

смартфоні. 

Комфортне пересування – визначення траєкторії пересування когось із 

членів родини та налаштування температури, музики, освітлення саме під 

нього. 

Енергоощадність – відповідно до температури зовнішнього середовища 

регулюється температура всередині будинку. Батареї можуть автоматично 

вмикатися увечері перед сном, а вимикатися зранку. 

Розрахунки – складання списку покупок, облік продукції в закладах через 

зчитування штрих-кодів або RFID-тег. 

Голосове управління – розумний будинок не просто розуміє натискання 

клавіш: він ще й розпізнає ваш голос та виконує усі задачі: починаючи від 

вмикання музики, завершуючи тим, що набере для вас гарячу ванну. 

Догляд за тваринами – двері для котиків та собачок відкриватимуться 

автоматично, а годівничка хом‘яка поповниться автоматично. 
Дізнавшись про усі можливості розумного будинку, одразу хочеш 

встановити і собі таку чудо-систему, але одразу ж будеш мати справу з гідною 
ціною. Вартість устаткування та його встановлення варіюється залежно від 
виробника та квадратури приміщення. До прикладу, щоб мінімально обладнати 
однокімнатну квартиру, ви витратите близько 25 тис. грн., а повна 
комплектація вартуватиме близько 200-300 тис. грн. 

 

Список використаної літератури: 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ WINDOWS 

 

На сьогоднішній момент операційна система Windows фірми Microsoft у 

всіх її проявах безперечно вважається найпоширенішою операційною системою 

на ПК: у світі понад 150 млн. IBM PC-сумісних комп'ютерів, і система Windows 

встановлена на 100 млн. з них [1]. Очевидно, що ознайомлення з ПК необхідно 

починати з ознайомлення з Windows, адже без неї робота на ПК неможлива для 

більшості користувачів. Знання системи Windows – це основа для пізнання 

структури та роботи ПК. 

Значний внесок для створення та розвитку операційної системи (ОС) 

Windows зробили наступні винахідники: П.Г. Ален, У.Г. Гейтс, С.Е. Балмер, 

С.Ч. Неделла. 

Спочатку Windows розроблялася не як операційна система, а як графічна 

оболонка MS-DOSS. Треба відзначити, що концепція графічного інтерфейсу 

була розроблена аж ніяк не Microsoft. Вже за кілька років до встановлення 

Windows існували комп'ютери Apple Macintosh з графічною операційною 

системою (MacOS), інтерфейс якої був більш дружнім і зрозумілим 

пересічному користувачеві, на відміну від командного рядка MS-DOS [3]. 

Строго кажучи, Windows не єдина спроба позбавити користувача від 

командного рядка на IBM-сумісних комп'ютерах. Дуже відомою у свій час була 

псевдографічна оболонка Norten commander корпорації Symantec. Вона 

прискорювала в кілька разів процес навігації по дисковому простору, до того ж 

більш природно представляла ієрархію каталогів у вигляді дерева. Проте, 

Windows з'явилася раніше Norton, хоча Norton був більш популярний, зокрема, 

через низькі системні вимоги [3]. 

Коли робота над середовищем Windows тільки починалася, у 

розпорядженні Microsoft був комп'ютер з процесором 8088 і максимальним 

обсягом пам'яті 640 Кбайт. Передбачалося, що користувачі цього середовища 

мають порядку 256 Кб пам'яті, а жорсткий диск їм не доступний через високу 

ціну. Найкращім графічним адаптером у ті часи був CGA із роздільною 

здатністю 320 на 200 при роботі з чотирма кольорами. Адаптер Hercules який 

забезпечував роздільну здатність 720 на 348 у монохромному режимі був тоді 

новинкою. Робота графічного середовища в таких умовах була шалено 

повільною. У 1983 р. почали просочуватися перший відомості про розробку 

Windowsх [3]. 
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Можна сказати, що Windows – це більш ніж просто операційна система, 

тому що в ній ви можете працювати, не вводячи з клавіатури запаморочливі 

команди в настирливе запрошення, типу C: \. У Windows вся інформація 

представлена в інтуїтивно-зрозумілій графічній оболонці таким чином, що 

користувач персонального комп'ютера може працювати ефективно, легко, без 

заучування обридлих директив і команд. Все, що потрібно зробити – це знайти 

потрібний додаток або документ і клацнути по відповідному ярлику клавішею 

миші. Для спрощення пошуку документів і додатків, Windows пропонує 

користувачу так звану концепцію робочого столу. Робочий стіл у Windows є 

модель поверхні звичайного столу з документами та папками. 

Windows має безліч переваг, які роблять її однією з найкращих ОС. Її 

переваги наступні.  

Зручність і підтримка пристроїв. Основна відмінність програм для DOS і 

для Windows полягає в тому, що DOS-програма може працювати з апаратними 

засобами комп'ютера безпосередньо минаючи DOS, в той час як Windows-

програма повинна звертатися до зовнішніх пристроїв тільки через 

посередництво Windows. Тому після установки в Windows драйвера, що 

забезпечує підтримку даного пристрою (тобто налаштовують Windows на 

особливості даного пристрою), всі Windows-програми можуть працювати з цим 

пристроєм. Це ліквідує надзвичайно болючої для DOS проблему забезпечення 

сумісності програм з конкретними пристроями. Програми (драйвери) для 

підтримки найбільш поширених пристроїв входять в Windows, а для інших 

пристроїв поставляються разом з цими пристроями або контролерами [2]. 

Еволюційний Pn. Уперше концепція Pn була реалізована в ОС Wіndows 

95, але відтоді ця технологія одержала істотний розвиток у плані керування 

системою, конфігурування пристроїв і керування енергоспоживанням, особливо 

завдяки ініціативній проектній групі OnNow. Одним з результатів роботи цієї 

групи стала специфікація ACPІ (Advanced Confіguratіon and Power Іnterface) 

версії 1.0, що визначила новий дизайн материнських плат і BІOS, що забезпечує 

керування енергоспоживанням і нові конфігураційні можливості під повним 

керуванням операційної системи [2]. 

Єдиний користувальний інтерфейс. Windows представляє програмістам 

всі необхідні кошти для створення призначеного для користувача інтерфейсу, 

тому програмісти користуються ними на свій розсуд. Внаслідок цього 

користувача інтерфейсу Windows-програм в значній мірі уніфікований, і 

користувачам не потрібно вивчати для кожної програми нові принципи 

організації взаємодії з цією програмою. 

Як відомо, будь-яка монета має дві сторони, тому у Windows є не тільки 

переваги, а й недоліки. Головний недолік Windows для користувачів полягає в 

тому, що описані переваги Windows досягаються за рахунок значного 

збільшення навантаження на апаратні засоби комп'ютера. Графічний інтерфейс, 

підтримка масштабованих шрифтів, підтримка багатозадачності і т. д. 

вимагають великої потужності процесора, значною оперативної пам'яті і 

дискового простору. Ще одним мінусом Wіndows є її неповна 
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багатофункціональність [2]. Деякі системні ресурси пам'яті є загальними для 

всіх запущених додатків. Через це реально одночасно можуть виконаються 

тільки 4-5 серйозних додатків. Причому, якщо некоректна робота одного з 

додатків приведе до руйнування системних ресурсів, то Wіndows швидше за все 

зависне. Самий головний недолік Wіndows, зв'язаний із критичністю за часом, 

не дозволяє використовувати оболонку для обробки сигналів, що ззовні 

надходять, у реальному масштабі часу. У даному випадку Wіndows просто 

«захлинається» [2]. 

Що стосуватиметься переваг розвитку Windows, то вони 

характеризуватимуться удосконаленням інтерфейсу та усуненням основних 

недоліків ОС Windows . 

Отже, виходячи із загального положення і спираючись на сукупність всіх 

перерахованих вище факторів, можна зробити висновок, що OC Windows є 

передовою і найбільш зручною і зрозумілою для пересічного користувача. 

 

Список використаної літератури: 
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ТРИВИМІРНА ГРАФІКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Коли ми дивимося фільми або рекламу, ми не замислюємося над тим, як 

це зроблено. Ми сприймаємо кінцевий результат роботи фахівців з візуальних 

ефектів, як готовий продукт. Якщо у когось з глядачів і виникає питання, яким 

чином виконана якась робота, то в більшості випадків їх влаштовує відповідь: 

«Зроблено на комп'ютері». Але що означає це скупе формулювання? Як в 

невеликій металевій коробці системного блоку народжуються віртуальні світи? 

Секрет створення ефектів у фільмах і рекламі захований за абревіатурою 3D – 

це скорочення, яким прийнято позначати тривимірну графіку. 

Значний внесок в розвиток тривимірної графіки зробили американські 

науковці, зокрема: А.Е. Сазерленд, Е.Е.Кетмел, Д.Ф. Блинн, Л.У. Джордж [1]. 

3D-моделювання – це процес створення тривимірної моделі об'єкта. 

Завдання 3D-моделювання – розробити об'ємний образ бажаного об'єкта. За 

допомогою тривимірної графіки можна і створити точну копію конкретного 

предмета, і розробити нове, навіть нереальне уявлення ніколи не існуючого 

об'єкта [1]. 

https://ukrreferat.com/chapters/komputerny-nauki/operatsijni-sistemi-windows-referat.html
https://ukrreferat.com/chapters/komputerny-nauki/operatsijni-sistemi-windows-referat.html
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http://mirznanii.com/a/113909-3/perevagi-ta-nedolki-operatsynikh-sistem-windows-
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Тривимірна графіка зазвичай має справу з віртуальним, уявним 

тривимірним простором, який відображається на плоскій, двовимірної поверхні 

дисплея або аркуша паперу. Будь-яке зображення на моніторі в силу площині 

останнього, стає растровим, оскільки монітор – це матриця, він складається із 

стовпців і рядків [2]. Тривимірна графіка існує лише в нашій уяві – те, що ми 

бачимо на моніторі, – це проекція тривимірної фігури, а вже створюємо простір 

ми самі. Таким чином, візуалізація графіки буває тільки растрова і векторна, а 

спосіб візуалізації – це тільки растр (набір пікселів), від кількості цих пікселів 

залежить спосіб завдання зображення. 

Тривимірне зображення на площині відрізняється від двовимірного тим, 

що включає побудову геометричної проекції тривимірної моделі сцени на 

площину (наприклад, екран комп'ютера) за допомогою спеціалізованих 

програм. Проте з створенням і впровадженням 3D-дисплеєм і 3D-прінтеров 

тривимірна графіка не обов'язково включає в себе проектування на площину. 

При цьому модель може як відповідати об'єктам з реального світу (автомобілі, 

будівлі, ураган, астероїд), так і бути повністю абстрактної (проекція 

чотиривимірного фрактала) [3]. 

При використанні засобів тривимірної графіки синтез зображень 

виконується за алгоритмом, що містить: попередню підготовку, створення 

геометричної моделі (сцени), налаштування освітлень, підготовка та 

призначення матеріалів, візуалізація сцени. Перші чотири пункти є 

підготовчими, а останній власне формує зображення. 

Попередня підготовка. На цьому етапі складається вміст сцени. Треба 

передбачити всі об'єкти та їх деталі, тому бажано мати намальований ескіз. 

Створення геометричної моделі сцени. Будуються тривимірні 

геометричні моделі об'єктів, що мають ширину, довжину та висоту. Об'єкти 

розташовуються у тривимірному просторі, причому їх можна вкладати у 

середину інших об'єктів [3]. Набір інструментів по створенню геометричних 

моделей називається геометричним конструктором сцен. Після створення 

геометричної моделі, сцену можна розглядати з любого ракурсу. 

Робота над композицією: світло та камери. Відбувається налаштування 

моделей джерел освітлення та розставляння зйомочних камер. Правильний 

підбір джерел освітлення дозволяє виконати імітацію фотографування сцени в 

любих умовах освітлення [3]. Освітлення всіх об'єктів, їхні тіні та відблиски 

світла розраховуються програмою автоматично. Моделі зйомочних камер 

надають можливості розглядати тривимірну сцену та виконувати її зйомку під 

любим кутом зору. 

Підготовка та призначення матеріалів. Виконується робота, що 

забезпечує візуальну правдивість сцени та наближує якість зображення до 

реальної фотографії. В наш час є великі можливості по створенню нових 

матеріалів або вибору готових матеріалів із бібліотек, що розповсюджуються на 

CD- дисках або Інтернеті. 

Працюючи з матеріалами, можна налаштовувати їх властивості, зокрема, 

силу відблискування, прозорість, самовипромінювання, дзеркальність, 
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рельєфність [3]. У склад матеріалів можна вміщувати фотографії реальних 

об'єктів навколишнього світу. Окрім того, фотографії  використовують як фон. 

Візуалізація сцени, тобто формування сцени, яке займає досить довгий 

час, що залежить від складності сцени та швидкодії комп'ютера. На етапі 

візуалізації програма розраховує та наносить на зображення всі тіні, бліки, 

взаємне відбивання об'єктів. Для підвищення достовірності зображення можна 

створити імітацію природних явищ (димка, туман, полум'я) [2]. 

Вигаданий світ, створений таким чином, називається віртуальним, тобто 

потенційно можливим. На питання, чи не простіше сфотографувати реальну 

сцену, можна відповісти, що є випадки, коли використання тривимірної графіки 

є єдиним можливим засобом рішення. 

Тривимірна графіка має багато плюсів, але разом із тим вона має мінуси. 

До мінусів тривимірної графіки можна віднести: підвищені вимоги до апаратної 

частини комп'ютера (об'єм оперативної пам'яті, наявність вільного місця на 

твердому диску, швидкодія комп'ютера), велика підготовча робота по 

створенню моделей всіх об'єктів сцени та призначенню їм матеріалів, обмежена 

свобода у формуванні зображення, жорсткий контроль за взаємним 

розташуванням відносно базису [4]. 

Що стосується перспектив розвитку тривимірної графіки, то вона буде 

характеризуватися одним важливим фактором, а саме полегшенням та 

удосконаленням основних аспектів тривимірної графіки [4]. 

Отже, тривимірна графіка займає значне місце в житі звичайної людини. 

Вона дає можливість легше реалізувати свій творчий потенціал будь-якій 

людині незалежно від його схильностей. Таким чином тривимірна графіка 

допомагає полегшити сприйняття творчих аспектів людини і значною мірою 

полегшити їх розвиток. 
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СУЧАСНИЙ ТРЕНД РІТЕЙЛУ: СМАРТ-МАГАЗИНИ 

 

З кожним днем сучасне суспільство підіймається все вище і вище по 

сходинках розвитку: з‘являються нові ідеї і нові можливості. Із втіленням цих 
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ідей в життя пов‘язане впровадження новітніх технологій, поява сучасних 

винаходів та реалізація їх на практиці. 

Роздрібні мережі шукають різні способи та ідеї для здешевлення своїх 

бізнес-процесів, підвищення рівня обслуговування для покупців та збільшення 

своєї ефективності. Тому зі значним успіхом сьогодні просувається ідея 

відкриття магазинів без традиційних кас, продавців та готівкового розрахунку, 

автором якої є шведський ІТ-підприємець Роберт Ілайджейсон. За його 

словами, на втілення цього задуму його надихнув випадок із власного життя, 

після якого він зрозумів, що такі одиниці роздрібної торгівлі були б доцільними 

у великих містах [1].  

Концепція таких смарт-магазинів побудована наступним чином: на всіх 

без виключення товарах розміщена смарт-мітка (наприклад, RFID – Radio 

Frequency IDentification), яка може зчитуватися спеціальним обладнанням. 

Таким чином, операційні системи роздрібних мереж можуть миттєво 

отримувати інформацію про переміщення товарів в межах досяжності 

зчитувальних пристроїв: наприклад, про кількісний і якісний склад товарів на 

смарт-полицях, у смарт-візках та оплачених на смарт-касах. Така технологія 

дозволяє значно зменшити кількість робочого персоналу в торгових залах 

роздрібних мереж та значно скоротити витрати на оплату їхньої праці [2]. 

Серед усіх переваг такої концепції основними є: 

– підвищення рівня обслуговування покупців, а саме: вирішення проблем 

великих черг на касах, покращення якості та швидкості купівель; 

– покращення логістики товарів в торгових залах; 

– отримання більшої кількості інформації стосовно поведінки споживачів; 

– відмова від низькокваліфікованих працівників [2]. 

Що ж стосується недоліків, то можна виділити наступні: 

– необхідність переустаткування торгових зал і, як наслідок, додаткові 

витрати на нього і на спеціалізований персонал, обслуговуючий торговельну 

систему; 

– необхідність в розміщенні електронної мітки на кожному товарі; 

– необхідність забезпечення неможливості заміни або видалення мітки 

зловмисниками [2]. 

Такі магазини вже відкрила компанія «Amazon» у Сіетлі (США). Схожі 

функціонують у Скандинавії, Австралії, Китаї, Японії. У Південній Кореї кілька 

років тому з‘явився магазин, що обклеєний зображеннями різних товарів, коди 

яких покупець сканує через смартфон і, таким чином, здійснюється віртуальна 

покупка. В результаті ці товари доставляються персоналом магазину 

безпосередньо до будинку покупця [3].  

В аеропорту Гатвік (Велика Британія) відкрили інтерактивний кіоск 

самообслуговування, а у Шанхаї (Китай) сконструювали цілодобовий магазин-

автобус, який автоматично пересувається вулицями. Щоб потрапити всередину 

і купити товар, необхідно відсканувати QR-код на дверях. В Японії планують 

до 2025 року повністю автоматизувати всі магазини [3]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що новітні 
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технології відіграють значну роль у розвитку як роздрібної торгівлі, так і 

торговельної мережі загалом. Саме завдяки впровадженню сучасних концепцій 

можна значно полегшити товарообіг, зменшити затрати часу на купівлі та 

додаткові витрати на кваліфікованих працівників. Дана тенденція дійсно має 

місце в сучасному світі, адже вона налічує більше переваг, ніж недоліків, і 

значно покращує рівень обслуговування споживачів.  
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Коли люди чують слово андройд то у них виникає безліч питань: 

«Чому саме зелений робот?», «Як встановити програми або зробити 

резервну копію?», «Чи варто віддати йому перевагу, при виборі нового 

мобільного телефону?» та інші. Але що таке Android в цілому? Спробуємо в 

цьому розібратися. Android – це назва програмної платформи для пристроїв, 

заснована на ядрі Linux. Спочатку була створена компанією Androidlnc, яку 

придбала компанія Google. Android надає можливість розробляти Java-

додатки, які керують пристроєм за допомогою бібліотек, розроблених 

компанією Google [l]. Android володіє найбільшою базою користувачів серед 

всіх настільних і мобільних операційних систем. При цьому він пробрався 

не тільки в смартфони та планшети: в наші дні цілком буденними стали 

телевізори, розумні годинники і навіть автомобілі з Android. Його тріумф не 

завжди був очевидний, хоча ще під час свого зародження у 2003 цієї 

операційної системи (ОС) деякі розробники передбачали її велике майбутнє.  

У жовтні 2003 компанія Androidlnc була заснована Енді Рубіном, Річем 

Майнер, Ніком Сірс і Крісом Уайтом. Спочатку вони хотіли створити 

просунуту операційну систему для цифрових камер, що перетворює їх в 

набагато більш розумні пристрої, обізнані про місцезнаходження і переваги 

свого власника [3]. Незабаром стало зрозуміло, що ринок фото- і відеокамер 

надто вже скромний, і вони сфокусувалися на смартфонах в спробі скласти 

конкуренцію таким гігантам того часу, як Symbian і Windows Mobile. 

Кожна нова версія Android була по свому унікальна і особлива.  

Android 1.0. Це перша комерційна версія Android, представлена 23 

https://habr.com/company/icover/blog/391253/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умный_магазин
https://www.unian.ua/science/2361365-bez-prodavtsiv-kas-i-gotivki-yak-viglyadayut-magazini-maybutnogo-u-riznih-krajinah-svitu-video.html
https://www.unian.ua/science/2361365-bez-prodavtsiv-kas-i-gotivki-yak-viglyadayut-magazini-maybutnogo-u-riznih-krajinah-svitu-video.html
https://www.unian.ua/science/2361365-bez-prodavtsiv-kas-i-gotivki-yak-viglyadayut-magazini-maybutnogo-u-riznih-krajinah-svitu-video.html


194 

вересня 2008, а першим доступним для придбання Android-пристроєм став 

НТС Dream. Хоч це і був перший офіційний реліз, Android приніс ряд 

звичних нам сьогодні функцій таких, як веб-браузер, підтримка камери, 

синхронізація з Gmail, YouTube-відеоплеєр, Google Карти, а також 

можливість синхронізації Календаря і Контактів [1]. Додатки могли бути 

завантажені через AndroidMarket і запущені з домашнього екрану. Перший 

апдейт, Android 1.1 був випущений 09 лютого 2009 і додав кілька нових 

функцій, разом з тим поправивши безліч багів і недоробок [3].  

Android 2.3 Gingerbread. Даний апдейт був представлений 06 грудня 

2010, а його головною фішкою був свіжий інтерфейс, який ставив на перше 

місце простоту і швидкість використання. Переробці піддалася і вбудована 

віртуальна клавіатура, дозволивши більш точно і інтуїтивно набирати текст. 

Крім цього, Android 2.3 Gingerbread стала першою версією, що підтримує 

NFC і в ній вперше був зручний менеджер завантажень (сьогодні це здається 

чимось буденниМ), що дозволяє переглядати і редагувати історію 

завантажених файлів [3]. 

Android 7 Nougat. Найбільш популярна на сьогоднішній день версія 

Android 7 Nougat. У порівнянні з попередницями – з'явилася у вигляді бета-

версії, однак повномасштабний запуск припав на серпень 2016. Android Nougat 

ощасливила багатьох користувачів по всьому світу довгоочікуваним 

багатовіконним режимом. Ця функція найбільш корисна на Pixel С з його 

великою діагоналлю дисплея, але при цьому вона непогано працює і на 

смартфонах – особливо, якщо потрібно працювати з двома додатками 

одночасно. Крім того, в Android 7 з'явилася можливість швидкої відповіді в 

месенджерах безпосередньо з повідомлень [3]. 

Android – одна з найкращих операційних систем в сучасному світі. Але 

про деякі переваги. 

На відміну від iOS, Android – це вільна платформа, що дає їй можливість 

реалізувати в собі більше різних функцій і зробити себе універсальніше, за 

допомогою прошивок і патчів від сторонніх програмістів. Навіть на не дуже 

потужному пристрої може ефективно працювати відразу кілька вкладок 

браузера, музичний плеєр і який-небудь ресурсномісткий додаток. 

Перемикання між завданнями відбувається швидко. В системі добре 

реалізована багатозадачність, коли без проблем працює одночасно кілька 

додатків [2] .Компанією Google ведеться безперервна робота над поліпшенням 

функціоналу операційної системи, виправляються бати, вносяться зміни в 

інтерфейс, що сприяє покращенню даної системи. Крім того, незалежні 

розробники теж докладають чимало зусиль щодо вдосконалення своїх додатків, 

швидко адаптуючи їх під нові версії ОС. 

Що стосується недоліків, вони не дуже значні, але все ж таки присутні. 

Незалежно від того, наскільки гарне у вашому пристрої залізо, смартфон 

або інший девайс під управлінням OS Android потрібно досить часто 

заряджати. Нові версії операційної системи часто конфліктують зі знятими з 

продажу застарілими пристроями або пристроями, які випущені невідомими 
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китайськими виробниками. Через це і виходить, що телефон після поновлення 

починає поводитися не так, як хотілося того – батарея швидко сідає, 

починаються зависання, перезавантаження і все в такому дусі [2]. Доводиться 

примусово відкочуватися на стару версію і відключати автоматичне оновлення. 

Шанувальникам годинами копирсатися в телефоні, перетворюючи його в 

багатофункціонального помічника, різноманітність налаштувань припаде до 

душі, а ось звичайні користувачі, у яких на перше місце виходить практичність 

і швидкість роботи, можуть виявитися незадоволені через значну складність 

настройки. 

Незважаючи на всі свої недоліки, операційна система Android була і 

буде затребувана на ринку мобільних пристроїв. Основною причиною цього 

є лояльне ставлення до користувачів. Широкий асортимент пристроїв під 

управлінням Android oxomnoe всі цінові сегменти, як бюджетні моделі, так і 

преміум клас, дозволяючи обзавестися пристроєм з операційною системою 

від Google практично кожному. 
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СКЛОВИРОБИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТАН  

РОЗВИТКУ РИНКУ 

 

Різноманітні вироби зі скла повсюдно, куди не кинь оком, оточують 

кожного з нас у повсякденному житті. Вони захищають наші оселі від холодів, 

вітрів та інших природних явищ. Вікна, посуд, вази, дзеркала, акваріуми, 

побутові ємності, вітражі та предмети мистецтва – все це та багато іншого 

виготовляється зі скла. Є такі вироби, які можуть бути винятково скляними, є і 

такі, які можна виготовити з інших матеріалів. Але в будь-якому випадку скло 

як початковий матеріал для кожної зі згаданих вище груп виробів має неабияке 

значення [1]. 

Скло – це універсальний матеріал, який знайшов застосування майже у 

кожній із галузей суспільного виробництва, від будівництва до скловиробів, які 

застосовують як посуд для подавання їжі та напоїв. Основними компонентами, 

що утворюють скло, є кварцовий пісок (69-74 %), сода (12-16 %), вапняк і 

http://android.mobile-review.com/articles/47544/
https://storebooks.ru/android/operacionnaya-sistema-android.html
https://storebooks.ru/android/operacionnaya-sistema-android.html


196 

доломіт (5-12 %) і в невеликих процентних співвідношеннях деякі інші 

компоненти [2]. 

Перше скло утворилося з розпеченої лави, що вирвалася на поверхню 

сотні мільйонів років тому. Правда, було воно не прозорим, а зовсім навіть 

каламутним, майже чорним. Це вулканічне скло тепер називають обсидіаном. 

Пізніше вже сама людина дізналася і удосконалила технологію скла для власної 

вигоди, тобто задля задоволення власних потреб.  

З кожним роком новітні технології удосконалюються, тому виготовлення 

скла і різних виробів з даного матеріалу стрімко набирає обертів. Пов‘язано це 

з великим попитом споживачів. Без нього зараз важко уявити нинішній світ. 

Скло використовується всюди. Технологія виробництва від самого початку і до 

появи кінцевого продукту складається з великих інвестицій і досконалого 

знання хімічних формул самого процесу виготовлення.  

Наразі існує два способи отримання цього чудового матеріалу:  

– фурко (прокатка гарячої маси скла через спеціальні валики з подальшим 

переміщенням в охолоджувальну камеру і розподілом на листи); 

– флоат (поміщення стрічки скломаси в охолоджувальний олов‘яний 

розплав, в результаті чого нижня поверхня виходить бездоганно гладкою, а 

верхня – рівною; плюс охолодження і термовідпал з метою збільшення 

механічної міцності). 

Сьогодні флоат-скло є найпоширенішим видом скла у споживчих 

товарах. Завдяки своїй високій якості, без необхідності додаткового 

полірування та структурної гнучкості при виробництві, воно може легко 

формуватися і гнутись у різних формах, перебуваючи в нагрітому сиропному 

стані [3]. 

На території України виробництво скловиробів було і є досить 

розвиненим, оскільки ще за СРСР виробництвом скловиробів займалась велика 

низка підприємств, які забезпечували своєю продукцією не тільки Україну, а й 

інші країни. 

Найбільшими склоробними підприємствами України були: 

– Зорянський склотарний завод «КОНСЮМЕРС-СКЛО-ЗОРЯ»; 

– Рокитнівський скляний завод; 

– Бережанський склозавод; 

– Львівський склозавод; 

– Херсонський завод скляної тари; 

– Романівський склозавод; 

– Лисичанський склозавод. 

Зараз в Україні сласне склоробне виробництво для будівельних потреб 

відсутнє взагалі. Проте вже у 2014 році почалося падіння виробництва. Так, 

якщо у 2012-му було вироблено 62,2 млн. т плитки, що трохи більше показника 

2010-го. Оскільки на даному етапі склопромисловості виробництво є 

обмеженим, то потреби ринку у виробах змушені задовольняти імпортним 

виробництвом, що за якістю не поступається вітчизняному [4]. 
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Тим не менш, хоча на території України відсутнє виробництво скла для 

будівельних потреб, не можна стверджувати так і про виробництво виробів 

склотари. Склотара виготовляється в значних обсягах, всіляко намагаючись 

задовольнити потребу споживачів, зокрема підприємців, яким склотара є 

основною місткістю для продажу їх продуктів: пива, ігристих вин, лікеро-

горілчаних виробів. У цілому, за обсягами споживання всіх видів склотари 

частка вітчизняної продукції займає 77,8 %, а імпорт становить 22,2 %. 

Лідерство серед компаній за критерієм потужності виробництва склотари 

займають: 

– ПАТ «Ветропак Гостомельский склозавод» – 820 т/доба; 

– ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря» – 420 т/доба; 

– ПАТ «Рокитновський скляний завод» – 335 т/доба; 

– ТОВ «Мерефянская скляна компанія» – 270 т/доба [5]. 

Оцінивши стан розвитку ринку скловиробів можна зробити висновки, що 

скловиробні підприємства переживають не найкращі часи, але ми віримо у 

світле майбутнє цієї галузі, її повне відновлення і поступовий розвиток на 

шляху до світового лідерства.  
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АНАЛІЗ РИНКУ ГОРІЛКИ В УКРАЇНІ 

 

В Україні серед багатьох алкогольних напоїв найбільш популярним і 

найбільш вживаним продуктом є горілка. Згідно з ДСТУ 3297:95 «Лікеро-

горілчана промисловість. Терміни та визначення понять» горілка – це 

алкогольний напій міцністю від 37,5 до 56,0  %, виготовлений обробленням 

водно-спиртової суміші спеціальними сорбентами з внесенням нелетких 

інгредієнтів, або без них. Найрозповсюдженішою є горілка з вмістом спирту у 

40  % (об'ємних одиниць). Вважається, що цей стандарт був запропонований 

свого часу російським хіміком Д.І. Менделеєвим для виробництва горілки як 

водно-спиртової суміші, що має найменший парціальний тиск парів спирту і 

тому є оптимальною для отримання очікуваного фізіологічного ефекту [1]. 

В структурі вітчизняного ринку горілки в країні переважає продукція 

власного виробництва. Це аргументовано перевагам в споживанні вітчизняного 

https://www.systopt.com.ua/
http://www.geograf.com.ua/
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продукту споживачами, а також високою конкурентоспроможністю 

українського продукту поряд із зарубіжними аналогами, представленими на 

ринку. Горілка в Україні за великий термін її споживання стала національним 

продуктом. Саме тому кількість цієї продукції завжди була високою та 

конкурентноспроможною на ринках нашої країни. На теренах нашої держави 

знаходиться велика кількість заводів, які виробляють горілчані вироби, а саме: 

ЛГЗ «Nemiroff», ЛГЗ «Хортиця», ЛГЗ «Prime», ЛГЗ «Гетьман». Українські 

виробники горілки в конкурентній боротьбі намагаються сформувати у покупця 

установки, які дозволять йому виділяти конкретну торгову марку з ряду інших. 

Основний акцент робиться на інформацію про популярність саме цієї горілки в 

народі; її виготовлення з високоякісної сировини; використання унікальних 

природних компонентів, що додають продукту особливі властивості. Серед 

вітчизняних виробників перше місце за популярністю займає ТМ «Nemiroff».  

Виробництво горілки в Україні продовжує тенденцію до зниження, 

викликану, перш за все, перманентним щорічним підвищенням акцизів, які 

скорочують рентабельність лікеро-горілчаних підприємств в умовах 

наростаючої конкурентної боротьби. Так, в 2016 році в порівнянні з 2014 роком 

обсяг виробництва горілки в країні впав більш ніж в два рази. За результатами 9 

місяців 2017 року падіння виробництва склало більше 18 % по відношенню до 

анологічного періоду минулого року [2]. Крім акцизної політики держави, 

додатковими факторами скорочення виробництва стало фізичне скорочення 

ринку споживання через анексію Криму і військового конфлікту на сході 

України, де зосереджена найбільша щільність населення. В таких умовах 

зростає частка тіньового виробництва спирту і самогону, який є набагато 

дешевшим замінником. У цих умовах зростання популярності контрафактного 

алкоголю зростає число постраждалих і померлих в результаті вживання даної 

продукції. 
Наразі частка виробництва самогону в Україні є досить великою, оскільки 

собівартість є досить малою, за різними оцінками від 7 до 12 гривень за 0,5 
літра, а найдешевша горілка, яка продається вроздріб, коштує 90 гривень [3]. 
Самогон здобув популярність ще за років Радянського Союзу і є популярним і 
досі, хоча Українська влада бореться з його виробництвом, але повністю 
викорінити самогоноваріння ще не вдавалося і, напевно, і не зможуть в 
майбутньому, тому що це частина української культури і поки це є економічно 
вигідно, люди будуть цим займатися, адже поки одні купують, інші 
виготовляють. Ринок горілки в Україні стає більш залежним від 
загальносвітових тенденцій, а бізнес стає все менш прибутковим, що показує 
зниження виробництва і подорожчання продукції. Найважливішими 
тенденціями у розвитку ринку є зростання частки виробництва контрафактної 
продукції, проникнення на вітчизняний ринок іноземних марок преміум-
сегменту, а також перехід до інших видів алкоголю.  

 

Список використаної літератури: 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Освіта є одним з головних компонентів та механізмом руху суспільного 

життя. Освітня галузь на сьогодні є провідною продуктивною галуззю в 

економіці розвинених держав та сприяє їх конкурентноспроможності на 

світлових ринках. Проте існує низка проблем, які впливають на сучасний стан 

вищої освіти в нашій державі. Тому актуальним на сьогодні є дослідження 

сучасного ринку послуг вищої освіти, його взаємодії з ринком праці та 

визначення методів розвитку і вдосконалення освітянських послуг. 

У світовій практиці особлива увага приділяється проблемі впливу вищої 

освіти на економічне зростання, тому що від 70 до 90 % ВВП визначається 

науково-технічним прогресом та інноваційною економікою. Так, за оцінками 

експертів, в країнах з найбільш розвиненою економікою в середньому 60 % 

приросту національного доходу визначається приростом знань і освіченістю 

суспільства [4]. 

Статистичні дані щодо освітнього потенціалу України є доволі 

неоднорідними. Так, за 2016 рік Україна суттєво підвищила свої позиції за 

рівнем розвитку людського капіталу, проте зростання національної економіки 

не відбулося (реальний ВВП та ВВП на душу населення у доларах США 

продовжували скорочуватися) [1]. 

Видатки на вищу освіту у нашій країні є досить високими порівняно з 

іншими. Світовий досвід показує, що у розвинених країнах рівень державних 

витрат на вищу освіту становить лише 1 % ВВП. На жаль, порівняно високі 

витрати держави на вищу освіту в Україні сприяють лише збільшенню 

кількості осіб, що мають вищу освіту, однак не приводять ні до підвищення 

показників продуктивності праці, ні до задоволеності роботодавців якістю 

робочої сили. 

Аналіз фінансування вищої освіти в Україні показав, що фінансування 

здійснюється на 46,2 % з держаного бюджету, на 4,6 % – з місцевого бюджету, 

фізичні особи фінансують систему вищої освіти на рівні 48,6 %. За останні три 

роки відносний рівень фінансування закладів вищої освіти (ЗВО) скоротився в 

три рази і призвів до того, що фінансується лише заробітна плата (60 % 

державних видатків на вищу освіту), стипендії (32 %) і частково комунальні 

послуги. Кошти для розвитку ЗВО, на капітальні витрати взагалі не 

виділяються. Все це гальмує розвиток освіти в цілому [2]. 
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Наразі необхідне фінансування інформатизації освіти, що забезпечить 

модернізацію її методів і технологій, перехід до відкритої освіти. Джерелом 

фінансування повинні стати фонди розвитку виробництва, а також засоби 

підприємств і галузей, що спрямовуються на підготовку кадрів, проведення 

наукових досліджень. У зв‘язку з перебудовою вищої освіти необхідно вводити 

новий тип взаємовідносин між ЗВО і підприємствами, організаціями, що буде 

базуватися на договірних зобов‘язаннях, які передбачають цільову підготовку і 

передпідготовку кадрів. 

Можемо спостерігати, що мережа закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації має 

тенденцію до зростання, тоді як І – ІІ рівнів акредитації – до скорочення. Таким 

чином, утворюється загрозлива диспропорція у підготовці спеціалістів у даних 

закладах. На ринку праці наявний дефіцит фахівців певних професій і 

відносний надлишок інших. Про це свідчать труднощі, які виникають у 

працедавців з наймання спеціалістів належної класифікації, з одного боку, й 

випускників ЗВО з пошуком роботи – з іншого [5]. 

Так, на 01 січня 2017 року  в Україні налічувалося 4,9 тис. безробітних, 

які упродовж року з дня закінчення ЗВО зареєструвалися в службі зайнятості, з 

них 46,3 % мали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 26,6 

% – спеціаліста, 20,5 % – бакалавра та 6,6 % – магістра. При цьому найбільше 

безробітних спостерігається серед випускників за напрямом підготовки « 

Соціальні науки, бізнес і право» (35,2 %), «Інженерія» (12,7 %) та «Гуманітарні 

науки та мистецтво» (12,2 %) [3]. 

Сьогодні перед державою і суспільством стоїть життєво важливе й 

невідкладне завдання відновлення системи освіти на якісно новій основі. 

Необхідно змінити механізм фінансування вищої освіти так, щоб вона 

забезпечувала можливість індивідуального освітньо-професійного росту, 

соціальну, академічну, професійну і територіальну рівність особливостей 

особистості. Маючи обмежені інвестиції, Україна все-таки повинна забезпечити 

пріоритетний розвиток освітнього сектору, бо від наявності 

висококваліфікованих кадрів залежить добробут і конкурентноспроможність 

країни. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні малий і середній бізнес є головним чинником інноваційного 

розвитку та забезпеченням економічної стабільності держави. Це основне місце 

зайнятості населення та створення нових робочих місць. Саме від розвитку 

підприємництва залежить ВВП країни, експортний потенціал та 

конкурентоспроможність держави на світовому економічному просторі. Проте, 

наразі, суб‘єкти малого підприємництва зіткнулися з значними проблемами 

розвитку, а саме: політична і економічна нестабільність, недосконалість 

законодавчої та нормативно-правової бази,  посилення адміністративного тиску 

та збільшення кількості перевірок контрольно-наглядових органів. Тому нині 

проблема підтримки розвитку малого бізнесу є пріоритетною у сучасних 

умовах господарювання. 

За темпами розвитку малого та середнього бізнесу Україна відстає від 

провідних країн світу. Так, за оцінками GEDI-2016 (Глобальний індекс 

підприємництва і розвитку (The Global Entrepreneurship & Development Index 

(GEDI)), Україна посідає 63-є місце серед 132 країн світу та 34-е місце в 

європейському регіоні.  

В Україні у 2016 році налічувалося 306,4 тис. підприємств. З них лише 

383 підприємства є великими, тобто мають більше 250 працівників і річний 

дохід більше 50 млн. євро, що складає 0,13 % від загальної кількості 

підприємств [1].  

У свою чергу, 95,03 % та 4,84 % підприємств у країні відносяться 

відповідно до категорії малих і середніх, з них 80,95 % – це мікропідприємства 

з кількістю працівників до 10 осіб і річним доходом до 2 млн. євро. Окрім 

цього, у 2016 році в Україні налічувалось 1559,161 тис. фізичних осіб-

підприємців, з яких 99,61 % відноситься до суб‘єктів мікропідприємництва [1]. 

Динаміка кількості суб‘єктів великого, середнього та малого підприємництва (у 

розрахунку до 2010 року) наведено на рис. 1. За період 2010-2016 рр. кількість 

суб‘єктів середнього та малого бізнесу зменшилася на 29,2 % або 6225 од. і 14,4 

% або 292952 од. відповідно.  
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Рисунок 1 – Динаміка кількості суб‘єктів підприємництва за 2011-2016 

рр., % (у розрахунку до 2010 року) 

 

Аналіз основних бізнес-тенденцій нашої країни показує, що з кінця 

грудня 2016 року постійно знижується кількість зареєстрованих приватних 

підприємців. Однією з причин є підписання Президента зміни щодо роботи 

фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП), і тому ті, хто належать до другої та 

третьої групи, змушені платити єдиний соціальний внесок – 704 гривні на 

місяць, навіть якщо не мають доходу. Як наслідок, багато фірм припиняють 

свою діяльність. Масове закриття ФОПів здійснюється в кожній області 

України, найбільше – у Київській (17176), Харківській (12390) та 

Дніпропетровській (11196) області. Як правило, закриваються підприємці 

роздрібної та оптової торгівлі, складських та транспортних послуг [2]. 

Значною перешкодою у розвитку малого бізнесу є чинна система 

адміністрування касових апаратів, що створює корупційні можливості для 

фіскалів та перекладає на плечі підприємців всі ризики, пов‘язані з її 

обслуговуванням і можливими збоями під час передачі звітності. Саме малі 

підприємства є основними платниками податків, які формують наповнення 

державного бюджету, а постійні перевірки, зміни в системі оподаткування 

також негативно впливають на функціонування підприємницьких структур. 

Проблеми недосконалої законодавчої бази, політичне підприємництво, високі 

ставки податків, відсутність фінансової підтримки з боку держави стимулюють 

нелегальну підприємницьку діяльність. Україна входить у трійку держав за 

рівнем тіньової економіки, а це негативно відображається на добробуті 

населення, тому ця проблема потребує негайного вирішення [3]. 

Незважаючи на бар‘єри, які існують на шляху відкриття власної справи, є 

і переваги, які налаштовують людей займатися підприємницькою діяльністю. 

Наразі розширюється коло можливостей для отримання фінансової підтримки 

розвитку бізнесу від міжнародних організацій. Так, наприклад, такою 

організацією є Європейський банк реконструкції і розвитку, що здійснює 

фінансування розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок 

реалізації різноманітних програм та проектів. У ЄБРР є спеціальний підрозділ – 

Група підтримки малого бізнесу, яка допомагає підприємствам залучати 
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висококваліфікованих консультантів, здатних якісно змінити їхній бізнес, і 

надає гранти для часткової компенсації оплати послуг консультантів 

(одноразова безоплатна фінансова допомога, якою можуть скористатися 

підприємства для свого розвитку). ЄБРР надає гроші на реалізацію проектів 

українськими консалтинговими компаніями. Спектр консалтингових послуг 

широкий, це може бути реорганізація бізнес-процесів, написання бізнес-планів, 

маркетингові дослідження, управління трудовими ресурсами тощо. 

Також, є можливість отримання грантів для відкриття або розвитку 

малого і середнього бізнесу в Україні (у т.ч. стартап-компанії) від міжнародних 

фондів згідно програми «Horizon 2020», що є найбільшою в історії 

Європейського Союзу програмою з досліджень та інновацій з бюджетом 

близько 80 мільярдів євро, розрахованим на сім років (з 2014 по 2020 г.). 

Програма «Горизонт 2020» покликана сприяти збільшенню кількості 

інноваційних технологій, відкриттів та перспективних розробок шляхом їх 

комерціалізації [4]. 

Таким чином, малий бізнес відіграє важливу роль у зростанні 

конкурентоспроможності національної економіки. Саме малі підприємства 

сприяють структурній перебудові економіки, насиченню ринку товарами і 

послугами та формуванню середнього класу. Тому економічний та соціальний 

розвиток України залежить від ефективного функціонування малого бізнесу та 

створення оптимальних умов для його розвитку, а підтримка цього сектору має 

стати пріоритетним завданням уряду. 
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Мікробіологія є найбільш диверсифікованою серед багатьох біологічних 

наук, адже поєднує в собі цілий комплекс наукових знань – хімію, фізику, 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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інженерію. Знання з мікробіології є важливими у багатьох галузях науки, у 

тому числі і в галузі харчової промисловості, оскільки харчова сировина та 

продукти є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів [3].  

Контамінуюча мікрофлора у харчових виробництвах спричиняє псування 

сировини, напівпродуктів та готової продукції, тому знання характеру 

мікробіоти продуктів харчування та мікробіологічних процесів, які в них 

відбуваються, необхідні для організації правильного зберігання, обробки 

сировини, виготовлення продукції та її реалізації [2]. 

Зараз виділилися такі основні напрямки мікробіології харчових 

продуктів: мікробіологія м'яса та м'ясопродуктів, риби та рибних продуктів, 

мікробіологія стерилізованих банкових консервів, мікробіологія молока і 

молочних продуктів, мікробіологія харчових жирів, яєць і яєчних продуктів, 

мікробіологія овочів, плодів і продуктів їх переробки, мікробіологія 

зернопродуктів [4].  

Правильно проведений мікробіологічний контроль має велике значення 

для поліпшення якості харчових продуктів. Він базується на знанні характерної 

для кожного виду сировини мікробіоти, збудників мікробного псування 

сировини та готової продукції, захворювань і харчових отруєнь, спричинених 

недоброякісними продуктами [2]. 

Проте мікроорганізми мають не лише патогенний вплив на харчову 

продукцію, але й відіграють важливе значення у процесі створення та 

зберігання певних продуктів харчування.  

Для виробництва харчових продуктів мікробіологічні процеси людина 

використовує вже здавна – наші пращури ще в доісторичні часи вміли випікати 

хліб, варити квас, пиво, виробляти сири, вино та інші продукти. Не розуміючи 

причин і сутності перетворень, що відбувались в цих процесах, людина 

емпіричним шляхом шукала і знаходила кращі, більш ефективні варіанти 

технології їх проведення, орієнтуючись на кінцевий результат. Підсумком 

цього відбору стали класичні технології виробництв, які набули поширення в 

багатьох країнах світу [1]. 

Біотехнологічні процеси за їх збудниками та сутністю поділяють на 

процеси бродіння та дозрівання. В харчових виробництвах широко 

використовують обидва [1]. 

Бродіння – це біохімічне перетворення вуглеводів субстрату під дією 

ферментів мікроорганізмів, які культивуються на даному субстраті. В 

залежності від виду продуцента і домінуючого метаболіта розрізняють 

спиртове, молочнокисле, оцтовокисле, маслянокисле, лимоннокисле, 

ацетонобутилове та інші види бродіння [1]. 

Більшість традиційних та нових біотехнологій засновані на використанні 

процесів бродіння, гідролізу та синтезу. Особливо широкого розповсюдження 

набули бродильні виробництва етилового спирту, виноградних та плодово-

ягідних вин, пивоваріння, хлібовипічка, молочнопереробне та інші харчові 

виробництва, основу технології яких складає процес бродіння [1]. 
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Дозрівання – це складний біотехнологічний процес, в якому беруть 

участь ферменти сировини або внесені ферментні препарати і мікробіологічні 

процеси. При дозріванні зміни відбуваються не тільки у вуглеводних, а й у 

білкових, жирових сполуках, органічних кислотах тощо. 

Дозрівання як біотехнологічний процес, переважно є складовою 

частиною технологій виробництва деяких харчових продуктів, тобто він є 

часткою, стадією інших технологічних процесів. Такі стадії мають місце в 

технологіях виготовлення вина, пива, кисломолочних продуктів. Вони 

завершують технологічний процес і відбуваються при зберіганні цих продуктів. 

Проте в деяких виробництвах, таких як виготовлення сирів, сирокопчених 

ковбас, м'ясокопченостей, солоної, пряної риби, рибних пресервів тощо процес 

дозрівання є вирішальним етапом технології, завдяки якому формуються 

основні функціональні та якісні характеристики продукту: смак, запах, 

консистенція, колір, структура та інші [1]. 

Отож, у наш час найбільш широко мікроорганізми застосовуються у 

бродильній промисловості, хлібопеченні, виробництві гліцерину, оцту, 

лимонної кислот, смакових наповнювачів, при солінні та квашенні плодів, 

овочів, м‘яса, риби, при виробництві сирів тощо. Особливе значення 

мікроорганізми мають для молочної промисловості, де вони виступають як 

культури-закваски [4]. 

Останнім часом налагоджено промислове культивування окремих видів 

шапинкових грибів для одержання продуктів харчування і кормів з високим 

вмістом білка. Використання селекційованих рас мікроскопічних грибів з 

високим вмістом повноцінних амінокислот, ферментів, вітамінів та інших 

фізіологічно активних речовин забезпечує пряму трансформацію цих сполук у 

кормові субстрати [3]. 

Таким чином, мікробіологічні процеси, що відбуваються в сировині і 

готових харчових продуктах можуть мати як позитивне, так і негативне 

значення. Задачею фахівців харчових технологій є запобігти розвитку 

патогенної та шкідливої в технологічному процесі мікробіоти та сприяти 

розвиту корисних мікроорганізмів у спеціально створюваних культурах. 
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СПОЖИВЧИЙ РИНОК МЕТАЛЕВОЇ ТАРИ В УКРАЇНІ 

 

Споживча тара зазвичай призначена для товарів масового споживання, 

вона попадає з продукцією до споживача, є невід'ємною частиною товарної 

продукції і входить у її вартість, а після реалізації переходить з товаром у повну 

власність споживача. Таке пакування, як правило, має обмежені розміри, масу і 

місткість не призначене для самостійного транспортування і перевозиться в 

транспортній тарі. 

Металеву тару використовують для пакування рибних і м‘ясних 

консервів, матеріалів, які мають здатність самозайматися, а також летких і 

хімічно агресивних матеріалів, рослинної олії, лаків, фарб тощо. До основних 

видів металевої тари відносять бочки, балони, ящики, барабани, бідони, фляги, 

банки, коробки тощо. За розміром її поділяють на велико-, середньо- і 

дрібногабаритну (банки, коробки, лотки) [1]. 

Металева тара виготовляється з тонкої листової сталі, покрівельної та 

оцинкованої сталі й білої жерсті. Антикорозійне покриття використовують 

також для кришок, банок та іншої тари, призначеної для харчових продуктів. 

Структура ринку металевої тари за виробниками наведена на рис. 1 [2].  
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Рисунок 1 – Виробники металевої тари та упаковки в Україні (%) 

За призначенням металеву тару та упаковку поділяють на спеціалізовану 

та універсальну. Спеціалізована тара використовується для затарювання, 

зберігання і доставки означеного товару, універсальна – для різних товарів. 

Металева універсальна тара широко застосовується в кондитерській, 

консервній промисловості, при пакуванні молочних, м‘ясних, рибних 

продуктів, олії, жирів, напоїв, плодів та вищих сортів чаю. Завдяки металевій 



207 

споживчій тарі подовжується термін зберігання харчових продуктів, 

забезпечується перевезення на далекі відстані.  

Більш поширено металева тара використовується для аерозолів, лаків, 

фарб, для транспортування і зберігання рідких, летючих, вогненебезпечних та 

інших товарів. 

На сьогоднішній день металеві консервні банки виробляються з широко 

доступних матеріалів, придатних для вторинного використання. Вони 

непроникні для вологи, газу і світла, і, крім того, виробництво консервних 

банок і фасування в них продукції може проводитися з досить високою 

швидкістю. Сьогодні існує багато видів банок, легко відкриваються і 

дозволяють видаляти без допомоги спеціальних інструментів. 

Утилізація та переробка алюмінієвих банок не призводить до зниження 

якості продукції, при цьому витрати енергії знижуються на 95 % порівняно із 

застосуванням первинного алюмінію, оскільки видобуток алюмінію з 

бокситової руди є надзвичайно енергоємним процесом. Алюміній володіє 

невеликою вагою, хорошою теплопровідністю, стійкістю до окислення, до 

впливу розріджувачів і мастильних матеріалів, привабливою блискучою 

поверхнею.  

Для харчової промисловості в даний час виготовляються деякі види 

сталевих банок з двох деталей за технологією DRD розмірами до 401 х 411, але 

непереборною перешкодою поки що є необхідність уніфікації розмірів банок з 

двох і трьох деталей (з міркувань взаємозамінності технологічного 

обладнання). 
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