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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ 
ЗАКЛАДУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА…………………
 
РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК 

СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

Валерія Бандерс 
Науковий керівник: Левицька І.В., д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ……………………………………………………… 
 
Маргарита Баркалова, Артем Свинар 
Навчальний керівник: Іваніщева О.А., асистент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МОДИФІКОВАНІ КРОХМАЛІ У ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ……………….

 
 
 
 

276 
 
 
 
 
 

278 
 
 
 
 

280 
 
 
 
 

283 
 
 
 
 

285 
 
 
 
 
 

287 
 
 
 
 
 

290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293 
 
 
 
 

295 



15 

Вікторія Вітковська 
Науковий керівник: Іваніщева О.А., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ШЛЯХИ ЗБЕРІГАННЯ ВІТАМІНІВ ПІД ЧАС ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ………………………………………………………………………………
 
Оксана Гончаренко 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
 
Руслана Карпенко 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЇ  
В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………… 
 
Олена Кричевська 
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ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ РИНКУ ВИНОГРАДНИХ ВИН В 

УКРАЇНІ 
 

Виноградними винами називають алкогольні напої, які одержують 
шляхом зброджування виноградного соку або соку з м’язгою з додаванням 
або без додавання спирту та інших компонентів, які передбачені 
технологічною схемою [6]. 

При споживанні харчових продуктів виявляється їх корисність, чи 
споживна цінність, яка зумовлена їх хімічним складом і комплексом 
властивостей, а саме біологічною, фізіологічною, лікувально-
профілактичною, органолептичною та енергетичною цінностями [7]. 

Поєднання різних біологічно-активних речовин робить вино сильним 
біоенергетичним напоєм, яке підвищує життєдіяльність людини [3]. 

Перелік лікувальних властивостей вина є надзвичайно великим. Воно 
посилює секрецію ендокринних залоз, сприяє кращому виведенню жовчі, 
жовчного соку і підтриманню нормальної кислотності шлунка, поліпшує 
апетит, розширяє судини і володіє бактерицидними властивостями. 
Співвідношення різних поживних речовин робить вино сильним, 
біоенергетичним напоєм, який підвищує життєдіяльність людини і який 
характеризується високими тонізуючими властивостями. 

Виробництво виноградних вин, як і винограду, розміщено у країнах із 
помірним і субтропічним кліматом. Світовими монополістами є Франція та 
Італія. Частка кожної з країн у світовому виробництві цієї продукції у 2012 р. 
становила більше ніж 20%. Третє місце в світі посідає Іспанія. До великих 
світових виробників виноградних вин належать: США, Аргентина, ПАР, 
Португалія, Німеччина, Румунія та інші. На вказані вище країни припадає 
більше ніж 80% світового виробництва виноградних вин, а на Францію, 
Італію та Іспанію – 55%. З розрахунку на людину в 2012 році світове 
виробництво виноградних вин становило близько 5 л. В основних країнах-
продуцентах такий показник складав у межах від 7 л (США) до 103 л 
(Франція, Італія). Багато виноградних вин з розрахунку на людину 
виробляють Португалія та Іспанія. Виноградні вина є важливим продуктом 
світової торгівлі.  

Найбільше експортують країни Європи, зокрема Франція. Їх частка у 
світовому експорті становить приблизно 85 %. Ємність винного ринку 
України сьогодні складає приблизно 23 млн. дкл., або 800 млн. доларів США 
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в грошовому еквіваленті, з них 85% вин виробляється українськими 
компаніями, 15 % - імпортуються. Виноградні вина України займають значне 
місце на світовому ринку алкогольних напоїв і виробництво високоякісного 
вина за останні роки зростає, що передбачає великі перспективи даної 
продукції на майбутнє. Для України це розвиток економіки, а саме – платежі 
до бюджету, підтримка і розвиток виноробної галузі [5]. На ринку алкоголю в 
Україні на частку виноробної продукції припадає всього біля 10% 
споживаного алкоголю. Для порівняння в європейських країнах в структурі 
споживання алкоголю вино складає до 70—80% [2], що свідчить про 
потенційні можливості росту українського ринку вина. Національний ринок 
вина утворюють більше 70 компаній-виробників, але вина тільки 5 з них 
відповідають європейським стандартам. 

Вказане співвідношення винного ринку України можна пояснити двома 
причинами. Перша - це відсутність у виробників економічних стимулів для 
вирощування винограду й дотримання високих стандартів при виробництві 
високоякісних виноградних вин. Другою причиною є те, що законодавча база 
і практика її використання в Україні не дозволяють ефективно 
використовувати товарний потенціал землі і інвестувати у виноградарство. 
Звідси й випливають такі  проблеми: немає сировинного забезпечення галузі і 
немає можливості контролювати походження вин, як це робиться у всіх 
виноробних країнах. Тому значна частина українських виробників 
виступають у сегменті загальнодоступних, але низькосортних вин. 

Більшість виноробних підприємств в Україні розміщені в Одесі, 
Закарпатській і Херсонській областях. Лідерами українського ринку вина є 
«Інкерманський завод марочних вин» (ТМ «Інкерман»), ВАТ «Масандра» 
(ТМ «Масандра»), ТОВ «Коблево» (ТМ «Коблево»), «Котнар» +VINIA 
TRAIAN (ТМ «Vinia»), ВАТ «Алеф Віналь» (ТМ «Золота Амфора»), «Шабо» 
Лтд (ТМ «Шабо, ТОВ «Сандора» (ТМ «Святкова колекція»), «Артемівський 
завод шампанських вин» (ArtemovskWinery) [2]. Численні ЗМІ поширюють 
інформацію про те, що на українському ринку вина наявна значна кількість 
підробок. Суттєву частку постачання виноградного вина на ринок України 
становить тіньове виробництво, яке, за окремими оцінками у рази перевищує 
обсяги офіційного імпорту. Таке тіньове виробництво не обов’язково 
пов’язане зі зниженням якості вина, проте завдає відчутної шкоди економіці. 
Натомість експерти стверджують: причин засилля фальсифікату декілька, але 
основною вважають відсутність належної сировинної бази. Також серед 
актуальних проблем виноробного ринку слід назвати недостатність 
фінансування виноградно-виноробного підкомплексу, що призвело до 
зменшення об’ємів закладки виноградників в порівнянні з їх 
розкорчовуванням; високі ціни матеріально-технічних ресурсів; зниження 
врожайності; недостатній догляд за насадженнями, їх надмірну 
прорідженість. Зазначене зменшує можливості виробництва, реалізації і 
експорту української виноробної продукції [1]. 



26 

У даний період ринок України у виноробній сфері переживає своє 
відродження і становлення. Саме тому, процеси, що відбуваються тут, 
швидкоплинні і вимагають пильної уваги фахівців перед тим, як приймати 
рішення про вихід на нього компанії. Ринковий аналіз дозволяє правильно 
сформувати маркетингову діяльність підприємства, уникнути неочікуваних 
фінансових втрат та побудувати вигідні партнерські стосунки з іншими 
учасниками комерційного процесу. 

Виробництво високоякісного вина за останні роки зростає, що 
передбачає великі перспективи даної продукції на майбутнє. Тенденції 
розвитку винного ринку останнього десятиріччя показують, що збільшення 
виробництва вина сприяє як збільшенню реалізації вина на внутрішньому 
ринку, так і зростанню експорту. Це можна пояснити одночасним 
збільшенням імпорту вина, який допомагає задовольнити зростаючий 
внутрішній попит. 

Дослідження свідчать, що сегменти споживачів вина є порівняно 
стабільнішими за сегменти споживачів інших алкогольних напоїв. Вино стає 
все більш популярним напоєм серед українських споживачів. Це передусім 
пов’язане з тим, що вино з усіх алкогольних напоїв завдає найменшої шкоди 
здоров'ю, а якісна винна продукція при його помірному споживанні для 
більшості людей є корисною [4]. 
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Одним із пріоритетних напрямків діяльності митних органів є боротьба з 
контрабандою товарів, що переміщаються через митний кордон України, в т. 
ч. ювелірних виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння. 

Згідно із Законом України «Про державне регулювання видобутку, 
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
та контроль за операціями з ними» (ст. 13) ввезення і вивезення з України 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них 
провадиться суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами в 
порядку й на умовах, визначених законодавчими актами України [1]. 

Згідно з чинним законодавством вивезення з України ювелірних виробів 
з дорогоцінних металів суб’єктами підприємницької діяльності може 
надаватися без клеймування пробірним клеймом за наявності такої умови у 
договорі (контракті) про виготовлення та (або) поставку зазначених 
ювелірних виробів. 

Митне оформлення імпорту ювелірних виробів з дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння полягає в оформленні вантажної митної декларації та 
сплаті мита у розмірі 50%, податку на додану вартість 20% і акцизного збору 
35%. Усі ввезені на територію України ювелірні вироби з метою їх реалізації 
(крім ввезених для власних потреб) повинні пройти обов’язкове 
клеймування. Клеймування провадиться за наявності митної декларації та 
документа про сплату ввізного мита й акцизного збору (Закон України «Про 
державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (ст. 15). 

Побутові ювелірні вироби із дорогоцінних металів та коштовних каменів 
можуть бути ввезені громадянами в Україну без будь-яких обмежень з 
дотриманням правил митного контролю. На такі вироби, пред’явлені до 
огляду, митниця видає їх власнику реєстраційний документ, який інспектор 
засвідчує особистою номерною печаткою. Для громадян-нерезидентів ці 
документи є підставою для зворотного вивозу раніше ввезених виробів із 
дорогоцінних металів та коштовного каміння. 

Громадянам України, які тимчасово виїжджають за кордон, ювелірні та 
інші побутові вироби з дорогоцінних металів і коштовних каменів 
пропускаються тільки для особистого користування з обов’язковою 
реєстрацією в митній декларації і зворотним ввезенням в Україну. Вивезення 
за кордон ювелірних виробів з дорогоцінних металів і коштовних каменів як 
дарунок заборонено всім громадянам. Заборонено вивезення за кордон перлів 
окремими зернами. 
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Перли, у т. ч. окремими зернами, а також вироби з них можуть бути 
пропущені при ввезенні громадянами загальною вагою не більше 200 грамів 
на одну особу, при перевищенні цієї норми, але не більше ніж у два рази, 
частина перлів, що перевищує вказану норму, пропускається за умови 
митного оподаткування. Перли і вироби з них загальною вагою більш як 400 
грамів на одну особу пропуску не підлягають. 

Вивозу не підлягають вироби без клейма державної проби. 
Ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які 

переміщуються через митний кордон України поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю, є контрабандою. 

Ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які 
були об’єктом порушення митних правил або предметами контрабанди, 
підлягають проведенню спеціальної експертизи. Нині для підвищення 
ефективності боротьби з контрабандою ювелірних виробів з дорогоцінних 
металів та коштовних каменів митними органами різних країн 
застосовуються різноманітні пристрої та комплекти хімічних реактивів. 

Для визначення ваги дорогоцінних каменів та металів призначені 
електронні прецизійні ваги «МЕТЛЕР» моделі РЕ-1600. 

Для визначення проби дорогоцінних металів використовується набір 
хімікатів «HELLING», який складається з восьми флаконів з кислотами та 
пробірного каміння. За допомогою реактивів можна визначити проби золотих 
виробів: 333, 375, 585, 750, 833,900 і срібних виробів: 835,925. 

Для визначення природних і штучних імітацій діамантів застосовується 
портативний детектор діамантів «D1ATEST-2000» та детектор діамантів 
«DIAMOND STAR». Детектори дають змогу в оперативних умовах під час 
проведення оглядових операцій здійснювати попереднє дослідження з метою 
виявлення дорогоцінного та напівдорогоцінного, а також синтетичного 
каміння, яке імітує природні діаманти. 

Каратомір «LEVERIDG» – прилад призначений для визначення розміру 
каблучок, приблизної ваги перлів та дорогоцінних каменів в оправі та без 
оправи. 

Для швидкого і точного визначення вмісту золота різних кольорів від 
210 до 958 проби, дослідження покритих золотом чи золотомістких або 
базових металів призначений тестер золота «GOLD STAR». Додатково цей 
комп’ютеризований прилад визначає платину та паладій 

Для експрес-контрою дорогоцінних металів на поверхні досліджуваного 
зразка призначений індикатор дорогоцінних металів «ТЕСТ». 

Набір хімічних реактивів «Нарет-М» та «Нарет-В» призначені для 
пробірного визначення вмісту золота, срібла та платини у виробах з них в 
умовах митного догляду. 

Стаціонарний детектор діамантів «DIAMONEPROBE», основне 
призначення якого – перевірка справжності декларованих при в’їзді діамантів 
та виявлення діамантів при вивозі, вставлених замість простого каміння в 
ювелірні вироби. Робота детектора базується на вимірюванні 
теплопровідності каменю, що досліджується. 
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Значна маса аналізів проводиться на аналізаторі вмісту токсичних 
елементів NAT. В аналізаторі реалізований рентгенофлуоресцентний метод 
контролю, що не руйнує зразок, тому експоновані проби не змінюють своїх 
фізико-хімічних властивостей та можуть за необхідності буди піддані 
додатковим випробуванням на іншій аналогічній апаратурі. Визначення 
присутності токсичних елементів та оцінка їх вмісту в конкретній пробі 
виконується одночасно для всіх виявлених елементів. 

Аналізатор забезпечує вимірювання вмісту у твердих та сипучих пробах, 
а також у пробах листових та плівкових матеріалів. Прибор може бути 
використаний для визначення кількості вмісту хімічних елементів у сплавах, 
гірських породах, наповнювачах лакофарбових покрить і пластмас та інших 
об’єктах. 

Деякі з цих приладів застосовуються в роботі митних органів України. 
За інформацією прес-центру Державної фіскальної служби та 

публікаціями в засобах масової інформації у 1996 році митними органами 
було вилучено 22,9 кг золота і 51,5 кг срібла, у 1997 році – 37 кг золота та 
більш як 50 кг срібла [2]. 

На контрольно-пропускному пункті Ягодин (українсько-польський 
кордон) співробітниками Рівненського управління СБУ разом з волинськими 
колегами та митниками вилучено 6 кг контрабандного бурштину, який 
намагалися вивезти до Польщі. Це найбільша партія контрабандного 
бурштину, відколи держава взяла його родовища під охорону. Виявлене 
дорогоцінне каміння особливе (один камінь вагою 1 кг відправлено до 
музею) – експертиза встановила, що їм щонайменше 35 млн. років. 

У держаних митних органах діють митні лабораторії, які здійснюють 
експертизу товарів, що перетинають митний кордон України, в тому числі й 
експертизу дорогоцінних металів та коштовних каменів. 

Конфісковані ювелірні вироби підлягають експертизі митними органами 
та оцінки їх вартості за цінами, визначеними Національним банком України. 
Після експортної оцінки ювелірні вироби з дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння передаються до Державної скарбниці України. 

Як показує міжнародний досвід ефективна робота митних органів під 
час проведення експертизи ювелірних товарів з дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння багато в чому залежить від ефективності роботи 
митних лабораторій та роботи експертів безпосередньо в митницях. Тому для 
вдосконалення робити митних органів необхідно забезпечити: 

- митні лабораторії повним комплектом приладів, які дають змогу 
проводити експертизу дорогоцінного каміння, а саме: полярископ, коноскоп, 
рефлектометр, дихроскоп, спектроскоп, ультрафіолетова лампа, ваги 
гідростатичного зважування й імерсійний мікроскоп; 

- оснастити митниці набором реактивів для визначення проби металу і 
полярископом та рефрактометром для проведення попередньої експертизи 
дорогоцінного каміння. 



30 

Список використаних джерел: 
1. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з 
ними: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1997. – 08 листопада. 

2. Таможеники утерли нос налоговым инспекторам // Факты. – 1998. –  
11 февр. 

 
Анна Вержбицька 

Науковий керівник: Трішкіна Н.І., к.е.н., доцент, директор коледжу 
Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 
СПОЖИВНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ – ПРЕДМЕТ ТОВАРОЗНАВСТВА 

 
Товар основна фігура, індикатор економічної сили та активності 

виробника. Від того, який товар пропонується споживачу, залежить 
економічний успіх виробника та посередника, що працює на ринку. Якщо 
товар є прогресивним, надійним, якісним, конкурентоспроможним, 
відповідає сучасному рівню розвитку науково-технічного прогресу, він 
завжди знайде споживача. Цілями товарознавства як науки є вивчення 
споживних властивостей товарів, які визначають їхню споживчу цінність, 
якість та їхню конкурентоспроможність. 

Знання споживних властивостей товарів дає можливість суб'єктам ринку 
визначити стан товарів на ринку взагалі, проаналізувати сучасний стан ринку 
окремого товару, визначити залежність попиту на товари від зміни 
кон'юнктури ринку, визначати потребу в них, займатися їх продажем і 
закупівлею, вирішувати питання заміни одних товарів іншими, впливати на 
формування товарної і цінової політики, визначати рівень досягнень науково-
технічного прогресу у сфері виробництва і використання товару й т. ін. 

Основними поняттями товарознавства є продукція і товар. 
Продукція – це матеріальний або нематеріальний результат діяльності 

призначений для задоволення реальних чи потенційних потреб [1]. 
Продукція стає товаром у процесі купівлі-продажу (комерційної 

діяльності) і при цьому має споживні властивості, здатні задовольнити 
споживача.  

Товар – матеріальна або нематеріальна продукція, призначена для 
купівлі-продажу [1]. 

У Державному стандарті з товарознавства товар визначається як будь-
яка річ, що на момент надходження в обіг повинна бути виокремлена з-поміж 
інших за певними ознаками для конкретної угоди купівлі-продажу. 

Отже, товар – складне поняття і не менш складний матеріальний або 
нематеріальний об'єкт, якому притаманні певні споживчі властивості. 

Споживча вартість товару – це благо для людей, елемент багатства. Щоб 
стати споживчою вартістю, товар має володіти корисністю [1]. 
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Під споживчою цінністю розуміють комплекс споживних властивостей 
товару, завдяки яким він може задовольняти ті чи інші потреби людини. 

При створенні товару необхідно пам'ятати, що він у своєму життєвому 
циклі проходить три рівні: товар у задумі, товар у реальному виконанні і 
товар з підкріпленням. І якщо товар з підкріпленням – це по суті сервісне 
обслуговування покупця, який вибрав той чи інший товар, то товар в задумі і 
товар у реальному виконанні – це саме те, що має корисні для людини 
властивості і робить його споживчою цінністю. 

Споживча цінність, споживні властивості – досить близькі поняття, але 
перше з них ширше, оскільки повністю характеризує об'єкт, а інші 
відображають лише окремі сторони цього об'єкта. Споживні властивості 
товару – це властивості, які обумовлюють його корисність і здатність 
задовольняти потреби споживачів і проявляються в процесі споживання. 
Споживні властивості товару необхідні для конкретизації його споживної 
цінності. Споживчу вартість мають усі продукти праці незалежно від того, є 
вони засобами виробництва чи предметами особистого споживання. 

Розглядаючи з цієї точки зору продовольчі товари, треба підкреслити, 
що одні з них надзвичайно необхідні для підтримання нормальних 
фізіологічних функцій організму (харчові продукти з оптимальним хімічним 
складом – яйця, молоко, м'ясо), другі потрібні для збудження апетиту 
(прянощі та приправи), а треті, незважаючи на те, що мають певні споживні 
властивості і навіть викликають почуття задоволення, є шкідливими для 
здоров'я людини (тютюн, алкогольні напої, наркотики). 

Корисність товару – це його здатність задовольняти певні потреби 
людини. Корисність речі (продукту) робить її носієм споживчої вартості, 
вона не може існувати поза товаром, невіддільна від нього. Корисність – 
поняття суб'єктивне. Той самий товар для різних людей може бути і 
корисним, і марним, і навіть шкідливим, наприклад, окуляри або ліки без 
призначення [2]. 

Сукупність корисних властивостей товару, які роблять його здатним 
задовольняти потреби людей, формують його споживчу вартість. Корисність 
товару залежить не тільки від природно-речовинних властивостей, й від 
зміни потреб людини і суспільства. Певна потреба людини може 
задовольнятися наступними одна за одною одиницями товару відповідно до 
закону збутної граничної корисності. Чим більше товару купують споживачі, 
тим менше їх прагнення до купівлі додаткових одиниць цього самого товару. 
Особливо це стосується товарів тривалого користування (холодильники, 
автомобілі, меблі). 

Гранична корисність – це додаткова корисність, яку одержує споживач 
при купівлі однієї додаткової одиниці конкретного товару. Падіння граничної 
корисності товару в міру придбання споживачем додаткових одиниць цього 
ж товару має назву закону збутної граничної корисності. Товар є однією з 
форм споживчої вартості, створеної працею людини не для власного 
особистого споживання, а для інших людей і розподіляється серед 
споживачів шляхом купівлі-продажу на ринку [2]. 
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У товарознавстві використовується комплексний природно-технічний і 
соціально-економічний системний підхід до вивчення споживчої вартості, 
асортименту і якості товарів. 

Товарознавство вивчає фізичні, хімічні та біологічні властивості товарів, 
зміни цих властивостей, що можуть мати місце на всіх етапах переміщення 
товарів від виробничих підприємств до споживача. 

Цінність харчових продуктів визначається тим, що їжа потрібна як 
джерело енергії для людини і пластичний матеріал для побудови тканин її 
організму та здійснення процесів обміну. 

Енергетична цінність продовольчих товарів – це показник, що 
характеризує частку енергії, яка може вивільнитися з харчових речовин у 
процесі біологічного окиснення і використовуватися для забезпечення 
фізіологічних функцій організму. Вона залежить від хімічного складу і, перш 
за все, від наявності у складі продукту речовин, які дають організму енергію 
(вуглеводів, жирів та білків). 

Біологічна цінність харчових продуктів – це один з основних показників 
якості харчового продукту, який визначає ступінь його відповідності 
оптимальним потребам людини і гарантованої безпеки використання згідно з 
фізіологічними нормами. Вона зумовлюється наявністю в їхньому складі 
таких речовин, як вітаміни, мінеральні елементи, незамінні амінокислоти, 
незамінні жирні кислоти тощо. Харчові продукти не повинні мати шкідливих 
домішок, які могли б викликати отруєння організму. 

Безпечність харчових продуктів – це показник, який характеризує 
відсутність токсичного, канцерогенного, мутагенного та іншого 
несприятливого діяння продуктів харчування на організм людини під час 
використання їх у фізіологічно прийнятих нормах [2]. 

Особа, яка використовує здобутки товарознавства у практичній 
торговельній діяльності, – це товарознавець. У сучасних умовах він є 
важливою фігурою в торгівлі. Це спеціаліст, який добре знає виробництво 
продуктів, уміє правильно оцінити якість товарів, має уявлення про основні 
властивості товарів і причини, що їх обумовили; він знає, які умови треба 
створювати, щоб забезпечити якість товарів під час транспортування, 
зберігання та реалізації. 

Державний стандарт так визначає предмет товарознавства: споживча 
вартість (цінність) товарів, закономірності її прояву і збереження [3]. 

Отже, предмет товарознавства – це споживча вартість (цінність) товарів, 
закономірності її прояву і збереження. Тільки споживча вартість робить 
продукцію товаром, тому що має здатність задовольняти конкретні потреби 
людини. Якщо споживча вартість товару не відповідає реальним запитам 
споживачів, то він не буде затребуваний, а, отже, не буде використаний за 
призначенням у властивій для нього сфері застосування. 

Список використаних джерел: 
1. Маркетинг: Бакалаврський курс: навчальний посібник / За загальною 

ред. д. е. н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 
2004. – 976 с. 



33 

2. Зрезарцев М.П. Товарознавство сировини та матеріалів: навч. 
посібник / М.П. Зрезарцев, В.М. Зрезарцев, В.П. Параніч. – К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 404 с. 

3. Оснач О.Ф. Товарознавство: навчальний посібник / О.Ф. Оснач. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 219 с. 

 
Ірина Вечірко, Катерина Снігур 

Науковий керівник: Григоренко І.В., к.т.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОРТОПЕДИЧНОГО ВЗУТТЯ  

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ВИБОРУ 
 

Турбуватися про власних дітей – обов’язок усіх батьків. Необхідно 
докласти чимало зусиль, щоб забезпечити їм всі умови для повноцінного, 
здорового росту і розвитку. При цьому доводиться вирішувати безліч 
непростих завдань, приділяючи увагу навіть самим незначним нюансам. 
Перш за все, необхідно вміти правильно підходити до вибору дитячого 
взуття. Адже майже третя частина людей, які звертаються до центру 
ортопедії і травматології, є дітьми віком від 4,5 до 10 років з проблемами 
розвитку стопи. 

Масове ортопедичне взуття – профілактичне взуття, яке виготовляється 
з урахуванням особливостей будови ноги дитини та її розвитку. Вагома увага 
також приділяється виготовленню ортопедичних устілок, які можуть бути 
вставлені в звичайне взуття і тим самим забезпечувати здоров’я стопи. 
Однією з технологій, за якою виготовляються індивідуальні ортопедичні 
устілки, є гідроформування. Цей метод є найбільш об’єктивним способом 
одержання відбитку (він виконується під навантаженням) і враховує всі 
індивідуальні анатомічні особливості стопи пацієнта, його вагу, тонус м’язів, 
характер розподілу навантаження по кінцівках в динаміці ходи (це особливо 
важливо для пацієнтів з укороченнями різної величини, після травм та 
переломів нижніх кінцівок). Технологія виготовлення дозволяє в більшості 
випадків адаптувати виготовлену устілку під будь-яке взуття. Авторські 
методики з виготовлення індивідуальних локальних коректорів для стопи при 
деформації різних видів дозволяють навіть у складних випадках сприяти 
позбавленню від болю та надати пацієнту відчуття комфорту при 
користуванні. Ортопедичне взуття, устілки та супінатори виготовляють на 
протезних підприємствах, фабриках, в майстернях зі спеціальним 
обладнанням за призначенням лікуючого лікаря та лікаря медичного відділу 
підприємства. 

Ортопедичне взуття повинно перешкоджати розвитку різного роду 
порушень і сприяти правильному формуванню зводу стопи. Батьки мають 
знати, як вірно підібрати ортопедичне взуття для своєї дитини. Воно повинно 
бути, перш за все, зручним і безпечним, тобто – ортопедичним. Неправильно 
підібране взуття може стати причиною розвитку плоскостопості. 



34 

Одним з найголовніших критеріїв, що забезпечують ортопедичну 
правильність, медичну безпеку, необхідні фізико-механічні властивості і 
гігієнічну стерильність, є вигляд і якість використаних при виробництві 
матеріалів. За даними фахівців останніх років приблизно 98% всіх дітей 
народжуються із відсутністю захворювань стопи. При досягненні ними 
зрілого віку, 40% з них страждають різними захворюваннями ніг, з цього 
числа приблизно 12% вже не може бути вилікувано. У минулому столітті 
головними причинами проблем із ногами у дітей були в основному хвороби, 
які виникають внаслідок недоїдання і перевантажень. Сьогодні ж основною 
причиною є використання неякісного або неправильно підібраного дитячого 
взуття: надмірно вузького або широкого, загостреного або невідповідного 
розміру, з відсутністю супінатора або з високим каблуком. 

Завдання дитячого ортопедичного взуття – попередити деформацію і 
забезпечити правильний розвиток стопи. Вибирати його потрібно розумно. 
Основні принципи безпечного взуття включають у себе такі критерії: 

− форма і фасон; 
− матеріал зверху та всередині; 
− задник; 
− фасон верху взуття;  
− гнучкість; 
− амортизаційні властивості; 
− вага взуття.   
Дитяче взуття повинне стискати ногу. Це досягається за рахунок круглої 

носової частини, яка надає достатньо місця для пальців. Чим більше 
вирівняний внутрішній край взуття, тим краще, тому що в цьому випадку 
великий палець знаходиться в своєму природному положенні.  

Також слід надавати перевагу виробам із натуральної сировини. Саме 
вони забезпечують здатність адаптації до анатомічної форми ноги, м’якість, 
ефект провітрювання, здатність забирати вологу. Внутрішня частина взуття з 
закритим верхом повинна мати спеціальну устілку або вкладиш з 
волопоглинаючого матеріалу.  

Хорошу фіксацію ноги у взутті забезпечує  відповідний фасон верху. Він 
жорстко утримує ногу в потрібному положенні і захищає її від пошкоджень і 
необережності при ходьбі. Рекомендовано використовувати взуття на 
шнурках, або із закритою верхньою частиною з ремінцями або застібками 
типу «липучка». У найменших розмірних групах необхідно купувати взуття 
виключно по щиколотку. 

Діти багато рухаються і стрибають. Стрибки на тверду поверхню 
можуть приводити до деформацій стопи і суглоба. Запобіжним заходом 
проти таких наслідків є підошва з хорошими амортизаційними 
властивостями. Підошва у дитячого взуття повинна бути якомога тоншою, з 
великою площею поверхні, для того щоб дитині було простіше утримувати 
рівновагу. Окрім цього, взуття повинно мати якомога меншу вагу. 
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Отже, стопа людини – унікальний механізм, що завдяки системі зв’язок і 
м’язів м’яко пружинить під час ходьби чи бігу, і внаслідок цього хребет 
уникає перевантаження. Вибір взуття для дитини – справа непроста і дуже 
відповідальна, тому батькам необхідно уважно та серйозно до цього 
ставитися. Адже від неї може залежати здоров’я дитини в майбутньому. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА 

 
Сьогодні існує серйозна проблема контролю молока-сировини за 

вмістом різних сторонніх домішок і визначення показників безпеки, а також 
визначення кількості важких металів, пестицидів, афлатоксинів, нітратів, 
нітритів тощо. Дослідження параметрів молока як важливого харчового 
продукту є складним завданням через його багатокомпонентний 
індивідуальний склад. У молоці нормуються, відповідно до чотирьох 
ґатунків, крім мікробіологічних, такі показники, як кислотність, густина, 
масова частка сухих речовин ( білок, жир), температура. Існують дані, що в 
Україні мало не щотижня дорослі і діти потрапляють до лікарень через 
неякісні молочні продукти, при цьому такі прикрі інциденти не тільки 
створюють загрозу життю і здоров’ю людей, але і значно погіршують 
екологічну ситуацію. Тому дослідження якості молока – комплексна 
проблема, вирішувати яку покликані як біохіміки, мікробіологи, так і 
виробники, санітарно-епідеміологічні служби і, звичайно, державні органи [1]. 

Методи дослідження якості молока умовно можна поділити на хімічні та 
фізико-хімічні. 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. 

Сьогодні для визначення якості молока найчастіше застосовують 
молочні міні-лабораторії серії АКМ, які відносяться до експрес-методів 
дослідження якості молока.  

Міні-лабораторії АКМ призначені для експрес-визначення показників 
якості молока й (або) продуктів його переробки в лабораторіях молочних 
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заводів, на підприємствах харчової промисловості, у ветеринарних 
лабораторіях, а також при проведенні науково-дослідних робіт. Портативна, 
зручна у використанні, яка не вимагає спеціальних навичок. Міні лабораторія 
АКМ-98 може легко розміщатися на молокоприймальних станціях, а також 
безпосередньо у виробничих цехах молочних підприємств, молочних 
автоцистернах і молоковозах. 

Міні-лабораторія АКМ-98 випускається в 3 модифікаціях: «Фермер» − 
що здатна фіксувати 5 або 9 параметрів якості молока; «Стандарт» − 
контролює 9 параметрів якості. «Станція» − контролює 11 параметрів. 

Міні-лабораторія АКМ-98 моделі «Станція» призначена для визначення 
масової частки жиру, білка, лактози, кількості доданої води, сухого 
знежиреного молочного залишку (СЗМЗ) у пробах, приготовлених з 
незібраного, концентрованого (згущеного без цукру) молока, з вершків і 
сухого молока. Модель також здатна вимірювати температуру, приведену до 
20°С густину, точку замерзання і кислотність проб молока та їх 
електропровідність. В таблиці 1 наведено показники якості молока, які 
визначаються за допомогою міні-лабораторії АКМ-98 [2]. 

Таблиця 1 
Значення показників якості молока, визначені за допомогою 

лабораторії АКМ-98 модель «Станція» 
Параметри Діапазон коливань Абсолютна помилка 

Вміст жиру 0,02…9,0 % ±0,1 % 
СЗМЗ 6…12 % ±0,2 % 
Густина 1000…1040 кг/м3 ±0,5 кг/м3 
Вміст загального білку 1,5…6,0 % ± 0,2 % 
Вміст лактози 0,01…6,0 % ± 0,2 % 
Кількість доданої води 0…60 % ± 3% 
Температура проби 2…50°С ± 0,5°С 
Точка замерзання -0,6…-0,4°С ± 0,01°С 
Вміст солей 0,01…2,0 % ± 0,05 % 
Кислотність (рН) 0..14 ± 0,05 
Електропровідність  2…20 мС/см ± 0,05 мС/см 

 
Втрата молока на одне вимірювання становить 25 мл. Температура 

проби під час аналізу може коливатися в інтервалі 5…40°С. Середній час 
вимірювання показників – 1 хв. За допомогою GSM-модуля дані про якісні 
показники молока можна передавати на комп’ютери контролюючих установ [2]. 

Аналізуючи літературні джерела, можна зробити висновок, що сьогодні 
для визначення складу, якості та безпечності молока і молочних продуктів 
застосовують переважно фізико-хімічні методи досліджень. Використання 
стандартних лабораторних методів обмежене, оскільки вони потребують 
значних затрат часу, при цьому для більшості методів найтривалішим 
процесом є підготовка проби до випробування; використання 
високовартісних приладів, необхідність у спеціальних лабораторіях та 
кваліфікованому персоналі.  Отже, для вирішення завдання безпеки молочної 
продукції потрібно використовувати сучасні високоефективні методи 
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контролю, які були би оперативнішими, швидшими та давали можливість 
автоматизації процесу контролю. Тому все більшої актуальності набуває 
розроблення та використання експрес-лабораторій, які швидко та якісно 
дозволять визначити якість молока не докладаючи значних зусиль. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА 

БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
 
Здоров’я людини значною мірою визначається її харчуванням.  Їжа є 

надзвичайно складним, багатокомпонентним фактором. Разом з нею в 
організм потрапляють більше, ніж півсотні незамінних поживних речовин. 
Залежно від своїх властивостей і складу їжа по-різному впливає на людину. 
За її допомогою можна впливати на функцію і трофіку тканин, органів, 
систем організму в цілому, посилюючи, або послаблюючи їх. Через їжу 
людина вступає в найтісніший контакт із навколишнім середовищем. 

Життя сучасної людини важко уявити без багатьох продуктів. 
Кондитерські та хлібобулочні вироби були і залишаються улюбленими 
продуктами населення нашої країни, ласощами для дітей. Їхній приємний 
смак, тонкий аромат, привабливий зовнішній вигляд створюють гарний 
настрій у свята і в будні. Вони відрізняються високою калорійністю і 
засвоюваністю. Названі властивості притаманні кондитерським і 
хлібобулочним виробам завдяки застосуванню для їхнього виробництва 
різних видів високоякісної харчової сировини та різних механічних і 
термічних способів обробки. Асортимент цієї продукції, що випускається в 
Україні, нараховує більше 500 найменувань. Виробництво борошняної 
кондитерської та булочної продукції зосереджено як на великих 
підприємствах харчової промисловості, так і в малих спеціалізованих цехах і 
підприємствах ресторанного господарства. У деяких європейських країнах і в 
Україні теж, малі виробництва забезпечують унікальне розмаїття видів 
виробів, найбагатший спектр їхньої смакової гами, здатність задовольняти 
будь-які найвишуканіші потреби населення відповідно до віку, професії, 
стану здоров’я, національних і побутових звичок. 

Значний внесок у розробку наукових основ виробництва хлібобулочних, 
кондитерських виробів поліпшеної якості, харчова та біологічна цінність 
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яких збільшена за рахунок збалансованості складу, внесли вчені Л.Я. 
Ауерман, А.А. Покровський, Н.П. Козьміна, Л.І. Пучкова, О.В. Павлова [5]. 
Проте, дослідження використання певних добавок у борошняних 
кондитерських виробах залишається актуальною для багатьох дослідників 
сучасного світу. 

Харчові технології приготування харчових продуктів масового 
споживання передбачають широке застосування різних харчових добавок. 
Вони не є необхідними компонентами їжі, але без їхнього застосування вибір 
харчових продуктів був би значно бідніший, а харчові технології - 
складнішими і дорожчими. Без застосування харчових добавок, практично, 
неможливим є виготовлення заготовок, напівфабрикатів, страв швидкого 
приготування, вони також є необхідними для поліпшення органолептичних 
властивостей, подовження термінів зберігання, зниження калорійності їжі. 
Харчові добавки використовуються для надання їжі кращого смаку, запаху і 
навіть кольору. 

На сьогодні відомо 23 класи харчових добавок. Це барвники, 
консерванти, антиокисники, емульгатори, загущувачі, желюючі речовини, 
стабілізатори, підсилювачі смаку, підсолоджувачі, розпушувачі, наповнювачі 
та інші. Застосування харчових добавок регулюється різними нормативними 
актами. Однією з головних умов для дозволу застосування харчових добавок 
є їхня токсикологічна безпека [1]. 

Нині 99 % продуктів харчування містять синтетичні харчові добавки, 
велика частина з яких знаходиться саме у борошняних виробах. Щороку 
з’являються нові продукти, для яких спеціально розробляють синтетичні 
добавки. Людина на рік, за статистикою, з’їдає їх 2,5 кг. Попри те, що деякі з 
цих добавок є небезпечними для життєдіяльності людини, їхнє виготовлення 
та дослідження є актуальним для багатьох виробників та дослідників. 

Однак, у високорозвинених країнах люди почали дбати про своє 
здоров’я. Тому тепер там більше використовують натуральні харчові добавки 
– такі, що одержувані з фруктів, овочів і трав. В Україні найбільш 
актуальним є заміна синтетичних добавок на порошки з тропічної сировини – 
бананів і ананасів, які використовують для виготовлення борошняних 
кондитерських виробів. Але вони не сильно відрізняються від синтетичних за 
складом, а лише - за способом отримання. Натуральні харчові добавки 
отримують шляхом білкових реакцій, процесів ферментації та з грибкових 
культур. До добавок, отриманих ферментацією, відносять речовини, що 
містять концентровані запахи свіжих вершків, сиру та багато інших.  

Аналізуючи сучасний стан у сфері використання харчових добавок, 
можна зробити висновок, що цілковито убезпечити себе від шкідливого 
впливу небезпечних продуктів неможливо, оскільки вони здатні забезпечити 
10 % щорічного приросту продовольства, без якого населення Землі 
виявиться на межі голодної смерті. Але споживачеві під силу зменшити 
ризики, пов'язані із вживанням шкідливих добавок. Для цього варто 
запам'ятати наступні правила:  
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- не можна купувати продукти харчування у місцях несанкціонованої 
торгівлі, а також продукти кустарного виробництва; 

- при придбанні продуктів харчування завжди варто уважно вивчати 
склад товару. Пам'ятаймо: виробники не завжди належним чином маркують 
продукти, часто соромлячись додавати до назв харчових добавок їхні «Е» 
коди, що є прямим порушенням чинних у країні стандартів;  

- при купівлі продуктів варто уникати тих із них, що містять яскраві 
барвники. Насамперед, це стосується солодких напоїв, а також дешевих 
кондитерських виробів. Пам'ятаймо також, що деякі синтетичні барвники 
особливо небезпечні для дітей;  

- не варто зловживати продуктами, що містять консерванти, але краще 
взагалі відмовитись від них, замінивши на аналогічні, що не містять 
консервантів; 

- необхідно уникати вживання продуктів, що містять замінники цукру, 
наприклад, ацесульфам калію (Е 950), аспартам (Е 951), цикламат натрію (Е 
952), сахарин (Е 954). Зазвичай, ці добавки містяться у дешевих солодких 
напоях. Більшість замінників цукру є шкідливими для здоров'я, особливо 
дитячого [4]. 

Отже, при виборі продуктів харчування все ж таки варто віддавати 
перевагу продуктам, виготовленим власноруч. Це дозволить звести до 
мінімуму використання харчових добавок, а, отже, зменшить ризики, 
пов'язані з їхнім споживанням. Не потрібно також забувати, що лише 
повноцінне, збалансоване та здорове харчування є справжньою запорукою 
здоров'я і гарного самопочуття. 
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ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСА В УКРАЇНІ 

 
Виробництво м’яса та м’ясопродуктів завжди було і залишається 

важливим завданням держави, вирішення якого повинно стати одним з 
пріоритетних напрямків розвитку економіки України, здатним забезпечити 
населення якісним повноцінним харчуванням та робочими місцями.  

Обсяги виробництва м’яса великої рогатої худоби в Україні щорічно 
скорочується, а впродовж 20 останніх років це досить збиткове виробництво.  

Одним із головних завдань держави є створення умов ефективного 
функціонування м’ясопродуктового сектору економіки з метою повноцінного 
забезпечення населення м’ясом та м’ясопродуктами, а промисловості – 
сировиною в обсягах, необхідних для стійкого економічного зростання та 
соціального розвитку країни. У загальній структурі виробництва м’яса 48,9% 
складає м’ясо птиці, 31,3 – свинини і 17,9% – яловичини і телятини. 
Відзначається чітка тенденція скорочення виробництва яловичини і телятини 
та нарощування виробництва м’яса птиці[1, 2]. 

Найефективнішим в Україні є ринок м’яса птиці. На даному ринку 
відсутні суттєві проблемні питання щодо виробництва, якості, збуту чи 
експорту цієї продукції.  

Найбільш проблемним в Україні залишається ринок яловичини і 
телятини. Виробництво даної продукції низько ефективне і майже на 3/4 
сконцентровано в господарствах населення. Розвиток галузі та відкриття 
нових ринків для експорту м’яса і м’ясопродуктів вітчизняними виробниками 
є складним, але стратегічно важливим питанням.  

Якщо розглянути структуру виробництва м’яса в Україні у всіх 
категоріях господарств, то розрив між виробництвом свинини і птиці не 
здається катастрофічним і складає лише 19.5%. Але якщо взяти до уваги 
окремо структуру виробництва м’яса на сільськогосподарських 
підприємствах і у господарствах населення, то стає зрозумілим, що перекіс 
все ж таки існує. На сільськогосподарських підприємствах виробляється 
переважно м'ясо птиці (68,6 %), в той час як свинини виробляється 25,6%, а 
яловичини і телятини – лише 5,7%.  

Господарства населення постачають більше свинини – 56,5%, тоді як 
м’яса птиці – 20,5, яловичини і телятини – 21,5%.  

На даному етапі розвитку України ринок яловичини є найбільш 
проблемним, оскільки демонструє тенденцію до скорочення виробництва. 

В Україні, в умовах недовиробництва яловичини і телятини існують 
проблеми зі збутом. В умовах сьогодення яловичина не є основним видом 
споживання м’яса. Ключовим стримуючим фактором споживання в Україні 
так званого червоного м’яса (свинина, яловичина, баранина) є зниження 
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купівельної спроможності населення. Українці не можуть собі дозволити в 
достатній кількості споживати всі види червоного м’яса. Згідно даних 
Асоціації свиноводів України, вже кілька років спостерігається скорочення 
попиту на свинину. На кінець 2015 року спостерігається падіння попиту на 
свинину на рівні 23-25 % порівняно з 2013 роком. Попит продовжує 
зменшуватись, хоча і меншими темпами. Виробники скаржаться, що 
працюють на внутрішньому ринку на грані рентабельності. Рівень 
споживання м’яса в Україні, враховуючи його якісний склад (субпродукти і 
жир-сирець), знизився до критичного рівня. В середньому по Україні м’яса 
споживається 50,6 кг. Рівень споживання м’яса в Україні на душу населення 
на рік на 35-45% нижчий, ніж у розвинутих державах світу. За науково-
обґрунтованої норми, загалом на одну особу на рік споживання м’яса 
повинно становити 82 кг. Реальний рівень споживання м’яса на душу 
населення в Україні у 2015 році становив 42,6 кг, знизившись з 46,5 кг в 2014 
році, і значно відстає від аналогічного показника в країнах ЄС (в середньому 
65 кг на душу населення). За рахунок швидкого збільшення обсягів 
вирощування птиці в Україні вдалося частково вирішити проблему дефіциту 
м’яса, хоча це призвело до порушення науково обґрунтованої структури 
балансу і раціонального співвідношення між окремими його видами.  
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ПОСЛУГИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ОСОБЛИВОСТІ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВЕЛОСИПЕДІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Велосипедний транспорт дедалі більше набуває популярності серед 
українців. Із зростанням цін на паливо велосипед стає доброю альтернативою 
для тих, хто не хоче витрачати гроші на громадський транспорт, та 
перетворити просту поїздку в користь для здоров’я. Незважаючи на 
відсутність умов для велосипедистів у Україні, велосипед стає тим 
транспортним засобом що уособлює собі економічність, екологічність та 
мобільність при пересуванні на невеликі відстані. Однак, при поїздці на 
великі відстані більшість українців віддає перевагу залізничному транспорту. 
Для того щоб не переплачувати за додаткове місце у поїздах, необхідно знати 
особливості перевезення велосипедів. 
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Нами проаналізовано Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України 
№ 1196 27.12. 2006 «Про затвердження Правил перевезення пасажирів, 
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України». 

В ньому відзначено, що перевезення велосипедів у поїздах приміського 
сполучення: велосипед оформляється як багаж  категорії «Вантаж і тварини» 
та перевозиться у тамбурі поїзда або виділених для цього місцях з оплатою 
перевезення. Якщо велосипед провозиться в розібраному вигляді та його 
розміри не перевищують норму, перевезення не оплачується [3]. 

При перевезенні у поїзді далекого слідування дозволяється безкоштовно 
перевозити при собі велосипед у розібраному та запакованому стані (не 
більше одного, без мотору) за рахунок норми ручної поклажі, яка не повинна 
перевищувати 36 кг та розмір якої за сумою трьох вимірів не перевищує 200 
см. Ручна поклажа повинна вільно розміщуватись у вагонах на місцях, що 
призначені для її розміщення.  

Перевезення у багажному виділенні передбачає, що за перевезення у 
багажному вагоні велосипедів (з моторами і без моторів) плата стягується як 
за 20 кг вантажобагажу за кожний предмет. Якщо разом з велосипедом 
пред'являються інші речі, то всі вони повинні бути зважені разом і плата 
повинна оформлятись однією квитанцією за загальну вагу.  

Багаж приймається у багажне відділення, як правило, не раніше, ніж за 
добу до відправлення поїзда, з яким він має бути відправленим. При здачі 
багажу більш як за добу з пасажира стягується плата за послуги за зберігання 
багажу за кількість діб зберігання, крім однієї доби. При цьому неповна доба 
вважається повною [2]. 

Пасажир на станції початкового відправлення або на шляху прямування 
може здати багаж до перевезення безпосередньо до багажного вагона поїзда, 
в якому він їде. Багаж в цьому випадку приймається приймачем-здавачем 
тільки до станції, відкритої для багажних операцій, без перевантаження на 
шляху прямування. Оплата за перевезення в цих випадках здійснюється при 
видаванні багажу. На підтвердження прийняття багажу відправнику 
видається ярлик встановленої форми, а до багажу прикріплюється талон 
ярлика [1]. 

Можна зробити висновки, що, вирушаючи у мандрівку поїздом 
дальнього прямування,  необхідно мати спеціальний чохол для перевезення 
велосипедів та обов’язково запакувати його, щоб не платити за нього. В 
приміських поїздах велосипед можна не запаковувати, оскільки все одно 
прийдеться сплатити за його перевезення. 
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ БОРОШНА ТА МЕТОДИ 

 ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Борошно – основний продукт переробки зерна, воно має першорядне 
значення у постачанні населення продуктами першої необхідності, так як 
використовується для вироблення хліба. Група хлібних продуктів займає 
майже 20% споживчого кошика українця. Крупа, хлібобулочні вироби, 
макарони відносяться до товарів першої необхідності, тому борошномельно-
круп'яний ринок можна назвати соціально-значущим. 

У виробництві хлібобулочних виробів, які за нинішніх економічних 
умов є незамінними продуктами харчування більшості верств населення 
України, пшеничне борошно – це основна сировина [1]. 

Аналізу фізичних методів дослідження властивостей пшеничного 
борошна присвячено праці багатьох учених, цим питанням займались          
І.В. Сирохман,  І.Т. Мерко, В.О. Моргун, Т.А. Бакурідзе, Б.М. Максимчука, 
О.І. Максимчук, І.О. Швецової та інші науковці. Подальший розвиток 
наукових досліджень у цьому напрямі є своєчасним і має сприяти 
підвищенню обсягу виробництва, розширенню асортименту хлібобулочних 
виробів із якісного пшеничного борошна, а також економії сировинних 
ресурсів. 

Властивості борошна визначають відповідно до ДСТУ 46.004-99 
«Борошно пшеничне. Технічні умови». До основних властивостей борошна 
можна віднести колір, запах, смак, вологість, зольність, крупність помелу, 
білість, число падіння, кількість і якість сирої клейковини, вміст 
металомагнітних домішок. 

Колір є важливим показником якості, який залежить від виду зерна, з 
якого виготовлене борошно, і виходу борошна. Цей показник характеризує 
товарний ґатунок борошна. Чим більше подрібнених оболонок зерна 
потрапляє у борошно, тим воно темніше. Це дає можливість легко визначити 
ґатунок борошна, порівнюючи його з взірцями відповідного ґатунку. 

Для визначення кольору борошна відбирають наважки з проби борошна 
і борошна встановленого зразка масою 5...10 г і насипають на скляну 
пластинку. Обидві порції борошна обережно, не змішуючи, розрівнюють 
лопаткою до товщини шару близько 5 мм. При цьому випробувана проба 
повинна стикатися з пробою встановленого зразка. Потім поверхню борошна 
згладжують і, накривши скляною пластинкою, спресовують. Колір борошна 
визначають спочатку за сухою пробою, порівнюючи з борошном 
встановленого зразка, а потім за мокрою. Для цього пластину зі 
спресованими пробами борошна обережно, в похилому положенні (30...45 0 ) 
занурюють у посудину з водою кімнатної температури. Після  припинення 
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виділення пухирців повітря пластину з пробами витягають з води. Пластину 
слід тримати в похилому положенні, поки не стече зайва вода. Після цього 
визначають колір борошна візуально при розсіяному денному світлі. 

Колір окремих ґатунків пшеничного борошна, згідно з вимогами 
стандарту, такий: крупки – білий або кремовий із жовтим відтінком; вищого 
ґатунку – білий або білий із жовтим відтінком; І ґатунку - білий або білий із 
жовтим відтінком; ІІ ґатунку - білий із жовтим або сірим відтінком. Оббивне 
пшеничне борошно має білий колір із жовтим або сірим відтінком, з 
помітними частинками оболонок.  

Смак борошна повинен бути властивий пшеничному борошну без 
сторонніх присмаків, але не кислий, не гіркий. В утворенні смаку борошна 
беруть участь вільні амінокислоти, органічні кислоти, водорозчинні 
вуглеводи. 

Для визначення запаху, смаку і хрускоту відбирають наважку борошна 
масою 20 г, висипають на чистий папір, зігрівають диханням і встановлюють 
запах. Для посилення відчуття запаху наважку борошна переносять у 
склянку, доливають гарячої води температурою 60°С, воду зливають і 
визначають запах борошна. Запах повинен бути властивий  борошну, без 
сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий. Смак і наявність хрускоту 
встановлюють розжовуванням невеликої кількості борошна. При 
розжовуванні борошна не повинно відчуватися хрускоту на зубах. 

Вологість борошна є однією з найважливіших властивостей, що 
визначає його якість, впливає на умови зберігання. Від кількості вологи 
також, значною мірою, залежить харчова цінність борошна. Вологість 
пшеничного борошна має бути не більшою за 15%. Борошно з підвищеною 
вологістю швидко псується у процесі зберігання, має нижчу, ніж сухе, 
водопоглинальну здатність. Визначення вологості проводять або 
висушуванням до постійної маси, або на приладі Чижової. 

Зольність борошна є показником його ґатунку. Зольність окремих 
ґатунків пшеничного борошна, згідно з вимогами стандартів, не повинна 
перевищувати, %: крупки – 0,60, вищого ґатунку – 0,55, І ґатунку – 0,75, ІІ 
ґатунку – 1,25; оббивного – не більше 2,0. Зольність пшеничного борошна 
визначають за допомогою наступного методу. Формують наважку борошна 
масою 20...30 г та переносять на скляну пластинку. Розрівнюють, 
притискають іншим склом до утворення рівномірного шару товщиною 3...4 
мм. Знявши верхнє скло, відбирають з десяти різних місць дві наважки по 
1,5...2,0 г. Зважені тиглі з наважками розміщують на дверцятах муфельної 
печі, нагрітій до температури 400...500 0 С, та обвуглюють наважки, не 
допускаючи самозагоряння. Далі ведуть озолювання у муфельній печі при 
температурі 600...900 0 С до появи білого або сірого кольору золи. Після  
охолодження в ексикаторі тиглі зважують та повторно витримують їх у 
муфельній печі не менше  20 хвилин. Озолення вважається закінченим, якщо 
маса тиглів з наважками змінилась не більше, ніж на 0,0002 г. 
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Крупність помелу борошна має велике технологічне значення у 
випіканні хліба. У хлібопеченні цінується борошно, яке має однорідні за 
розмірами частинки, які його утворюють. 

Показником сортності борошна поряд із зольністю є значення його 
білості. Сутність методу визначення білості полягає у вимірюванні 
відбиваючої здатності згладженої поверхні борошна із застосуванням 
фотоелектричного приладу Р3-БПЛ або Р3-БПЛ-Ц. Згідно з вимогами 
нормативної документації показник білості в одиницях умовної шкали 
білості приладу Р3-БПЛ становить для борошна: вищого сорту – 54 та 
більше, першого – 36...53, другого – 12...35. В оббивному борошні білість не 
визначається. 

Головним показником якості борошна є кількість і фізичні властивості 
клейковини. Кількість сирої клейковини крупки не повинна бути нижчою від 
30%, а вищого, І і ІІ ґатунків – відповідно 24%, 25% і 21%. В оббивному 
борошні цей показник не повинен бути нижчим від 18%. Якість сирої 
клейковини для всіх ґатунків пшеничного борошна повинна бути не нижче 2-
гої групи. 

Масова частка металомагнітних домішок не повинна перевищувати 3 мг 
на 1000 г борошна. Розмір окремих їх частинок повинен бути не більше 0,3 
мг, а маса крупинок руди чи шлаку – не більше 0,4 мг. Визначення 
металомагнітних домішок  (часток металів, руди і т. п., що мають магнітні 
властивості) полягає у їх виділенні магнітом механізованим способом або 
вручну, подальшому зважуванні і вимірюванні їх частинок [2]. 

Асортимент пшеничного борошна, що виробляється борошномельними 
заводами України, – незмінний упродовж 70 років і обмежений п’ятьма 
сортами, що не задовольняє потреби сучасного ринку. Проведений аналіз 
досліджень свідчить про те, що на якість борошна пшеничного суттєво 
впливає на якість готового продукту. Тому, виробникам слід досліджувати 
основні показники якості пшеничного борошна для задоволення потреб 
споживачів та позиціювання на ринку України.  
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Молочна галузь займає важливе місце у структурі промисловості усіх 

країн світу. Сьогодні виробництво молока та молочної продукції в Україні 
стало невід’ємною складовою забезпечення національної продовольчої 
безпеки і підтримки соціально незахищених верств населення, а також 
основним джерелом добробуту та зайнятості мешканців сільської місцевості. 
Перспективи розвитку молочної галузі та функціонування завжди є 
надзвичайно актуальними, оскільки молочні продукти є особливо цінними і 
незамінними продуктами харчування кожної людини. У ХХI столітті в 
концепції «здорового» харчування особлива роль відводиться продуктам 
функціонального призначення як стратегічному напряму розвитку харчової 
промисловості. 

З огляду на екологічну ситуацію в Україні та світі, та зростаючу частоту 
захворювань, у всіх країнах світу сформульована державна політика у сфері 
харчування. Розробка нових технологій функціональних молочних продуктів 
та вдосконалення вже існуючих в сьогоденні надзвичайно актуально, 
функціональні харчові продукти призначені підтримати та покращити 
здоров’я людини. 

Функціональні харчові продукти – це продукти отримані з природних 
інгредієнтів та містять велику кількість біологічно активних речовин, можуть 
входити до щоденного раціону харчування людини, при регулярному 
вживанні повинні регулювати певні процеси в організмі, призначені 
покращити здоров’я споживача та зменшити ризик захворювань [1].  

Сучасний ринок функціональних продуктів на 65 % складається з 
молочних продуктів. До функціональних молочних продуктів відносять 
більшість кисломолочних продуктів. Промисловість випускає велику 
кількість кисломолочних продуктів з використання комплексних заквасок, 
що містять лактобактерії, термофільні стрептококи та інші молочнокислі 
бактерії. Вагому цінність представляє нова генерація функціональних 
кисломолочних продуктів - біопродукти (біопростокваша, біойогурт, 
біоряжанка, біокефір). 

Ринок функціональних молочних продуктів представлений трьома 
групами: молочнокислі продукти з пробіотиками, пребіотиками та 
синбіотиками; молочні продукти, які містять біологічно активні речовини; 
інші молочні продукти функціонального призначення (рис. 1). 

Функціональні властивості молока та продуктів їх переробки можуть 
бути підвищені додаванням вітамінів А, D, E, β -каротину, мінеральних 
речовин, таких як магній, харчових волокон (наприклад, пектинів), 
біологічно активних вуглеводів (наприклад, інуліну). Молочні продукти, 
збагачені шляхом додавання немолочних інгредієнтів, відносяться до 
комбінованих продуктів.  
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Рис.1. Ринок функціональних молочнокислих продуктів 
Для них використовують: фруктово-ягідну, овочеву, дикорослу 

сировину, продукти бджільництва та збагачувачі лікувально-
профілактичного призначення [3]. 

Динаміка розвитку першої групи найвища, оскільки,за статистичними 
даними на дисбактеріоз у світі хворіє 75...90 % населення. 

У країнах ЄС ринок молочних виробів розвивається з наданням переваги 
наступним групам: 

- продуктам з більш довготривалим терміном зберігання; 
- продуктам, які мають найбільший попит; 
- функціональним молочним продуктам з використанням оздоровчих 

бактерій. 
Сьогодні створення нових продуктів функціонального харчування, які 

мають широкий спектр застосування та цільове спрямування є провідною 
галуззю. Такі країни, як США, Японія, Німеччина, Канада, Великобританія, 
та ін. реалізують національні програми з оздоровлення населення шляхом 
розробки й організації виробництва харчових компонентів, які коректують 
біохімічний склад продуктів масового споживання [2]. 

Створення функціональних продуктів харчування і їх впровадження у 
виробництво є одним із напрямків гуманістичної програми харчування 
людини, яку пропагує ООН. 

Основними інгредієнтами функціональних молочних продуктів є: 
пектини, карагинани, камеді, закваски, ферменти, крохмаль, сухі глюкозні 
сиропи, агар, фосфати, карбоксиметилцелюлоза, ароматизатори, вітамінні 
суміші, барвники (натуральні), фруктово-ягідні наповнювачі, концентрати 
соків, фруктові й овочеві пюре, сухі овочеві й фруктові порошки та 
шматочки, сухі шматочки і порошки морепродуктів, м'яса, комбінації спецій, 
консерванти, антиоксиданти. 
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Таким чином, розробка технологій виробництва функціональних 
молочних продуктів зараз є актуальною, наша нація потребує оздоровлення, і 
зміцнення організму. Першочерговою задачею науковців-харчовиків є 
створення функціональних продуктів профілактичного призначення, а 
задачею держави популяризація їх серед населення, поряд з пропагандою 
здорового способу життя. 
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Швидкий розвиток нових технологій, його вплив на економічне 
зростання зумовлюють запровадження інновацій в усі сфери економічної 
діяльності, зокрема у торгівлю товарами та послугами. 

У той самий час зростають вимоги споживачів щодо широкого 
товарного асортименту, якості товарів і послуг підприємств роздрібної 
торгівлі. Ці прагнення можна задовольнити за допомогою впровадження 
інновацій - нововведення, вдосконалення продукції чи технологій. 

Інновації стають основною тенденцією діяльності багатьох підприємств 
торгівлі та впливають на швидкий розвиток роздрібної торгівлі. 

Сьогодні в розвинених країнах для розвитку нових форматів торгівлі й 
надання якісних роздрібних послуг впроваджуються нові технології продажів 
(FRID-технології, електронні цінники, енергозберігаючі технології, SAP-
технології, штрих-технології), методи продажів (інтернет-магазини), 
застосовуються інноваційні логістичні й управлінські рішення, розвиваються 
інформаційні нововведення. З боку держави такі нововведення 
підтримуються інвестиціями, пільгами й нормативно-законодавчими 
ініціативами у сфері інноваційної роздрібної торгівлі [2]. 

Підтвердженням інноваційної спрямованості підприємств роздрібної 
торгівлі служить думка відомого топ-менеджера у сфері роздрібної торгівлі 
Е. Блондо, який вважає, що саме торгівля є найкращою сферою для 
впровадження інновацій. Він виокремлює сім типів інновацій у торговельних 
підприємствах: радикальні, покрокові, соціальні, технічні, революційні, 
локальні, архітектурні [1].  
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Радикальними інноваціями є значні зміни у сфері інформаційних 
технологій, що створюють нове джерело конкурентної переваги та змінюють 
бізнес-модель торговельного підприємства. Прикладом таких інновацій може 
служити система електронної торгівлі, яка сформувалася завдяки появі та 
поширенню Інтернету в усьому світі. 

Покроковими інноваціями є такі, що послідовно покращують умови для 
споживачів; вони мають незначну технологічну еволюцію. Як приклад таких 
інновацій можна навести поступове збільшення проходів в торговельних 
залах, що забезпечує створення комфортніших умов для здійснення покупок. 
Соціальними інноваціями є незначні зміни технології при чуттєвій еволюції 
купівельних звичок. Наприклад: цілодобовий магазин, можливість доставки 
продуктів безпосередньо до дому споживача, можливість придбання товарів 
у кредит.  

Технічними інноваціями є незначні зміни, наприклад, спеціальна 
упаковка виробників, яка дозволяє працівникам магазину без зайвих торгово-
технологічних операцій виставляти товари на стелажі, що скорочує витрати 
та знижує роздрібні ціни.  

Революційними інноваціями є такі, що замінюють старі технології 
новими, здатними зміцнювати існуючі відносини між окремими операторами 
на ринку. Прикладами таких інновацій є: технологія електронного обміну 
даними між виробниками і торговельними підприємствами.  

Локальними інноваціями є нововведення, що утворюються всередині 
конкретного торговельного сегменту. Вони сприяють руйнуванню 
комерційних відносин, які вже існують, але при цьому технологія не 
змінюється. Прикладом є широкий розвиток власних торговельних марок, які 
заміщують на стелажах магазинів товари відомих брендів; це призводить до 
розриву відносин з постачальниками цих товарів.  

Архітектурними інноваціями є комерційні відносини та технології 
складування товарів, а також представлення товарів потенційному покупцеві. 
Наприклад, компанія «IKEA» створила магазини великого формату з 
продажу меблів, які покупці збирають своїми руками, і тим самим вона 
зробила переворот у сфері торгівлі меблями: постачальникам довелося 
постачати меблі у вигляді окремих елементів для збірки самим споживачем. 

Варто зазначити, що інноваційний потенціал роздрібної торгівлі ще не 
вичерпано: її майбутній розвиток й надалі пов’язаний саме з інноваціями. 
Про це свідчать результати дослідження «The Future of Retail», які були 
отримані консультаційною компанією «PSFK». У ньому визначаються 
дев’ять напрямків, які варто вдосконалювати у сфері роздрібної торгівлі [3]: 

1. покупці хочуть бути поінформованими, а товари, що купуються, 
повинні виправдовувати очікування; 

2. торговельні підприємства дотримуються порад покупців; 
3. особиста інформація про покупця використовується для кращого 

індивідуального обслуговування; 
4. покупцям пропонують назвати свою ціну; 
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5. нові інформаційні технології дозволяють покупцеві віртуально 
тестувати товар; 

6. торговельні підприємства прораховують потенційний інтерес покупця 
до нового товару; 

7. цифрові технології дозволяють оформити замовлення з 
індивідуальними вимогами покупця; 

8. люди готові брати участь у продажах товарів, якщо вони зацікавлені в 
цьому; 

9. шанувальники брендових товарів стають позаштатними продавцями 
торговельного підприємства. 

Отже, застосування інновацій зумовлюють стабільний інтерес до такого 
виду економічної діяльності, як роздрібна торгівля. Практика успішних 
компаній показує, що впровадження інновацій, різних інформаційних 
технологій у сфері торгівлі збільшує ефективність і якість процесу доведення 
товару до споживача, мінімізує витрати й скорочує рівень втрат при 
торговельному документообігу через вплив людського фактору, створює 
необхідні умови праці для персоналу з метою підвищення його 
продуктивності, а також формування системи безпеки. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРОЗИВА 
 
Морозиво – солодкий освіжаючий продукт, який отримують шляхом 

збивання та заморожування молочних або фруктово-ягідних сумішей з 
цукром та стабілізаторами , а для деяких видів – з додаванням смакових і 
ароматичних наповнювачів. Морозиво має високу харчову цінність і 
оптимальну засвоюваність організмом людини. У цьому продукті , 
виробленому на молочній основі, містяться молочний жир, білки, вуглеводи,  
мінеральні речовини, вітаміни  групи А, В, D, E, P. Виробництво морозива як 
в Україні, так і за її межами є доволі процвітаючою галуззю та має 
перспективи для розширення асортименту, удосконалення існуючих рецептів 
[1]. 

Основними видами сировини, які формують якість морозива є:  
– молочні продукти; 
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– цукристі речовини; 
– стабілізатори; 
– плодово-ягідна сировина; 
– смакові та ароматичні речовини; 
– яєчні продукти; 
– харчові барвники. 
Морозиво, залежно від сировини, поділяють на такі групи: 
– морозиво на молочній основі: молочне, вершкове, пломбір, 

кисломолочне, сироваткове); 
– морозиво на плодово-ягідній ( овочевій) основі: плодово-ягідне, 

овочеве; 
– морозиво на основі цукру, цукристих речовин, цукрозамінників; 
– морозиво на молочній та плодово-ягідній основі: щербет, сорбет; 
– молокомістке морозиво: молочно-рослинне, вершково-рослинне, 

рослинно-молочне, рослинно-вершкове, в т.ч. щербет з рослинним жиром; 
– морозиво, виготовлене без фризерування: харчовий (ароматичний) лід, 

фруктовий лід. 
Розрізняють такі особливості приготування морозива: 
– м’яке (отримують шляхом фризерування суміші  - без загартовування); 
– загартоване ( розрізняють основні та любительські види); 
– домашнє. 
Види фасування морозива: 
– вагове; 
– мілко фасоване (в брикетах, вафельних та паперових стаканчиках); 
– крупно фасоване (торти, кекси, в коробках і поліетиленових 

мішечках). 
Морозиво,  залежно від нормованої маси жиру, поділяють на: 
– нежирне; 
– маложирне; 
– класичне (нормальної жирності); 
– жирне; 
– високожирне. 
В залежності від використання смакових інгредієнтів морозиво буває: 
– шоколадне (з додаванням какао-порошку); 
– кавове  ( з додаванням витяжки кави); 
– з цикорієм (з додаванням витяжки цикорію); 
– крем-брюле (з додаванням сиропу крем-брюле); 
– яєчне (з додаванням яєць або продуктів їх переробки); 
– горіхове ( з додаванням горіхового праліне); 
– фруктове ( з додаванням плодів та ягід). 
Залежно від внесених добавок випускають наступні види морозива: 
– морозиво з родзинками; 
– з цукатами; 
– з горіхами; 
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– з м’якою карамеллю; 
– з фруктами; 
– з шоколадом. 
Залежно від способу виготовлення морозиво класифікують на: 
– одношарове; 
– багатошарове; 
– у харчовому покритті (з частковим покриттям), у т.ч. ескімо; 
– декороване; 
– вироби з морозива у вигляді тістечок, тортів, рулетів [3]. 
Основними виробниками морозива в Україні є:  
– Житомирська область з найбільшим підприємством ПАТ 

«Житомирський маслозавод» (ТМ «Рудь»): «GELATO» маскарпоне з 
полуницею», «Рахат-лукум», «Пролісок», «Крем-пломбір» фісташки, «Супер 
шоколад»;  

– Дніпропетровська область з масовою часткою виробництва компанії 
«Ласунка»: «Світлофор», «Стоп-наркотик», «Буржуй», «Лев»;  

– Львівська область з ПАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «Лімо»): 
«Лимонно-шоколадне», «Гулівер», «Фісташки»; 

– Кіровоградська область з лідером ТОВ «Ласка»: «Чучка», «МА-НЮ-
НЯМ», «Вишневий сад», «Мексиканський кактус», «Китайська кукуру-дзя» [2]. 

Для вирішення завдань підвищення якості, споживної цінності морозива, 
розширення та вдосконалення його асортименту, необхідний подальший 
пошук та використання різних добавок та наповнювачів. З кожним роком 
якість продукції набуває все більшого і більшого значення. Якість продукції 
об’єктивно відображає результати діяльності суспільства. За якістю 
продукції визначають технічні можливості країни, рівень організації 
виробництва, торгівлі. Важливо зазначити, що фактично 99% морозива, що 
споживається в Україні, – вітчизняного виробництва [4]. 
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АНАЛІЗ РИНКУ М’ЯСА І М’ЯСОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 
 

Харчова індустрія визначає розвиток економіки України, міцно утримує 
провідне місце в структурі промислового виробництва країни і суттєво 
поповнює державний бюджет. 

М'ясопереробна галузь відіграє значну роль у вирішенні продовольчої 
безпеки України, забезпечуючи споживача свіжим м'ясом, субпродуктами, 
ковбасними виробами, копченостями, м'ясними консервами та 
напівфабрикатами. Ринок м'яса й м'ясопродуктів є найважливішим сегментом 
продовольчого ринку країни, сталий розвиток якого має стратегічне 
значення. М’ясопереробна галузь становить базис продовольчого комплексу 
України, але нині знаходиться в досить складних умовах. Гостра проблема 
сьогодення – недовиробництво, дефіцит м'ясної продукції, хоча через низьку 
купівельну спроможність населення створюється видимість її 
перевиробництва. Низький попит на м'ясну продукцію призводить до 
адекватного рівня попиту на м'ясну сировину, пропозиція якої, через високу 
збитковість, постійно знижується [2]. 

Обсяги виробництва переважної кількості підприємств галузі не 
досягають проектної потужності. Це пояснюється насамперед недостатньо 
розвиненою власною сировинною базою, а також зростанням імпорту більш 
дешевої мороженої яловичини, свинини та харчових субпродуктів, що 
негативно впливає на роботу м’ясопереробних підприємств. За даними 
Держкомстату, імпорт цих продуктів у 2016 р. становив 274 тис. т [5].  

Актуальність проблеми визначається не тільки нерегулярними 
поставками та непередбачуваними коливаннями закупівельних цін, а й 
нестабільною і не завжди високою якістю вітчизняної сировини. Все це 
стримує нарощування обсягів виробництва та знижує 
конкурентоспроможність готової продукції. Саме розвиток власної 
сировинної бази зможе наситити ринок якісною сировиною та забезпечити 
стабільну роботу м’ясопереробних підприємств [1]. 

Ринок м’ясних продуктів є одним з найбільших ринків продовольчих 
товарів, стан якого впливає на інші ринки продуктів харчування. В розвитку 
агропромислового комплексу і забезпеченні повноцінного харчування 
населення товарній групі «м’ясо» належить одне з провідних місць. При 
цьому в умовах занепаду ряду тваринницьких галузей виробники м’яса в 
Україні нарощують свої обсяги виробництва продукції. Нині постає 
об’єктивна необхідність дослідження стану та тенденцій розвитку ринку 
м’яса та м’ясних продуктів [3]. 

Аналіз виробництва продукції м'ясної промисловості вимагає 
відповідної класифікації. Науковці поділяють її залежно від обробки - на 
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продукти забою і продукти переробки продуктів забою. Залежно від масової 
частки м'ясної сировини у рецептурному складі виділяють м'ясну, м'ясо-
рослинну, рослинно-м'ясну, іншу м'ясовмісну і аналоги. М'ясна містить 
понад 60 % м'ясних інгредієнтів (без рослинних добавок), м'ясо-рослинна від 
30 до 60 % м'ясних інгредієнтів і продукти рослинного походження, 
рослинно-м'ясна містить від 5 до 30 % м'ясних інгредієнтів, інша м'ясовмісна 
- містить від 5 до 60 % м'ясних інгредієнтів, аналоги - містять від 0 до 5 % 
м'ясних інгредієнтів [4]. 

Для ринку продукції м’ясопереробної промисловості України 
характерним є високий рівень конкуренції. Здебільшого, база, що формує, 
такі підприємства, – виробнича спадщина минулого, частково або повністю 
модернізована під сучасні умови й вимоги ринку. Таких підприємств в 
Україні налічується більше 50 одиниць. І, нарешті, великі підприємства з 
обсягами виробництва понад 50 тонн на добу. Дані підприємства формують 
майже половину всієї пропозиції на ринку м’яса та м’ясопродуктів. З такими 
обсягами виробництва в Україні працює близько 20 підприємств [2]. 

Для України зараз важливо розпочати поставки до азійських країн, адже 
європейський ринок для неї є певним чином заблокованим через основних 
лідерів, поставка на новий ринок допоможе розширити площу збуту 
продукції та зможе принести прибутки [3]. 

Проаналізувавши сучасний стан м’ясопереробної промисловості 
України, можна зробити висновок, що вона не орієнтується на вітчизняного 
товаровиробника продукції тваринництва. Відносини між виробниками і 
переробниками м’ясної сировини характеризуються розбалансованістю 
взаємовідносин як у забезпеченні сировини так і формуванні взаємовигідної 
ціни. В даній ситуації важливою є також підтримка держави, яка натомість не 
здійснює дієвих заходів у даній сфері [2]. 

Отже, для підвищення ефективності виробництва в м`ясопереробній 
галузі передусім необхідно створювати чи розширювати власну сировинну 
базу, яка зробить продукцію більш якісною і дешевою. Завоювання нових 
ринків збуту можливо за допомогою створення власних торгових мереж. При 
зваженій інвестиційній політиці на всіх підприємствах – учасниках 
технологічного процесу можна досягти стабільного розвитку сировинної 
бази, що позитивно впливатиме на вирішення основних проблем, 
стабілізацію та успішну роботу всього м’ясопереробного комплексу. 
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Виробництво та споживання риби і рибних продуктів є одним із 
важливих показників економічного та соціального рівня розвитку країни. На 
сучасному етапі спостерігається зниження обсягів вилову риби і відповідно 
зменшення її споживання [1]. 

Багато людей не особливо люблять витрачати час на приготування 
рибних страв. Дійсно, адже для цього спочатку потрібно очистити рибу від 
щільного шару луски, випатрати її, та ще до того ж уберегти шкіру рук від 
уколів об гострі кістяні шипи, якими володіють багато видів риб. Проте всі ці 
не найпривабливіші характеристики даних продуктів харчування будуть з 
лишком компенсовані високим ступенем корисності рибних товарів для 
нашого організму. Включення в меню страв з риби просто необхідно для 
повноцінного харчування.  

Риба є не тільки цінним джерелом повноцінних білків, 
легкозасвоюваних жирів, вітамінів, насамперед груп А і D, добре 
збалансованого комплексу макро-мікроелементів, необхідних для 
збалансованого харчування людини, але й джерелом сировини для сільського 
господарства, фармакологічної, косметичної та інших галузей промисловості. 

Україна володіє найбільшою площею внутрішніх водойм в Європі - 
близько 1,3 млн. га. При цьому 80% рибної продукції, які споживають 
українці – це імпорт. З цією проблемою потрібно боротися, навіщо 
імпортувати рибу та рибну продукції з інших країн, якщо її можна 
вирощувати і в нашій країні. 

В Україні ж споживання в 1990 році складало 17,5 кг. У подальшому до 
1995 року український ринок споживання риби на одну особу катастрофічно 
знизився до найнижчого рівня - менше 4 кг за рік. І з того часу почалося 
помітне стабільне зростання: до 8 кг/рік у 2000 та до 12 - у 2002 році [4]. 
Надалі, у 2005 р. споживання рибних продуктів досягло 14,4 кг/рік і трохи 
наблизилося до загальносвітового показника – 16 кг/рік, а в 2008 р. 
перевищило 17 кг/рік . В 2014 році ситуація істотно змінилася, споживання 
риби зменшилось до 10,8 кг. на одну людину на рік. Головною причиною 
зменшиться вважається підвищення ціни за 1кг. В 2015 році показник впав до 
7,8 кг., в 2016 зменшився до 7 кг/рік, що набагато нижче обґрунтованої 
норми, яка становить 19-20 кг. на одну людину.  
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Враховуючи те, що ціна на рибу та рибну продукцію не падає можна 
спрогнозувати зменшення споживання в 2017 році, але щоб цього не сталося 
потрібно діяти, плани втілювати в реальність [3, 4]. 

Збереження рибної галузі було б можливе завдяки грамотному 
держрегулюванню, але воно поки що носить фрагментарний характер. 
Прийняті Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 
охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру» та інші нормативні 
документи створили більш сприятливі умови для розвитку рибного 
господарства. Разом з тим, ще залишається багато проблем та факторів, які 
стримують інтенсивний розвиток вітчизняного виробництва риби, тому 
Україна продовжує бути імпортозалежною країною. 

Український споживач віддає перевагу свіжому продукту і намагається 
купувати не морожену, а охолоджену рибу. На жаль, ввозити в Україну 
охолоджену рибу з Норвегії або Росії практично неможливо. Цьому 
перешкоджають високе мито і довгий процес розмитнення, який дорівнює 
терміну її реалізації [2]. 

Проаналізувавши виробництва і споживання риби та визначивши 
проблеми рибопереробної галузі нами були виділені наступні завдання та 
тенденції для її розвитку, які потрібні втілювати вже сьогодні, щоб отримати 
позитивний результат:  

1. За прикладом європейських країн потрібно запровадити сертифікати 
походження рибної продукції. Зараз неможливо встановити, що за риба на 
прилавках — легально чи нелегально виловлена, рибу супроводжує 
сертифікат відповідності, але він стосується тільки якості продукту.  

2. Потрібно створити рибний патруль у всіх областях України, який буде 
перевіряти легальність вилову риби.  

3. Підвищити відповідальності за браконьєрський вилов риби, тим 
самим збільшити легальний вилов риби.  

4. Потрібно будувати більше штучних сполучень між лиманом та морем 
для збільшення вітчизняного виробництва риби, що в свою чергу дасть змогу 
постачати рибу та рибну продукцію на рибопереробні підприємства в 
повному обсязі, забезпечуючи їх вітчизняною сировиною.  

5. Рибопереробним підприємствам потрібно збільшити долю вітчизняної 
продукції у своїй діяльності, цим вони здешевлять свою продукцію і 
збільшать попит.  

6.Потрібно модернізувати рибопереробні підприємства, оновити 
матеріально-технічну базу за рахунок залучення інвестицій. 
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Роздрібна торгівля товарами є однією з пріоритетних галузей економіки 
України, що потребує особливої уваги з боку держави та розвивається під 
впливом низки чинників соціального, правового та економічного характеру. 
Мінливість цих чинників впливає на тенденції розвитку ринкового 
середовища та функціонування торговельних підприємств, вимагаючи дієвих 
підходів для забезпечення ефективного використання їх ресурсного 
потенціалу. Тому аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку роздрібної 
торгівлі є вкрай важливим для досягнення стабільних позитивних результатів 
діяльності роздрібних торговельних підприємств в Україні. 

Роздрібна торгівля є однією з основних складових частин споживчого 
ринку, яка виступає дзеркальним відображенням стaну економічного 
розвитку крaїни, координує систему міжгалузевих і регіональних зв’язків. Як 
найважливіший вид економічної діяльності у сфері товарного обігу вона 
пов’язана з усіма фазами суспільного відтворення, забезпечує задоволення 
потреб населення у товарах і послугах через підтримання балансу між 
попитом і пропозицією, дає імпульс для формування уподобань у 
споживачів, розробки нових товарів і нарощення обсягів виробництва [1].  

На розвиток роздрібної торгової мережі впливає багато різноманітних 
факторів: соціально-економічних, демографічних, географічних, 
містобудівних, транспортних, організаційно-технологічних, управлінських, 
фінансових тощо [2]. 

Незважаючи на сприятливі умови розвитку торгівлі, зумовлені 
ринковими трансформаціями, роздрібна торговельна мережа має стійку 
тенденцію до скорочення (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Розвиток роздрібної торговельної мережі в Україні за 2010-2015 рр.* [3] 

Показники Роки: 2015 р. у % до:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 р. 2014 р.

Всього підприємств, 
тис. од. 

64,8 64,2 62,2 59,8 49,6 49,6 76,5 100 

Магазини, тис. од.,  48,0 48,4 47,2 45,5 38,6 38,5 80,2 99,7 
Роздрібно торговельна 
мережа, тис. од. 

16,8 15,8 15,0 14,3 11,0 11,1 66,0 100,9

Торговельна площа 
магазинів, тис. м2 

8431 9013 9294 9419 7753 7720 91,5 99,5 

 
До основних проблем, які виникають в процесі здійснення роздрібними 

підприємствами торговельної діяльності, відносять: купівельну 
неспроможність населення, різкі зміни попиту на певні категорії товарів, 
скорочення асортименту вітчизняних товарів на прилавках магазинів, 
відсутність реєстраторів розрахункових операцій у всіх закладах роздрібної 
торгівлі, неефективне розміщення роздрібної мережі, необґрунтоване 
завищення цін, збільшення тіньового сектора на ринку роздрібної торгівлі, 
зростання концентрації торговельних підприємств та конкуренції між ними. 

Характерною рисою сучасного внутрішнього ринку України також є 
процес зникнення багатьох асортиментних груп товарів вітчизняного 
виробництва, чому значною мірою сприяє витіснення їх імпортними 
товарами, просування яких до споживача інтенсивно фінансується іноземним 
капіталом, що є значною проблемою не лише в сфері роздрібної торгівлі, але 
й на рівні всієї держави. 

За 2010-2015 рр. кількість підприємств роздрібної торгівлі в Україні 
скоротилася на 23,5 %, що відбулося за рахунок зачинення діючих магазинів 
на 19,8 %, та зменшення чисельності роздрібної торговельної мережі на 34 %. 
Роздрібна торгівля є одним із найбільш перспективних секторів вітчизняної 
економіки, що динамічно розвивається та відіграє провідну роль у розвитку 
споживчого ринку та обслуговуванні населення. 

З таблиці видно, що спостерігається зменшення торговельної площі 
магазинів порівняно з 2010 р. на 8,5 %, і порівняно з 2014 р також незначне 
зменшення на 0,5 %.  

Для покращення якості функціонування роздрібної торгівлі необхідно 
звернути увагу на : 

 − удосконалення податкового контролю за діяльністю підприємств 
роздрібної торгівлі та впровадження пільгового режиму оподаткування для 
об’єктів торгівлі, що розташовані в сільській місцевості;  

− посилення державного стимулювання малого бізнесу в цій сфері 
діяльності;  

− оновлення Державних стандартів щодо якості товарів та їх зберігання, 
транспортування, пакування тощо (стандартизувати сукупності споживчих 
товарів вітчизняного й іноземного виробництва, а також послуги роздрібної 
торгівлі, що реалізуються на внутрішньому ринку, з урахуванням 
міжнародних вимог та кращого досвіду інших країн); 
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 − забезпечення державної підтримки підприємствам роздрібної торгівлі 
для впровадження інновацій;  

− посилення регулюючої функції держави у сфері ціноутворення та 
доступності відповідних послуг; 

 − розроблення та затвердження регіональних планів щодо надання 
підтримки місцевим виробникам соціально значущих продовольчих товарів, 
розміщення об’єктів торгівлі з урахуванням нормативів забезпеченості 
населення торговельною площею у магазинах;  

− забезпечення розвитку мережі соціальних закладів торгівлі різних 
форм власності, призначених для задоволення потреб малозабезпечених й 
інших категорій соціально вразливих представників територіальних громад, 
які можливо фінансувати через механізм державного замовлення [4]. 

Отже, галузь роздрібної торгівлі в Україні є надзвичайно динамічною та 
розвивається під впливом низки чинників, зокрема купівельної спроможності 
населення, стану товарозабезпечення, розвитку матеріально-технічної бази, 
інституціональних перетворень, концентрації та конкуренції. 

Проаналізувавши статистичні дані щодо розвитку роздрібної 
торговельної мережі, можна зробити висновок, що кількість підприємств 
роздрібної торгівлі в Україні скоротилася, за рахунок зачинення діючих 
магазинів та зменшення чисельності роздрібної торговельної мережі . 
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПИВА В УКРАЇНІ 

 
Пивна індустрія займає значну нішу в усій переробній промисловості 

України. Вона є прибутковою не лише для інвесторів та безпосередніх 
виробників, а й для держави. Останнє полягає в тому, що пивоварні 
підприємства є великими платниками податків, а, враховуючи специфіку 
продукту, і місцевих зборів, даний продукт є досить рентабельним та 
популярним, тому вкладання коштів у його виробництво передбачає досить 
вигідні фінансові перспективи. 
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Прибутковість підприємств пивоваріння значною мірою залежить від 
багатьох факторів: наявність сировини, канали збуту, платоспроможність 
населення. Тому наявність прямого доступу до сировини у більшості 
випадків є значною конкурентною перевагою. Незважаючи на те, що в 
Україні вирощують ячмінь у тій кількості, яка необхідна для виробництва 
солоду всім пивоварним заводам, якісної сировини не вистачає. При цьому 
біля 15-20% вітчизняного солоду - низькоякісна сировина, яку можна 
використовувати лише для виробництва темних сортів пива. Дефіцит 
хмільсировини і ячменю доводиться покривати за рахунок імпорту, а це, 
звичайно, відбивається на рентабельності виробництва і відпускній ціні [3]. 

Аналіз конкурентного стану галузі свідчить, що ринок пива є 
висококонсолідованим. Структура ринку олігополістична з низьким вмістом 
невеликих виробників. Основна конкурентна боротьба ведеться між такими 
компаніями: AB InBev (ТМ «Чернігівське», «Bud», «Янтар», «Рогань», «Stella 
Artois», «Staropramen», «Beck's» та ін.); Carlsberg Ukraine (ТМ «Львівське», 
«Славутич», «Арсенал», «Tuborg», «Holsten», «Carlsberg» та ін.); «Оболонь» 
(ТМ «Оболонь», «Hike», «Carling», «Zibert», «Zlata Praha», «Жигулівське», 
«Охтирське» і т.д.); Альянс Efes і SABMiller (ТМ «Сармат» і «Velkopopovický 
Kozel»); Альянс ППБ і Oasis CIS (ТМ «Перша приватна броварня», 
«Галицька корона», «Жигулі Барне», «Закарпатське», Stare Misto та ін) 
(рис.1). 

Cеред споживачів пива найбільшим попитом користуються наступні 
торгові марки: «Carlsberg» (19,4%), «Балтика» (13,2%) і «Львівське» (8,3%). 
Наступні за рівнем попиту йдуть такі торгові марки як «Tuborg» (6,7%) і 
«Velkopopovický Kozel» (4,9%). Замикають ланцюжок лідерів пиво 
«Жигулівське» (3,1%), «Чернігівське» (2,6%) і «Оболонь» (2,6%). 

Вітчизняне пивоварне виробництво своїм розвитком завдячує в 
основному великим та середнім підприємствам. Натомість, кількість 
невеликих пивоварень поступово зменшується. Їх частка на ринку становить 
близько 6 %. Ситуація, що склалася, вказує на те, що пивний ринок 
поступово наближається до повного насичення [2]. 
 

 
Рис. 1. Обсяги виробництва пива в Україна 2008-2016 рр., млн. дал. [1] 
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У 2008 р. обсяги виробництва пива в Україні досягли свого 
максимального значення за всю історію пивоваріння − 320 млн.дал. Але вже 
з 2009 р. ситуація суттєво змінилася. Обсяг виробництва пива почав 
поступово скорочуватися. Значний спад почав відбуватися з 2014 року, в 
порівнянні з попереднім він зменшився на 12%. Дана тенденцію 
продовжувалася і в 2015 р. , порівняно з попереднім, обсяги реалізації 
скоротилися на 20%. Це зумовлюється: інфляцією, підвищенням ставок 
акцизного збору на пиво (1 травня 2014 р. на 42,5% – з 0,87 до 1,24 гривень за 
літр), підвищення податку на хмелярство і виноградарство (з 1% до 1,5), 
гострою конкурентною боротьбою за ринок збуту, низькою купівельною 
спроможністю населення (рис.1). У 2016 році скорочення обсягів 
зменшилося до 8%, порівняно з 2015 роком, виробництво склало            
179 млн. дал.  

1 січня 2016 року акцизну ставку на пиво було збільшено на 100%. Все 
це призвело до збільшення вартості продукції на 25% з початку року з 
подальшим підвищенням цін ще на 10-15%. 

Як видно на рис. 2, реалізація пива в Україні поступово зменшується. 
Найбільше коливання, так як і обсягів виробництва, спостерігалося в 2015 
році. Частка продажів зменшилась на 11%, порівняно з попереднім роком. 
Така тенденція пов’язана зі збільшенням ціни на пиво та зменшенням доходів 
населення.  Дана ситуація призведе до подальшого зменшення споживання 
пива в закладах і скорочення споживання пива сегмента еліт, зі збільшенням 
частки сегмента з більш низькою ціною. Однак, реалізація пива за 9 місяців 
2016 року на 8 % збільшилась, порівняно з попереднім роком. Це є 
позитивним, проте подальші перспективи українського ринку пива залежать 
від загального рівня платоспроможності населення і доступності напою. 
Варто відзначити, що пивоварна галузь, як і будь-яка інша, існує  у тісному 
взаємозв'язку з іншими суміжними галузями. І падіння обсягів виробництва 
пива тягне за собою втрати і в інших галузях. Наприклад, це впливає на 
обсяги виробництва солоду, який є одним із головних компонентів пива, які 
від 2008 року зменшились вдвічі. 

 
Рис. 2. Обсяги реалізації пива в Україна 2012-2016 рр., млн. дал. [1] 
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 Виробникам пивних виробів необхідно впроваджувати компетентну 
маркетингову політику. Стан сучасної економіки, поступове насичення 
вітчизняного ринку пива, різноманітність сортів пива і торгових марок 
вимагають посилення комунікаційної діяльності, яка передбачає: 

− активну рекламну політику; 
− розвиток міні-пивоварень.  
− розширення портфелю пивних брендів.  
Сьогодні в Україні налічується близько тисячі сортів пива, але великі 

компанії продовжують випускати нові сорти і марки пива для різних цінових 
сегментів. 
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СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ  

В УКРАЇНІ 
 

В умовах ринкових відносин кожному виробникові товарної продукції 
практично неможливо мати власну мережу збуту. У більшості з них, як 
правило, відсутня реальна можливість прямої реалізації споживачам готової 
продукції чи напівфабрикатів, оскільки дуже складні комерційно-
господарські взаємини між суб’єктами товарного ринку, великі витрати на 
товарорух. Ці функції бере на себе оптова торгівля, що є проміжною ланкою 
між виробниками і покупцями товарної продукції. У системі комерційних 
зв’язків між сферами виробництва і споживання оптова торгівля відіграє 
роль торговельного посередника між виробниками готової продукції і її 
роздрібними продавцями. Загалом її можна характеризувати як сукупність 
торговельно-гуртових організацій і підприємств, відмінних за масштабами 
обороту, організаційно-правовою формою та формою власності. 

Оптова торгівля обслуговує як покупців, що закуповують товари з 
метою перепродажу чи використання їх у відносно великих кількостях у 
професійних цілях, так і кінцевим споживачам. В умовах ринкових відносин 
оптова торгівля сприяє комерційно-господарській діяльності як виробників 
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товарної продукції, так і покупців. Зокрема, виробник продукції має 
комерційно-господарські відносини з оптовиком, а не з численними 
споживачами, при цьому скорочується документообіг. 

Підприємство оптової торгівлі є організаційно-адміністративною 
одиницею, яка об’єднує колектив працівників і має свої органи управління. 
Характерною рисою оптового підприємства є його економічна діяльність та 
єдність, спільність результатів праці, матеріальних ресурсів та фінансових 
коштів, єдність обліку та звітності [3]. 

Комерційна діяльність з оптової закупівлі передбачає комплекс 
взаємопов’язаних операцій, виконуваних у певній послідовності: 

1. вивчення й прогнозування попиту з метою обґрунтування 
комерційних рішень щодо оптових закупівель товарів; 

2. виявлення й вивчення джерел надходження та постачальників товару; 
3. визначення конкретних обсягів закупівлі окремих товарів та 

необхідних для цього коштів; 
4. встановлення й оформлення комерційних зв’язків із постачальниками, 

узгодження й укладання контрактів купівлі-продажу, договорів поставки; 
5. контроль над виконанням укладених угод, організація закупівлі, 

завезення та приймання товарів. 
Підприємства оптової торгівлі працюють в умовах мінливої кон'юнктури 

товарного ринку, тому їх комерційно-господарські досягнення залежать від 
уміння прогнозувати споживчий попит на товарну продукцію, послуги, а 
також внесення необхідних оперативних змін у свої операції. Підприємствам 
оптової торгівлі слід прагнути до того, щоб максимально задовольняти 
запити покупців і не змушувати їх самих розшукувати на товарному ринку 
будь-які вироби, матеріали або послуги. 

Для забезпечення успіху у своїй діяльності підприємства оптової 
торгівлі повинні дотримуватися таких принципів: 

− створювати сприятливу і міцну репутацію в районі обслуговування 
суб’єктів товарного ринку; 

− досконально знати ринковий простір, у межах якого здійснюється їхня 
комерційно-господарська діяльність; 

− дотримувати ефективний баланс витрат щодо закупівлі товарної 
продукції і її змісту при раціональному використанні складського 
господарства, вантажів, матеріальних, фінансових ресурсів; 

− здійснювати всі операції по закупівлі, збереженню і реалізації товарів 
на основі їхньої прибутковості, підприємства оптової торгівлі впливають на 
формування комерційно-господарських зв’язків суб’єктів товарного ринку і 
раціональний розподіл товарної продукції [2]. 

Загальні проблеми оптової торгівлі в країні в основному зводяться до 
того, що на тлі зростання кількості підприємств відсутні якісні перетворення, 
збільшилося число ланок в переміщенні товару, що ускладнює всі види його 
контролю, підвищилася кінцева вартість товарів, немає належного набору 
послуг. На загальну думку вітчизняних і зарубіжних аналітиків, не 
вирішується ряд важливих функціональних завдань, серед яких: 
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− стабільне забезпечення роздрібної торгівлі широким асортиментом 
якісної продукції за доступними цінами від легальних виробників; 

− оновлення і модернізація складських комплексів, будівництво і 
введення в експлуатацію достатніх обсягів спеціалізованих і універсальних 
складських приміщень для вільного маневрування товарними потоками та 
раціонального управління ними, розвиток інфраструктури зберігання в 
місцях виробництва; 

− активне залучення національного капіталу до створення та розвитку 
інноваційних підприємств оптової торгівлі; 

− формування «прозорого» економічного середовища в системі руху 
товарів; 

− підтримка національного виробника в забезпеченні збуту продукції та ін.  
Для підвищення функції оптових підприємств на споживчому ринку 

необхідно суттєво розширити номенклатуру послуг, які вони повинні 
надавати партнерам, та знижувати їх вартість. Однак, перед тим, як 
розробляти номенклатуру послуг та включати до неї нові види, необхідно 
проаналізувати ефективність реалізації та стану попиту на послуги, що вже 
надає оптове підприємство своїм партнерам.  

Стан попиту на послуги оптове підприємство може вивчати шляхом 
анкетного опитування своїх партнерів. Отримані результати сприятимуть 
удосконаленню номенклатури супутніх послуг та будуть підґрунтям для 
визначення шляхів підвищення якості та оптимізації витрат, пов’язаних з їх 
наданням. 

Для підвищення ефективності функціонування оптової торгівлі 
необхідно також впроваджувати більш дієве державне регулювання, яке 
передбачає не пряме керівництво, а створення умов для цивілізованих 
взаємовідносин з незалежними суб’єктами господарювання. Його зміст 
вбачається в тому, щоб через систему господарського законодавства й 
економічних важелів не допустити подальшого стихійного розвитку оптової 
торгівлі. Державне регулювання оптово-посередницької сфери повинно 
базуватися не тільки на інформації про ринок товарів, але й на вивченні і 
прогнозуванні заново утвореного ринку послуг оптових підприємств. 
Оптовий ринок потребує державного регулювання та визначення напрямків 
розвитку та розміщення об’єктів складської мережі, їх спеціалізації тощо.  

В Україні відбувається зростання оптового продажу імпортних товарів 
та недостатні темпи продажу товарів вітчизняного виробництва. Це свідчить 
про необхідність покращення інструментів обмеження ввозу  закордонних и 
товарів, розширення банківського кредитування вітчизняних підприємств та 
стимулювання розвитку оптової торгівлі вітчизняними товарами [1]. 

Отже, враховуючи вищевикладене, можна зробити такий висновок, що в 
умовах комерційної діяльності ринку саме оптова торгівля повинна стати 
важелем для стимулювання зростання ефективності виробництва та 
повнішого задоволення потреб покупців.  . Головною метою оптової ланки в 
сучасних умовах повинна бути активізація сталого збалансованого розвитку 
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внутрішнього споживчого ринку України, перш за все, за рахунок насичення 
його конкурентоспроможними товарами вітчизняного виробництва, та 
якнайбільш повне задоволення попиту на них різних верств населення, а 
також сприяння просуванню вітчизняних товарів на зовнішній ринок 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КИСЛОМОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства подальше збільшення 
виробництва і поліпшення якості продукції із молока набуває великого 
значення, оскільки молоко і молочні продукти є основою раціону більшості 
людей. Кисломолочні вироби мають велику цінність з точки зору фізіології 
харчування. Під впливом молочної кислоти казеїн молока коагулює у вигляді 
дрібних пластівців і засвоюваність кисломолочних продуктів підвищується. 
Так, кисле молоко протягом 1 години засвоюється організмом людини на 92, 
а незбиране молоко - на 32%. 

Ринок кисломолочних продуктів в Україні недостатню врегульований 
державою. Невпорядкованість вимог до якості та безпечності – головна 
проблема галузі. Стандарти, переважно, - застарілі, тому багато виробників 
випускають продукцію за ТУ (технічними умовами). Для збереження цінних 
властивостей молока необхідно суворо дотримуватись правил при його 
зберіганні, транспортуванні й переробці. Лише з такого молока можна 
виготовити високоякісні кисломолочні продукти функціонального 
призначення, якість яких характеризується добрими органолептичними 
показниками та фізико-хімічними властивостями. У зв'язку з цим виникає 
необхідність проведення досліджень якості кисломолочної продукції. 

Виготовлення кисломолочних продуктів засноване на сквашуванні 
молока або вершків чистими культурами молочнокислих бактерій, іноді з 
додаванням дріжджів або оцтовокислих бактерій. Молочна промисловість 
виробляє різні кисломолочні продукти (кисле звичайна, ацидофільна, 
південна, ряжанка, кефір, ацидофільне молоко, ацидофілін, ацидофільне-
дріжджове молоко, йогурт, кумис, напої, сир, сметана і ін.). 
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Зазвичай при аналізі якості кисломолочних продуктів використовують 
органолептичні методи дослідження, визначають вміст жиру, кислотність, 
вологу. Перед взяттям середньої проби кисломолочний продукт ретельно 
перемішують. Зазвичай середню пробу беруть  у кількості 50 мл. Виняток 
становлять сметана (вершки) - 15 г і сир - 20 г. Середні проби продуктів слід 
досліджувати негайно після доставки їх в лабораторію. Проводити 
дослідження пізніше чотирьох годин після відбору не допускається. Перед 
аналізом проби ще раз ретельно перемішують, добиваючись повної їх 
однорідності. Якщо продукт містить багато вуглекислого газу і має виражену 
здатність до піноутворення (кумис, кефір та ін.) його досліджують після 
видалення газу шляхом прогрівання при 40-45°С протягом 10 хв і з 
подальшим охолодженням до кімнатної температури [1, 2]. 

Органолептичні дослідження. Для визначення колір продукт поміщають 
в чисту стакан з безбарвного скла. Для кислого молока, йогурту, мацоні, 
сметани, вершків, сиру колір - молочно-білий, для ряженки – кремовій. Смак 
і запах доброякісних продуктів кисломолочний, без сторонніх присмаків і 
запахів. Не допускають до продажу кисломолочні продукти надмірно кислі з 
газоутворенням, невластивим кольором, з цвіллю на поверхні і при виділенні 
сироватки більше 5% до загального обсягу продукту. [3] 

Визначення вмісту жиру. У молочний жиромер вносять 11 г 
кисломолочного продукту, якщо вміст жиру в ньому не більше 6%. Потім 
додають 10 мл сірчаної кислоти (густина 1,81-1,82), 1 мл ізоамілового спирту 
і далі дослідження проводяться також як при визначенні жиру в молоці. 
Якщо кисломолочний продукт містить жиру більше 6% (наприклад, сметана), 
то в молочний жиромер вносять від 2 до 5 г продукту, додають воду до 
обсягу 11 мл, потім 10 мл сірчаної кислоти і далі, як зазначено вище. Щоб 
визначити зміст жиру в продукті, показник жироміра множать на коефіцієнт, 
отриманий від ділення 11 на наважку продукту. Визначення вмісту жиру в 
сирі проводять аналогічно визначенню вмісту жиру в кисломолочних 
продуктах або вершках залежно від вмісту жиру в продукті.  

Визначення кислотності кисломолочних продуктів. У колбу або склянку 
на 100-150 мл відміряють піпеткою 10 мл досліджуваного кисломолочного 
продукту (крім сиру). Залишки продукту на стінках піпетки змивають 20 мл 
дистильованої води, в посудину додають 3 краплі 1% розчину фенолфталеїну 
і титрують 0,1 н розчином лугу до появи блідо-рожевого кольору. Кількість 
лугу, витраченої на титрування, множать на 10 в перерахунку на 100 мл 
продукту, що відповідає кислотності в градусах Тернера. При визначенні 
кислотності сиру або кисломолочного продукту з дуже густою 
консистенцією дослідження проводять таким чином. У фарфорову ступку 
відважують 5 г продукту, додають 50 мл води з температурою 30-40°С і 
розтирають товкачем до отримання гомогенної маси. Потім додають 3 краплі 
1%-ного розчину фенолфталеїну і титрують 0,1 н розчином лугу, 
перемішуючи і розтираючи вміст товкачем до появи блідо-рожевого 
забарвлення. Кількість лугу, що пішла на титрування, множать на 20 
(приводять масу сиру до 100 г), отримана величина є показником кислотності 
сиру. 



67 

Контроль пастеризації кисломолочних продуктів (ГОСТ 3623-73) [4]. У 
пробірку вносять 2-3 мл продукту, додають 3-5 мл води, 5 крапель 1% 
розчину перекису водню і 5 крапель 1% розчину йодістокаліевого крохмалю. 
Поява синього кольору вказує на те, що кисломолочні продукти отримані з 
не пастеризованого молока або вершків.  

Кількість вологи в сирі можна визначити за допомогою приладу 
Чижевої, експрес-методом, арбітражним способом - висушування 5 г сиру. 
Визначення проводять так само, як і при дослідженні молока. 

Визначення домішок сиру і кислого молока у сметані. У склянку з 
гарячою водою вносять столову ложку сметани. При наявності фальсифікації 
жир спливає на поверхню, а казеїн сиру, кислого та інших домішок осідає на 
дно. Сметана не повинна мати осаду. 

Визначення домішки крохмалю у сметані. У пробірку вносять 5 мл 
сметани, додають 2-3 краплі люголевого розчину. Вміст пробірки 
струшують. Поява синього кольору вказує на наявність крохмалю в продукті.  

Визначення стафілококового токсину в сирі і сметані. Визначають 
кислотність продукту по Тернеру. У скляний стаканчик (на 20-25 мл) вносять 
5 г продукту (сметани або сиру) і вливають 10 мл фізіологічного розчину. 
Вміст ретельно розтирають скляною паличкою. Потім, якщо кислотність 
продукту не перевищує 100ºТ, в пробірку додають 0,3 мл 1 н розчину їдкого 
натрію, а якщо кислотність вище 100°Т, то додають 0,5 мл 1 н розчину їдкого 
натрію. Вміст пробірок центрифугірують при 2000 об/хв 10 хв, потім 
відсмоктують рідину над осадом. У пробірку наливають 2 мл над осадової 
рідини і додають по одній краплі розведених еритроцитів кроликів. 
Подальше дослідження (за винятком центрифугування) і оцінку ведуть так 
само, як і при дослідженні стафілококового токсину в молоці [5]. 

Аналізуючи літературні джерела, можна зробити висновок, що для 
вирішення завдання якості та безпеки кисломолочної продукції потрібно 
використовувати сучасні високоефективні методи контролю, які були би 
оперативнішими, швидшими та давали можливість автоматизації процесу 
контролю. Тому все більшої актуальності набуває розроблення та 
використання експрес-лабораторій, які швидко та якісно дозволять визначати 
якість кисломолочний продукції. 
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АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ ОРДИНАРНИХ 

 ВИНОГРАДНИХ ВИН 
 

Сенс, що вкладається в термін «вино», дуже важливий, оскільки в 
практиці світового виноробства існує багато різних визначень, що 
відображають саме поняття виноградного вина. У Франції, наприклад, строго 
натуральними вважають тільки сухі вина, а херес міцний, мадеру і портвейн 
разом з ігристими винами відносять до групи спеціальних вин. Це 
пояснюється тим, що технологія виробництва сухих вин передбачає 
додавання спирту виноградного походження, а при приготуванні спеціальних 
використовують сахарозу.  

Характеризуючи значущість вина для здоров'я людини, засновник 
античної медицини Асклепіад відзначав, що навряд чи могутність богів 
дорівнює силі користі вина. Лікування вином разом з латинською культурою 
проникло і в країни Європи. Медицина і фармакопея розглядають вино як 
алкогольний, гігієнічно здоровий напій, що володіє лікувальними 
властивостями і іншими позитивними якостями [1].  

У 80-і роки XIX ст. виникла енологія - наука про вино. Її становлення 
надалі було викликано розширенням уявлень у області мікробіології і хімії, 
фізичних властивостей і хімічного складу винограду як сировини для соку, 
вина, коньяку і різноманітних продуктів виноробства [2]. Дослідженням 
хімічних процесів, що відбуваються на різних стадіях приготування вин, а 
також їх хімічного складу займається сучасна енохімія. Вперше в СРСР 
керівництво по хімії вина було опубліковано в 1933 р., воно називалося 
«Хімія і методи дослідження продуктів переробки винограду» [1]. 
Виноградним вином називається алкогольний напій міцністю від 9 до 20%, 
отриманий зброджуванням виноградного соку [3]. 

Основний вид культурного винограду має дуже стародавнє походження, 
а виноградне вино тісно пов'язане з історією людської цивілізації. Вино – 
складний харчовий продукт, в якому, за останніми даними, ідентифіковано 
близько 800 різних компонентів – органічних і мінеральних речовин. Світова 
виноробна промисловість нараховує близько 1200 найменувань виноградних 
вин, які відрізняються між собою різноманітністю складу, смаковими, 
ароматичними відтінками і технологією виготовлення. За загальноприйнятою 
на практиці і в торгівлі класифікацією, виноградні вина в залежності від 
технології виготовлення поділяються на групи. Кожна група вина, за складом 
(переважно за вмістом спирту та цукру) ділиться на категорії. В свою чергу, 
кожна категорія в залежності від смакових, ароматичних і кольорових 
особливостей розділяється на типи.  
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В основу класифікації виноградних вин покладено різні ознаки. В 
залежності від якості і терміну витримки усі виноградні вина поділяються на 
ординарні і марочні. До марочного відносяться високоякісні вина, отримані з 
відповідних сортів винограду, характерні і постійні за якістю для даного 
виноробного району і витримані від 2 до 6 років. Марочні виноградні вина, 
витримані не менш 6 років, у тому числі не менш 3-х років у пляшках, 
називаються колекційними. Якість цих вин у результаті тривалої їхньої 
витримки значно поліпшується: смак стає більш гармонійний з яскраво 
вираженим букетом. На пляшках з колекційним вином наклеюють окремий 
ярличок, відзначаючи на ньому рік збору винограду. Старі виноградні вина 
— вина з енотеки (колекційний фонд), вік яких може досягати від 10 до 200 
років (архівні вина). До ординарного відносяться виноградні вина, що не 
мають ознак марочних вин. Вони надходять у продаж після витримки їх 
протягом 1 року. Ординарні виноградні вина, віком більше 1 року, називають 
витриманими ординарними винами. Виноградне вино може бути і 
контрольованого найменування за походженням - це вино високої якості, 
виробляється по спеціальній чи традиційній технології з визначених сортів 
винограду суворо регламентованого району. Напій відрізняється 
оригінальними органолептичними властивостями, пов'язаними з 
екологічними умовами конкретної місцевості, зазначеної в їхньому 
найменуванні.  

За однорідністю сировини виноградні вина поділяються на сортові та 
купажні. До сортового відносяться такі, що завжди виготовляються з того 
самого сорту винограду. До купажних відносяться виноградні вина, 
виготовлені з декількох сортів винограду. За кольором виноградні вина 
розрізняють білі, рожеві і червоні. Білі вина виготовляють головним чином з 
білих сортів винограду шумуванням сусла (видавленого соку) без шкірочки, 
насіння і гребенів. Рожеві вина виготовляють з червоних і рожевих сортів 
винограду, також шумуванням сусла без шкірочки, насіння або гребенів, 
купажуванням білих і червоних вин. Червоні вина виготовляють з червоних 
сортів винограду шумуванням сусла разом з мезгою.  

За вмістом вуглекислоти усі виноградні вина поділяються на дві 
категорії: тихі (не містять вуглекислого газу) і насичені вуглекислотою – 
ігристі. В залежності від технології виготовлення тихі виноградні вина 
поділяють на три категорії: столові, кріплені й ароматизовані. В залежності 
від вмісту цукру і спирту кріплені виноградні вина поділяються на 2 групи: 
міцні (портвейн, мадера, херес, марсала) та десертні (напівсолодкі, солодкі і 
лікерні) [4].  

Протягом останніх трьох років спостерігається зростання популярності 
напою: в 2008 році кожен житель України в середньому спожив 6 літрів вина, 
2009 р. – 6,6 л, 2010 – 7,4 л. У 2009 р. вітчизняні винарі наростили 
виробництво тихих вин більш ніж на 8% і добилися зростання продажу на 
внутрішньому ринку на 3-5%. За даними Держкомстату, виробництво 
виноградних вин в 2009 р. виросло, в порівнянні з 2008 р., на 8,2%.  

Зараз в Україні нараховується 183 підприємства-виробника виноградних 
вин, при цьому кожна третя пляшка є фальсифікатом, тому якість 
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вітчизняних виноградних вин є дуже важливим і актуальним питанням. 
Рівень конкуренції підприємств - виробників на сьогоднішній день надає 
споживачеві максимально широкий вибір [6]. 

На сьогоднішній день, у торговельній мережі «Сільпо» представлені 
ординарні виноградні вина українського походження і закордонного. 
Осередками виготовлення вітчизняних вин є Одеська область та Крим. 
Найвідоміші  представники – це Grande Vallee, Shabo, Askania, Cotnar, 
Inkerman і так далі. Закордонні вина представляють такі країни: Італія, 
Франція, Іспанія, США, Португалія, Молдова, Чилі, Німеччина. 

Таким чином, ми бачимо, що попит на ординарні виноградні вина з 
кожним роком зростає і через це виникає проблема з підробкою. Тому, 
людям, що споживають ординарні виноградні вина слід відповідальніше 
відноситись до свого вибору та розуміти з чого і як зроблений цей напій. 
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СТАН РИНКУ МАЙОНЕЗУ ТА ЕМУЛЬГОВАНИХ СОУСІВ 

 В УКРАЇНІ 
 

Майонезний ринок вважається досить гнучким і динамічним. За даними 
операторів ринку, традиційно продажі майонезу збільшуються напередодні 
свят: восени і взимку користуються попитом високожирні марки, а навесні і 
влітку – зі зниженим вмістом жирів. Середня рентабельність виробництва 
соусів становить 5 – 8 %. У цілому, за словами експертів, вітчизняний ринок 
даної продукції на межі перенасичення. Підставою для такого висновку 
послужило: зменшення темпів зростання виробництва; стабілізація рівня 
імпорту; витіснення з ринку дешевих неякісних сортів; поява і просування 
потужних національних брендів [2]. 
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Подальший же розвиток ринку залежить від маркетингових зусиль 
компаній, які будуть підтримувати вже існуючі ТМ і, можливо, виводити на 
ринок нові. Маркетологи стверджують, що сьогодні майонез споживають вже 
95% повнолітнього населення України. Основні надії з приросту продукції 
фахівці покладають на збільшення частоти споживання товарів цієї групи 
кожним конкретним покупцем. 

Оскільки ринок майонезу звужується, то учасники починають шукати 
можливості збільшення прибутку не за рахунок «тиску масою» на 
конкурента, а завдяки більш витонченим, але при цьому й більш 
цивілізованим методам. 

Як зазначено вище, попит на майонезну продукцію в нашій країні 
характеризується сезонністю в рамках року. Найбільша частка купівлі у 
річному обсязі припадає на IV квартал і коливається в рамках 27-28 %. 
Найменша питома вага споживання майонезу і емульгованих соусів у 
натуральному вираженні в сумарному річному об'ємі спостерігається в I 
кварталі – в середньому знаходиться на рівні 22%.  

Сьогодні налічується близько 140 виробників цієї продукції, що свідчить 
про неструктурованість ринку.  

Динаміку споживання майонезу та емульгованих соусів на території 
України в 2013 – 2016 рр. наведено на рис. 1. 

Починаючи з 2013 року, через фінансову кризу, що призвела до інфляції 
та різкого скорочення купівельної спроможності населення, споживання 
майонезу та емульгованих соусів почало помітно скорочуватись. У 2014 році, 
по відношенню до 2013-го, зниження даного показника склало 7,2%, а в 
2015-му проти 2014, обсяг споживання цієї продуктової групи зменшився на 
22,8%, в 2016-му проти 2015, обсяг споживання зменшився на 1,4%, склавши 
124500 тонн. 

 
Рис. 1. Динаміка споживання майонезу та емульгованих соусів на 

території України в 2013 – 2016 рр. 
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Лідерами з виробництва майонезу в Україні є:  
- ПрАТ «Волиньхолдінг» (м. Луцьк), яка входить в компанію Nestle 

Україна – 22,4%;  
- АТЗТ «Львівський ЖК» – 12,5%; 
- ТОВ «Прайм-Продукт» – 5,8%; 
- «Віктор і К» – 5,7%; 
- ПрАТ «Чумак» – 5,6%; 
- ТОВ «Комбінат харчових продуктів» – 4%; 
- «Оліс Лтд Фірма» (м. Запоріжжя) – 3,7%; 
- ПАТ «Харківський ЖК» – 3,5%; 
- Київський МЗ – 3,4%; 
- ПАТ «Одеський ЖК» – 3,3%. 
Більше 90% майонезної продукції представлено на українському ринку 

вітчизняного виробництва, близько 10% − частка імпортної продукції. 
Вітчизняні виробники працюють як на насичення внутрішнього ринку, так і 
на експорт продукції за кордон. Не дивлячись на постійне зростання 
експорту в грошовому і натуральному вираженні, імпорт майонезної 
продукції перевищує експорт і постійно зростає. В середньому за період 
2013-2016 рр. імпорт виріс на 25% [3].  

В основному майонезна продукція і соуси імпортуються з Польщі і  
Німеччини (разом близько 55%). В основному експорт майонезу 
здійснюється в Молдову і Білорусь (разом понад 55%). Основними 
компаніями, що експортують майонез є: ЗАТ «Чумак», ТОВ «Nestle 
Україна», ТОВ «Техноком» і ТОВ «Агрокосм». На їх частку припадає 25%, 
21%, 22% та 9% відповідно [1]. 

Отже, майонези та соуси на український ринок поставляють в основному 
вітчизняні виробники, кількість гравців на ринку дуже велика, що задає 
високу конкуренцію. Це, в свою чергу, стимулює учасників ринку 
конкурувати по співвідношенню ціна-якість, і по асортименту продукції. 
Найбільшу популярність набирають низькокалорійні майонези і всілякі соуси 
в середньоціновому сегменті. Тому цей сегмент є найбільш привабливим в 
перспективі. 
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ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

 
Протягом останніх років популяризація здорового способу життя і 

підвищення рівня екологічної свідомості населення та ряд екологічних 
чинників створили значні передумови для розвитку ринку органічної 
продукції в Україні. Переповнений низькоякісними товарами внутрішній 
ринок України стимулює споживачів до купівлі органічної продукції як 
альтернативи звичайній. Зацікавленість споживачів органічними продуктами 
підтверджують дані останніх соціологічних досліджень. Формування ринку 
органічних продуктів харчування в Україні відбувається під дією внутрішніх 
і зовнішніх чинників. Внутрішні чинники зумовлюють зростання попиту на 
безпечні та здорові продукти харчування з підвищенням рівня життя 
населення. Зовнішні чинники спричинені динамічним зростанням світового 
ринку органічної продукції та зацікавленістю міжнародної спільноти в 
Україні як потенційно потужному виробникові такої продукції[3]. 

Сьогодні на ринку доступні такі категорії органічної продукції: зернові, 
крупи, пластівці, джеми, сиропи, соки, сухофрукти, свинина, молоко, мед та 
олія. Крім того, представлена продукція імпорту: дитяча їжа, чай, кава, 
цукор, спеції, фрукти, овочі, макаронні вироби, шоколад, вина та інші 
продукти. В Україні вже сформувалися об’єктивні умови для активного 
формування попиту на органічну продукцію: споживачі готові платити 
цінову надбавку за високоякісну, корисну й безпечну продовольчу 
продукцію. Найбільший попит спостерігається на м’ясну та молочну 
продукцію, а також свіжі овочі та фрукти. Потенційними споживачами 
органічної продукції є близько 5 % населення великих та близько 1-2 % 
населення середніх міст України. Сьогодні великого значення набуває 
проведення активної комунікаційної політики в суспільстві з метою 
інформування споживачів про особливості її виробництва, корисність для 
здоров’я та внесок у збереження навколишнього середовища. На органічну 
продукцію орієнтуються насамперед: люди з вищою освітою; середній та 
вищий соціальні класи; люди з високою купівельною спроможністю; люди, 
що піклуються про здоров’я своєї родини й орієнтуються на високоякісну 
продукцію; сім’ї з дітьми до 7 років. 

Ціна на органічні продукти в торговельних мережах на сьогоднішній 
день суттєво завищена. Якщо за кордоном націнка в середньому складає      
15-30 %, максимум 50%, то в Україні може сягати 200-300 %. Наприклад, 
органічна яловичина коштує 130-180 грн/кг, курятина – 80-120 грн/кг, курячі 
яйця – 30-38 грн/10 шт., молоко коров’яче – 16-20 грн/л, сметана –            
65-75 грн/л, масло – 45-55 грн/200 г, мед – 130-200 грн/л, картопля, морква – 
20-30 грн/кг, помідори, огірки – 40-45 грн/кг, борошно – 15-18 грн/кг [1, 2]. 
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Ефективному формуванню попиту та пропозиції заважає низка проблем: 
переважання експорту й нерозвиненість внутрішнього ринку органічної 
продукції; складність переходу до органічних методів господарювання 
(особливо для малих підприємств); високі тарифи на сертифікаційні та 
інспекційні послуги; відсутність надійної гарантії збуту продукції; нестача 
переробних потужностей; обмежений асортимент вітчизняної органічної 
продукції (дефіцит продукції тваринництва та складної технологічної 
переробки); сильно завищені ціни на сертифіковану органічну продукцію; 
відсутність законодавчої бази; нерозвиненість інфраструктури ринку, каналів 
збуту органічної продукції; слабка обізнаність споживачів про органічні 
продукти харчування та слабка екологічна свідомість населення; низька 
купівельна спроможність; високий ступінь недовіри з боку споживачів до 
будь-яких гарантій якості.  

З метою прискорення формування попиту на органічну продукцію 
потрібно підвищувати інформованість населення про її користь та 
безпечність, пропагувати здоровий спосіб життя, залучати державні органи, 
екологічні асоціації й організації споживачів у процес формування ринку 
органічної продукції. 
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СТАН РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 
Український ринок кондитерських виробів – один із найрозвиненіших на 

території СНД. Обсяг виробництва кондитерської галузі складає близько 3% 
ВВП країни. Поточні обсяги виробництва продукції галузі дозволяють не 
тільки забезпечувати потреби внутрішнього ринку, але й створюють значний 
експортний потенціал (українські кондитери експортують власну продукцію 
у більш ніж 50 країн світу) [1]. 

Кондитерська галузь є однією із найпотужніших галузей у харчовій 
промисловості України, асортимент продукції якої охоплює практично всі 
групи кондитерських виробів. Цьому значно сприяє забезпеченість 
кондитерських підприємств власними сировинними ресурсами – борошном, 
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цукром, молоком, тощо, а також досить високий попит на вироблену 
продукцію. Розвиток суб’єктів ринку кондитерських виробів в Україні 
відбувається в умовах мінливості зовнішнього середовища, що впливає на 
їхній стан. Трансформація економіки висуває нові вимоги до поведінки 
підприємств, змушуючи їх адаптуватися до постійного насичення ринку 
новими видами кондитерських виробів, мінливих смакових уподобань 
споживачів, посилення конкуренції на ринку тощо. 

Кондитерська галузь займає особливе місце в харчовій промисловості та 
в економіці України загалом. Сьогодні, вона характеризується високим 
рівнем стабільності, яка пройшла етап формування та активного розвитку і 
на даному етапі знаходиться на стадії жорстокої конкурентної боротьби за 
споживача.  

Актуальні на сьогодні проблеми кондитерської галузі можна поділити на 
три групи: фінансові; проблеми, пов’язані з внутрішньою політикою 
держави; проблеми, пов’язані з російським ринком збуту. 

Ринок кондитерських виробів України за насиченістю та асортиментом 
наближається до європейських країн. Кондитерські вироби включають 
близько 2000 найменувань, з яких понад 90% ринку солодощів належить 
вітчизняній продукції. В Україні їх виготовляють понад 800 підприємств, які 
розміщені досить рівномірно та відповідають густоті населення [2]. 

Необхідно відмітити, що загальний обсяг споживання кондитерських 
виробів щорічно зростає. Експерти пояснюють це підвищенням доходів 
населення та зміною культури споживання солодощів. Рівень споживання 
кондвиробів в Україні складає 15 кг на душу населення/рік, при цьому за цим 
показником Україна є на 8-му місці в світі за споживанням кондвиробів на 
душу населення. Найбільше смакують шоколадні цукерки та шоколад з 
різними начинками, а також вафлі і торти. В середньому щороку один 
українець споживає майже 2,5 кг шоколадних цукерок. Позитивною 
тенденцією є активне витіснення з вітчизняного ринку імпортних 
шоколадних виробів. Відтак, частка закордонних торгових марок складає 5%. 

Ідентифікація профілю споживача на ринку кондитерських виробів: 
переважна частина споживачів відноситься до вікової категорії – від 18 до 55 
років (85%), з них – 67% - жінки, 33% - чоловіки. Основними споживачами 
кондитерських виробів є особи з доходом на 1-го члена сім`ї понад 800 грн. 
(60% всіх опитаних) [3]. 

Узагальнена структура виробництва кондитерських виробів має вигляд: 
до 50 % складають борошняні вироби, 30 % – шоколадні, 20 % – 

цукристі кондитерські вироби, на рис. 1 зображено структуру виробництва 
кондитерських виробів в Україні в асортименті. 
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Рис. 1. Структура виробництва кондитерських виробів в Україні в 
асортименті 

Згідно з дослідженнями, сенсорні властивості продукту, зокрема його 
смакові якості, стоять для споживача на другому місці після ціни при 
формуванні рішення про покупку [1].  

Відповідно, виробникам необхідно докласти максимум зусиль, щоб 
продукт почав «продавати себе сам»» завдяки унікальній рецептурі й смаку, 
привабливому для покупців.  

Виробництво шоколаду та шоколадних виробів є одним із сегментів 
вітчизняної кондитерської промисловості, який динамічно розвивається. 
Основними виробниками на ринку плиткового шоколаду є: компанія «АВК», 
ПАТ «ВО КОНТИ», корпорація «Бісквіт-шоколад», ПАТ «Полтавакондитер», 
ПАТ «Львівська кондитерська фірма «Світоч», ПАТ «Житомирські ласощі», 
ПАТ «Одесакондитер», ТОВ «Херсонська кондитерська фабрика», 
Дніпропетровська фабрика «Малбі», на чолі із лідерами – корпорацією 
«Roshen» та ПАТ «Крафт Фудз Україна» [3].  

У своїй більшості (84%) українці купують шоколад відомих їм марок: 
58% довіряють 2-3 маркам, ще 26% – лише одній. При цьому жінки частіше 
обирають молочний шоколад з наповнювачами, чоловіки – чорний шоколад 
без добавок, молодь – нові марки в зручній невеликій упаковці, люди 
похилого віку – вже давно відомі старі марки.  

Тому, необхідно зазначити, що для успіху на насиченому та 
висококонкурентному ринку українського шоколаду, виробник повинен 
забезпечити високу якість та конкурентоспроможність свого товару, 
орієнтуючись на визначену групу споживачів. Конкурентний товар повинен 
повністю задовольняти їхні запити та більшою мірою відповідати їхнім 
вимогам, аніж товари конкурентів. 

Попри все, ринок кондитерських виробів в Україні є ринком, який 
динамічно розвивається, оскільки, з одного боку, великі компанії витісняють 
менш потужних, а з іншого – постійно з’являються нові підприємства, які 
створюють конкурентне середовище. В цілому кондитери перерахували до 
бюджетів усіх рівнів біля 6 млрд. гривень [4]. 
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Кондитерське виробництво України зосереджено на 30 спеціалізованих і 
біля 770 малих та середніх підприємствах, на яких працює близько 55 тисяч 
працівників. Оскільки кондитерська галузь відноситься до однієї з найбільш 
прибуткових в Україні, держава повинна всіма способами стимулювати її 
розвиток. Насамперед потрібно удосконалювати виробництво, що потребує 
значних капітальних інвестицій. У зв'язку з лібералізацією торгівлі України з 
ЄС підприємства галузі в 2015 році дещо збільшили свої поставки до Латвії, 
Польщі, Німеччини та Естонії. Загалом експорт товарів кондитерської галузі 
у країни ЄС у 2015 році становив 60 млн. доларів. Це свідчить про достатньо 
високу конкурентоспроможність вітчизняної кондитерської галузі та її 
спроможність збільшити експортні поставки на європейський ринок і 
витримати конкурентний тиск з боку імпорту на внутрішньому ринку.  

Отже, на даний момент потрібно активно вивчати європейський ринок, 
оскільки він є дуже перспективним і ще неосвоєним до кінця українськими 
виробниками. 
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ  

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
На сьогоднішній день швидкий розвиток і зміни в стилі життя є 

стимулом збільшення комфорту. Людство рухається в напрямку 
використання малогабаритних, безпечних, дешевих і швидкопрацюючих 
продуктів, які не тільки зменшують робоче навантаження, але і допомагають 
працівникам виконувати роботу набагато швидшими темпами, з 
мінімальними зусиллями та у комфортних умовах. Протягом останніх років 
впровадження нанотехнології (НТ) стимулювало значні зміни і нововведення 
в текстильній галузі. 

Використання нанотехнологій в текстильній промисловості набуває 
широкого поширення завдяки своїм унікальним і цінним властивостям. 
Завдяки використанню НТ відбулася розробка тканин з певними 
покращеними властивостями такими, як високі показники міцності, м'якості, 
стійкості до стирання та зминання. 

Нанотехнології – це використання властивостей об'єктів і матеріалів у 
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нанометровому масштабі, які відрізняються від властивостей вільних атомів 
або молекул, а також від об'ємних властивостей речовини, що складається з 
цих атомів або молекул, для створення досконаліших матеріалів, приладів, 
систем, що реалізують ці властивості [1]. Існує два типи хімічних волокон, 
отриманих різними технологіями, а саме: 

- нановолокна із полімерів і мінеральних речовин, які мають діаметр 1-
100 нм і отримані за спеціальними технологіями; 

- звичайні полімерні хімічні волокна, в структуру яких інкорпорують 
(вводять) наночастинки різної природи (по суті це композитні волокна, 
наповнені наночастинками). 

Слід відзначити, що хімічні нановолокна першого типу (діаметром 
менше 100 нм) в залежності від хімічної природи волокноутворюючого 
полімеру можуть характеризуватись різноманітними властивостями. Однак 
для них характерні значно кращі фізико-механічні та сорбційні властивості 
порівняно із звичайними хімічними волокнами. 

Нановолокна другого типу складаються, як відомо, із полімерної 
матриці, заповненої наночастинками різної хімічної будови. Причому для 
матриці найчастіше використовуються полімери високої міцності та 
пластичності, з високою каталітичною активністю, високими магнітними 
характеристиками, високою і селективною сорбційною здатністю, 
триботехнічними властивостями, термо- і хімічною стійкістю. Тому такі 
волокна мають високі якісні показники: висока міцність на розрив і 
витирання, знижена горючість, відсутність вираженої усадки [2]. 

Дані типи нановолокон широко використовуються для виробництва 
текстилю та певних груп одягу, які зображені на рис.1. 

 
Рис. 1. Напрямки використання нанотехнологій в текстильній 

промисловості [3] 
З використанням НТ досягнуто значних успіхів у розробках військових і 

бойових уніформ та одягу. Основний акцент робиться на розробці різних 
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тканин та інших текстильних товарів / матеріалів, які легкі (так, щоб загальне 
навантаження на солдат могло бути значно знижене), зносостійкі, міцні, 
водонепроникні, здатні змінювати колір, куленепробивні, чутливі до 
температури (для різних елементів управління кліматом) і вбудованими 
мікро- та нанодатчиками. 

Розвиток нанофункціональних волокон був використаний при 
виробництві гігієнічних тканин для нижньої білизни. Призначення цих 
волокон полягає в поглинанні запаху для таких текстильних виробів, як 
шкарпетки, панчохи, нижня білизна і т. д. Наприклад, шкарпетки, що містять 
наночастинки срібла, здатні мінімізувати запах ніг. Кілька інших 
високотехнологічних тканин, що розробляються, будуть видаляти піт, 
відштовхувати плями, забезпечувати масаж і надавати аромат [3]. 

Нанотекстильний одяг медичного призначення не повинен здійснювати 
шкідливого впливу на організм людини в процесі експлуатації, мати високий, 
стабільний та довговічний антимікробний ефект (особливо до дії патогенних 
мікроорганізмів), високу гігроскопічність, паро- та повітропроникність та 
стійкість до багаторазового прання, легкість і зручність в експлуатації. 

Спортивний одяг з двошарових текстильних наноматеріалів має верхній 
(гідрофобний) шар який забезпечує цьому одягу необхідну водоопірність, 
брудовідштовхування і потрібну повітрепроникність, а нижній 
(гідрофільний) шар забезпечує потовбирання та гігієнічність [4]. 

Отже, в наш час нанотехнології набули широкого поширення у 
повсякденному житті людей і з кожним роком стають все доступнішими для 
споживача. Застосування нанотекстилю для виробництва спецодягу різного 
цільового призначення дозволяє не тільки розширити асортимент, але й 
створити принципово нові його види, які раніше не вироблялись. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЧАЮ 
 

Важливе завдання товарознавства - розробка заходів щодо забезпечення 
якості товарів (як нових, так і традиційного асортименту). Дослідження 
якості товарів, яке може здійснюватися шляхом проведення комплексних 
товарознавчих експертиз, дозволяє встановити основні позитивні та 
негативні аспекти товару, в тому числі ті, що не очікуються або не властиві 
аналогічним товарам. Визначення показників нешкідливості, розробка 
критеріїв потенційної небезпеки товарів для споживача, дослідження 
профілактичних властивостей - одні з актуальніших на сьогодні функцій 
науки про якість товару.  

Метою даного дослідження є аналіз існуючих інновацій в товарознавчій 
оцінці якості чаю. 

Якість товару – це сукупність властивостей продукції, що 
характеризують її призначення, особливості, корисність та здатність 
задовольняти певні потреби суспільства. Якість продукції охоплює не тільки 
споживчі, а й технічні, технологічні властивості продукції, конструкторсько-
художні особливості, надійність, довговічність, рівень стандартизації та 
уніфікації деталей і вузлів у конструкції. Показники якості встановлюються 
оглядом або експертизою і розглядаються щодо умов виготовлення та 
споживання продукції. 

Якість чайної продукції залежить від безлічі факторів: сировини, 
точності дотримання технології виробництва, наявність дефектів,якості 
упаковки. Загалом, якість чайної продукції оцінюється згідно з такими 
показниками: органолептичними (аромат і смак, настрій, колір розвареного 
листа,  зовнішній вигляд чаю), фізико-хімічними (масова частка вологи, 
масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, масова частка 
металомагнітних домішок, масова частка загальної золи, масова частка 
водорозчинній золи, масова частка сирої клітковини і масова частка 
дріб’язку) і показниками безпеки (вміст токсичних елементів, афлотоксину β, 
радіонуклідів, мікробіологічні показники). 

Важливим показником,який характеризує якість чаю, є масова частка 
вологи. Сутність класичного методу визначення масової частки вологи 
зводиться до висушування чаю при певній температурі в сушильних шафах і 
обчисленні втрати маси по відношенню до маси наважки до висушування. 
Нині класичний метод з успіхом може бути замінений сучасними 
інноваційними аналізаторами вологості, що дозволяють швидко і точно 
визначити масову частку вологи великого кола об’єктів, в тому числі і чаю. 

Для підтвердження автентичності марочного найменування чаю 
найчастіше використовують метод спектроскопії в ближній ІЧ-області 
спектра з перетворенням Фур’є, який дозволяє одночасно визначати в чаї 
вміст кофеїну, галат епігалокатехіну, епікатехіну і загальної активності 
антиоксидантів. 
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До інноваційних методів належать також атомно-емісійна спектрометрія 
з індуктивно-зв’язаною плазмою при встановлення місця зростання, також 
визначення елементного складу чаю (K, Zn, Mn, Mg, Ci, Al, Ca, Ba, P, Fe, Pb); 
різні хроматографічні методи при дослідження таніно-катехінової суміші 
(ТКС). 

До інноваційних технологій в товарознавстві чайної продукції відносять 
також використання сучасних спектрофотометрів при визначенні загального 
вмісту антоціанів в чаї. 

При визначенні мікробіологічних показників також є вибір між 
класичним трудомістким і інноваційним способами, що дозволяють 
зменшити етап стерилізації лабораторного посуду за рахунок використання 
вже готових середовищ, що представляють собою тест-пластини з 
поживними середовищами, специфічними для різних груп мікроорганізмів. 

Визначення показників безпеки, наприклад, вміст токсичних елементів 
(ртуті, миш’яку, свинцю і кадмію), може здійснюватися за допомогою 
сучасного рентгенофлуорисцентного спектрометру при розробці відповідних 
методик.  

В Україні ринок чаю – один з самих консолідованих в харчовій галузі. 
Для проведення інновації в оцінці якості чаю потрібно вплинути на 
промисловість, стимулювати випуск продукції високої якості, безпечної в 
споживанні, поліпшення та оновлення асортименту, а також введення 
найбільш раціональних режимів та способів зберігання, прогресивні методи 
торгівлі, що забезпечують збереження продукту.  

Таким чином, аналізуючи існуючі методи оцінки якості чаю можна 
зробити наступний висновок: традиційні підходи до оцінки якості чаю 
громіздкі і недостатньо реалізуються, оскільки існують певні труднощі 
проведення масових опитувань і їх подальше опрацювання, вибору експертів, 
облік якісних і кількісних характеристик товару одночасно, визначення рівня 
якості великої кількості однойменних товарів, вибір оптимальних бальних 
шкал і так далі. Зазначені методи можуть застосовуватися при 
довгостроковому і середньостроковому плануванні. Для оперативного 
управління якістю необхідно впроваджувати інноваційні методи оцінки 
якості чаю й можливість їх комп’ютерної реалізації, що призведе до 
скорочення часу проведення аналізу та підвищення ефективності й точності 
результатів. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АСОРТИМЕНТ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 
 

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку виробництва швейних 
виробів є значне посилення всього комплексу вимог до продукції споживчих, 
естетичних, експлуатаційних і промислових, що обумовлено підвищенням 
рівня якості життя в світі і загостренням конкуренції при реалізації товарів на 
ринку. Споживачі переважно вибирають вироби модні, добротні, зручні, 
якісно виготовлені і прийнятні за ціною.  

Стрімке розширення асортименту одягу, зокрема швейних виробів, за 
рахунок застосування вдосконалених технологій виробництва нових 
матеріалів та оброблення, а також виготовлення й оздоблення виробів 
обумовили розширення переліку властивостей та ознак, які мають бути 
відображенні в класифікаціях і враховані під час проведення його 
ідентифікації та подальшої експертизи.  

У міждержавному [2] та національному [3] стандартах застосовано різні 
визначення одного й того ж терміну «швейний виріб», що є підґрунтям для 
виникнення непорозумінь під час проведення його ідентифікації, обрання 
відповідних засобів та методів дослідження, а також викладення змісту самих 
експертних висновків. 

П. 6 ДСТУ 2027-92 [3] передбачає, що до «швейних виробів» не 
належать вироби, які віднесено до них: 

– «Українським класифікатором нормативних документів» (ДК 004-
2003) [7] та «Міждержавним класифікатором стандартів» МК (ИСО/ИНФКО 
МКС) 001-96 («…одяг, у тому числі й зі шкіри, належить до швацької 
промисловості») [5]; 

– розділом 2 «Нормативні посилання» національного стандарту ДСТУ 
ГОСТ 31293:2009 «Одяг із шкіри. Загальні технічні умови» (в ньому 
наведено стандарти, що регламентують терміни та визначення швейних 
виробів; методи контролю якості; правила приймання; загальні технічні 
вимоги до різних видів одягу[4]. 

Пунктом 3 ГОСТ 17037-85 до «швейних виробів» відносяться вироби, 
виготовлені в умовах швейного виробництва з усіх видів матеріалів, 
призначених для виготовлення одягу та білизняних виробів [2].  

Номенклатура швейних виробів налічує кілька тисяч найменувань. 
Одяг має найбільшу питому вагу в швейній промисловості. У 

класифікації швейних виробів враховують назву, вихідну сировину і 
матеріали виготовлення виробу, спосіб виробництва, розміри і т. д. Існують 
галузеві і торгові класифікації. 

Автори [6] пропонують класифікувати швейні вироби наступним чином. 
За призначенням вони виділяють такі групи: 
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- побутові - найбільш поширені і універсальні вироби. Вони повинні 
бути модними і гарними, мати сучасну форму, створювати комфортні умови 
для людини, захищати від холоду і перегріву тощо; 

- спортивні - максимально зручні для виконання фізичних навантажень; 
 - виробничі - захищають людину від несприятливих і шкідливих 

виробничих факторів; 
 - фірмові – вироби, що належать до того чи іншого відомства, роду 

військ. 
За більш вузьким, цільовим призначенням одяг може бути повсякденним 

і урочистим, домашнім, робочим або для активного відпочинку і занять 
спортом. 

За модельно-конструктивною ознакою вони виділяють пальтові вироби; 
коcтюмні; білизняні; панчішно-шкарпеткові; рукавички; хустки та шарфи; 
головні убори. 

За статтю та віком у ДСТУ 2027-92 виокремлено швейні вироби чоловічі 
(віком від 18 років і далі), жіночі (від 18 років і далі), дитячі (молодшої 
шкільної групи – для хлопчиків віком від 6,5 до 12 років, для дівчаток від 6,5 
до 11,5 років; старшої шкільної групи – хлопчиків віком від 12 до 15,5 років, 
дівчаток від 11,5 до 15,5 років; підліткової групи – для підлітків віком від 
15,5 до 18 років) [3]. 

Бузов А.Б. та Аліменкова Н.Д. [1] класифікують швейні вироби дещо 
інакше. Так, за статевим призначенням вони виділяють вироби для дітей і 
дорослих. Одяг для дітей поділяють на вироби для хлопчиків і дівчаток 
ясельного, дошкільного і підліткового віку; одяг для дорослих - на чоловічий 
і жіночий. 

За сезоном носіння вони виділяють літні, зимні, демісезонні та 
всесезонні вироби (до останніх відносяться такі, що призначені для носіння в 
будь-яку пору року). 

За матеріалами верху автори розрізняють вироби із тканин, трикотажу, 
нетканих матеріалів, натуральних і штучних хутра та шкіри, плівкових 
матеріалів, а також комбінований з верхом із різних матеріалів.  

За конструкцією і характером опорної поверхні швейні вироби вони 
ділять на поясні і плечові. Різний характер опорної поверхні обумовлює і 
неоднакове рішення виробів, що належать до кожної з груп. Єдина 
конструктивна схема виробів, що входять в кожну групу, не означає їх 
одноманітності.  

Крім того, швейні вироби класифікують і за видами. Так, до верхнього 
одягу відносяться пальта, напівпальта, плащі, куртки, бушлати, костюми, 
піджаки, жакети, жилети, брюки, спідниці. 

Асортимент легкого одягу (без підкладки) включає такі види, як сукні, 
сукні-халати, сукні-пальта, сарафани, халати, блузки, спідниці, брюки-
спідниці, пляжні ансамблі тощо. 

Асортимент білизни об’єднує підгрупи: верхня білизна (піжами для 
відпочинку, верхні сорочки чоловічі та хлопчачі); спідня (натільна) білизна, 
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до якої відносяться сорочки спідні чоловічі та хлопчачі, кальсони чоловічі, 
труси, сорочки денні жіночі та дівчачі, комбінації, плавки, гарнітури, 
купальні костюми; білизна для сну (піжами, нічні сорочки) та білизна для 
немовлят. 

Група головних уборів включає такі види, як кашкети, кепі, капелюхи, 
берети, шапочки тощо. 

Таким чином, сучасний асортимент швейних виробів слід класифікувати 
за різними ознаками, що дозволить більш повно задовольнити споживачів із 
самими різними потребами. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розвиток ринкових відносин у сучасному світі характеризується 

значним посиленням конкуренції. Основними чинниками посилення 
конкуренції між виробниками продукції є прискорення науково-технічного 
прогресу, впровадження інновацій і динамічного розвитку сучасних 
інформаційних технологій. В умовах ринкової економіки основним джерелом 
успіху стає сума знань, якими володіє компанія - так званий інноваційний 
потенціал, основною складовою якого є інтелектуальна власність. Тому у 
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сучасному виробництві на передній план виступає завдання мобілізації 
знань, досвіду, особистих ресурсів людини. Інноваційний потенціал 
характеризує можливості будь-якого підприємства здійснювати інноваційну 
діяльність. Саме тому управління інноваційним потенціалом є однією з 
найважливіших задач для будь-якого підприємства.  

Проблемам формування інноваційного потенціалу підприємств та 
підвищення інноваційної активності призначені праці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, таких як Амоши О., Антонюка Л. , Біловодської 
О., Василенко В., Геєця В., Касьяненко В., Кокуріна Д., Лапко О., Огольової 
Л., Перерви П.  та інші.  

Незважаючи на велику кількість наукових праць і досліджень з обраної 
тематики, слід зазначити, що в літературі не існує однозначного визначення 
поняття «інноваційний потенціал», що, в свою чергу, свідчить про наявність 
неоднозначності в розумінні сутності зазначеної категорії. 

В більшості наукових праць щодо сутності інноваційного потенціалу 
вважається, що інноваційний потенціал підприємства – це наявність 
необхідних ресурсів та інтенсивність їх використання для забезпечення 
інноваційного розвитку [1]. Ресурсні складові – це сфера виробництва та 
маркетингу. 

За твердженням авторів [2], інноваційний потенціал організації – це міра 
її готовності виконати завдання, що забезпечують досягнення поставленої 
інноваційної мети, тобто міра готовності реалізувати інноваційний проект 
або програму інноваційних перетворень, генерувати і впроваджувати 
інновації.  

Узагальнюючи існуючі в науковій літературі підходи до сутності та 
структури інноваційного потенціалу підприємства, автори роботи [3] 
стверджують, що інноваційний потенціал – це складна динамічна система 
генерування, накопичення і трансформування наукових, управлінських ідей 
та науково-технічних, маркетингових тощо результатів в інноваційні 
продукти на основі здійснення безперервного процесу управління 
підприємством.  

В економічно розвинутих країнах під інноваційним потенціалом 
розуміють в першу чергу інтелектуальний потенціал людини. Не сировина, 
не робоча сила і навіть не фінанси визначають сьогодні 
конкурентоспроможність підприємств. У визначенні сутності інноваційного 
потенціалу підприємства повинні бути здібності до висування 
конкурентоспроможних ідей в сфері створення нових товарів, технології і 
організації виробництва товарів та послуг, які користуються попитом. Тобто 
це основа цілісної системи потенціалу і джерело розвитку підприємства, в 
якій він взаємодіє з іншими складовими потенціалу підприємства (науково-
технічним, технологічним тощо) та зонішнім середовищим.  

Ідея створення інновації повинна базуватись на наукових принципах та 
інноваційну стратегію досягнення мети. Інноваційна стратегія являється 
комплексом довготермінових заходів, які включають проектування 
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принципово нових видів продукції, найефективніші напрямки і 
упровадження нових технологій, методів управління виробництвом та 
послугами, які спрямовані на швидкий розвиток підприємств, економіки 
загалом. В ідеальному варіанті метою створення інновації повинно бути 
розробка  товару масового використання на основі споживчих переваг.  

Інноваційний потенціал оснований на інтелектуальній творчості людини 
- це основна структурна складова даного підприємства як системи. 
Інноваційний потенціал знаходиться у  звязку з кожною складовою системи.  
Цей зв’язок можна записати  у вигляді функції (формула 1): 

                                     ІП = F((Т, Д),                                                  (1) 
де   ІП – інноваційний потенціал; 
Т – творчі здібності; 
Д – динамічні здібності. 

Інноваційний потенціал пов’язаний в першу чергу з творчістью особи. 
Як видно із формули (1) інноваційний потенціал є функцією творчих (Т) і 
динамічних (Д) здібносткй. Проблема творчості широко розробляється у 
вітчизняній психології. Зараз дослідники ведуть пошук інтегративного 
показника, що характеризує творчу особистість. Він може визначатися як 
поєднання інтелектуальних та мотиваційних факторів, або ж розглядатись як 
неперервна єдність  особистісних компонентів творчого мислення [4].  

Творчі здібності розвиваються в процесі навчання і виховання по 
спеціальній методиці. Нами розроблено методику формування творчих 
здібностей студентів в процесі вивчення технічних дисциплін та маркетингу. 
Формування творчих здібностей необхідно здійснювати в процесі навчання 
студентів за окремими ступенями. Таких ступенів, на нашу думку, повинно 
бути чотири: перший ступінь – формування старанності, другий – 
формування наукового інтересу до відповідних дисциплін, третій – 
формування творчої активності при вирішенні конкретних проблем і 
четвертий – формування суспільно активної особистості через власне 
створення, випробування і впровадження інновацій.  

Таким чином, під інноваційним потенціалом підприємства в сучасних 
умовах варто розуміти його можливості генерувати науково обгрунтовані ідеї 
щодо створення інновацій. Інноваційний потенціал не повинен містити інші 
ресурсні складові крім наукових та інформаційних.  

Інноваційний потенціал – це колектив генерації інноваційних ідей і 
створені ними інновації. Тому кожному суб’єкту господарювання важливо 
знати сутність, методи формування і оцінки інноваційного потенціалу – 
основи стратегічного напрямку розвитку. 
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ В ТОВАРОЗНАВСТВІ 

 
Товарознавство – це комплексна наукова дисципліна, яка включає 

систему наукових знань, методів та практичних заходів, спрямованих на 
розвиток асортименту та якості товарів на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, яке представлене у вигляді нововведень з метою максимального 
задоволення потреб споживачів. 

Йдеться мова про технологічні інновації, які перетворили світ сучасного 
товарного виробництва. Причому, інновація відповідно до міжнародних 
стандартів («Керівництво Фраськаті», «Керівництво Осло») визначається як 
кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді 
нового або вдосконаленого продукту, упровадженого на ринку. 

Термін «інновація» почав активно використовуватися з початком 
побудови ринкової економіки. Головною функцією інновації є зміни, що 
приводять до розвитку, вдосконалення, поліпшення. 

Комерційний аспект визначає інновацію, як економічну необхідність, 
усвідомлену через потреби ринку, особливо в глобальному масштабі. 

Відповідно до міжнародних документів інновація визначається як 
кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді 
нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в 
практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг. 

Інновації у поєднанням з дотриманням економічних вимог повинні 
забезпечити майбутнє ефективного товарного виробництва [1]. 

У сучасному товарознавстві можна виділити п’ять типових інноваційних 
змін: 

- використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового 
ринкового забезпечення виробництва (купівля-продаж); 

- використання нової сировини; 
- впровадження продукції з новими властивостями; 
- зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного 

забезпечення; 
- поява нових ринків збуту. 
Для інновації характерні науково-технічна новизна, виробнича 

застосовність і комерційна реалізовується.  
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Залежно від технологічних особливостей інновації поділяють на 
продуктові і процесні. Продуктові інновації включають застосування нових 
матеріалів, нового вигляду сировини, напівфабрикатів і що комплектують. 
Процесні інновації включають нові технології, нові організаційні форми 
виробничої діяльності [2]. 

За місцем в технологічному ланцюжку на підприємстві розрізняються: 
- інновації на вході підприємства (використання сировини, матеріалів, 

устаткування і інструментів в інформаційному забезпеченні); 
- інновації на виході підприємства (вироби, послуги, технології, 

інформація); 
- інновації системної структури підприємства (технологічної, 

виробничої, управлінської) [3]. 
Залежно від глибини змін інновації, що вносяться, поділяють на 

радикальні (базові), поліпшуючі і модифікаційні [2]. 
Для подальшого впровадження інновацій в товарознавстві потрібно: 
- створювати нові прилади і сучасні методи контролю якості товарів, що 

забезпечують об’єктивність результатів, мінімальні витрати ресурсів і часу; 
- досліджувати властивості нових товарів, насамперед, властивості 

безпеки, розробляти номенклатуру показників якості цих товарів; 
- розробляти рекомендації, щодо нагляду за товарами в процесі 

збереження і транспортування [4]. 
Отже, необхідність інновацій усвідомлюють усі суб’єкти 

господарювання і чим радикальніші ці нововведення, тим довше 
зберігатимуться конкурентні переваги підприємства. Однак, прийняття 
рішення щодо залучення у виробничий чи обслуговуючий процес конкретної 
новації здійснюється не лише з огляду на абсолютну новизну, а й з погляду 
доцільності та економічної вигідності її освоєння на підприємстві, на ринку, 
для груп споживачів. І, якщо правильно оцінено ринкову ситуацію, 
враховано всі обставини, які можуть викликати інтерес споживача до 
продукту, який не є абсолютно новим, але сприйматиметься достатньою 
кількістю покупців як такий, що має нову споживчу вартість на момент його 
прогнозного виведення на ринок, то економічні результати фірми, яка 
випустила цей продукт, можуть бути істотними. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ 
 

Кава є популярним напоєм, її вирощують майже в 60 країнах світу. В 
Бразилії, Колумбії, В’єтнамі, Індонезії та Індії – виробляють близько 70% 
усього світового обсягу кави, а Ефіопія займає почесне місце батьківщини 
кави [1]. 

В теперішній час ринок кави в Україні знаходиться під впливом певних 
тенденцій. Місткість ринку продовжує зростати. Приросту ринку, в певній 
мірі, сприяє збільшення культури споживання кави поза будинком – в кафе, 
барах, ресторанах, на роботі. Україна все ще віддає перевагу розчинній каві, 
де споживається 85% розчинної кави, 15% натуральної. Вибір України на 
користь розчинної кави в якійсь мірі зумовлюється звичками швидкого 
харчування та споживання напоїв, а також особливостями менталітету 
українців, більшість яких традиційно віддає перевагу розчинній. 

На українському ринку кави існує два основних види збуту кави: 
- роздрібна торгівля; 
- HoReCa (hotel, restaurant, cafe). 
Основними імпортерами кави в Україну є такі країни, як Польща та 

Німеччина [2]. 
У категорії продовольчих товарів кава є найстабільнішим продуктом, 

але для ринку кави характерна сезонність. Влітку попит на каву падає на 3-
5%, а взимку, навпаки, попит підвищується на 30-40%.  

Лідерами ринку кави в Україні є такі компанії: 
1) ТОВ «Nestle-Україна» (ТМ Nestle). У галузі виробництва продуктів 

харчування корпорація «Nestle» є однією з найбільших, яка володіє понад 
500 фабриками та підприємствами в 86 країнах. В Україні «Nestle» реалізує 
продукцію під торговими марками «Nescafe», «Nesquik», «Coffee-mate»; 

2) ПАТ «КрафтФудз Україна» – підприємство, що входить до групи 
компаній «КрафтФудз Інк», яка є однією з найбільших в світі з виготовлення 
продуктів харчування і напоїв. В Україні ПАТ «КрафтФудз Україна» має 4 
заводи, продукція компанії представлена такими торговими марками як 
«Jacobs», «MaxwellHouse», «CarteNoire»; 

3) СП «Галка»: британсько-українське спільне підприємство, на якому 
здійснюється повний цикл виробництва розчинної кави. Компанія «Галка» є 
найбільшим виробником кави в Україні, яка виготовляє близько 50% 
загального обсягу виробленої натуральної кави. За 2012 рік було виготовлено 
2300 тонн кавової продукції, з них 500 тонн натуральної меленої кави і 1800 
тонн розчинної. 

4) TchiboGmbH: підприємство входить до складу TchiboHolding AG і 
займає п’яте місце серед найбільших компаній-виробників кави. З появою 
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Tchibo в кавовому бізнесі почалося формування сегменту дорогих сортів 
кави. На українському ринку компанія Tchibo працює з 1996 року і 
представлена підприємством «Tchibo-Ukraine». 

Також смажену, зернову та мелену каву в Україні виробляють близько 
10 підприємств, такі як: «Панорама», ТОВ «Юнікаф», СП «ТОВ «Віденьська 
кава» (виготовляє близько 75 видів кави), ТОВ «Р.Е.Й.В.», «Країна кави», 
«Roastmaster» та інші [2]. 

Попит на каву в Україні залежить від регіону споживання. На заході 
України та в Києві найактивніше споживають натуральну каву, а на сході 
країни навпаки. У всіх регіонах велика частина потенційних споживачів 
зосереджена в обласних центрах. 

Україна експортує каву в такі країни, як: Білорусь; Молдова; Грузія. 
Фахівці компанії Pro-Consulting провели дослідження ринку кави 

України. Було визначено, що вітчизняний кавовий ринок займає перше місце 
в світі за темпами розвитку . Місткість ринку кави стабільно зростає: за 
підсумками 2011 року показники зросли на 13 %, а за підсумками 2012 року 
на 23 %. 

Основними виробниками розчинної кави та кавових сумішей в Україні є: 
- ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч »; 
- ТОВ «Фес Укр»; 
- ПАТ «КрафтФудз Україна». 
Натуральна кава виробляється в Україні в менших обсягах, а його 

основними виробниками є ТОВ «Галка ЛТД» і ТОВ «Віденська кава». 
У структурі виробництва натуральна кава займає 11,9%, а частка, що 

залишилась, припадає на розчинну каву і кавові суміші. 
Важливим є те, що за рахунок зростання обсягів внутрішнього 

виробництва зменшується кількість імпортної продукції. Найбільш 
популярними марками кави в Україні є Lavazza , Jacobs , Nescafe , CarteNoire, 
Галка, MacCoffee і Tchibo [3]. 

В залежності від виду продукції можна виділити основні тенденції 
споживання: 

1. дешева низькоякісна кава - в основному споживається в 
невеликих населених пунктах, районних центрах. Основний цільовий 
сегмент - пасивні споживачі; 

2. мелена кава і в зернах, якісний дорогий розчинну каву - основний 
споживач - великі міста. Цільовий сегмент - активні споживачі; 

3. кавові напої - в основному споживаються на селі. 
Каву цінять за те, що вона бадьорить, піднімає настрій, впевненість і 

працездатність. Цей продукт дарує нам кавове дерево, яке росте в теплих 
краях. Але у світі є ще інше, не менш унікальне дерево – горіх волоський, 
який приносить велику користь завдяки вмісту в ньому значної кількості 
корисних речовин: аргініну, поліненасичених жирних кислот, 
мікроелементів, вітамінів, що допомагає боротись з багатьма недугами 
(цукровим діабетом, злоякісними утвореннями, погіршенням зору, пам’яті, і 
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багато іншого). В народній медицині відомо більше 70 рецептів з горіха. 
Першими оцінили каву з горіхами італійці. Горіх надає каві особливий смак і 
аромат. Вважається, що рецепт кави з горіхами розроблено для насолоди 
його неповторним смаком. Перераховувати рецепти кавових напоїв важко: 
кава чорна з цукром і без цукру, кава з молоком, кава з медом, кава з 
апельсиновим соком, кава з молотими горіхами, якими посипають зверху 
приготовлену чорну каву і т.п. Існує багато різних способів приготування 
корисної горіхової кави.  

Таким чином, основними причинами вибору того чи іншого виду кави 
споживачі вважають високі смакові якості продукту, хоча вони нерозривно 
зав'язані з маркою виробника. Друге місце зі значним відставанням займає 
низька ціна продукції. 

Ми пропонуємо рецепт «кави з горіховим молоком» по-українськи, 
розроблений на кафедрі товарознавства, експертизи та торговельного 
підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 
Метод відрізняється тим, що для приготування горіхової кави 
використовується не подрібнене ядро з гіркою алергійно діючою плівкою, а 
очищене від плівки горіхове борошно. Таке борошно має корисні 
функціональні властивості ядра горіха волоського та прекрасний смак. 
Частинки борошна мають малий розмір, що дозволяє створювати в каві 
стійкий колоїдний розчин – горіхове молоко. Таким чином, утворюється 
якісно новий продукт без шкідливої плівки ядра горіха, яка може інколи 
викликати алергію. Для виробництва горіхового борошна розроблено 
технологію, яку можна використовувати в кав’ярнях, ресторанах, на кухні. 
Приготування кави здійснюється за звичайною технологією в турці разом з 
горіховим борошном. На одну порцію кави потрібно всього 5 грамів 
борошна. Використовувати борошно можна також для приготування 
багатьох інших кулінарних і кондитерських виробів: горіхово-медових 
пастил, горіхового екоморозива, шоколадних цукерок, тортів, коктейлів, як 
добавку до каш, для начинки слив і т.п. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що ринок кави в Україні дуже 
перспективний і володіє великим потенціалом. Кількість підприємств, які 
займаються виготовленням кави, поступово збільшується, тобто буде 
зростати конкуренція між вітчизняними та зарубіжними виробниками. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ 
ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 
Інноваційні процеси притаманні як кожному етапу історичного розвитку 

країни, так і кожному сектору її економіки. Внаслідок цього роль інновацій, 
причини їх виникнення, динаміка, механізм розповсюдження, характер 
впливу на економічне зростання та розвиток активно досліджуються 
вченими-економістами, в тому числі і в роздрібній торгівлі.  

Виходячи з того, що інновація – це нововведення, нова або вдосконалена 
продукція або технологія, отримана в результаті інноваційного процесу, 
найважливішою її складовою на торговельних підприємствах є 
вдосконалення технології торгівлі, яка являє собою сукупність робіт, що 
забезпечують реалізацію торгового процесу найбільш раціональними 
способами відповідно до конкретних господарських умов. 

Якщо характеризувати сучасний стан інноваційної діяльності в Україні, 
то слід констатувати відсутність суттєвих досягнень у забезпеченні 
конкурентоспроможності і інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств. Україна згідно з оцінкою конкурентоспроможності 
Всесвітнього економічного форуму, що включає у тому числі й інноваційну 
складову, у 2015-2016 роках посіла 79-е місце серед 140 країн світу, 
втративши за рік три позиції (у 2014-2015 роках– 76-е місце) [3]. 

Роздрібна торгівля, як галузь капітало- та ресурсоємна, є сферою 
відносно чутливою до інноваційних технологій. Частково це пояснюється 
тим, що більше 50 % роздрібного обороту припадає на неспеціалізовані 
магазини та ринки, які не мають для їх впровадження відповідних ресурсів та 
достатньої мотивації. Разом з тим серед інших секторів торговельної галузі 
саме роздрібна торгівля відрізняється найбільш високими темпами IT-витрат 
на одиницю прибутку, що обумовлено становленням та активним розвитком 
роздрібної торгівлі. Акцентування уваги на сучасних інноваційних процесах 
у  роздрібній торгівлі обумовлене, в першу чергу, значенням інноваційного 
розвитку як фактора їх конкурентоспроможності, що актуалізує подальші 
дослідження в цьому напрямі. 

У міжнародному рейтингу «Найбільші інноваційні компанії» за 2016 р., 
що складається консультаційною компанією «Fast Company», представлені й 
підприємства роздрібної торгівлі: Apple, Google, Tesla Motors, Microsoft, 
Amazon, Samsung та ін. [2]. 

В роздрібній торгівлі до інновацій можна віднести введення нових 
методів торгівлі, насамперед, таких як самообслуговування. Сучасний вигляд 
магазинів самообслуговування визначають дві складові – формат 
самообслуговування та IТ-технології, які забезпечили успіх роздрібних 
магазинів, стали підґрунтям для розвитку мереж гіпермаркетів, 
супермаркетів, дискаунтерів («магазин біля дому») та інших форматів. 
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Наприклад, у Вінницькій області успішно функціонують такі 
торговельні підприємства самообслуговування: гіпермаркет «ГРОШ»;– 
перший магазин самообслуговування, що запрацював в місті; мережа 
магазинів «К-Маркет» – перші магазини самообслуговування в місті, що 
запрацювали в форматі «магазин біля дому»; мережі супермаркетів «Сільпо», 
«Варшава», «АТБ-Маркет». 

Не зважаючи на вже введені та діючі сучасні технології, обслуговування 
на підприємствах роздрібної торгівлі потребує постійного вдосконалення. 
Адже, покупці бажають щоб процес придбання товарів був ще більш 
комфортним. Саме тому, вдосконалення повинно бути постійним і 
безперервним. Іноземні підприємства знаходяться на крок попереду стосовно 
вітчизняних, отже українським управлінцям слід брати приклад. 

 Можна визначити такі закордонні інноваційні технології та інструменти 
розвитку на підприємствах роздрібної торгівлі, які слід ввести і в Україні:  

1. «Мобілізація» у поєднанні із зростаючим ритмом життя сприяє не 
тільки стабільному зростанню кількості онлайн-покупців, але і змінює 
формат купівлі в оф-лайні. Наприклад, інновації у сфері платформ мобільних 
додатків спрощують взаємодію з покупцем. Вони можуть надавати покупцям 
додатки для смартфонів для створення і використання віртуальних переліків 
покупок; можливість пошуку продукції в магазині, інформації про послуги 
магазину; використання геоінформаційних і навігаційних сервісів; перегляду 
каталогів продукції; сканування штрих-кодів та отримання інформації про 
товар, зокрема про його наявність у найближчих магазинах, знижки, поточні 
акції, відгуки та пропозиції; отримання спеціальних про- позицій у режимі 
реального часу з урахуванням контексту, а також для продовження взаємодії 
після покупки.  

2. Манекен-аналітик. Магазини роздрібної торгівлі, які дуже дорожать 
споживачами, або ті, що виставляють певний товар для продажу, часто 
прагнуть визначити інтерес до продукції. В манекен вмонтовані невелика 
відеокамера і комп'ютерна система, які відстежують і аналізують інтерес 
покупців до того, що виставлено у вітрині.  

3. Електронні цінники. Замість того, щоб персоналу майже кожен день 
роздруковувати і переставляти паперові цінники, вітрини оснащуються 
електронними пристроями, де інформацію про товари та їх вартості можна 
міняти натисненням однієї кнопки. Електронні цінники по радіоканалу 
з'єднуються з безпровідними точками доступу і з них отримують необхідні 
дані. При зміні вартості продукції співробітник магазина вносить зміну до 
бази даних закупівельних цін. Ціна продажу автоматично формується в тому 
ж програмному забезпеченні.  

4. Поєднання он-лайн і оф-лайн торгівлі дає змогу досягти ефекту 
синергії. Завдяки цьому купівельна спроможність в Європі зросла майже в 
два рази і становила в 2014 р. близько 70-80 євро [1]. 

Розглянуті новітні технології для розвитку роздрібної торгівлі дають 
змогу інтенсифікувати лояльність покупців до підприємств роздрібної 
торгівлі, збільшити обіг товарів, прибуток, а отже, й акумулювати зусилля 
для підвищення їхньої конкурентоспроможності. 
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Отже, є підстави стверджувати, що інноваційна діяльність у вітчизняних 
роздрібних торговельних мережах поступово активізується. Використання 
переваг інноваційних технологій дозволить скоротити витрати підприємств 
роздрібної торгівлі, розширити послуги і підвищити ефективність їх роботи. 
Проте, для успішного функціонування магазину недостатньо запровадити 
нову технологію. Необхідно постійно оновлювати і поєднувати їх види. 
Частина нововведень у сфері торгівлі повинна бути прихована від покупця, а 
інша повинна безпосередньо стосуватися спілкування з потенційним 
клієнтом, враховувати і навіть передбачати його потреби і бажання. 
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АНАЛІЗ РИНКУ СКЛА ТА КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ 

 
В умовах обмеженості фінансових ресурсів, зростання вартості 

запозичення коштів, інфляційних процесів, нестабільності цін на паливно-
енергетичну сировину, перед вітчизняними виробничими підприємствами 
постає проблема підвищення ефективності діяльності та забезпечення 
фінансової рівноваги в довгостроковій перспективі. Забезпечення 
безупинного та стійкого функціонування підприємства можливе за рахунок 
раціонального управління вхідними та вихідними грошовими потоками. 
Особливий інтерес представляє галузь виробництва кераміки та скла, через 
слабку диференціацію ринку та значні перспективи розвитку. 

Керамічне виробництво в Україні розвивається у двох напрямках: 
будівельна кераміка (плити, кахель, цегла, черепиця тощо) і кераміка для 
побуту (глиняний і фаянсовий посуд тощо). Побутова кераміка вже давно не 
виступає в Україні значущим джерелом доходу. З 16 підприємств, які колись 
випускали порцелянові вироби, мало хто залишився на ринку: 
«Коростенський фарфор», Фарфоровий завод, Завод художньої кераміки у 
Полонному, Васильківський, Кам'яно-Бродський і Дружківський заводи були 
ліквідовані. 
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Згідно з результатами дослідження українського ринку керамічної 
плитки GFK для Української асоціації кераміки, у 2009 році було рекордне 
падіння обсягів імпорту керамічної плитки в Україну - на 63% у грошовому 
вираженні, до $62 млн. За даними Державної служби статистики, у 
натуральному вираженні обсяг імпорту плитки з 594,4 тис. т у 2008 році 
знизився до 202,9 тис. т в 2009-му, тобто на 65,9%. При цьому інвестиції у 
вітчизняну галузь керамічної плитки знизилися приблизно в 10 разів. 

Також знижуються обсяги вітчизняного виробництва керамічної плитки. 
Криза 2009 року на вітчизняних виробниках фактично не позначилася - 
обсяги виробництва, за даними Державної служби України, не тільки не 
зменшилися, але навіть трохи збільшилися - на 7,3%, до 44,3 млн. кв. м. 

Проте вже у 2013 році почалося падіння виробництва. Якщо в 2012-му 
було вироблено 62,2 млн. т плитки, то в наступному вже на 5,6% менше. У 
2015 році В Україні виробили всього 44,7 млн. т плитки, що трохи більше 
показника 2009-го. 

З кінця 2015 року відбувається «перезапуск» ринку керамічної плитки. 
Експерти ринку виступають за розвиток експортного спрямування, особливо 
враховуючи те, що в Україні зосереджено 30% світових запасів глини та 
каоліну. І в той же час «перезапуск» ринку керамічної плитки в Україні мало-
помалу, але все ж таки відбувається, хоча й не зовсім в експортному 
напрямку. Про це свідчить той факт, що українським ринком зацікавилися в 
ЄБРР. У липні 2016 року стало відомо, що банк має намір інвестувати в 
розвиток підприємства «Карпатська кераміка», що займається виробництвом 
керамічної плитки потужністю до 2 млн. кв. м на рік. 

Також занепадає ринок виробництва скла в Україні. У минулі роки в 
нашій країні функціонувало близько 30 заводів з виробництва скла, 
переважна більшість з яких виробляли не архітектурне, а пляшкове скло. Для 
будівельних цілей скло випускали лише два великих підприємства, на які 
припадала левова частка (95%) усього виробництва в Україні. Одним з них 
був Лисичанський склозавод «Пролетар» - єдиний, що виробляв в Україні 
листове скло за флоат-технологією. Проте в кінці 2012 року виробництво 
стало скорочуватися. А в травні 2014-го виробництво було повністю 
зупинено, через окупацію Лисичанська бойовиками. До 2013 року на ринку 
працював ще один оператор — «Будскло». Однак через те, що виробничі 
потужності підприємства розташовані у Донецькій області, воно було 
змушене згорнути діяльність. На підприємстві випускали листове скло за 
методом вертикального витягування, який вже давно визнано застарілим і не 
користуються особливим попитом ні в Україні, ні за кордоном. 

У даний час в Україні гостро не вистачає і такої скляної підгалузі, як 
переробка листового скла. Її потенціал більш ніж значний. Якщо вдасться 
його реалізувати, то Україна з часом зможе слідом за країнами європейського 
співтовариства повністю перейти на використання виробів зі скла в 
будівництві і практично припинити використання в ньому «сирого» скла. 

Нині скло імпортують з Білорусі, Європи, а також останнім часом і з 
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Китаю. Імпортується високоякісне скло відомих світових фірм: Асахі, 
Glaverbel, Guardian, Pilkington, Saint-Gobain, PPG, Sisecam, а також їхніх 
дочірніх фірм у Польщі, Німеччині, Австрії, Франції, Швеції, Фінляндії. 

Отже, маючи унікальну сировинну базу в Україні, досить обмежені 
потужності з її переробки. Ось чому виникає питання залучення 
інвестиційних коштів на видобування та переробку сировини, що 
забезпечить задоволення внутрішнього попиту на сировину в Україні, та 
сприятиме створенню нових підприємств з виготовлення керамічної плитки 
та скла, підвищення конкурентоспроможності існуючих. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІПШЕННЯ ХАРЧОВОЇ  
ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ТІСТЕЧОК 

 
Виробництво кондитерських виробів - одна з найбільш розвинутих 

галузей харчової промисловості України. Асортимент борошняних 
кондитерських виробів, які випускаються в Україні, дуже різноманітний - це 
затяжне печиво, цукрове і здобне печиво, галети, крекери, пряники, кекси, 
вафлі, різні види тортів і тістечок. 

Створенню технологій кондитерських виробів покращеної харчової  та 
біологічної цінності, а також пониженої калорійності приділяли увагу багато 
вчених України: А.М. Дорохович, В.В. Дорохович, В.В. Євлаш, К.Г. 
Іоргачова, М.М. Калакура, Ю.В. Камбулова, Т.В. Капліна, Л.В. Капрельянц, 
Г.М. Лисюк, В.І. Оболкіна, Г.Б. Рудавська, О.В. Самохвалова, О.М. Шаніна 
та закордонні вчені: Л.М. Аксеонова, Г.О. Магомедов, Т.В. Савенкова, З.Е. 
Скобельска, C.F. Hwang, A. Lee, S.D. Lin, H. Mitchell, D. Storey, A. Zumbe та 
інші [3]. Проте, проблема покращення якості виготовлення кондитерських 
виробів завжди хвилювала населення, тому ця тема вважається актуальною 
протягом тривалого періоду. 

Нині в Україні особливо важливим є споживання населенням продуктів 
підвищеної біологічної цінності. Вони повинні бути збагачені біологічно 
активними речовинами, які забезпечують нормальну діяльність 
функціональних систем організму і проявляють захисний ефект особливо 
тоді, коли на організм людини впливають негативні фактори навколишнього 
середовища. 
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Однак аналіз хімічного складу і харчової цінності зразків борошняних 
кондитерських виробів, а саме тістечок свідчить: жоден з них не відповідає 
вимогам нутриціології. Незбалансованість складу борошняних 
кондитерських виробів пов'язана з високим вмістом одних компонентів (жир, 
вуглеводи) і відносно низьким вмістом інших (білок, харчові волокна, 
ненасичені жирні кислоти, вітаміни).  

Харчова цінність борошняних кондитерських виробів функціонального 
або дієтичного харчування обумовлена особливостями їхнього складу. 
Спрямована зміна харчової цінності борошняних виробів досягається 
введенням до рецептури корисних (бажаних), або виключенням небажаних 
(некорисних) компонентів. При створенні борошняних кондитерських 
виробів функціонального призначення основна увага приділяється 
збільшенню вмісту в них функціональних інгредієнтів (харчових волокон, 
білків, вітамінів, антиоксидантів та ін.) і зниження їхньої енергетичної 
цінності [5]. 

Економічно ефективне, раціональне і комплексне використання харчової 
сировини, зокрема вторинних продуктів, забезпечує економію сировини і 
підвищує біологічну цінність і якість виробів. Нетрадиційну сировину 
рослинного походження впроваджують шляхом розробки нових виробів. 
Вона поділяється на низку груп: фруктово-ягідна, овочева, зернобобова, 
крохмале продукти. Особливо актуально її застосування у виробництві таких 
борошняних кондитерських виробів, технологія яких не вимагає 
використання борошна з високим вмістом сильної клейковини. До таких 
видів борошняної кондитерської продукції можна віднести різноманітні 
тістечка або вироби з цукрового тіста. В технології зазначеної групи виробів 
доцільно використовувати борошно з нетрадиційних зернових культур. Це 
дозволяє скоротити витрати пшеничного борошна, і, як правило, підвищує 
харчову цінність готової продукції. Для створення нових видів харчових 
продуктів підвищеної біологічної цінності значний інтерес в якості 
нетрадиційних і місцевих видів сировини представляють продукти 
рослинного походження, як більш дешеві і менш трудомісткі при 
виробництві. В першу чергу, таким вимогам відповідають зернові і 
зернобобові культури. [2] 

Отже, сьогодні у структурі українського асортименту борошняних 
кондитерських виробів обмежено представлені тістечка підвищеної 
біологічної цінності. Тому, актуальною є розробка нових тістечок 
поліпшеного складу з включенням природних добавок, які дозволяють 
підвищити харчову і біологічну цінність. Багато дослідників знаходяться у 
пошуках необхідних елементів, які б забезпечили підвищення якості 
виготовлення кондитерських виробів. Одним із шляхів вирішення цієї 
проблеми є розробка та впровадження нових технологій в закладах 
ресторанного господарства, зокрема борошняних кондитерських виробів із 
використанням оновлених засобів виробництва. 
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СТАН РИНКУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ 

 
Споконвіку людство надавало взуттю великого значення, цінуючи 

спочатку його утилітарні, а пізніше – й естетичні властивості.  
Сучасний ринок взуття також вражає своїм розмаїттям, однак українські 

виробники поступово втрачають на ньому свої позиції: все більше імпортних 
виробів, нерідко не найкращого гатунку. Вітчизняний виробник, покинувши 
потужні фабрики, перебрався у рятівну тінь напівкустарних майстерень. 
Високоякісне і дороге взуття провідних фірм поки що не по кишені 
абсолютній більшості населення країни, його частка в загальній структурі 
продажу не перевищує 5 % [4]. 

На ринку повсякчас зростає кількість підробок, вироблених в Україні під 
лейблами відомих закордонних фірм. На Україні, зокрема, зареєстровано 
понад 200 підприємств, товариств і приватників, які виготовляють взуття. 
Працюють вони переважно у Львові, Києві і Харкові. Втім, масовим 
випуском продукції займаються лише 10, серед яких – фірми «Прогрес» і 
«Мальви», українсько-польське товариство «Степ» та українсько-німецьке 
товариство «Дельпро», ТзОВ «Торговий дім «Світ взуття» та фірма 
«Мокасин». У 2014 році ці 10 підприємств виготовили загалом 1170,9 тис. 
пар взуття. У 2015-му ця цифра становила 1068,8 тисяч пар [6]. Проте, при 
такій, досить значній, кількості побачити вітчизняне взуття на українських 
прилавках майже неможливо. Пояснення полягає в тому, що підприємства 
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працюють переважно за давальницькою сировиною, а, отже, й не 
розпоряджаються своєю продукцією на власний розсуд, вона здебільшого 
йде за кордон. Підприємці, які займаються торгівлею взуттям, не дуже 
переймаються станом вітчизняного виробництва, пояснюючи це тим, що 
воно значно відстає від зарубіжного – українські виробники не йдуть в ногу з 
модою, не цікавляться світовими тенденціями і повільно оновлюють 
модельний ряд, а ціна на українське взуття на рівні, а то й вища, ніж на 
зарубіжне, хоча якість – гірша. За словами продавців, навіть така відома 
київська фірма, як «Монарх» рідко радує споживача модними новинками, а 
ціна на її продукцію на порядок вища, ніж у багатьох зарубіжних виробників. 
Останнім часом у структурі пропозиції дещо зменшилася частка елітного 
взуття. Через високі ціни контингент споживачів таких виробів в Україні 
обмежений 3-4 відсотками населення. 

Виробництво вітчизняного взуття в 2016 році в кількісному виразі 
становить 22538,9 тис. пар [1]. Однак за споживчим рівнем Україна відстає 
від європейських країн. Середній показник споживання взуття на душу 
населення становить 2,7 пари. Варто згадати, що за часів Радянського Союзу 
на території УРСР випускалося 200 млн. пар взуття на рік – третина всієї 
взуттєвої продукції СРСР. Нині виробничі потужності вітчизняної взуттєвої 
промисловості дають змогу виготовляти до 120 млн. пар щорічно, проте 
останніми роками вони використовуються лише на 10-20 % [2].  

За останні чотири роки обсяги вітчизняного виробництва взуття 
поступово спадають. Це пов’язано з нестабільною фінансовою ситуацією, 
інертністю кризових явищ у світовій та вітчизняній економіці.  

Проаналізувавши індекс споживчих цін на взуття в січні-лютому 2017 р. 
в порівняні з груднем 2016 р., варто відзначити, що взуття подешевшало на 
7,4% [3]. 

У галузі легкої промисловості працює понад 10 тис. підприємств, з яких 
1,5 тисячі спеціалізуються на виробництві шкіри та шкіряного взуття. 
Центрами української взуттєвої індустрії є Харків, Донецьк, 
Дніпропетровськ, Житомир, Львів, Кременчук, Кривий Ріг, а також м. 
Бровари Київської області, де виготовляють приблизно п’яту частину 
вітчизняного взуття. У Броварах зареєстровано понад 200 підприємств – як 
досить великих, так і малих виробників. Відповідно, рівень якості взуття, що 
виготовляється ними, – різна [2]. 

Аналізуючи таблицю, можна зробити висновок, що на протязі трьох 
останніх років виробництво взуття в Україні зменшилося із 30531 тис. пар в 
2013 році до 23038 тис. пар у 2015.  

В 2015 році найбільше було випущено взуття в Житомирській та 
Одеській областях – відповідно 6838 та 6593 тис. пар. А також відносно 
високі показники серед інших областей по виробництву взуття мають: 
Хмельницька (1941 тис. пар), Львівська (1101), Київська (1025 тис. пар) 
області. 
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Щодо виробництва взуття в 2016 році, то згідно даних Держстату, в 
попередньому році було виготовлено 22538,9 тис. пар взуття. А це означає, 
що в порівнянні з 2015 р. обсяги виробництва взуття знову скоротилися. 

Відсутність Криму у статистиці не дуже впливає на загальну картину, 
адже в регіоні розташовано зовсім небагато взуттєвих підприємств. Що 
стосується східних регіонів країни, то на них раніше припадала частка 
приблизно у 20% обсягу виробництва взуття. Проте після початку бойових 
дій на територіях АТО частина підприємств змушена була закрити 
виробництво або перенести його. Артемівська фабрика не працює, 
Макіївська, яка була єдиним на всю Україну виробником дитячого взуття, а 
також виготовляла товар для відомих італійських брендів, теж закрилася.  

Нерівні конкурентні умови на внутрішньому ринку для українських 
підприємств створюють дешеві товари турецького й китайського 
виробництва низької якості, а також ті, що ввозяться в Україну із заниженням 
їх митної вартості з метою ухилення від повної сплати податків, 
контрабандною, товари секонд-хенд і тіньового виробництва.  

За даними Державної фіскальної служби України, обсяг імпорту взуття 
набагато перевищує експорт. 

В Україну найбільше ввозиться взуття із Китаю. Його переважна 
кількість виготовлена з гуми та полімерних матеріалів. Зокрема, це 
спортивне взуття торгових марок Nike, Adidas, Reebok та ін. Продукція 
в’єтнамського виробництва також займає значну частку на ринку України – 
це переважно взуття із натуральної шкіри. 

Україна експортує взуття та його деталі насамперед до країн-сусідів: 
Польщі, Словаччини, Росії тощо. В основному, до Італії експортується з 
України шкіряне взуття, до Польщі – з гуми та полімерних матеріалів, до 
Росії – з текстильних. 

За останні рік-півтора суттєво змінилися фактори, за якими український 
споживач вирішує, чи купувати нову пару взуття, а, якщо купувати, то яку 
саме. По-перше, головним пріоритетом стала ціна, а не якість. Якщо раніше 
переважна більшість споживачів купували виключно шкіряне взуття, то 
тепер погоджуються й на інші матеріали, аби зекономити. По-друге, важливу 
роль став відігравати фактор патріотизму. Річ у тім, що основними 
постачальниками дешевого взуття (переважно зі штучних матеріалів) були 
російські бренди, такі, як «ЦентрОбувь», Centro, Kari. Проте з початком 
воєнної агресії з боку Росії купувати російське стало «не модно», мережа 
зазначених магазинів скоротилася, та й ціни на таке «демократичне» взуття 
зросли принаймні вдвічі, тож воно просто перестало бути справді дешевим. 

Отже, незважаючи на те, що виробники взуття сьогодні зустрічаються з 
масою проблем, починаючи від нестачі сировини та матеріалів і закінчуючи 
проблемами з дизайном, їм слід і надалі працювати над поліпшенням якості 
та асортименту своєї продукції для завоювання різних ринків. 

Основними проблемами взуттєвої промисловості є такі: 
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- відсутність сировини та клеїв для виробництва взуття. Переважно всі 
комплектуючі імпортуються, лише лиття підошви здійснюють в Україні. При 
цьому часто порушуються строки постачання деталей; 

- застаріле обладнання вітчизняних фабрик (український працівник за 
добу виготовляє 2-3 пари взуття, тоді як європейський –7-10); 

- недостатня кількість кваліфікованих кадрів [5]. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
СТАНДАРТАМ ЯКОСТІ 

 
Якісний товар потрібен не тільки покупцеві, а й самому продавцю - для 

того, щоб люди йшли до нього, а не до конкурентів. Яким би надійним ні 
постачальник, або фабрика-виробник харчового продукту або 
непродовольчого товару, на вітрину завжди може випадково потрапити 
виріб, який може не відповідати очікуванням клієнта, самого власника 
торгової точки, а то й держави. Перевірка якості товарів - найважливіший 
напрям роботи будь-якого бізнесу.  

Українські підприємства, бізнес яких був орієнтований на потреби 
російського ринку, в авральному порядку шукають альтернативу. Росія і 
найближчі сусіди, що знаходяться під її впливом, фактично перекрили 
українським постачальникам шлях до своїх ринків. 
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За даними Держстату України, за рік експорт до Росії скоротився більше 
ніж на 60%, постачання продукції на інші ринки СНД впало майже на 57%. У 
цій ситуації вітчизняні виробники налаштовані активно освоювати експорт 
до Євросоюзу [1]. 

Момент більш ніж підходящий з урахуванням того, що Європа з квітня 
2014 року відкрила кордони для українських товарів, скасувавши на них 
ввізні мита в якості торговельних преференцій для України. 

Наразі Україна поставляє в Європу кілька десятків найменувань 
продукції: від постільної білизни та взуття до промислового обладнання. 
Однак левова частка експорту – це метал, добрива і сільгосппродукція. У 
сукупності ці сфери становлять майже 70% всього експорту в ЄС [3]. 

У минулому році торгівля з Європою принесла Україні 17 млрд. доларів, 
склавши майже 36% від усього експорту країни. І перспективи щодо виходу 
на один із найбільших світових ринків з понад 500 млн споживачів дійсно є. 
Про це свідчить досвід українських компаній, які вже присутні на ринку ЄС [3]. 

Але в ЄБА попереджають, що це можливо лише за однієї умови – якщо 
якість вітчизняної продукції буде відповідати європейським стандартам. А з 
цим поки не все складається гладко. 

Національні держстандарти настільки далекі від європейських вимог до 
якості, що українським підприємствам доводиться витрачати на отримання 
сертифікатів ЄС в середньому від двох до п'яти років. 

Виглядає ця процедура так: виробник подає заявку до Європейської 
комісії на отримання сертифіката відповідності своєї продукції європейським 
нормам. Після цього підприємство відвідують інспектори, які визначають, 
наскільки виробничий процес відповідає нормативам ЄС, і дають свої 
рекомендації. 

Основні вимоги законодавства ЄС до безпеки та якості товарів є те, що 
усі товари, які імпортуються на митну територію ЄС, в обов’язковому 
порядку повинні відповідати усім вимогам Європейського Союзу, 
спрямованим на забезпечення захисту споживачів. Ці вимоги суттєво 
різняться у залежності від конкретного товару, але у цілому можуть бути 
згруповані за такими напрямами: 

• технічні вимоги; 
• екологічні вимоги; 
• вимоги у сфері санітарних та фітосанітарних заходів [4]. 
Крім того, до певних видів продукції на рівні ЄС встановлюються 

маркетингові стандарти, а також застосовуються імпорті обмеження, що 
також можуть розглядатися як механізми захисту внутрішнього ринку від 
імпортних товарів, якість і безпека яких не відповідає вимогам Євросоюзу. 

Експертними організаціями, які уповноважені проводити перевірку 
кількості і якості товарів, є: 

1. Торгово-промислова палата України (ТППУ) і її регіональні центри. 
2.  Державний комітет України по стандартизації, метрології та 

сертифікації. 
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3. Державний комітет Санітарно-епідеміологічного нагляду України і 
його регіональні центри. 

4. Державний комітет у справах захисту прав споживачів. 
5. Громадські установи, діяльність яких пов’язана з контролем якості. 
Запровадження зони вільної торгівля між ЄС та Україною має позитивні 

та негативні наслідки. Розглянемо їх вплив на рис. 1 [5]. 
Основним позитивним наслідком є підведення якості українських 

товарів до якості товарів ЄС. Основним сектором експорту продукції 
залишилося сільськогосподарська та важка промисловість, проте є 
можливість перейняти досвід у галузі харчової, легкої промисловості та інші. 

Основним негативним наслідком є невідповідність деяких українських 
стандартів стандартам ЄС. Для повного введення українських товарів на 
європейський ринок необхідно провести ряд реформ на рівні держави, а 
підприємцям працювати над підвищенням якості продукції. 
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ЗБУТ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
На сьогоднішній день органічне сільське господарство практикується 

майже в усіх країнах світу і є перспективним аграрним напрямком для 
України. Постійно зростаючий споживчий попит на органічну продукцію, а 
також загальносвітова тенденція до сталого ведення сільського господарства, 
зумовлюють для України можливість активного учасника світового ринку 
органічної продукції. Органічна ж продукція забезпечує реальну вигоду для 
навколишнього середовища та здоров’я споживачів, які надають перевагу 
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використанню органічних методів виробництва. Тому ринок органічної 
продукції постійно зростає. Для вітчизняної економіки важливим аспектом 
являється розвиток органічного виробництва, що забезпечує населення 
безпечною, екологічно чистою та високоякісною сільськогосподарською 
продукцією.  

Світовий ринок органічної продукції в 2014 році складав 40 млрд. євро і 
в Україні відповідно 1,2 млн. євро. Приблизно 0,1 % від продажів харчових 
продуктів припадає на органічну продукцію в Україні. Сьогодні Україна має 
неабиякий потенціал для виробництва органічної продукції. За даними 
IFOAM в Україні нараховується 260 тис. га землі сертифікованої під 
органічне сільське господарство [1]. 

Через стабільно зростаючий попит виробництво органічних продуктів 
харчування постійно нарощується. Зараз український органічний сектор 
виробляє практично все, що потрібно для повноцінного харчування, – крупи, 
борошно, олію, хліб, молочну, м’ясну продукцію, овочі, фрукти, соки. 

Типовими каналами збуту органічної продукції є: прямий продаж 
індивідуальним споживачам через магазини, які належать виробнику; продаж 
за телефоном (телемаркетинг); через інтернет-магазини; збутові кооперативи 
для продажу органічної продукції під спільною маркою; продаж 
представникам оптової торгівлі; прямі поставки у спеціалізовані магазини та 
ресторани; продаж переробним підприємствам та супермаркети.  

В Україні на даний час використовують чотири основних шляхи збуту 
органічної продукції:  

− спеціалізовані прилавки у великих супермаркетах («Good Wine», 
«Billa», «Metro», «Мегамаркет», «Фуршет», «Чумацький шлях», «Велика 
кишеня», «Наш Край», «Еко-маркет», «Сільпо», «Караван», «Novus»). 
Зазвичай така продукція на полицях має спеціальні позначки, щоб її легше 
було розпізнати; 

- спеціалізовані органічні бутіки, лавки, магазини (у містах-
мільйонниках);  

- доставка через інтернет-магазини;  
- експорт. 
Також слід виділити такі канали збуту органічної продукції, де 

основними учасниками виступають кооперативи як виробників, так і 
споживачів:  

- ринки органічної сільськогосподарської продукції, де представлені 
органічні продукти місцевих фермерів та імпортована продукція. З такими 
ринками кооперативи споживачів органічної продукції зазвичай 
співпрацюють, досягаючи таким чином принципу прямого зв’язку «виробник 
– споживач»; 

- об’єднання підтримки органічних сільгоспвиробників, коли споживачі 
виступають рівноправними партнерами у вирощуванні і збуті органічної 
продукції і частково поділяють ризики з фермерами. Ініціаторами, як 
правило, виступають кооперативи споживачів, які налагоджують прямі 
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зв’язки з фермерами і частково фінансують їхню сільськогосподарську 
діяльність з метою отримання продукції відповідної якості за низькими 
цінами пропорційно до здійснюваного фінансування. Розташовані вони 
переважно у передмісті; 

- органічна продукція у супермаркетах та продовольчих кооперативах–
ця модель годиться для споживачів, які віддають перевагу закупівлі 
органічної продукції місцевого виробництва через мережу супермаркетів чи 
спеціалізованих магазинів. Сьогодні супермаркети співпрацюють з 
місцевими фермерами на кожному етапі продовольчого циклу, забезпечуючи 
їх усім необхідним для вирощування відповідної продукції. Коли продукція 
готова до реалізації, здійснюють оптову закупівлю та розповсюджують її 
через свої мережі [2]. 

Розвиток торгового підприємництва у сфері органічного виробництва 
безпосередньо залежить від рівня розвитку ринку органічної продукції, 
кількості виробників, попиту, експортних можливостей тощо. Крім того, 
робота торговельних підприємств, що спеціалізуються на реалізації 
органічної продукції, пов’язана з додатковими витратами та ризиками на 
кожному етапі доставки до споживача порівняно з традиційною продукцією. 
Зокрема це зумовлено: коротким терміном зберігання та реалізації органічної 
продукції через заборону використання консервантів, штучних барвників, 
ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів смаку в процесі їх виробництва; 
зростанням витрат на транспортування через невеликі партії, нерозвинену 
логістичну систему, спеціальну упаковку, контейнери або транспортні 
засоби, заборону транспортування органічної і неорганічної продукції 
(сировини) разом; збільшенням складських витрат через вимогу забезпечити 
ідентифікацію органічної продукції, її партій і запобігання будь-якому 
змішуванню або обміну з неорганічною продукцією; додатковими витратами 
пов’язаними з проведенням сертифікації та впровадженням системи 
контролю господарської діяльності. 

Основними експортними органічними товарами з України є 2 
продуктові лінійки: 1) зернові, бобові та олійні культури; 2) дикорослі 
рослини (ягоди, гриби, горіхи тощо.). У незначних кількостях відправляли на 
експорт соняшникову олію, соняшникову макуху, деякі ефірні олії, 
концентрат яблучного соку, ягоди, гриби, горіхи, джеми, сиропи, березовий 
сік. Офіційної статистики щодо експорту органічної продукції з України 
немає, але відомо, що вона експортується до країн Євросоюзу (Нідерланди, 
Німеччина, Швейцарія, Чеська Республіка, Польща, Італія) та США [3]. 

Таким чином, органічний сектор економіки – новий перспективний 
напрям для розвитку торговельного підприємництва з достатньо низьким 
рівнем конкуренції на ринку. Основне завдання таких організацій – 
прискорити та збільшити обсяг реалізації органічної продукції, сприяти 
розвитку органічного виробництва в Україні, освоювати на нові ринки збуту, 
підтримувати конкурентоспроможність органічної продукції на 
міжнародному ринку,  забезпечити споживачам доступ до якісних продуктів 
харчування та продовольчу безпеку в країні. 
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РОЗВИТОК НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ В УКРАЇНІ 

 
Народні промисли – одна з історично зумовлених організаційних форм 

народного декоративно-прикладного мистецтва, яка являє собою товарне 
виготовлення художніх виробів при обов’язковому застосуванні творчої ручної 
праці. 

Народні художні промисли відомі в усіх країнах світу. В Україні вони є в 
усіх областях. Найбільш відомі українські народні художні промисли – 
косівська і опішнянська кераміка, гуцульське різьблення на дереві, полтавська 
вишивка, кролевецьке ткацтво, решетилівське килимарство, петриківський 
розпис тощо. 

Художні ремесла та промисли виникли на основі народного 
образотворчого мистецтва. 

Ремесло – дрібне виробництво готових виробів за допомогою 
примітивного знаряддя праці для задоволення широких побутових потреб, а 
промисел – заняття яким-небудь ремеслом з метою добування засобів 
існування; дрібне ремісниче виробництво. 

Історичний розвиток ремесел зумовлений зміною соціальної формації. 
Відповідно до різних історичних станів суспільного виробництва та розподілу 
праці ремесла були домашніми, на замовлення, на ринок. 

Домашнім ремеслом називається виробництво виробів для задоволення 
потреб власного господарства. Ці ремесла ще не відокремилися від основної 
господарської діяльності. Домашнє ремесло – невід’ємна частина натурального 
господарства – збереглося і в окремих галузях в період капіталізму. Наприклад, 
займаючись мисливством, скотарством, землеробством, люди допоміжно 
виготовляли дрібні керамічні вироби, серпи, коси тощо. Поглиблення 
суспільного поділу праці зумовило появу розвинених видів ремесел, вони 
почали відділятися від основного заняття людей. Таким чином виникли ремесла 
на замовлення і на ринок. 

Ремесло на замовлення – виробництво виробів ремісником, що має власне 
господарство і працює зі своєю або замовною сировиною. 
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Ремесло на ринок– дрібнотоварне виробництво, коли ремісник сам або 
через посередників продає вироби на ринках. Ці види ремесла розвивалися із 
розвитком міст, важливих ремісничо-торгівельних центрів. Ремесла на ринок 
називали ще кустарною промисловістю. 

Історичні дані свідчать, що вже в давньосхідних рабовласницьких 
державах 3-1 тис. до н.е. були ремісники, які працювали на замовлення: ковалі, 
теслі, ткалі, золотарі тощо. 

В Київській Русі переважали домашні ремесла. Селяни самі виготовляли 
вироби, полотна, сукно, взуття тощо для власних потреб. Ремісники працювали 
і в княжих, боярських та монастирських дворах. Розвиток торговельно-
грошових відносин сприяв кількісному зростанню ремісників, поселенню їх в 
містах та невеликих містечках. 

Вже з часів Київської Русі (Х-ХІІІ ст.) виділилися три основні категорії 
ремісників: сільські, вотчинні та міські. 

Сільські ремісники обслуговували певну територіальну групу сільського 
населення. Вотчинні ремісники феодально залежали від поміщиків, князів, 
монастирів. Їхня праця була примусовою. В містах, містечках поселялись 
ремісники, що виготовляли вироби на замовлення, для ринку. 

Міське ремесло відрізнялося від сільського складнішим характером 
виробництва і вищою якістю виробів. У великих містах цього періоду існувало 
вже близько 60 ремісничих фахів: виробництво металу, ковальство, 
виробництво зброї, гончарство, теслярство, ткацтво, кравецтво, обробка хутра, 
шкіри, льону і вовни, кістки і каменю, гутництво та ін. Зокрема видне місце 
займало виробництво прикрас для одягу, оздоблення храмів, палаців та інших 
будівель; славились іконописці та золотарі. 

Татарська навала призвела до занепаду ремесла. Найскоріше відновились 
ремесла у Галицько-Волинській державі. В ХІ-ХІІ ст. в містах Київської Русі 
поступово виникали і поширювалися корпорації-цехи. Вони об’єднували 
майстрів однієї чи кількох спеціальностей з метою захисту їх інтересів від 
дрібних виробників. 

Цехова система виробництва в Україні поширилась у XIV-XV ст. У 
Києві існували цехи ковалів, золотарів, кравців, кушнірів, шевців. Відомі 
різні за профілем цехи у Луцьку, Чернігові та ін. У 1425 р. у Львові діяло 9 
цехів (ковалів, кравців, лимарів, кушнірів тощо), а наприкінці XV ст. 14 цехів 
Львові, Полтаві, Чернігові, Житомирі, Бердичеві, Ніжині, Кременці, 
Кам’янці-Подільському тощо. 

Із поглибленням поділу праці від окремих ремісничих професій 
відгалужувалися нові спеціальності. Так, серед ремісників-текстильників 
виділялися ткачі, полотнярі, шерстяники, прядильники (ниткарі), сукновали і 
постригані сукна, мотузники, канатники тощо; серед деревообробників – 
бондарі, теслярі, колісники, різьбярі, каретники, кошикарі, ситники тощо. 

У XVI-XVII ст. на основі ремесел і домашніх промислів зародилася нова, 
більш розвинена форма виробництва – мануфактура. За характером виробничих 
відносин в Україні можна виділити три типи кріпосних мануфактур: казенні, 
вотчинні (поміщицькі) й посесійні. Наприклад, відомими були казенна 
мануфактура з виробництва шовкових виробів – Катеринославська 
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(Дніпропетровська); посесійні сукняні мануфактури – Глушківська і 
Ряшківська; поміщицька мануфактура, де вироблялись фарбовані і тонкі сукна – 
с. Платкове Стародубського повіту на Чернігівщині та ін. Крім ткацьких 
мануфактур, в Україні у XVII-XVIII ст. здобули визнання мануфактурні вироби 
– посуд, шкіряні тощо. 

У першій половині XIX ст. в Україні дрібні промисли набули характеру 
капіталістичних мануфактур, де на другий план відійшло віками нагромаджене 
рукотворне мистецтво ремесла. Капіталістична конкуренція підірвала 
економічне підґрунтя традиційних центрів народних промислів, а подекуди 
привела до їх занепаду. 

Ентузіасти на місцях всіляко намагалися відроджувати їх.  
У вік науково-технічної революції в багатьох районах України традиційні 

школи й осередки художніх промислів, на жаль, почали згасати. Збіднів 
асортимент виробів. 

У роки сталінського культу завдано непоправної шкоди розвитку художніх 
промислів. Чиновники від культури начіплювали народним майстрам різні 
ярлики волюнтаристські, нав’язували їм чужі ідеї, витравляючи національні 
традиції. Проте український народ зумів зберегти високі потенції до краси і 
творчості. В наш час багата спадщина в царині духовної і матеріальної культури 
стає надійною основою для дальшого інтенсивного розвитку народних 
художніх промислів. 

В Україні тепер склалися такі основні види народних художніх промислів: 
вишивка, ткацтво, в’язання, різьблення, кераміка, гутне скло, ковальство, 
обробка каменю, шкіри, плетіння з рогози і соломи, виробів з бісеру. Вони 
відзначаються традиційністю і добре вираженою локальністю. 

Художні промисли потребують припливу нових сил. Необхідно 
організувати індивідуальну підготовку умільців-початківців під керівництвом 
досвідчених народних майстрів, художньому ремеслу слід навчати вже в 
загальноосвітніх школах. 

Сучасні художні народні промисли України – підприємства – неоднорідні 
за своєю організаційно-економічною структурою, типами виробництва. Це 
об’єднання, фабрики, комбінати, дільниці, цехи, кооперативи, асоціації. Вони 
підпорядковані художньому фонду України. 

На творчість народних майстрів впливають своїми новаторськими 
пошуками художники-професіонали, а дуже часто самодіяльні умільці. 

З другої половини XIX ст. етнографи та мистецтвознавці все більшого 
значення надають вивченню народних промислів і ремесел, складовим галузям 
декоративно-прикладного мистецтва. Художні ремесла і промисли є 
найбільшою і найбагатшою галуззю художньої творчості. 

На підприємствах художніх народних промислів в наш час інтенсивно 
механізуються виробничі операції, вводяться удосконалені технологічні 
процеси, сучасне устаткування. Але й сьогодні специфіка того чи іншого 
промислу полягає в тому, що головна увага приділяється індивідуальній ручній 
праці майстрів, що дозволяє створювати оригінальні вироби в найкращих 
традиціях, зігріті почуттям народної творчості. 
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ФІЗІОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕЖИМУ ХАРЧУВАННЯ 

ТА УМОВ ПРИЙНЯТТЯ ЇЖІ 
 
Раціональне харчування - це фізіологічно повноцінне харчування 

здорових людей із врахуванням їх віку, статі, характеру праці та інших 
факторів. Раціональне харчування сприяє збереженню здоров’я, захищає 
його від шкідливих факторів навколишнього середовища, високій фізичній та 
розумовій працездатності, а також активному довголіттю.  

Вимоги до раціонального харчування складаються із вимог до: 
1) харчового раціону; 
2) режиму харчування; 
3) умов прийому їжі [1]. 
Вимоги до харчового раціону: 
1) енергетична цінність раціону повинна покривати енергозатрати 

організму; 
2) належний хімічний склад - оптимальна кількість збалансованих між 

собою поживних речовин; 
3) добра засвоюваність їжі, яка залежить від її складу і способу 

приготування; 
4) високі органолептичні властивості їжі (зовнішній вигляд, 

консистенція, смак, запах, колір, температура); 
5) різноманітність їжі за рахунок широкого асортименту продуктів і 

різних прийомів їх кулінарної обробки; 
6) здатність їжі (склад, об’єм, кулінарна обробка) створювати відчуття 

насичення; 
7) санітарно-епідемічна безпечність [2]. 
Режим харчування включає час і кількість прийомів їжі, інтервали між 

ними, розподіл харчового раціону за енергоємкістю, хімічним складом і 
масою по прийомах їжі [3]. 

Умови прийому їжі: відповідна атмосфера, сервіровка столу, відсутність 
відволікаючих від їжі факторів [1]. 

Правильне харчування - перший ключ до здоров’я і доброго 
самопочуття, без яких важко досягнути максимальної працездатності. 
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Древньогрецькому філософу Сократу належить вислів: «Ми живемо не для 
того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити». Рівновага в організмі, яка 
приводить до здоров’я, починається з їжі, яку ми їмо [1].  

Дослідницький відділ Центру аеробіки сформулював основні принципи 
раціонального харчування: 

1. Підтримуйте постійне співвідношення між основними компонентами 
харчування в пропорції 50:20:30. Щоденне вживання калорій повинно 
розподілятися так: 50% - на вуглеводи, 20% - білки і 30% - жири. 

Отже 50% калорій, які ми вживаємо, щоденно припадає на вуглеводи. 
Саме вони заряджають нас енергією в найбільшій мірі. Вуглеводи 
поділяються на моносахариди, дисахариди і полісахариди. Наприклад, 
моносахариди - глюкоза, дисахариди - цукор (сахароза), молочний цукор 
(лактоза), полісахариди - крохмаль, глікоген, клітковина, пектинові 
речовини. Крохмаль - міститься в зернах пшениці (55%), рисі (55), картоплі 
(18%). Клітковина, яка входить до складу овочів і фруктів, в кишковику 
людини розщеплюється за участю бактеріальної флори. Вона посилює 
виділення жовчі і виведення з організму холестерину, перистальтику 
кишечника і забезпечує почуття насичення [2]. 

Пектинові речовини - є стабілізуючим матеріалом. Вони обволікають 
слизову оболонку кишечника і захищають її від механічних і хімічних 
подразників, зв’язують патогенну флору, солі важких металів (свинець, 
ртуть) і виводять їх з організму[1]. 

Вуглеводи складають основу наших харчових продуктів, таких, як свіжі 
фрукти, овочі, боби, горох, картопля, кукурудза, хліб, вівсяна каша, рис. 
Вміст жирів у щоденному раціоні біля 30%. Тут основна проблема полягає в 
тому, щоб зуміти обмежити щоденне вживання жирів до цієї цифри. Жири 
відкладаються в жировій тканині і утворюють запас енергетичного матеріалу. 
Жири підшкірножирової клітковини оберігають органи від переохолодження, 
а жирова тканина оточує внутрішні органи, фіксує їх і попереджує від 
зміщень і травм [3]. 

Надлишок жиру в раціоні часто пов’язують із виникненням раку 
кишечника, грудей, підшлункової залози, яєчників і прямої кишки.  Важлива 
не тільки кількість жирів, але і їх якість. Рослинні жири, які входять до 
складу соняшникової і соєвої олії, кукурудзяного масла, рослинного 
маргарину, горіхів краще вживати, ніж жири тваринного походження, 
оскільки в рослинних жирах є ненасичені жирні кислоти. Насичених жирних 
кислот особливо багато в маслі, сметані, жирному м’ясі, сосисках. Особливо 
небезпечні смажені жирні продукти, які містять акроолеїн [2]. 

Білкові продукти повинні складати біля 20% калорій, які ми щоденно 
вживаємо. До них відносяться риба, телятина, пісна яловичина, баранина, 
свинина, твердий сир, молоко, молочнокислий сир, яйця [1]. 

Білки складають основу структурних елементів клітин і тканин тіла 
людини, входять в склад ферментів, беруть участь у виробленні імунітету. 
Зараз добре відомо, що розпад і синтез білка проходить безпосередньо за 
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участю ферментів, при цьому всі білки обновлюються на протязі 5-7 днів. 
Харчова цінність білка залежить від його засвоюваності. Білки рослинних 
продуктів важкодоступні для травних ферментів, тому в кишечнику вони 
засвоюються гірше, ніж білки тваринного походження. Але надлишок 
тваринних білків у раціоні приводить до такого захворювання як подагра [2]. 

2. Дотримуйтесь правила 25-50-25 для визначення кількості калорій на 
кожен прийом їжі: 25% калорій повинні припадати на сніданок, 50% - на 
обід, 25% - на вечерю. Це допоможе утримувати нормальну вагу тіла. 

3. Займайтесь аеробними фізичними вправами в кінці дня, якраз перед 
вечерею. На протязі 2 годин після напруженого фізичного навантаження 
спостерігається втрата апетиту і тому ті, хто напружено працюють в другій 
половині дня, їдять менше [2]. 

Незалежно від часу доби фізичні вправи в поєднанні з раціональним 
харчуванням пришвидшують втрату жиру при мінімальному зниженні ваги 
м’язевої тканини, в той час як лімітоване вживання калорій може привести до 
її зменшення [1]. 

4. Культивуйте в собі здоровий страх перед повнотою. Надлишкова вага 
пов’язана із небезпекою такої хвороби, як рак. Жирові депо є місцем 
збереження отруйних речовин. 

5. Не виснажуйте організм малою кількістю калорій. Перш за все, це 
стосується людей, які самі себе обмежують в калоріях, намагаючись 
схуднути. Іноді це дає негативні наслідки. Якщо ви вирішили займатися крім 
того фізичними навантаженнями, то кількість їжі повинна бути збільшена. 

6. Користуйтесь формулою для розрахунку вашої ідеальної ваги. 
Занадто низький вміст жиру в організмі може викликати певні аномалії і 
порушення. Жінки, у яких вміст жиру не досягає 15% нерідко страждають 
порушенням менструального циклу і ненормальним розвитком вагітності. 

7. Користуйтесь формулою для визначення числа калорій, необхідних 
для підтримки ідеальної ваги. Перш за все необхідно, щоб кількість калорій, 
які ми щоденно вживаємо, була збалансована [1]. 

Отже, добова потреба в енергії залежить від добових енергетичних 
затрат, які ідуть на основний обмін, засвоєння їжі і фізичну діяльність. 
Добовий раціон повинен забезпечувати всі енергетичні потреби організму. а 
також підтримання ідеальної маси тіла. Їжа має бути доброякісною, 
нешкідливою, містити захисні компоненти; не повинна стимулювати чи 
пригнічувати ріст кишкової мікрофлори, накопичувати гази та кислоти, 
отруйні речовини. Вона повинна готуватися такими способами кулінарної 
обробки, які забезпечували б видалення шкідливих речовин і не викликали б 
утворення токсичних речовин та зменшення біологічної цінності їжі. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СТВОРЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 
На стан здоров’я людей, емоційний настрій і ефективність роботи 

впливає багато чинників із нашого оточення – харчовий раціон, рівень 
фізичних і нервових навантажень, швидкість обміну інформацією та інше [1]. 

Пріоритетною проблемою можна вважати створення принципово нових 
технологій, глибокої комплексної переробки сільськогосподарської сировини 
у продуктах високої якості, які мають оздоровчий вплив на організм людини, 
забезпечують профілактику захворювань, сприяють усуненню дефіциту 
вітамінів, інших ессенціальних речовин. Цим вимогам відповідають 
оздоровчі продукти – функціональні товари і функціональні інгредієнти, 
біологічно активні добавки до їжі та інші групи. 

Функціональні продукти харчування інтенсивно розробляються і 
випускаються у більшості країн Європи, а також Японії і США. Світовий 
ринок функціональних продуктів щорічно зростає, і становить більше 67,8 
млрд. доларів США. 

У 1984 році японці розпочали здійснення першого державного проекту, 
головною метою якого було створення системи функціонального харчування. 
Це новий науковий напрям отримало офіційне визнання в 1989 році. Тоді ж у 
літературі почав вживатися термін «функціональне харчування». 

В 1991 році така система була оформлена на законодавчому рівні. Тоді ж 
булла розроблена концепція харчових продуктів, які можуть 
використовуватися з метою підтримки здоров'я. 

Що стосується нашої країни, то і наші медики в 70-ті роки минулого 
століття почали займатися питаннями створення препаратів на основі живих 
біфідобактерій. Було встановлено, що такі препарати допомагають запобігати 
і лікувати запори, дисбактеріози різного походження, гострі та хронічні 
кишкові інфекції, алергії, внутрішньолікарняні інфекції, нейродерміти і т. п. 

В російську літературу термін «функціональне харчування» вперше був 
введений у 1993 році. У 1998 році в нашій країні була схвалена політична 
концепція, спрямована на впровадження в країні принципів здорового 
харчування. 

Такі продукти повинні мати тривалий термін зберігання, бути зручними 
в приготуванні і добре засвоюватися нашим організмом. Але найважливішою 
властивістю продуктів функціонального харчування є їх здатність 
покращувати здоров'я. До продуктів функціонального харчування 
відносяться тільки продукти, які містять певні харчові інгредієнти, які 
роблять їх корисними для здоров'я. Вперше такі продукти були створені в 
Японії. 



113 

Існує кілька обов'язкових умов, без яких продукт не може вважатися 
функціональним. Перш за все, всі речовини в ньому повинні мати природне 
походження. Такі продукти повинні стати невід'ємною частиною щоденного 
раціону. І головне – вони повинні надавати певний вплив на організм. 
Наприклад, вони можуть підвищувати імунітет, покращувати роботу травної 
системи і т. п. [2]. 

Функціональні продукти харчування не є ліками або БАДами, вони 
являють собою традиційні харчові форми, не можуть бути у вигляді 
таблеток, пігулок. Їх головною відмінною рисою можна назвати можливість 
самостійного вибору людиною без призначення лікаря. Важливо і те, що 
застосовувати їх можна тривалий час, вони не мають побічних ефектів і не 
шкодять нашому організму. Для досягнення лікувального або 
профілактичного ефекту їх вживання в їжу повинно стати регулярним. 

Ці природні продукти повинні бути повністю натуральними, без різних 
шкідливих хімічних домішок і добавок. Функціональні продукти харчування 
обов'язково повинні володіти високою біологічною активністю. 

Всі продукти функціонального харчування повинні обов'язково 
проходити тривалі клінічні випробування і мати підтверджену медичну 
документацію [3]. 

Найбільш важливим чинником вони вважають забезпечення цим 
продуктом позитивної функціональної дії. Більшість продуктів 
функціонального призначення позитивно впливають на відповідні функції 
організму, завдяки чому за умов їх регулярного споживання знижується 
ризик виникнення хронічних захворювань . 

Серед функціональних продуктів важливе місце займають збагачені 
продукти вітамінами, мікроелементами, харчовими волокнами та інші, 
продукти з яких видалені певні сполуки не рекомендовані за медичними 
показниками або замінені на інші компоненти . Основним принципом 
створення харчових функціональних продуктів можна вважати зміцнення 
здоров’я людини шляхом впливу на відповідні фізіологічні реакції організму. 

Продукти функціонального спрямування повинні бути безпечними для 
споживачів і складові компоненти мають виключати небажану взаємодію 
між інгредієнтами. 

Представники 159 країн світу, включаючи Україну, прийняли 
«Всесвітню декларацію і Програму дій в області харчування», взявши на себе 
обв’язки усунути хронічну нестачу у раціоні харчування основних вітамінів, 
мікроелементів та інших необхідних сполук. 

Значна кількість підприємств галузі налагодила виробництво 
традиційних, збагачених ессенціальними мікронутрієнтами харчових 
продуктів. В їх числі можна виділити хліб, хлібобулочні, борошняні 
кондитерські вироби з добавками вітамінів групи В, А, Е, кальцію, заліза, 
йоду, селену та інші; молоко і молочні продукти з полівітамінними 
комплексами, молочнокислими і лактобактеріями; низькокалорійні 
олієжирові продукти з функціональними інгредієнтами; безалкогольні напої з 
екстрактами лікарських рослин та інші. 
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Наукові дослідження і галузі розробки функціональних продуктів 
здійснюються науковцями вищих навчальних закладів. Результати розробок 
поступово впроваджуються у виробництво і щорічно розширюється 
асортимент функціональних продуктів, що випускаються вітчизняними 
підприємствами. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ПЛОМБІРУ 
 

Морозиво належить до одного з найбільш популярних видів десерту. 
Високі споживчі якості цього продукту визначають постійний попит на 
нього. Морозиво - це солодкий збитий заморожений продукт. Залежно від 
складу сировини морозиво може бути на молочній основі (молочне, 
вершкове, пломбір), плодово-ягідне, ароматичне (в основі цукровий сироп). 
Всі ці види різні за вмістом жиру. Класичний пломбір має 12-15% жиру. 
Велике значення в харчуванні людини мають молочні жири. Вони є 
джерелом енергії й виконують різноманітні функції в організмі людини 
(термоізоляція, захист органів і т. д.). Для виготовлення морозива 
застосовують молоко коров'яче натуральне, пастеризоване, згущене 
незбиране з цукром; згущені і сухі вершки, масло коров'яче, яйця курячі; 
пахту і сироватку; ягоди, фрукти, кава і какао-продукти. Якщо для 
виготовлення морозива використовувалися рослинні жири, продукція 
повинна називатися «вершково -рослинним» або «рослинно- вершковим» 
морозивом, залежно від масової частки використаної сировини. 

Пломбір – морозиво, виготовлене із незбираного молока або вершків з 
підвищеним вмістом яєць, ароматичними та смаковими добавками (ваніль, 
шоколад, горіхи, фрукти). У складі морозива є вітаміни (А, В, D, Р, Е), 
мінеральні речовини (залізо, калій, магній, натрій, фосфор), триптофан - 
амінокислота, що захищає від стресів і рятує від безсоння. 
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Щоб морозиво приносило користь та задоволення, необхідно 
дотримуватися стандартів його виготовлення, особливо санітарно-гігієнічних 
вимог. Оскільки цей продукт не проходить термічної обробки, то  може 
містити в собі патогенні мікроорганізми.  В Україні діють три національних 
стандарти на морозиво: ДСТУ 4733:2007 «Морозиво  молочне, вершкове, 
пломбір. Загальні технічні умови» [1]; ДСТУ 4734:2007 «Морозиво  плодово-
ягідне, ароматичне; щербет, лід. Загальні технічні умови» [2]; ДСТУ 
4735:2007 «Морозиво з комбінованим складом сировини. Загальні технічні 
умови» [3]. 

Метою дослідження є вивчення методів контролю якості морозива за 
фізико-хімічними та мікробіологічними показниками на відповідність 
нормам ДСТУ 4733:2007. 

Фізико-хімічні показники пломбіру наведені у табл. 1.  
 

Таблиця 1  
Фізико-хімічні показники морозива «Пломбір» 

Назва 
продукту 

Вміст жиру, 
(%) 

Кислотність, 
(°Т) 

Загальний цукор, 
(%) 

Пломбір 12 22 14,0 
 

Мікробіологічні показники пломбіру наведено у табл. 2. 
Таблиця 2 

Мікробіологічні показники морозива «Пломбір» 
Назва 

продукту 
Гриби та 
дріжджі, 
КУО/1 г 

Норма МАФАМ, 
КУО/1 г 

Норма с. Ендо Норма 

Пломбір  3,2 х  не 
нормується

4,9 х  1 х  не 
виявлені 

не 
дозволено

 
Отже, щоб придбане морозиво не стало причиною інтоксикації та не 

призвело до інших проблем у майбутньому, слід дотримуватися наступних 
рекомендацій: не купувати деформовану продукцію, що свідчить про те, що 
морозиво неодноразово заморожували й розморожували; обирати товар, який 
зберігається в морозильній камері; звертати увагу на термін придатності. 

Під час вибору морозива слід звертати увагу на якість маркування. Якщо 
на упаковці не зазначені терміни та умови зберігання, якщо дати та вся 
інформація нанесені не чітко, в недоступній для сприйняття формі, відсутні 
відомості про виробника або імпортера з адресою та телефоном, склад 
продукту – не варто обирати такий продукт. 
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ЗНАЧЕННЯ RFID-ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 
На сьогодні роздрібна торгівля позначається найбільш динамічним 

розвитком серед інших секторів вітчизняного ринку. Сфера роздрібної 
торгівлі має великий вплив на інші галузі, які працюють по всьому ланцюгу 
руху товарів, включаючи дистриб'юторів, закупівельників і виробників. Для 
гарантії успішного продажу товарів споживачам, роздрібна торгівля 
зобов’язана не тільки повністю відповідати загальноприйнятим стандартам, 
таким як: формування асортименту і вивчення опитування, а й застосовувати 
нові технології. Серед таких технологій в сфері автоматизації необхідно 
відзначити технологію RFID. 

RFID – це сучасна технологія ідентифікації, що надає значно більше 
можливостей у порівнянні з традиційними системами маркування. Найбільш 
поширені RFID-мітки, як і багато штрих-кодів, це самоклеючі етикетки. Але 
якщо на штрих-коді інформація зберігається в графічному вигляді, то на 
мітку дані заносяться і зчитуються за допомогою радіохвиль [1]. 

Загальний принцип роботи RFID-системи досить простий. У системі 
завжди є три основних компоненти: це зчитувач (рідер), ідентифікатор 
(карта, мітка, брелок, тег) і комп’ютер. Зчитувач випромінює в навколишній 
простір електромагнітну енергію. Ідентифікатор приймає сигнал від 
зчитувача і формує відповідний сигнал, який приймається антеною 
зчитувача, обробляється його електронним блоком і по інтерфейсу 
направляється в комп’ютер. Раніше технологія RFID використовувалася 
переважно у транспорті для ідентифікації оплати проїзду. Ще десятиліття 
тому громадський транспорт забезпечував 80 – 90 % використання тегів. 
Проте зараз все більших обертів набирає використання міток для 
ідентифікації товарів для управління активами, ланцюжком поставок і в 
роздрібній торгівлі [2]. 

Товари оснащуються RFID мітками, які мають вигляд мініатюрної 
антени, нанесеної на прозору підкладку і кремнієвий чіп, на який може 
записуватися і перезаписуватися найрізноманітніша інформація про товар. 
Товар з радіоміткою, потрапляючи в поле дії рідера, передає всі дані в базу 
даних системи. Таким чином, RFID система повністю замінює систему 
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штрихового кодування з усіма його функціями і дає додаткові можливості, 
засновані на можливості безконтактного дистанційного зчитування мітки. 

Безконтактна ідентифікація об’єктів є однією з переваг RFID для 
власників торгових точок і логістичних систем. Вона дозволяє віддалено, без 
візуального контакту з міткою ідентифікувати товар. Наприклад, на склад 
надійшли речі, упаковані в коробки. Для подальшої реалізації цього товару 
потрібно повністю ідентифікувати речі. При використанні технології 
штрихового кодування співробітникам довелося б розкрити коробку, 
викласти весь товар і ідентифікувати кожну річ вручну за допомогою штрих-
код сканера. Технологія RFID здатна значно спростити процес обліку і 
обробки товару. 

Для обліку товару за допомогою технології RFID досить провести RFID-
терміналом збору даних поблизу коробки. Вся інформація про 
промаркований товар, який знаходиться всередині, буде автоматично 
передана в базу даних організації. Немає необхідності розкривати упаковку, 
так як RFID не потрібна пряма видимість промаркованого об’єкта, а 
ідентифікація може здійснюватися на відстані більше 1 м. Технологія RFID 
дозволяє проводити інвентаризацію без використання людських ресурсів, що 
значно скорочує тимчасові, фінансові витрати і пересортицю товару, а також 
виключаються спроби несанкціонованого виносу товарів. 

Для реєстрації великих обсягів товару в місцях, де відбувається 
відвантаження чи приймання товару, встановлюються спеціальні RFID-
портали. Вони дозволяють одночасно ідентифікувати великі обсяги 
промаркованих RFID-мітками товарів. Система надає можливість 
контролювати кожен продукт починаючи з виробництва до пункту прийому, 
тим самим забезпечуючи захист товару від крадіжок [3]. 

Електронні радіомітки можуть працювати в складних кліматичних 
умовах і в шкідливих середовищах. Термін експлуатації RFID-мітки 
практично не обмежений за рахунок того, що вона вкрай стійка до різних 
впливів, в тому числі і механічних.  

RFID-мітка має вбудовану протикрадіжну функцію, яка може бути 
активована або дезактивована. У поєднанні зі спеціальними 
протикрадіжними RFID-воротами, які використовують новітні розробки в цій 
області і виконують функцію запобігання злодійства, досягається комплексне 
рішення: ідентифікація плюс захист. Товари, які не були перевірені 
належним чином, потрапляючи в область виявлення системи проти крадіжок, 
миттєво пускають у хід механізм тривожної сигналізації. 

RFID технологія має стільки відчутних переваг, що на сьогоднішній 
день знаходить найширше застосування в різних системах автоматизації, в 
тому числі системах автоматизації торгівлі, і в майбутньому може витіснити 
використовувану нині технологію штрих-кодування. 

Також упровадження RFID-міток дозволить в роздрібних торгових 
мережах вирішити не тільки проблему відстеження поставок, але й зробити 
автоматичне замовлення продукції і здійснити контроль над датою реалізації 
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швидкопсувної продукції. Оскільки на полиці, де стоїть товар, встановлені 
пристрої зчитування, то при кожному знятті товару покупцем в інформаційну 
систему магазину надходить сигнал. При досягненні певної кількості знятих 
одиниць система автоматично замовляє товар зі складу. Як тільки запас 
товару на складі знизиться до певної кількості, система автоматично формує 
замовлення на даний товар [4]. 

У країнах Європи такі системи впроваджують для контролю терміну 
придатності товарів. Після закінчення терміну придатності товару, система за 
допомогою комп’ютера відправляє повідомлення менеджеру, де сказано, 
який товар слід прибрати з полиці і де він знаходиться на складі.  

Таким чином, потенціал використання технологій RFID дуже великий і 
дає можливість значно збільшити ефективність роботи організації або навіть 
всієї компанії на кілька відсотків. Також технологія RFID відчутно знижує 
роль людського чинника в здійсненні робочих процесів, які відбуваються в 
магазині і на складі, що виключає можливість помилки. 
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МІСЦЕ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

 
Людині будь-якого віку властиве бажання гарно виглядати та 

привертати увагу інших. Для цього використовують косметичні засоби 
широкого асортименту різного призначення, котрі допомагають підкреслити 
переваги і приховати недоліки зовнішності. Кожна людина щоденно 
користується тими чи іншими засобами, що виконують гігієнічні, 
профілактичні та естетичні функції. Асортимент косметичної продукції є 
достатньо різноманітним. В даний час споживання парфумерно-косметичних 
товарів зростає високими темпами у всьому світі, в тому числі і в Україні. 
Розвитку ринку парфумерно-косметичної продукції сприяє зростання 
платоспроможності населення і розвиток інфраструктури. 

Світовий ринок косметичних засобів і товарів особистої гігієни зростає і 
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в найближчі роки буде тільки збільшуватися. За сформованою майже 
столітньої традиції, безумовними лідерами серед виробників є 
транснаціональні компанії, на частку яких припадає велика частина всієї 
продукції, що випускається. Найбільшим ринком косметичних засобів є 
американський, за яким слідує Європа.  

Чітке визначення терміну «косметичні засоби» дає державний стандарт 
України. Так, відповідно до пункту 3.1.3 ГОСТ 5010: 2008 «косметичним» 
називається засіб, призначений для нанесення безпосередньо на різні частини 
тіла людини (епідерміс, волосся, нігті, губи і зовнішні статеві органи) або на 
зуби і слизову оболонку порожнини рота з єдиною або головною метою їх 
очищення, надання приємного запаху, зміни зовнішнього вигляду та (або) 
корекції запаху тіла, і (або) їх захист або збереження в хорошому стані. Дане 
визначення повністю відповідає законодавству країн Євросоюзу (Косметична 
Директива 76/768 / ЄЕС) [4]. 

Близько 25 % від загального обсягу продажу становлять засоби 
особистої гігієни, ще дві чверті – засоби для догляду за волоссям (25 %) та 
засоби для догляду за шкірою (23 %). Парфумерна продукція становить 15 %, 
і на останньому місці продажу декоративна косметика (12 %).  

Згідно з останніми дослідженнями ринку, проведеного компанією 
Lucintel, зростання доходів споживачів і зміна способу життя є причиною 
розширення світової індустрії косметики та парфумерії, обсяг якої 
прогнозується на рівні близько $ 265 млрд до 2017 року [3]. 

У дослідженні «Світовий ринок товарів для догляду за зовнішністю 
2012-2017: Тенденції, прибуток, аналіз і прогноз» говориться, що галузь буде 
рости в середньому на 3,4 відсотка в рік протягом наступних п’яти років, і 
підкреслюється зростаючий попит з боку Європи і Азіатсько-
Тихоокеанського регіону (АТР). 

Дослідники ринку повідомили, що в цілому світовий ринок засобів 
особистої гігієни досягне $ 630 (€ 487) млрд. до 2017 року, при цьому 
основне зростання буде відбуватися в секторах сонцезахисних кремів, 
дезодорантів і засобів по догляду за шкірою. В останній доповіді компанія-
дослідник враховує стан і перспективи розвитку сектора засобів по догляду 
за волоссям, декоративної косметики, засобів по догляду за шкірою і 
ароматів, а також повідомляє про те, що в даний час існує великий потенціал 
для зростання сектора косметики преміум-класу і елітної косметики, так як 
збільшується попит з боку зростаючого середнього класу в країнах, що 
розвиваються. 

Сектор засобів догляду за шкірою є найбільшим сегментом з величезним 
потенціалом зростання до 2017 року, в той час як другий сегмент - засоби для 
догляду за волоссям - не буде сильно відставати, так як відбувається 
збільшення попиту на багатофункціональні продукти, і не тільки на 
зволожуючий крем з сонцезахисним ефектом, але і на фарби для волосся, які 
пропонують більш драматичні колірні ефекти. Проблеми виробників в даний 
час, полягають в наданні якісних продуктів за низькими цінами при 
дотриманні екологічних вимог [1]. 
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Тим часом, як і багато інших дослідників ринку, Lucintel повідомляє, що 
косметична промисловість хоча і перебувала під впливом економічного 
спаду в 2009 році, повністю відновилася в 2011 році, так як ситуація в 
світовій економіці значно покращилася. 

До основних тенденцій, що визначають сьогодення і майбутнє світової 
косметичної продукції, відносяться: 

- Косметичні продукти, призначені для боротьби зі старінням шкіри, 
стають ключовими на ринку. Такі продукти, як правило, містять рослинні 
компоненти і біокомплекси і стають все більш вузькоспеціалізованими. Якщо 
раніше акцент робився на продукцію, що дозволяє регенерувати зів’ялу 
шкіру, то зараз домінують кошти для профілактики старіння. І такі креми все 
частіше пропонуються більш молодим покупцям. 

- Спорідненість косметики з високими технологіями. Досягнення 
хімічної індустрії та передові рішення в сфері медицини та інформаційних 
технологій стали основою ефективного розвитку косметології. Ступінь 
наукоємності косметичних продуктів розцінюється як найважливіший 
елемент конкурентоспроможності марки. Композиції, рецептури стають все 
більш витонченими, включають в себе все більше дієвих інгредієнтів для 
вирішення проблем споживачів. 

- Використання концепції натуральності косметичних засобів в 
просуванні своєї продукції. Сучасні споживачі хочуть зберегти зв’язок з 
природою через навколишні предмети або просто готові повірити в те, що 
такий зв'язок існує. Тому «натуральність», «природність» - найважливіші 
вимоги споживачів до сучасної косметиці. Слід зазначити, що цей напрямок 
успішно освоєно російськими виробниками, мають всі шанси відстояти свою 
частку на ринку. 

- Розвиток сегменту косметики «два в одному» і «три в одному». Це 
стосується не тільки звичною пари «шампунь і бальзам-ополіскувач». 
Провідні виробники випускають декоративну косметику, яка не тільки додає 
шкірі «фарб», а й доглядає за нею, насичуючи вітамінами і антиоксидантами, 
і захищає від ультрафіолетових променів [2]. 

Таким чином, з вищесказаного можна зробити висновок, що світовий 
ринок косметичних засобів з кожним роком все більше розширюється та 
розвивається відповідно до зростання доходів населення та їх потреб. Нині 
споживач все більше орієнтується на декларовані виробниками властивості і 
якість бренду. 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ 
КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ В СИСТЕМІ НАССР 

 
НАССР – концепція, яка передбачає систематичну ідентифікацію, 

оцінку і управління небезпечними факторами, які впливають на безпеку 
продукції. Особливістю цієї системи є те, що за її допомогою 
прослідковується кожний крок (етап) в харчовому виробництві, виявляються 
специфічні ризики, впроваджуються ефективні методи контролю і 
моніторингу. Для функціонування системи необхідні заходи для підтримання 
загального рівня гігієни і попередження псування продуктів. 

Мета впровадження системи НАССР – контроль і управління санітарної 
безпеки харчових продуктів, зниження ризиків харчових отруєнь, хвороб в 
результаті споживання мікробіологічно, хімічно або фізично забруднених 
продуктів харчування. 

Торгові мережі давно і впевнено зайняли нішу виробництва кулінарної 
продукції для реалізації в роздріб. Довіра покупців напряму залежить від 
того, на скільки відповідально підходять супермаркети до безпеки продукції, 
яку вони виготовляють, або реалізують її, виготовлену іншими виробничими 
підприємствами. 

Тому на даний час питанню забезпечення безпеки і збереження якості 
сировини, напівфабрикатів та кулінарних виробів в процесі їх виробництва і 
зберігання, надається велика увага як зі сторони наукових організацій, так і з 
боку харчової промисловості і громадського харчування. 

Більшість зарубіжних компаній в якості самореклами наводять дані про 
впровадження у виробництво нових технологій обробки сировини, 
інгредієнтів, напівфабрикатів і готової продукції, мета яких захистити їх від 
мікробіологічного псування. Наприклад, компанія «Макдональдс» наводить 
дані, що за останні 30 років її діяльності ні в одній країні світу не було 
зафіксовано ні одного випадку отруєння кулінарною продукцією в їх 
ресторанах. Однак дані статистики свідчать про щорічні реєстрації числа 
постраждалих від харчових отруєнь готовою продукцією вітчизняних 
підприємств харчової промисловості і громадського харчування. Тому 
актуальним питанням для нашої галузі є впровадження технологій 
збереження якості і гарантованого подовження термінів зберігання 
кулінарних виробів, а також питання впровадження на сучасних 
підприємствах галузі інтегрованої системи забезпечення безпеки харчових 
продуктів, основаної на принципах міжнародних систем якості і безпеки 
харчових продуктів, таких, як НАССР, GS та ін. 

З метою забезпечення ефективного захисту кулінарних виробів від 
мікробіологічного псування і розвитку окисних і гідролітичних процесів та 
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збереження органолептичних характеристик, вченими було запропоновано 
ряд концепцій на основі «шокового» заморожування продукції при 
температурі – 24-30ºС. Німецькими вченими у 2014 році було встановлено, 
що більшість мікроорганізмів інактивуються зовсім не в результаті 
«шокового» заморожування, а при застосуванні середніх температур 
заморожування – 5-10ºС, в результаті чого руйнуються стінки і мембрани 
мікроорганізмів. 

З метою збільшення термінів зберігання сировини, напівфабрикатів і 
кулінарних виробів застосовують принципи біотехнології, нанотехнології, 
вакуумування, кавітаційну і баростатичну технології. Одним із найбільш 
перспективних способів є застосування біотехнології. Подовження термінів 
зберігання досягається за рахунок конкуруючих між собою мікроорганізмів. 
Нанесення певних штамів мікроорганізмів на поверхню сировини тваринного 
походження (м’яса, птиці, риби) та крупношматкових напівфабрикатів перед 
їх вакуумним упакуванням дозволяє подовжити термін зберігання до 36 діб 
(при t = +4ºC). Інший метод, напилення чистих культур молочнокислих 
бактерій на поверхню готових кулінарних виробів (із м’яса, птиці, риби), дає 
можливість зберігати їх якість до 30 діб (при t = + 10ºС). 

Актуальним є використання у технології виробництва кулінарних 
виробів антимікробного поліпептиду, який синтезується певними штамами 
мікроорганізмів та має назву – нізин. Він активно інгібірує грампозитивні 
бактерії, в результаті чого подовжуються терміни зберігання кулінарних 
виробів. 

Останні розробки в галузі біотехнології дозволили отримати нові 
біополімери, які синтезуються спеціальними штамами мікроорганізмів. Так, 
була отримана нова харчова паллуланова плівка, виготовлена в США із 
продуктів життєдіяльності грибка Aureobasidium pulluns. 

Останні розробки в галузі нанотехнологій дозволили отримати нові 
композитні асептичні плівки з адсорбційними наночастинками срібла і 
імібілізованими екстрактами розмарину, бетуліну, орегано та ін.. Під час 
зберігання кулінарних виробів наночастинки срібла виділяються на межі 
розділу фаз і пригнічують розвиток патогенних мікроорганізмів, дріжджів і 
плісені, що спонукає збільшенню термінів зберігання цих виробів. 

Останні дослідження показали, що під час зберігання кулінарних 
виробів, упакованих в нові композитні плівки, вони довше зберігають свій 
природній аромат, колір і смак. Під час зберігання напівфабрикатів в 
палулановій плівці її можна не знімати з виробу, а проводити подальшу 
термообробку прямо в ній, так як вона розчиняється під дією температури. 

Впровадження у виробництво усіх вище перерахованих інноваційних 
технологій забезпечує якість і безпеку кулінарної продукції і підвищує рівень 
конкурентоздатності торговельних підприємств та підприємств громадського 
харчування, що актуально враховувати на сучасному етапі інноваційного 
розвитку усієї харчової галузі України. 



123 

Список використаних джерел: 
1. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник. 4-е 

вид, переробл. і доп. / І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. Пономарьов. – 
К.: Лібра, 2007. – 600 с.  

2. Губська О.Г. Про проблеми діагностики і лікування цієї хвороби в 
Україні / О.Г. Губська  // Харчова та переробна промисловість. -2008. - №8. - 
С. 96. 

 
Яна Пересенчук  

Науковий керівник: Величко Л.В., викладач 
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 
ІННОВАЦІЇ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ В КОСМЕТИЦІ 

 
Одним із стратегічних напрямків ефективного розвитку провідних 

джерел є розвиток і застосування нанотехнологій у різних галузях 
промисловості. 

Для розвитку нанотехнологій, більше п’ятдесяти країн світу інвестують 
великі кошти, впроваджуючи відповідні національні програми, тому 
косметологія є найбільш відкритою галуззю для використання 
нанотехнологій у світі. 

Косметика складає особливу групу непродовольчих товарів, виконуючи 
різноманітні функції: вона задовольняє духовні та естетичні потреби людини, 
має лікувально-гігієнічне призначення, впливає на самопочуття, зовнішній 
вигляд людини. Це товари повсякденного вжитку, без яких важко уявити 
сучасне і повноцінне життя людей. 

На перший погляд, використання нанотехнологій в косметології 
виглядає дуже привабливо і має вирішити практично будь-які проблеми. 
Доведено, що саме нанокосметика дозволить досягти вікового омолодження. 
Такий вражаючий косметичний ефект може викликати аутоімунні процеси, 
адже доведено, що ідеального зовнішнього вигляду не досягти однією лише 
косметикою. Це, як мінімум, здоровий спосіб життя і здорове харчування, 
контроль над власною свідомістю. 

Кількість практичних інновацій у галузі нанокосметики стрімко зростає. 
Для здоров’я людини і довкілля, завдяки цьому прогресу збільшується 
занепокоєння, щодо безпеки нанотехнологій та наноматеріалів. 

Нанотехнології – це розвиток науки, що відкриває принципово нові 
можливості для виробників косметичної продукції. Нанокосметика активно 
поширюється на вітчизняному і світовому ринках, але на даний час досі не 
існує однозначних, законодавчих механізмів, котрі б надійно гарантували 
якість і безпеку даного виду продукції. Тому важливим і актуальним є 
дослідження особливостей використання нанотехнологій в косметичні галузі. 

Біотехнологічному розвитку сприяв розвиток нанокомплексів в 
косметичні галузі, які створюють в лабораторних умовах із заздалегідь 
запрограмованими властивостями. 



124 

Виникає актуальне питання безпеки наноматеріалів для здоров’я 
людини та довкілля, але на сьогоднішній день загальновизнаної і достатньо 
аргументованої думки щодо цього питання не існує. Про те зрозуміло, що 
наноматеріали є новими речовинами , тому необхідне додаткове ретельне їх 
вивчення, що включає питання токсичної самої сполуки, враховує форму 
частинок і ступінь мініатюризації. 

На косметичному ринку присутні товари, що містять ці наноматеріали і 
в майбутньому їхній асортимент, безсумнівно, розшириться. 

Як висновок, з використанням наноматеріалів у косметичні галузі усі 
наукові дослідження повинні базуватися на надійних та ефективних методах. 

Необхідно окремо досліджувати подібні групи косметичних засобів, і 
створювати індивідуальні методики їх випробування. 

У косметичні промисловості неможливо ігнорувати нанореволюцію, а 
тим більше зупинити, тому необхідно прикласти максимальних зусиль для 
створення єдиної, загальновизнаної системи нормативно-технічного 
забезпечення якості та безпеки даного виду продукції. 

Лідерів світових виробників косметичної продукції з використанням 
нанотехнології  можна розділити на дві групи. 

До першої групи належать виробники, які використовують 
нанотехнології в окремих лініях. 

До другої групи належать виробники, продукція яких є нанопродуктом. 
Але ще важливим етапом є те що,  вітчизняне виробництво 

нанокосметики представлене лише двома виробниками: компанія НаноСвіт – 
NanoSvit та ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика». 

Таким чином, стрімко зростаюча кількість практичних інновацій у галузі 
нанокосметики є вагомою причиною стрімко зростаючого занепокоєння, 
безпечністю наноматеріалів для здоров’я людини і довкілля. 

Науковці багаторазово підкреслювали, що нанотехнології – мало 
вивчена галузь, щоб випускати товари з використанням наночастинок на 
світовий ринок. Однак, вже більше п’ятдесяти країн виготовляють товари на 
основі нанотехнологій. 

З метою захисту споживачів необхідно створити відповідне нормативно- 
технічне забезпечення з точки зору соціальної відповідальності за розвиток 
нанотехнологій в косметичній галузі і досягнути випуску продукції належної 
якості. 
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БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ У 
КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО ПОГЛИБЛЕНУ ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ З ЄС 

 
Ринок кондитерських виробів в Україні є одним з  найрозвиненіших у 

вітчизняній харчовій промисловості .  
На сучасному ринку харчових продуктів дуже гостро стоїть проблема 

якості та безпечності товарів, тому дослідження щодо якості кондитерських 
виробів, зокрема халви, збоку товарознавців експертів, є необхідними і 
актуальними. 

Проведено дослідження щодо якості та безпечності зразків халви різних 
виробників, що представлені на вітчизняному ринку: № 1 - халва 
соняшникова ванільна; № 2 - халва арахісова; № 3 - халва арахісова 
глазурована; № 4 - халва ванільна глазурована; № 5 - халва кунжутна з 
ваніліном; № 6 - халва соняшникова ванільна. 

На етапах досліджень було оцінено  якість пакування зразків також 
органолептичні показники. Маркування яке зазначене на досліджуваних 
зразках, повністю відповідає вимогам нормативних документів щодо 
маркування харчових продуктів. Також при  певних дослідженнях було 
враховано, що халва є готовим харчовим продуктом, який відноситься до 
цукристих кондитерських виробів, виготовлених з карамельної маси. 

Результати експертизи щодо фізико-хімічних властивостей свідчать, що 
за вмістом жиру та цукрів, вологи, золи та масової частки загальної золи 
майже усі зразки відповідають вимогам ДСТУ4188:2003 (табл. 1).  

Таблиця 1 
Показник Вимоги ДСТУ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Масова частка 
вологи, % 

Не більше 4,0 0,30 0,64 2,68 3,26 3,27 1,72 

Масова частка 
загальної золи 

Не більше 1,9 1,71 0,67 1,83 1,65 5,13 1,24 

Масова частка 
золи, % 

Не більше ніж 0,1 0,03 0,10 0,10 0,04 1,10 0,10 

Масова частка 
редукуючих 
речовин, % 

Не більше ніж 
20,0 

14,5 14,5 14,5 19 17,4 14,5 

Масова частка 
загального 
цукру, % 

Від 25,0 до 45,0 30,5 30,5 30,2 40,0 41,4 30,2 

Масова частка 
жиру, % 

Від 28,0 до 34,0 29,4 29,4 28,4 29,0 29,5 29,4 

Pb, мг/кг Не більше ніж 1,0 0,051
5 

0,1119 0,553
7 

Не ви-
явлено 

Не ви-
явлено 

0,3632 

Cd, мг /кг Не більше ніж 0,1 0,312
9 

0,0518 0,107
2 

0,2 0,0296 0,1403 
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Але у зразку кунжутної халви є значно вищі за допустимі норми 
значення цих показників, що свідчить про значну забрудненість продукту 
сторонніми домішками мінерального походження. Важливим при експертизі 
халви є дослідження на вміст важких металів. Умови вирощування 
соняшника сприяють накопиченню у сировині великої кількості токсикантів: 
оскільки соняшник в країнах СНД традиційно вирощують поблизу від доріг з 
активним рухом транспорту, тому сировина халви накопичує важкі метали 
ще на стадії рослини, в першу чергу свинець та кадмій, що міститься у 
автомобільних викидах. 

Як видно з результатів дослідження, припущення щодо високого вмісту 
токсикантів у соняшниковій халві підтвердилися, одержаний результат є 
невтішним, бо навіть в невеликих кількостях токсичні елементи є 
шкідливими для організму, зокрема, послаблюють імунітет й викликають 
серйозні захворювання. 

Також дуже важливим показником безпечності та якості є концентрація 
у харчовому продукті радіонуклідів цезію, стронцію. У кожному зразку не 
виявлено наявності радіонуклідів Також було проведено дослідження щодо 
наявності генетично-модифікованих організмів(ГМО)в халві. У 
досліджувальних зразках ГМО не виявлено. 

Тому необхідно посилити контроль з боку державних органів за 
показниками безпечності у тому числі вмістом важких металів, у харчових 
продуктах в цілому та східних солодощах зокрема. Щоб залишитися 
життєздатними, підприємства змушені диверсифікувати свою продукцію 
запроваджувати нові технології, виходити на нові ринки. В рамках угоди про 
поглиблену вільну торгівлю  доступ харчової продукції на ринок ЄС 
залишається обмеженим. Ефективна система повинна гарантувати 
споживачеві якість та безпечність товарів, запобігати появі на ринку товарів, 
небезпечних для здоров’я, забезпечувати наявність правдивої інформації про 
безпечність та якість товару. 

Але якість та безпека полягає не тільки в самому продукті, а й в його 
упакуванні. 

Протягом останніх років проблема якості товарів набуває важливого 
значення в усіх галузях економіки. Особливо це стосується харчових 
продуктів, у тому числі кондитерських виробів. Невелика кількість 
розвинених і переоснащених відповідно до сучасних вимог виробничих 
підприємств цієї галузі, значні обсяги неякісної і невідповідної сировини та 
недосконала науково-технічна документація призводять до появи на ринку 
України великої кількості кондитерських виробів низької якості. За таких 
умов важливу роль відіграє збереження їхньої якості у процесі товароруху, 
що, у першу чергу, забезпечується використанням сучасних пакувальних 
матеріалів і пакування.  

Якість пакування повинна відповідати чітко встановленим вимогам і 
чітко контролюватися. Замість цього в Україні сьогодні й досі 
спостерігається недооцінювання значення пакувальних  матеріалів як серед 
виробників, так і серед споживачів пакування.  



127 

Паперові пакувальні матеріали мають велике значення для наших 
досліджень, оскільки за умов використання якісної сировини та дотримання 
технології виробництва залишаються одними з найбезпечніших з точки зору 
рівня міграції шкідливих речовин для пакування кондитерських виробів, а 
тому їхнє використання в сьогоднішніх умовах є досить перспективним. 
Проте паперові матеріали можуть використовуватися для пакування не всіх 
видів кондитерських виробів, крім того, у багатьох випадках вони 
використовуються лише у поєднанні із шарами полімерних матеріалів або 
алюмінієвої фольги. Тому спершу потрібно визначити можливі сфери 
застосування таких матеріалів у кондитерській промисловості.  

Якість паперових пакувальних матеріалів для кондитерських виробів 
регламентується  певними документами.  Ними передбачено вимоги, які не 
завжди можуть забезпечити реалізацію навіть основної функції пакувального 
матеріалу - захист виробу від дії комплексу руйнуючих факторів. Вони 
містять узагальнені норми показників якості паперових пакувальних 
матеріалів для всіх харчових продуктів, не враховуючи при цьому специфіку 
властивостей кожного виробу.  

Серед нормованих показників є лише маса на 1м2, розривна довжина, 
відносний опір продавлюванню, жиропроникність, паропроникність, білість, 
вологість та вологостійкість. До того ж навіть ці показники нормуються не 
для кожного виду паперових пакувальних матеріалів. Показники стійкості до 
механічних впливів залежать від сировинного складу паперового 
пакувального матеріалу, його маси, товщини, лінійної щільності та вологості 
і характеризуються міцністю на розрив та на злом, опором продавлюванню та 
формостійкістю під час різноманітних навантажень. Значення цих показників 
повинно встановлюватися з урахуванням особливостей кондитерського 
виробу. Так, значення показника міцності на розрив має бути максимальним, 
але таким, щоб можна було відкрити пакування без значних зусиль, не 
пошкодивши при цьому саму продукцію. Особливо це стосується виробів, які 
легко деформуються навіть за мінімальних навантажень (мармелад, пастила, 
зефір, цукрове печиво), та какао-порошку, який може розсипатися під час 
відкривання упаковки. Відносний опір продавлюванню має збільшуватися 
пропорційно збільшенню твердості виробу.  

Під час вибору пакувального матеріалу для конкретного виду продукції 
виробник обов'язково повинен враховувати можливість утилізації 
використаного пакування для запобігання забрудненню навколишнього 
середовища.  

Можливі різні шляхи вирішення зазначеної проблеми: зменшення маси 
пакування; вторинна переробка використаного пакування; термічне 
розкладання; захоронення. Паперові пакувальні матеріали піддаються всім 
цим процесам і залишаються найбільш екологічно безпечним пакувальним 
матеріалом. Саме тому їхнє використання для пакування кондитерських 
виробів повинно зростати в широких межах і за всіма напрямками.  

Український ринок – це потужне підприємство, яке співпрацює з іншими 
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ринками країн світу. Саме завдяки розробці нових технологій товари можуть 
просуватися вперед. Можна сказати, що якби не проводились певні 
дослідження, не впроваджувалися нові технології, товари та пакувальні 
матеріали не були екологічно чистими  та якісними наші працівники не 
могли б просувати товари по всіх товарних ринках.   
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

Сфера послуг сьогодні – це одна з найперспективніших галузей 
економіки, що швидко розвивається. В Україні ринок послуг формувався 
відповідно до вимог централізованої, планової системи господарювання, 
тривалий час фінансувався державою за залишковим принципом. Зі 
здобуттям незалежності країна отримала у спадок сформовану структуру 
ринку послуг, основними суб’єктами якого були державні спеціалізовані 
підприємства – «будинки побуту», комбінати побутового обслуговування 
житла тощо, які надавали відповідні послуги для населення.  

Більшість підприємств побутового обслуговування зосереджувалася в 
містах. Ринок послуг цілком монополізовано державою, а надання багатьох 
видів послуг населенню не вважалося престижним. Заробітна плата 
працівників цієї сфери була нижчою, ніж у провідних галузях народного 
господарства, тому кращі фахівці, як правило, не затримувались у ній.  

З формуванням в Україні ринкової економіки розпочався і розвиток 
підприємництва. Однак загальноекономічна криза, що охопила народне 
господарство, значно ускладнила цей процес. На початку XXI ст. 
підприємства державної, комунальної форм власності продовжують 
домінувати на ринку послуг (оздоровчі, освітні, житлово-комунальні послуги 
тощо). Однак у країнах з розвинутою ринковою системою господарювання 
основою ринку послуг є малі підприємства, засновані на приватній власності [1]. 

У сучасній економіці роль та значення послуг істотно зросли, проте 
економічною наукою досі не вироблено загальноприйнятого поняття 
послуги. Триває дискусія щодо сутності послуг, їх ролі та місця в 
економічній діяльності, відповідно, відсутні легальне й єдине визначення 
поняття «послуга» та загальноприйнята систематизація сфери послуг. Це 
пов’язано з тим, що сутність послуги можна розглядати з різних точок зору: 
як економічну категорію; як вид діяльності; як сферу; як грошовий потік. 
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Ринок послуг складається з окремих ринків, кожен з яких функціонує і 
розвивається з певними особливостями. Дослідники сфери послуг розробили 
значну кількість класифікацій, в яких використані такі критерії, як: 
відчутність, характер попиту, обсяг послуг, складність, рівень кваліфікації, 
трудомісткість, економічна та соціальна орієнтація, ступінь контактності зі 
споживачем. 

Зі сферою послуг у сучасному економічному просторі пов’язані 
практично всі види діяльності, причому послуги надають не тільки 
традиційно сервісні, але й промислові підприємства, які здійснюють 
гарантійне і післягарантійне обслуговування виробленого продукту, 
транспортні послуги, інформаційну підтримку та ін. 

Сучасний стан і розвиток ринку послуг в Україні характеризують такі 
особливості: 

1) динамічний розвиток за наявності великих резервів щодо розширення 
його видової структури, нарощування обсягів реалізації послуг; 

2) ефективне функціонування в його структурі малих господарських 
утворень; 

3) досягнення підприємствами колективної форми власності найкращих 
показників діяльності за обсягами, видовою структурою; 

4) залежність розвитку малого підприємництва на ринку послуг від 
нагальної уваги, фінансової підтримки держави. Однак проблеми 
економічного розвитку, наповнення державного і місцевих бюджетів 
унеможливлюють оптимальну його фінансову підтримку [3]. 

Необхідно врахувати те, що розвиток сфери послуг залежить на 70% від 
успішного функціонування виробничої сфери і лише на 30% від доходів 
домогосподарства. Тому для подолання економічної кризи у сфері послуг 
необхідно перш за все стабілізувати політичні негаразди в країні, відновити 
робочі місця, налагодити роботу промислових підприємств. 

Також для розвитку сфери послуг в Україні необхідне залучення 
додаткових інвестицій, зокрема іноземних. Залучення іноземного капіталу 
забезпечує не тільки надходження необхідних фінансових ресурсів, але і 
передових, технічно-ефективних методів реалізації послуг яке сприятиме 
підвищенню їх якості, культури обслуговування, підвищенню 
конкурентоспроможності вітчизняних виробників послуг, що значно 
зміцнить позиції України на світовому ринку послуг. 

Отже, можна сказати, що розвиток ринку послу може надати додатковий 
поштовх загальному розвитку української економіки. Для цього необхідно 
створити підґрунтя для реалізації механізму саморегулювання вітчизняного 
ринку послуг посилити конкурентоспроможність послуг на міжнародних 
ринках. 

Розробити комплекс стратегічних цілей, метою якої є створення 
сучасної інфраструктури і фінансово новітніх технологій. Підготовка 
висококваліфікованих кадрів, економічна і фінансова стабільність і безпека. 
Сформувати і дотримуватися стратегічних корпоративних цілей, норм, 
стандартів обслуговування  споживачів суб’єктами бізнесу невиробничої 
сфери. Підтримувати розвиток економічної культури і якісного сервісу. 
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Сьогодні ці процеси відбуваються в Україні досить повільно, що 
пов’язано з кількома вагомими чинниками: більшість бізнес-процесів 
підприємств сфери послуг знаходиться «у тіні»; існує суттєва проблема 
нестачі професійних кадрів (відсутність кваліфікованих фахівців зі 
спеціальною освітою); низька платоспроможність населення, пов’язана з 
девальвацією гривні; неготовність вітчизняних споживачів до високого рівня 
якості послуг і сервісу; суттєвий вплив політики на бізнес-процеси тощо. 

Тому для здійснення успішного бізнесу у сфері послуг і формування 
позитивного іміджу (бренду), підприємства, що функціонують у цій сфері, 
повинні виконувати всі свої обіцянки, що надаються ними споживачу, 
оскільки під їх впливом відбувається формування очікувань споживачами 
тих переваг послуг, які можуть не справдитись [2]. У цьому аспекті 
необхідно професійно допомагати споживачам позитивно оцінити надані їм 
послуги. Також слід приділяти значну увагу мінімізації споживчих ризиків на 
ринку послуг, які пов’язані з мінливістю послуг, відсутністю гарантій і 
складністю окремих операцій, що стримують чи навпаки, стимулюють 
споживача зробити вибір на користь послуг основного конкурента. 
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СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ 

 
Взуття завжди було відображенням соціального життя людей, їхніх 

поглядів та є соціальним маркером для оточуючих.  
Історія взуття нараховує тисячі років. Та часи, коли воно виконувало 

лише захисну функцію для ніг, давно минули. Сьогодні взуття - це 
мистецтво. Мистецтво створення та мистецтво презентування як щоденних, 
так і найвишуканіших святкових нарядів. А для цього зараз існує неймовірна 
кількість його фасонів, кольорів, типів та стилів. Різні види взуття з'явилися 
практично в той самий часу різних місцях: у місцевості з холодним кліматом 
були поширені чоботи зі шкурок дрібних тварин, знятих «панчохою»; на 
територіях з жарким кліматом - примітивні конструкції, що складаються з 
підошви й ремінців. 
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Взуття розробляється, виготовляється і використовується з урахуванням 
статево-вікового призначення, характеру діяльності, умов кліматичного, 
предметного і соціального середовища. 

За призначенням, залежно від виду і умов діяльності взуття 
розподіляється на побутове, виробниче, спеціальне, військове і спортивне. 
Побутове взуття виготовляється повсякденним і модельним. Для модельного 
взуття використовують більш дорогі матеріали, при його виготовленні 
проводиться ретельне опорядження, фасони і моделі відповідають вимогам 
моди. Воно призначене для короткочасного носіння в різних урочистих 
випадках, проте використовується і як повсякденно-нарядне.  

У побуті також використовують взуття ортопедичне і профілактичне. 
Ортопедичне взуття призначене для людей з патологічними відхиленнями у 
стопі, гомілці або стегні. Взуття виготовляється на замовлення 
спеціалізованими підприємствами. 

Профілактичне взуття призначене для споживачів з різними 
поширеними деформаціями стопи з метою попередження їх подальшого 
розвитку і полегшення пересування. Переважно таке взуття має 
профілактичні устілки для підтримання поздовжнього і поперечного куполів, 
видовжене в геленковій частині внутрішнє крило жорсткого задника, 
заглиблення у п’ятковій частині устілки за наявності «шпори» п’яткової 
кістки. 

Виробниче взуття використовується для загальних робіт у сільському 
господарстві та на промислових підприємствах. 

Спеціальне взуття призначене для захисту ніг від певних небезпечних 
впливів. У ньому при виготовленні застосовуються захисні матеріали і 
деталі.  

Спортивне взуття посідає в асортименті особливе місце і реалізується в 
спеціалізованих магазинах. Воно повинне забезпечити можливості 
досягнення високих спортивних результатів, захист від несприятливих 
чинників середовища, запобігати травмам і захворюванням стоп. Спортивне 
взуття буває чоловіче, жіноче і хлопчаче; за технологією виготовлення - 
механічного виробництва і для майстрів спорту [3]. 

Стандартна класифікація усього взуття наведена в ДСТУ 2157-93 
«Взуття. Терміни та визначення». В класифікації за видами наведені наступні 
види взуття: туфлі, напівчеревики, черевики, напівчоботи, чоботи, чоботи із 
завищеними халявами. Туфлі – це взуття, халявка якого нижче колодки, при 
цьому заготівка верху не повністю закриває тильну поверхню стопи. 
Напівчеревики – взуття, халяви якого нижче щиколотки, при цьому заготівка 
верху закриває всю тильну поверхню стопи. Черевики – взуття з халявками, 
які закривають щиколотку чи доходять до початку литки. Напівчоботи – 
взуття, з халявками, які доходять до половини литки. Чоботи – взуття, халява 
якого закриває литку. Чоботи із завищеними халявами – взуття, халява якого 
вище коліна [2].  
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Жіноче взуття виготовляється в найширшому асортименті за всіма 
ознаками класифікації – видами, кроєм, оздобленням, фасонами, моделями, 
висотою каблука, матеріалами верху та низу тощо. Для верху підбираються 
тонші шкіри, ніж для чоловічого. Широко використовуються ворсові й лакові 
шкіри, штучні й синтетичні, текстильні матеріали.  

Однією з важливих ознак жіночого взуття є те, що взуття призначене для 
споживачів всіх вікових категорій. Так, взуття для молоді має найбільше 
відповідати вимогам сучасного стилю і моди як за формою, так і за висотою 
каблука, конфігурацією деталі, матеріалами, які застосовуються. В то й же 
час вимоги до естетичних властивостей взуття для людей похилого віку 
знижені, але підвищені вимоги до зручності. Взуття для цієї групи 
споживачів, для яких характерна деформація стопи, повинне мати м’який 
верх з мінімальною кількістю швів, бути гнучким і легко прилягати до ноги, 
зручно і просто закріплюватись на ній і легко зніматися.   

Найбільш популярні види сучасного жіночого взуття за 
конструктивними ознаками - це:  

- чоботи-ботфорти - високі чоботи, що закривають не тільки гомілку, але 
й частину стегна, можуть мати шнурівку; 

- угги - м'які чобітки з натуральної шкіри на плоскій підошві; 
- ботильони - взуття, що закриває 1/3 частину гомілки; коротше, ніж 

напівчоботи, але вище черевиків; 
- оксфорди - черевики з настрочною союзкою й шнурівкою на підйомі; 
- дербі - черевики з берцями, настроченими на союзку; 
- лоуфери - черевики, що мають союзку з язиком, що високо заходить на 

підйом стопи й гумку на підйомі; 
- черевики з бічними гумками;  
- гладіатори - гібридна модель із фантазійним рішенням заготівлі верху з 

ременів і окремих деталей, за висотою може відповідати як чобіткам, так і 
черевикам; 

- туфлі-човники - модель, що не має пристосувань для закріплення на 
стопі і втримується лише за рахунок щільного прилягання верхнього канту. 
Різновидами є туфлі-човники з відкритою носковою частиною; туфлі-
човники з відкритою п'ятковою частиною - не мають пристосувань для 
закріплення на нозі; туфлі з відкритою п'ятковою частиною – мають резинку 
в області п'яти або ремінь із пряжкою; туфлі із черезпійомним ременем - 
закріплюються на стопі за допомогою одного або декількох ременів; 

- діленки - туфлі із закритою п'ятковою частиною, відкритим переднім 
відділом стопи і черезпідйомним ременем або браслетом; 

- туфлі літні відкриті на тонкій шпильці – сучасний тренд, який досить 
складно носити більше двох годин поспіль, але який незмінно привертає до 
себе увагу. Таке взуття чудово витягує фігуру, візуально прибираючи кілька 
кілограмів і роблячи силует більш привабливим; 

- балетки - загальна назва туфель різних конструкцій на ультраплоскій 
підошві з набійкою 5 мм; 
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- дезерти – туфлі з м’якої замші на каучуковій підошві із чотирма 
дірочками для шнурків. Істинні дезерти, пошиті із замші, розраховані на 
умови пустелі, тому їх не варто носити в дощ: від вологи може постраждати 
як підошва, так і замшевий верх; 

- чукка – черевики з шкіряним або замшевим верхом (а не лише 
замшевим, як дезертів), з невеликою кількістю отворів для шнурків (але 
більшою, ніж у дезертів) та шкіряною підошвою. Термін «chukka» 
відноситься до матеріалу взуття: в основному замші або бархатистої телячої 
шкіри; 

- монки - класичні туфлі з пряжкою без шнурівки; 
- броги - класичні туфлі з перфорацією (отворами). Як правило, верх 

взуття типу «броги» складається з декількох елементів. Характерною 
особливістю є відрізний носок різних конфігурацій [1]. 

Отже, з вище переліченого асортименту взуття можна зробити висновки, 
що майже усі назви взуття є запозиченими з іноземних мов. Прикро, але 
потрібно зауважити те, що наша країна давно перестала бути творцем моди, а 
лише наслідує усі тенденції західної культури. 
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АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ 

М’ЯСА В УКРАЇНІ 
 

Виробництво м’яса та м’ясопродуктів завжди було і залишається 
важливим завданням держави, вирішення якого повинно стати одним з 
пріоритетних напрямків розвитку економіки України, здатним забезпечити 
населення якісним повноцінним харчуванням та робочими місцями.  

Що стосується потенційних можливостей вітчизняного виробника вийти 
на міжнародні ринки, то за висновками експертів провідних міністерств 
сільського господарства США, Німеччини, Швейцарії при недавньому 
аналізі світового ринку яловичини, у найближчому майбутньому попит на 
яловичину у світі ще більше зросте, зокрема за рахунок збільшення попиту в 
Азії, і його все складніше буде задовольнити. 
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Чітка тенденція прослідковується у експорті м’яса. Так, експорт м’яса 
птиці у 2015 році зріс на 46% (до 178 тис. т) порівняно з попереднім роком. 
Продукція птахівництва постачається в основному в Ірак, Єгипет, Євросоюз. 
Загалом експорт м’яса за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним 
періодом 2015 року зріс на 21% і склав 218 тис. т. При цьому таке зростання 
обумовлене рекордними обсягами експорту птиці, в той час як експорт 
свинини показав рекордне скорочення – у 25 разів. Щодо експорту 
яловичини, то він також скоротився вдвічі у порівнянні з відповідним 
періодом 2015 року [1, 2]. 

Перспективним імпортером українського м’яса може виявитись 
Об’єднані Арабські Емірати, представники яких під час зустрічі української 
та арабської сторін, представники яких висловили зацікавленість в імпорті з 
України живих вівців, м’яса баранини, а також іншої сільськогосподарської 
продукції. 

Ключовими імпортерами свинини у 2015 році були Бразилія, Німеччина, 
Голландія, Канада, Угорщина, загальна частка яких склала 94%. 

Що стосується імпорту, то Україна у 2015 році у 8 разів скоротила 
імпорт свинини. Імпорт м’яса в Україну загалом скоротився на 31%. Так, за 
10 місяців 2015 року (січень-листопад) Україна імпортувала 59 тис. т м’яса, 
тоді як у 2014 цей показник був на рівні 85.6 тис. т. Найбільшу частку у 
структурі імпорту займає м'ясо птиці та її субпродукти - 93%. Обсяг імпорту 
цього виду продукції залишився практично на рівні попереднього року - 54.6 
тис. т. (середньомісячний обсяг імпорту м’яса птиці та її субпродуктів був на 
рівні 5,1 тис. т). Зокрема, у січні 2016 року імпорт м’яса птиці та її 
субпродуктів зріс на 76% порівняно з січнем попереднього року і становив 
8,7 тис. т. Основним постачальником курятини на український ринок є 
Польща, на яку припадає близько половини обсягу поставок, на другому 
місці знаходиться Німеччина з часткою 28% в структурі імпорту. Загалом 
імпорт м’яса за 9 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 
року зріс – на 17% (128 тис.т). 

Імпорт свинини скоротився більше, ніж у 8 разів - до 3.5 тис. т, а 
яловичини – більше ніж у 2 рази - до 0.9 тис.т. Зменшення імпорту м’яса 
пов’язано із скороченням попиту на нього в Україні та девальвацією гривні. 

Частка імпорту у внутрішньому продовольчому ринку споживання 
складає близько 8%. За січень 2016 року до України було імпортовано 9 тис. 
т м’яса, що на 64 % перевищує показники січня 2015 року. 

Звичайно, Україна має резервні можливості розвитку м’ясної галузі, 
реалізація яких не тільки забезпечить населення м’ясом та м’ясопродуктами, 
а також дасть можливість збільшити обсяги постачання продукції на 
міжнародний ринок. Для розвитку галузі необхідно прискорити процеси 
залучення інвестицій у модернізацію виробництва, вдосконалення 
законодавчої та нормативної баз з питань забезпечення якості та безпечності 
продукції, зокрема, запровадивши систему НАССП на підприємствах, які 
виробляють м’ясну продукцію на експорт.  
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТОВАРІВ ТА 

ПОСЛУГ 
 

Дослідження нових засобів стимулювання збуту товару є актуальною 
темою, адже на світовий ринок щорічно виходить близько 100 тис. 
найменувань товарів-новинок, які потребують сучасних інноваційних 
тенденцій проштовхування на ринок. Лише 2% є справжніми інноваціями, а 
комерційного успіху досягають не більше 25%. За рахунок нестандартного 
підходу інноваційні комунікаційні технології досить добре приваблюють 
споживачів. Це дозволяє підтримувати конкурентоспроможність та імідж 
торгових та торгово-виробничих фірм на ринку. 

Останніми новинками у цій галузі є: тривізор, інтерактивний стіл, 
прозорий кіоск або (Trans Look), віртуальна вітрина, інтерактивна панель, 
віртуальний промоутер, Ground FX, «Туман-екран», та так зване «Чарівне 
дзеркало». 

Тривізор – це скляна піраміда, всередину якої проектується зображення 
або відео, змушуючи вас повірити в те, що варто лише простягнути руку, і ви 
відчуєте матеріальність предмету. Встановивши тривізор в торговому залі, 
торгового підприємства, розробники проекту гарантують 100% 
запам’ятовування та впізнавання товару або торгової марки. Цю новинку 
використовують такі відомі фірми, як Apple, Toyota та Puma. 

Не менш вражаючим є використання такої комунікаційної технології, як 
інтерактивний стіл. Саме цей вид новітньої технології допомагає здійснити 
прорив у веденні та розвитку сучасного бізнесу. 

Інтерактивний стіл – це революційний мультисенсорний комп’ютер, що 
дозволяє взаємодіяти з цифровим контентом простим, інтуїтивно зрозумілим 
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способом, без використання допоміжних пристроїв. Володіючи великою 
робочою поверхнею, за столом з легкістю можуть працювати декілька 
користувачів одночасно в рамках спільної робочої поверхні. Дане рішення 
активно залучає клієнтів в робочий процес, економить час, ефективно і 
оперативно аналізує і надає всю необхідну інформацію, тим самим і 
підкреслю імідж організації. 

Наступною сучасною технологією є прозорий кіоск або Trans Look – 
унікальне рішення для демонстрації товарів і послуг. Розглядаючи товар 
крізь прозору панель, покупець може швидко отримати інформацію про 
товар, необхідну для прийняття рішення про покупку: наявність і 
місцезнаходження товару в магазині або в торговій мережі, його ціну, 
відомості про товар. Саме інформаційний кіоск може бути використаний в 
торгових центрах, в холах готелів і туристичних компаній, ресторанах, 
музеях, аеропортах, автовокзалах, держустановах, розважальних комплексах, 
банках. 

Проекційна вітрина є новинкою для українського ринку. На думку 
виробників, вона звертає на себе увагу покупця, змушує його зупинитися і 
дає йому повне уявлення про товар, демонструючи останній з кращого боку.  

Кут огляду екрану складає 180°. Таким чином, зображення на екрані 
видно людині ще до того, як він наблизився до вітрини. Крім того, дана 
технологія дозволяє по-новому поглянути на оформлення прилавків.  

Надсучасною технологією є також інтерактивна панель, яка дозволяє 
клієнту не тільки детально вивчити весь асортимент, а й, при бажанні, 
розглянути кожний товар в тривимірному зображенні. 

Прикладом використання інтерактивної панелі в даних цілях можна 
назвати високотехнологічний проект Connected störe, який запустила 
компанія Intel разом з провідними брендами. 

Віртуальний прилавок розроблений спеціально для фірми Adidas. 
Метою його створення є просування новинок спортивного взуття даної марки 
завдяки високотехнологічній подачі інформації. Система реагує на 
відвідувача, розпізнає його стать і видає інформацію в залежності від того, 
хто перебуває перед «прилавком», дозволяє здійснити покупку. Також треба 
наголосити, що ця вітрина може на деякий час перетворюватися на 
інтерактивний каталог колекції нового сезону або ставати елементом акції зі 
стимулювання збуту. 

«Віртуальний промоутер» - одна з найбільш специфічних сучасних 
розробок. Як показав досвід західних колег, віртуальні промоутери 
користуються живим непідробним інтересом серед відвідувачів, в першу 
чергу за рахунок інноваційності технології і незвичності її застосування. З 
технічної точки зору віртуальний промоутер є ілюзією. Воно може мати 
довільну форму, в тому числі повторювати фігуру людини в повний зріст. 
Віртуальний промоутер володіє унікальними інтерактивними властивостями 
розпізнавання людей, що потрапляють в зону активності. Спеціальне 
устаткування дозволяє використовувати промоутера в двох режимах: 
«очікування» і «презентація». 
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«Віртуальний промоутер» здатен не лише значно краще привертати 
увагу пересічного споживача, а й проводити опитування, тим самим, 
збираючи інформацію для маркетингових досліджень, допомагати діяльності 
підприємства. Даний промоутер може оснащуватись диктофоном, що робить 
набагато легшим діяльність супервайзерів та сприяє прийняттю оперативних 
рішень. 

Наступним відкриттям стала технологія Ground FX, яка дозволяє 
споживачеві не просто спостерігати за рекламний сюжетом, але й брати в 
ньому участь. Об’ємне зображення проектується на пласку поверхню, тому 
система має можливість відреагувати на будь-який рух людини. Цей вид 
реклами дає відчуття доповненої реальності й можливість на участь у ньому 
покупця, що забезпечує додаткові відчуття та емоції, котрі дозволяють 
рекламі привернути до себе особливу увагу потенційного споживача й 
залишать гарний слід у його пам’яті для подальшого передання інформації й 
участі у вірусній рекламі. Така рекламна технологія може бути використана 
на виставках, ярмарках, презентаціях. 

Цікавою також є технологія туман-екран (Walk-thru Fog Screen). Це 
пристрій, що створює за допомогою ультразвукових хвиль з найменших 
крапель води пласку поверхню для демонстрації відеороликів чи зображень. 
Особливістю такого екрану є те, що глядач може пройти крізь інсталяцію, не 
пошкодивши її. Відео демонструють за допомогою звичайного проектора. 

Серед інноваційних інтерактивних носіїв варто виокремити також 
«Чарівне дзеркало», що має здатність змінювати властивості своєї поверхні. 
Коли навпроти стоїть людина, воно має вигляд звичайного дзеркала. Коли ж 
людина відходить – дзеркальна поверхня перетворюється на постер з 
підвіскою. Особливо вигідно розміщувати такі дзеркала в готелях, нічних 
клубах тощо. 

Ще однією «новинкою» стала японська технологія Free Format 
Projection. Дана технологія проектує на будь-яку поверхню зображення 
персонажів чи об’єктів у натуральну величину, що створює відчуття їх 
присутності. В українських магазинах її можна зустріти в магазинах при 
рекламуванні хутра та шкіряно-хутрових виробів, які приміряє віртуальна 
дівчина. 

Якщо ж звернути увагу на поширення застосування таких технологій у 
Вінниці й Україні загалом, то ми знаходимось лише на початковому етапі. 

Провівши дослідження виявлено, що найбільш застосовуваною стала 
технологія Just Touch. Її можна зустріти в супермаркетах та магазинах 
комп’ютерної техніки та мобільного зв’язку. 

Особливе зацікавлення сьогодні викликає так званий «інтерактивний 
одяг». Наприклад, проект «Україна має талант» неодноразово демонстрував 
інтерактивний одяг і костюми. Сутність цієї інноваційної технології полягає 
в тому, що до тіла людини на спеціальний пояс кріпиться спеціальний екран, 
поверх якого вдягається звичайна однотонна футболка. Управління за 



138 

програмованим матеріалом здійснюється за допомогою контролера на поясі 
або ж дистанційного пульта, що дозволяє демонструвати рекламу синхронно. 

Сподіваюсь, що інноваційні технології стануть для нас звичним і 
поширеним способом просування товару, а ця інформація була для вас 
цікавою і корисною. 
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ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 

 
Человек, который следит за своим здоровьем, всегда обращает внимание 

на состав ингредиентов, купленных продуктов. Если посмотреть на состав 
продуктов, купленных в обычном продуктовом магазине, и практически 
везде можно увидеть пальмовое масло. Оно входит в состав сгущёнки, 
конфет, печенья, картошки-фри, шоколадной пасты, шоколада, лапши 
быстрого приготовления, чипсов, сухариков, крекеров. Кажется, что 
пальмовое масло приносит в продукты особую нотку, определённый вкус. Но 
вот есть ли от этого польза? 

Пальмовое, а также кокосовое масло содержат насыщенные жиры. 
Насыщенные жиры растительного происхождения отличаются своей 
способностью долго храниться, не изменяя своих свойств. Пальмовое масло 
идёт на приготовление маргарина, заменителей сливочного масла, спреда, 
значительно продлевая срок хранения этих продуктов и улучшая вкус и цвет. 

Пальмовое масло получают из мягкой части плодов масличной пальмы 
вида Elaeis Guineensis. 

Рассмотрим полезные свойства пальмового масла.  
Во-первых, масло плодов пальмы является одним из рекордсменов по 

содержанию витамина Е. Известно, что витамин Е состоит из токоферола  и 
токотриенолов. Вторые вещества очень редко встречаются в растениях, и 
пальмовое масло как раз исключение. Этот факт позволяет занести 
пальмовое масло в список борцов со свободными радикалами, которые и 
являются причиной рака. 
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Во-вторых, пальмовое масло оказывает антивозрастное воздействие на 
кожу. Его используют в косметической промышленности в кремах для сухой 
кожи. Действие пальмового масла предотвращает образование морщин. 

Некоторые ученые утверждают, что масло пальмы улучшает усвоение 
витаминов К, D и Е, а также кальция и магния [2]. 

Все перечисленные полезные свойства относятся, к так называемому, 
красному пальмовому маслу. Для его получения пальмовые плоды 
перерабатывают по щадящей технологии с сохранением большей части 
полезных веществ. Красный цвет оно имеет из-за высокого содержания 
каротина (из-за него морковь оранжевая, а помидоры красные). Это масло 
имеет запах и сладковатый вкус.  

Рафинированное и дезодорированное масло – это уже несколько иной 
продукт. Такое масло не имеет цвета и запаха. И полезные свойства масла в 
этом продукте, практически, отсутствуют.  

Cуществует еще один вид пальмового масла – техническое. Его 
используют для производства мыла, косметики и многих других 
промышленных товаров. Оно дешевле остального масла и именно его чаще 
всего используют для производства мороженого, печенья и сыра. 

Основной вред пальмового масла заключается в том, что оно содержит 
значительный процент насыщенных жиров. По мнению многих ученых, 
потребление насыщенных жиров в большом количестве приводит к развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Но на этом польза пальмового масла, к сожалению, заканчивается. 
Способность жирных кислот повышать уровень холестерина в крови и 
провоцировать развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний 
сердца, ожирения делают пальмовое масло неприемлемым продуктом в 
питании человека любого возраста.  

Для использования пальмового масла в пищевой промышленности 
применяют метод гидрогенизации, то есть жидкие жиры превращают в 
твердые. И как следствие этого процесса, происходит переход жира в транс-
конфигурацию. Организм человека не способен воспринимать такой жир. 
Гидрогенизированные жиры склеивают клетки крови, образуя тромбы, 
повышают количество холестерина в крови человека. Это приводит к 
образованию таких заболеваний, как сахарный диабет, онкологические 
опухоли, импотенция и бесплодие вследствие гормональной недостаточности 
мужчин, нарушение обмена веществ, инфаркт миокарда, рак молочной 
железы, рак предстательной железы. 

Использование пальмового масла делает продукты дешевле и очень 
выгодны производителю. Но никак не покупателям. Расплачиваться 
приходиться своим здоровьем.  

Пальмовое масло в продуктах усиливает вкус продукта, заставляет, есть 
его снова и снова. Именно на этом принципе построены предприятия 
быстрого питания. Люди, попробовав один продукт, словно 
«подсаживаются»  на вкус мороженого или шоколада, гамбургеров или 
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чипсов с пальмовым маслом, который они запомнили и полюбили, и это 
заставляет их покупать этот продукт снова и снова.  

Пальмовое масло – это сильнейший канцероген. Сегодня на упаковке 
продукта, имеющего в составе пальмовое масло, можно встретить надпись 
«растительный жир». С 2015 года в странах ЕС обязательно указывается тип 
растительного масла. Развитые страны давно уже отказались от ввоза 
пальмового масла в страны для пищевого использования, а также 
ограничивают продукты с его содержанием в продаже, обязательно помечая 
на этикетке о его присутствии. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ 

ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Промислове виробництво лакофарбових матеріалів (ЛФМ) з кожним 

роком збільшуються і призводять до логічного збільшення небезпечних 
викидів, що не лише забруднюють навколишнє середовище, а й отруюють 
кожного з нас. Тому все частіше на перше місце ставлять не лише 
економічну доцільність виробництва, а й екологічну вигоду та безпечність 
продукції.  

Лакофарбовий матеріал – продукт у рідкій, пасто- чи порошкоподібній 
формі, який після нанесення на поверхню утворює покриття із захисними, 
декоративними та/або іншими спеціальними властивостями. Лакофарбові 
матеріали – складні хімічні композиції, що містять плівкоутворювачі, 
наповнювачі, диспергатори,  сикативи, прискорювачі затвердіння,  
розріджувачі,  розчинники тощо [2].   

Лакофарбові матеріали є тим видом покриттів, що часто 
використовуються на підприємствах  автомобілебудівної, авторемонтної, 
вагонобудівної, меблевої, будівельної, хімічної, електронної, 
електротехнічної галузей промисловості, на атомних i гідроелектростанціях 
та сільському господарстві. Тому доцільно розглянути питання безпечності 
даного виду продукції, визначити основні правила застосування, щоб 
мінімізувати можливий шкідливий вплив. 

Лакофарбові матеріали є потенційною небезпекою як для організму 
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людини, так і для довкілля. Через легені і шкіру небезпечні речовини з цих 
матеріалів потрапляють в кров, негативно діють на центральну нервову 
систему, накопичуються в організмі людини, викликаючи алергії, 
онкологічні і багато інших захворювань [1].   

Нанесення і експлуатація покриття обумовлює контакт людини із 
зазначеними компонентами. Деякі хімічні сполуки можуть мігрувати в 
навколишнє середовище й негативно впливати на екологію та здоров’я 
людей. Безпечність застосування лакофарбових матеріалів визначається не 
лише гігієнічним нормуванням мігруючих у контактуючі середовища 
компонентів і їх комбінованою дією, а й особливостями використання, 
призначення, умов експлуатації, що в комплексі є предметом гігієнічної 
регламентації матеріалів і виробів із їх застосуванням. 

Питаннями безпечності лакофарбових матеріалів, аналізу вимог, 
проблемам регламентування та іншими займаються багато вчених та 
дослідників, які опублікували низьку наукових праць [1], проте вони не 
мають комплексного характеру. Саме тому дослідження  цієї теми  є 
актуальним, оскільки потребують комплексного підходу з врахуванням 
сучасних тенденцій і змін у законодавстві України. Значну увагу даній 
проблематиці присвятили багато українських та зарубіжних вчених, таких як: 
Т. Караваєв, І. Марченков, В. Свидерський, В. Чернов, К. Шихов І. Бакус, М. 
Бойко, О. Мельник та ін.  

Залежно від складу і призначення лакофарбові матеріали поділяють на 
лаки, емалі, ґрунтовки і шпаклівки. Їх асортимент протягом останніх років 
значно розширився. Матеріали на основі алкідних (модифікованих і 
немодифікованих), епоксидних, аміноформальдегідних та 
кремнійоорганічних смол найбільше застосовуються в промисловості та 
будівництві. Серед усього асортименту лакофарбової продукції найбільш 
екологічно безпечними є водорозчинні, водно-дисперсійні та порошкоподібні 
фарби з високим сухим залишком, а також вапняні фарби. Вапняні фарби 
раніше були найважливішим матеріалом для покриття фасадів та внутрішніх 
приміщень, але їх з часом замінили латексні та акрилові фарби.  

Для подальшого розвитку вітчизняного ринку лакофарбових матеріалів 
необхідним є наближення виробництва та споживання лакофарбової 
продукції до європейського рівня. Всі провідні країни світу затверджують на 
законодавчому рівні програми, спрямовані на підвищення безпечності та 
якості матеріалів під час виробництва, застосування й експлуатації. Ці 
законодавчі ініціативи направлені перш за все на зниження вмісту в 
матеріалах летких органічних сполук (ЛОС). До складу летких органічних 
сполук і розчинників можуть входити різні добавки й залишкові мономери. 
Їх наявність обумовлена неповною поліконденсацією або полімеризацією 
плівкоутворювачів під час виробництва. Залишкові мономери можуть мати 
низьку леткість і не випаровуватися разом із летких органічних сполук. В 
Україні виробництвом лакофарбових матеріалів з мінімальним впливом на 
навколишнє середовище та здоров’я людей займається Асоціація 
Українських Виробників Лакофарбової Продукції [3].  
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Характерною тенденцією на ринку лакофарбових матеріалів є 
виробництво водно-дисперсійних матеріалів, значні переваги яких 
обумовлюються відсутністю у їх складі органічних розчинників (толуолу, 
ксилолу, уайт-спіриту, ацетону та ін.), що негативно впливають на 
навколишнє середовище та здоров’я споживачів, зручністю у використанні, 
можливістю полімеризації при кімнатній температурі, високими 
експлуатаційними властивостями тощо[4].  

Необхідно відмітити і такий спосіб покриття лакофарбовими 
матеріалами, як порошкове фарбування. Великою перевагою цього виду 
фарбування порівняно з рештою технологій нанесення лакофарбових 
покриттів є низький процент відходів. Звичайно, цей показник відрізняється, 
в залежності від обраного способу, умов роботи, типу устаткування. 
Перспективність використання порошкового фарбування полягає ще й у 
тому, що під час приготування речовини розчинники не застосовуються. Це 
знижує ймовірне забруднення навколишнього середовища та не завдає шкоди 
здоров'ю людей, відповідно, порошкова фарба є однією з найбезпечніших 
лакофарбових покриттів.  

Найбільш екологічно безпечними є водорозчинні, водно-дисперсні, 
порошкові фарбові матеріали. Попит на водно-дисперсійні фарби щоразу 
зростає, що свідчить про небайдужість суспільства до екологічного стану 
навколишнього середовища. 

Отже, лакофарбова промисловість України вкладає значні інвестиції в 
нові технології для покращення продуктивності праці та мінімізації 
негативного впливу на навколишнє середовище. Для того, щоб уникнути 
отруєння людей, що спричинені застосуванням ЛФМ, необхідно 
контролювати якість лакофарбових матеріалів, що виробляються в Україні та 
забезпечувати їх відповідність нормативно-технічними документами. 
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ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕБЛЕВИХ 
ТОВАРІВ 

 
Якщо казати про український меблевий ринок взагалі, то можна назвати 

ряд конкурентних переваг, використавши які можна вигравати і на 
внутрішньому, і на зовнішньому ринках. Це і сировинні ресурси, і більш-
менш дешева енергія, розвинені транспортні комунікації. Але найбільшими 
потенційними перевагами є високий інженерний потенціал України і, як не 
дивно, великі можливості оптимізації виробничих і бізнесових процесів, а 
також покращення законодавчого і інвестиційного клімату у галузі. У 
китайців, як і європейців, все максимально раціоналізовано, схематизовано, 
підприємства і торгові організації працюють з найбільш можливим за даних 
умов КПД. І якщо придивитись до лідерів галузі, видно, що ними стали ті, 
хто взяв на озброєння європейську модель менеджменту і клієнтоорієнтовану 
систему маркетингу. 

Загалом в Україні працюють близько 7 тис. виробників і роздрібних 
продавців меблів. За даними управління деревообробної і меблевої 
промисловості Мінпромполітики, 80% вітчизняного виробництва забезпечує 
21 велике підприємство (з обсягами продажу від $200 тис.), решту 20% — 
близько 1000 середніх і дрібних виробників. З-поміж іноземних виробників 
конкурентів українському ринку - близько 60 компаній.  

Формування споживних властивостей та якість меблів залежить від 
використаного матеріалу, проектування, технології виготовлення, способу 
пакування, транспортування та зберігання. 

В залежності від функціонального призначення матеріали для 
виготовлення меблів поділяють на конструкційні, настилочні, пружинячі, 
оббивочні, оздоблювальні, ключі, фурнітуру, кріпильні вироби тощо. 

Конструкційні матеріали: деревина, метал, пластмаси, скло. Вони 
повинні бути міцними, легко оброблятись, довговічними і нешкідливими.  

Настилочні матеріали: волокнисті матеріали рослинного або тваринного 
походження, спінені полімери і гума. Вони надають окремим елементам 
меблів певну форму, пружність, еластичність тощо. 

Пружинячі матеріали: металеві пружини або блоки пружини. З них 
виготовляють елементи м`яких меблів. 

Оббивочні матеріали: міцні та щільні бавовняні, шовкові, вовняні та 
інші тканини. З них виготовляють оббивку сидінь, матраців, спинок тощо. 
Поділяються на покривні та облицювальні. 

Оздоблювальні матеріали: поліпшують зовнішній вигляд меблів і 
захищають від впливу зовнішнього середовища. 
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Клеючі матеріали: з`єднують окремі деталі та елементи, закріплюють 
листові та плівкові матеріали. 

Фурнітура: замки меблеві, ручки, скло для елементів меблів тощо. 
Кріпильні вироби: з`єднають елементи меблів, декоративні цвяхи, різні 

скоби тощо. 
Технологічний цикл виробництва меблів складається з двох етапів: 

проектування і виробництво. На першому етапі завдяки вибору певних 
матеріалів, розробці конструкції меблевого виробу відбувається закладання 
основних показників споживчих властивостей, конкретний же їх рівень 
формується на другому етапі – виробничо-технологічному. Меблі з деревини 
за способом виготовлення поділяють на: столярні, гнуті, плетені й 
комбіновані. 

У меблевому виробництві використовують велику кількість 
різноманітних матеріалів, різних за технологічним призначенням й природі. 
За технологічним призначенням розрізняють матеріали конструкційні, 
оздоблювальні, лицювальні, настильні, оббивні, кріпильна фурнітура. 

В конструкційних матеріалах застосовується натуральна деревина, 
метали, пластмаси, скло. 

Матеріали на основі деревини характеризуються меншою собівартістю, 
але звичайно вимагають додаткових декоративних покриттів. До таких 
матеріалів відносять деревостружкові плити (ДСП), деревоволокнисті плити 
(ДВП), клеєна фанера, столярні плити, меблеві щити. 

Металеві матеріали у виробництві меблів застосовують у вигляді 
пружин, толевих і оббивних цвяхів, шурупів, болтів і фурнітури. Вони 
використовуються для збільшення міцності і довговічності меблів. 

Полімерні меблі дозволяють значно знизити собівартість меблів і 
підвищити її технологічні показники. Вона відрізняється від інших матеріалів 
легкістю, гігієнічністю, стійкістю до корозії, різноманітністю форм. 

Скляні матеріали застосовують для виготовлення полиць, столів, 
підставок  і ін. Використовують такі види скла: прозоре поліроване, тоноване 
(сіре, чорне, коричневе та інших кольорів), матове, скло із гравірованим 
малюнком, візерункове скло. 

Настилочні матеріали підвищують м`якість елементів меблів, а також 
створюють гігієнічні умови відпочинку за рахунок паро- і 
повітропроникності, значною мірою визначають  зовнішній вигляд поверхні 
м`яких елементів, який може бути рівним або рельєфним. До настилочних 
відносяться матеріали тваринного (вовна, перо і пух птахів, кінський волос) і 
рослинного (вата, морська трава) походження. 

Пружні матеріали використовують для виготовлення елементів м’яких 
меблів та сіток ліжок. До  них відносяться металеві пружини і блоки із 
пружин, які розрізняють за формою – циліндричні, конічні, зигзагоподібні та 
ін. 

Оббивні матеріали використовують при виробництві сидінь, матраців, 
спинок , поручнів. Оббивні матеріали поділяють на: покривні та облицьовані. 
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Оздоблювальні матеріали призначені для обробки поверхні меблів з 
метою покращення зовнішнього виду і захисту від дії зовнішніх чинників. За 
призначенням їх підрозділяють на три основні групи: матеріали для 
підготовки поверхні деревини до обробки; основні матеріали, що створюють 
основний лакофарбовий шар; матеріали для облагороджування покриттів. 

Клеючі матеріали призначені для з`єднання окремих деталей і елементів. 
А також для облицювання меблів листовими і плівковими матеріалами. 

Фурнітура і кріпильні вироби необхідні для з`єднання, відмикання і 
замикання елементів меблів. Фурнітура повинна бути міцною, зручною, 
надійною в роботі, мати гарний зовнішній вигляд. Правильний підбір 
фурнітури значною мірою покращує  якість готових виробів 

Основними виробничими етапами при виготовленні столярних меблів є: 
підготовчі операції, облицювання, обробка й складання меблів, маркування й 
упакування. 

Облицювання – дана операція використовується при виробництві меблів 
із ДСП або недорогих деревних порід. Основним варіантом облицювання є 
покриття поверхонь  меблів шпоною – фанерування. При фанеруванні 
застосовують натуральний шпон і синтетичний.  

Під обробкою розуміють нанесення захисно-декоративних покриттів. 
Основними видами обробки є покриття лаками: лакування – нанесення лаку 
(НЦ) у два шари; розполірування – лак наноситься у два шари, другий шар 
піддають поліруванню; полірування – лак наносять у кілька шарів, кожний з 
яких шліфується, а останній полірується. 

Складання меблів здійснюється роз`ємними і нероз`ємними способами. 
До роз`ємних з`єднань відносять з`єднання за допомогою стяжок, петель. До 
нероз`ємних з`єднань відносять клейові і цвяхові з`єднання.  

Наступною операцією виробництва меблів є декорування. До 
специфічних видів декорування меблів належать: 

- накладні профільні елементи; 
- різьблення; 
- імітаційна печатка; 
- інкрустація; 
- інтарсія; 
- маркетрі. 
Маркування меблів проводять на невидимих елементах частіше за 

допомогою маркірувальних ярликів. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ 
 

В умовах постійних економічних спадів, нестабільного розвитку 
економічних процесів та загальнополітичної нестабільності актуальним 
завданням для країни є забезпечення населення необхідними продуктами 
харчування та продовольством у цілому. Важливе значення у даному процесі 
належить забезпеченню країни одним з важливих продуктів харчування – 
цукром. Україна – традиційно аграрна країна, яка має потужний виробничий 
та ресурсний потенціал, потужні трудові ресурси, наявність сприятливих 
природно-кліматичних умов для ефективного ведення аграрного бізнесу. 
Проте останніми роками розвиток як цукрової галузі, так і буряківництва – 
провідної галузі сільського господарства занепав, що викликало негативні 
тенденції розвитку як аграрного ринку в цілому так і ринку цукру зокрема. 

Цукор має важливе значення в харчуванні людей усього світу – є 
джерелом енергії, що зумовлено високим вмістом цукрози (99,5 – 99,9%). Він 
легко і швидко засвоюється клітинами організму і потрібний для 
нормального функціонування печінки, мозку, живлення м’язів, особливо 
серцевого, зміцнення нервової системи. Споживання цукру рекомендується у 
межах 80-100 г на добу (30-35 кг на рік) однією особою. У різних країнах 
світу споживання цукру зумовлено певними чинниками, зокрема, 
національними особливостями харчування, купівельною спроможністю 
населення тієї чи іншої країни, станом світового ринку тощо. Нині галузь 
буряківництва в Україні перебуває в кризовому стані. Більш як у два рази 
скоротились посівні площі, майже в три рази – виробництво цукру, що 
спричинило банкрутство і закриття десятків цукрових заводів та підприємств 
харчової промисловості. Головна причина депресії галузі – відсутність 
ефективної програми з регулювання цукрової промисловості і належної 
протекціоністської політики держави, що захищала б внутрішнього 
виробника від конкурентів[2]. 

Головною умовою дослідження ринку цукру є аналіз забезпеченості 
цукрових заводів країни сировиною – цукровим буряком (кількість валового 
збору), характеристики обсягів його виробництва, урожайності, площі посіву. 
Протягом останніх років обсяг вирощування цукрового буряка значно 
скоротився, що пояснюється його низькою рентабельність та високою 
матеріалоємністю вирощування та збирання, наявністю більш прибуткових 
та менш затратних сільськогосподарських культур (ріпак, соя, кукурудза, 
пшениця тощо). 

Зменшення посівів цукрового буряку  пояснюється низькими 
закупівельними цінами, особливо порівняно з його високою трудоємністю 
виробництва. 
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На сьогоднішній день, серед експертів поширена думка, що сукупний 
виробничий потенціал цукрових заводів України використовується максимум 
на 35-40%, і для повного забезпечення внутрішнього ринку цукру в Україні 
достатньо 35-45 цукрових заводів. За останні роки в цукровій галузі України 
сформувалась група вертикально інтегрованих холдингових компаній, які 
переробляють близько 70-80% вирощених цукрових буряків. У розвитку і 
становленні великих приватних цукрових формувань є багато позитивного. 
Такі структури мають можливість концентрувати капітал та інвестувати його 
в розвиток галузі, здійснювати реконструкцію і модернізацію наявних 
цукрових заводів та будувати нові. За декілька останніх років великі 
агрохолдинги інвестували значні кошти в переоснащення та модернізацію 
цукрових заводів, що дало змогу зменшити втрати цукру в процесі 
виробництва[3]. 

Протягом останніх років на рівень рентабельності виробників цукру в 
Україні негативно вплинула політично-економічна ситуація, а саме, різке 
зростання курсу гривні до долару США. Виробники цукру понесли значні 
втрати через збільшення вартості насіння цукрових буряків, матеріально-
технічних та енергоресурсів, що призвело до збільшення собівартості 
виробництва цукрових буряків та цукру. 

 Переробку цукрових буряків та виробництво цукру у 2016 році 
проводять 36 цукрових заводів, на які станом на 11 листопада 2016 року 
надійшло 7,63 млн. тонн цукрових буряків та перероблено 6,82 млн. тонн 
цукрових буряків, з яких вироблено 991,8 тис. тонн цукру. Вихід цукру в 
цілому по Україні від початку виробництва у 2016 році склав 14,73% проти 
13,85% у 2015 році. Основною причиною зниження виробництва цукру є 
складні погодно-кліматичні умови (літня засуха) що негативно вплинула на 
врожайність цукрових буряків. Не високий рівень валового збору цукрових 
буряків, при виробництві цукру, може компенсуватись за рахунок великого 
вмісту цукру, який міститься в солодких коренях [1]. 

Отже, на сьогоднішній день, одні з основних шляхів для покращення 
стану в бурякоцукровій галузі є удосконалення державно-правових, 
кредитних та інвестиційних механізмів. Ситуація у бурякоцукровій галузі 
України потребує негайних спільних дій за участю органів державної влади 
та виробників цукру для вироблення чіткої спільної стратегії поведінки всіх 
гравців на ринку цукру. Необхідна оптимізація у виробництві цукру та 
цукрових буряків, шляхом реконструкції заводів та вирішення проблем з 
надлишковими потужностями. 

Список використаних джерел: 
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ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ТА 
НАГЛЯД ЗА СИСТЕМОЮ ВЛАСНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ 
ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 

 
Одержання безпечного і якісного молока та молочних продуктів — це 

контроль і нагляд за технологічним ланцюгом: отримання молока — 
первинна обробка — зберігання, транспортування — переробка — реалізація 
молочної продукції.  

Враховуючи те, що відповідно до переліку харчових продуктів, 
розробленого Всесвітньою організацією охорони здоров'я за ступенем 
обсіменіння мікроорганізмами і частотою випадків токсикоінфекцій і 
токсикозів, молоко і молочні продукти віднесені до категорії таких, які 
найчастіше є причиною харчових отруєнь, система власного контролю або 
наявність НАССР на виробництві має надзвичайно важливе значення. 

Крім того, слід особливо підкреслити, що безпека і якість молока як 
сировини є визначальним чинником, що впливає на показники безпеки і 
якості молочної продукції. Звідси отримання молочних продуктів має бути 
регламентовано цими особливостями молока. 

Встановлено, що на якість і безпеку молока значною мірою впливає 
спосіб його отримання і зберігання. Досліджуючи основні небезпеки слід 
взяти до уваги первинне походження молока, тобто роль використання  
екологічно чистих кормів для корів.  Атже в них може міститися Афлотоксин 
В — це самий сильний із природних канцерогенів.  В молоко переходить 1-
3% афлотоксину корму, що був спожитий коровою. Із молока до 
молокопродуктів (сир) переходить  50% мікотоксинів, що містяться в ньому. 
На міжнародному рівні при визначенні якості молока враховують такі 
чинники, як вміст добавленої води,  наявність  пестицидів, гормонів  , солей 
важких металів. 

Проте необхідно зауважити, що наявність у країнах із розвиненим 
молочним скотарством, у т.ч. країнах ЄС, в умовах ферм системи НАССР не 
є обов'язковою, але вона обов'язкова на молокопереробних підприємствах. 

Однак НАССР — це система, яка здійснює контроль "від ферми до 
столу", тому для ферм обов'язковим є виконання так званих базових програм. 
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НАССР є одним із найбільш відомих і поширених інструментів 
управління безпекою харчових продуктів, який пов'язує всі заходи, що 
стосуються продуктів харчування, у єдину систему. Проте НАССР не може 
існувати сам по собі і потребує підтримки з боку інших засобів контролю. 

Виробництво безпечних харчових продуктів вимагає, щоб система 
НАССР будувалася на основі базових програм (програм- передумов). Будь-
яке підприємство, діяльність якого пов'язана із харчовими продуктами, 
повинно забезпечувати необхідні умови для захисту харчових продуктів на 
час перебування їх під контролем даного підприємства. Це зазвичай 
забезпечується застосуванням заходів, що мають назву — належна гігієнічна 
практика.  

Загальні базові програми включають, але не обмежуються наступним. 
Підприємство повинно бути розташоване, побудоване та 

обслуговуватися з дотриманням основних санітарних вимог, має бути план 
руху продукту з метою зниження ймовірності перехресної контамінації 
сировини і готового продукту. 

Підприємство повинно гарантувати, що його постачальники мають 
ефективні програми належної гігієнічної практики (GMP) на місцях. 

Необхідно мати впевненість і документальне підтвердження щодо 
відповідності чинним вимогам усіх компонентів, виробів і пакувальних 
матеріалів, що використовуються при виробництві продукції. 

Все обладнання повинне бути сконструйоване і змонтоване у 
відповідності з чинними санітарними вимогами. Мають бути складені та 
затверджені графіки профілактичного ремонту і калібрування. 

Всі процедури для чищення і прибирання обладнання і приміщень 
мають бути описані й виконуватися. Повинен бути графік прибирань. 

Всі співробітники та інші особи, що відвідують виробничі зони, 
повинні виконувати вимоги гігієни. 

Всі працівники повинні пройти навчання з питань особистої гігієни, 
GMP, чищення та    прибирання, безпеки праці та їх значення в програмі 
НАССР, результати якого реєструються. 

Для попередження використання не за призначенням нехарчових 
хімічних речовин в доступних місцях повинні бути затверджені інструкції з 
їх застосування на підприємстві. До таких речовин відносять мийні й 
дезінфекційні засоби, фумиганти, отрути чи приманки, що використовуються 
в приміщеннях та навколо підприємства. 

Вся сировина і продукція повинні зберігатися у належних санітарних 
умовах, із дотриманням відповідної температури та вологості. 

Всі партії сировини і готової продукції повинні мати належне про 
маркування. Має бути розроблена система відкликання продукції. 

Мають діяти ефективні програми дезінсекції. 
Належна гігієнічна практика (GHP) забезпечується системою НАССР 

разом із базовими програмами і технологічними прийомами (бар'єрні заходи, 
обробка тощо). 
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Традиційно належна гігієнічна практика передбачає розробку правил 
або кодексів, які можуть розроблятися самим молочним підприємством, 
групою виробників або органами влади. 

Для запровадження системи НАССР необхідно дотримуватися таких 
чотирьох етапів: 

1. Підготовка і планування. 
2. Розроблення НАССР-плану. 
3. Впровадження НАССР-плану. 
4. Обслуговування НАССР. 
Для українських молокозаводів НАССР має буди запроваджена вже у 

2017 році. Волинські молочарі вже готуються до цієї події. ПОСП імені 
Шевченка почав впровадження НАССР з підписання договору з компанією 
яка спеціалізується у сфері контролю за якістю при виробництві молочних 
продуктів. Вони ввели додаткову штатну одиницю, яка курує процес 
впровадження системи НАССР на молокозаводі.   

Норми НАССР включають: 
 по-перше Запровадження нових заходів щодо удосконалення 
якості молочних продуктів; 

 по-друге весь процес виробництва треба документувати у 
журнал: коли прийшла сировина, якої якості, що відбувається 
далі й аж до виходу продукції, аби будь-хто побачив, як це все 
робиться.  

Підприємство впровадило чимало нюансів щодо безпечності. 
Наприклад, вікна довелося змінити, аби вони були без ручок, щоб у 
приміщення не залетіла жодна комашка. Форму теж замовляли нову, бо стару 
виготовлено з тканини, що суперечить прописаним нормам. 

Отже, запровадивши систему НАССР, самостійну чи інтегровану, 
молокопереробні підприємства можуть заявляти про це в рекламній 
інформації про якість та безпечність своєї продукції, а також здійснювати 
сертифікацію системи НАССР в установленому порядку. 
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 

 
Виробництво швейних виробів – це напрямок малого і середнього 

бізнесу у легкій промисловості і сфері послуг, яка динамічно розвивається. 
Зростаюча кількість українських підприємств, які мають власні виробничі 
потужності, фірм, які працюють за системою аутсорсингу, потік дешевої 
продукції з південно-східної Азії стимулюють загострення конкурентної 
боротьби та підвищують актуальність питань, пов'язаних із 
конкурентоспроможністю швейних виробів, які характеризуються високим 
рівнем дизайну і моди [1]. 

Під конкурентоспроможністю продукції швейної галузі можна розуміти 
її здатність відповідати вимогам даного ринку у конкретний часовий період. 

В оцінці конкурентоспроможності швейних виробів зацікавлені різні 
суб'єкти ринку - підприємства-виробники, торгові фірми, підприємства сфери 
послуг, споживчі організації. В решті решт, конкурентоспроможність оцінює 
споживач, вибираючи з ряду аналогів виріб, який більше відповідає його 
потребам [2]. 

Оцінка конкурентоспроможності швейних виробів доцільна у 
просторово-часовому проміжку, тому одним із найважливіших методів 
управління конкурентоспроможністю є моніторинг життєвого циклу товарів 
(ЖЦТ). 

Під життєвим циклом швейного виробу розуміються циклічні зміни у 
часі, обсягах й тривалості виробництва, коли будь-який виріб витісняється із 
ринку іншим, більш досконалим чи більш дешевим. 

Життєвий цикл продукції швейної галузі включає у себе наступні стадії: 
входження у ринок (період появи нового виробу на ринку збуту, коли обсяг 
його реалізації незначний); зростання конкурентоспроможності (період 
підвищення популярності та зростання попиту на вироби даного виду); 
наставання зрілості і стабільності попиту (конкурентоспроможності) (стадія 
досягнення виробом найбільшого рівня конкурентоспроможності та 
збереження даного рівня протягом певного часу); падіння 
конкурентоспроможності (спад) (стадія істотного падіння рівня попиту, 
пов'язана із появою товару-аналога, більш привабливого для споживачів). 

Незначна довжина життєвого циклу швейних виробів ще раз 
підтверджує, що однією із найважливіших складових конкурентного успіху 
товару в швейній галузі стала швидкість. 
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Словосполучення «fast fashion» міцно увійшло у мовний ужиток [3]. В 
основу концепції «fast fashion» (з англ. «швидка мода»), яка швидко 
розвивається, покладена проста, але дуже актуальна ідея - пропонувати товар 
у момент максимальної популярності модної тенденції за доступною ціною. 
Як відомо, основоположником даної концепції в одязі став іспанець Амансіо 
Ортега, який створив у 1975 році торгову марку ZARA [3]. Ключовий 
елемент цієї стратегії - це купівельний ажіотаж, який виникає внаслідок 
обмеженого тиражу недорогих версій «останнього крику моди». Сьогодні 
«швидка мода» та її технології проникли на всі без винятку ринки. 

Для підприємства важливо першим вловити у споживачі намічену модну 
тенденцію, і чим більше підприємство, тим більше вона залежить від думки 
масового споживача. Для підприємств, які спеціалізуються в області 
виробництва ексклюзивних товарів, дуже важливим є індивідуальний підхід, 
велику цінність має авторство та оригінальність. 

Етап виведення товару на ринок характеризується невеликою кількістю 
конкурентів. Тому потрібно вивчити товари-конкуренти, їх переваги й 
недоліки, свої можливості тощо. 

На етапі зростання конкурентоспроможності зростає й кількість 
конкурентів, тому слід підтримати товар, використовуючи рекламу та 
приділивши увагу сфері сервісу і т. д. 

На третьому й четвертому етапах, для яких характерна велика кількість 
конкурентів, слід розібратися у причинах стабілізації й подальшого падіння 
рівня конкурентоспроможності виробів, а також переходити до виробництва 
нових товарів, які є більш привабливі для споживачів конкретного сегменту. 

Кожному етапу життєвого циклу відповідає своя ціна, бо на кожному з 
них з'являються нові споживчі сегменти із різною ціновою чутливістю. 

Підприємство, яке випускає на ринок абсолютну інновацію, при 
встановленні ціни на неї може вибрати чи стратегію «зняття вершків», чи 
стратегію міцного впровадження на ринок, коли на свою новинку 
встановлюється порівняно низька ціна в надії на залучення великої кількості 
покупців та завоювання великої ринкової частки. 

Покупець має знати та усвідомлювати, за що він віддає свої гроші. Якщо 
підприємство не пояснює причину високої ціни на товар, тобто не пов'язує 
високу ціну із високою якістю, то товар втрачає своїх покупців. Покупець 
мусить сприймати ціну товару як похідну від його корисності. 

З точки зору кількісної характеристики конкурентоспроможності 
виробів швейної галузі можна застосовувати різні показники, однак 
основним є інтегральний показник якості (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Показники конкурентоспроможності швейних виробів [1] 

Найменування показника Розрахункова формула 
1 2 

Інтегральний показник якості 
продукції (I) 

I = КЕ /(ВП + ВЕ), 
де КЕ   - сумарний корисний ефект від використання 
продукції за призначенням; ВП  - витрати на створення 
продукції; ВЕ  - витрати на експлуатацію продукції. 

Інтегральний показник якості 
продукції (I) 

I = U/C∑, 
де U - комплексний показник якості; C∑ - ціна 
споживання, що складається з продажної ціни і витрат 
споживача при експлуатації. 

Рівень конкурентоспроможності 
продукції - це кількісна відносна 
характеристика здатності про-
дукції задовольняти вимоги кон-
кретного ринку в порівнянні з 
продукцією конкурентів. 

K = IO /Ia, 
де IO - інтегральний показник оцінюваної продукції; Ia - 
інтегральний показник продукції-аналога. 
Якщо K > 1, то продукція, що оцінюється, перевершує 
продукцію-конкурента. 

Конкурентна перевага товару Якісна або вартісна характеристика товару, що показує 
перевагу товару над товарами-конкурентами в задоволенні 
потреби споживача. 

 
Характеристики, що використовуються при оцінці 

конкурентоспроможності, можуть бути якісними (відповідність товару моді, 
відсутність чи наявність дефекту тощо) й кількісними 
(багатофункціональність і т. д.). 

Для багатьох споживачів конкурентоспроможність виробу 
безпосередньо визначається його якістю, й чим вищий рівень доходу 
споживача, тим більш високі вимоги до якості він висуває. 

Показники якості, що використовуються при оцінці 
конкурентоспроможності швейних виробів, можна поділити за кількістю 
властивостей на одиничні та комплексні; за формою представлення даних - 
на абсолютні і відносні; за видом властивостей - призначення, ергономічні, 
надійності, безпеки, екологічні, естетичні. 

Таким чином, на виробника конкурентоспроможного товару 
покладається велика відповідальність. Для того, щоб товар був 
конкурентоспроможний, слід: домогтися відмінності виробів підприємства в 
очах покупців від моделей конкурентів на основі колекційного підходу; 
своєчасно вилучити економічно неефективний товар із виробничої та 
збутової програм підприємства; знайти вихід на нові ринки як зі старими, так 
і з новими товарами; здійснювати модифікацію товарів відповідно до нових 
смаків та потреб покупців; регулярно розвивати та удосконалювати систему 
сервісного обслуговування реалізованих товарів й систему стимулювання 
збуту у цілому. 
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ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУПИ КРОВІ 

 
Для сучасних людей, що марять «ідеальними» формами зірок з 

телебачення, цілком нормально притримуватись різноманітних дієт для 
отримання бажаного зовнішнього вигляду, забуваючи про здоров’я. 
Більшість з цих дієт орієнтовані на обмеженні кількості їжі або підрахунку 
калорій. Але нещодавно стала популярною дієта за групою крові, яка знімає 
дані обмеження.  

Головна ідея системи харчування за групами крові – організм кожної 
людини налаштований на свій тип раціону, тобто кожна людина повинна 
вживати ту ж їжу, що і його далекі предки з тією ж групою крові, інакше 
вона не повністю перетравлюється і відкладається в організмі у вигляді жирів 
і шлаків. [2] 

Колись, як і тварини, людина інстинктивно відчувала, яка їжа йому 
підходить. Адже хижаки, наприклад, ніколи не стануть харчуватися овочами 
і фруктами, а травоїдні не перестануть бути вегетаріанцями. Завдяки такій 
інстинктивній вибірковості вони практично не страждають від серцевих та 
інших захворювань. Крім того, якщо не брати до уваги жорстокі звичаї 
тваринного світу, потрібно відзначити, що звірі одного виду доживають до 
граничного терміну, відпущеного природою саме цим особливостям, і йдуть 
з життя приблизно в одному віці. Їх тваринний інстинкт є тим самим 
захисним механізмом, якого в результаті цивілізації позбулися люди, чия 
імунна система ослабла. [4] 

В кінці XX ст. американський лікар Пітер д’Адамо на основі 
багаторічних дослідів свого батька Джеймса дійшов висновку, що корисність 
продуктів для організму людини залежить від його групи крові.  

Міжнародні позначення груп крові такі: 
1. перша - I (0); 
2. друга - II (А), з'явилася в результаті мутації I (0);  
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3. третя - III (В), з'явилася в результаті розселення людей по 
континентах; 

4. четверта - IV (АВ), найпізніша, з'явилася в результаті змішування II 
(А) і III (В). [2] 

Люди з I (0) групою крові отримали назву «мисливці», в їх меню 
повинні переважати м'ясні продукти. [5]  

Рекомендації для людей першої групи крові: 
1. Корисно їсти рибу, морепродукти, м’ясо (виключити свинину), хліб 
житній, некислі овочі, ягоди, фрукти; з напоїв віддати перевагу зеленому 
чаю, чаю з імбиру, шипшини, лакриці, липи. 

2. Вживати з обмеженнями крупи і бобові; з напоїв дозволяється вино 
(червоне, біле), настої з ромашки, листя малини, валеріани, женьшеню. 

3. Шкідливими є такі продукти, як пшеничний хліб, маринади, кукурудза, 
капуста (броколі), кетчуп, цитрусові, цукор і картоплю; з напоїв можна 
міцний алкоголь, а також настої сени, ехінацеї, алое, звіробою. 
З вітамінів і харчових добавок автор системи рекомендує включати йод, 

вітаміни K і B, кальцій, марганець. [3] 
II група крові (тип А) почала поширюватися в період, коли людина 

перейшла від полювання та збирання до організованого землеробства. Таким 
чином, у раціоні людей з II групою крові повинні переважати продукти 
рослинного світу. [5] 

Рекомендації людям з другою групою крові: 
1. Корисна їжа – це боби, різні крупи, овочі, а також фрукти (крім ревеню, 
мандаринів, апельсинів, папайї); з напоїв треба пити каву, вино червоне, 
чай, сік з моркви, грейпфрута, ананаса, лимона, вишні. 

2. З обмеженнями можна включати в меню цукор і молочні продукти (краще 
замінити на соєві). 

3. Намагатися не їсти морепродукти, палтус, ікру риб, оселедець, камбалу; з 
напоїв не рекомендується пити чорний чай, апельсиновий сік.[3] 
Під час еволюції харчування людини з появою молочних продуктів 

з'явилася й III група крові (тип В). [5] 
Рекомендації людям з 3 групою крові: 

1. До корисних продуктів відноситься м’ясо (кролик, баранина), знежирена 
кисломолочна продукція, крупи (крім пшениці, гречки), яйця курячі, 
бобові, овочі (крім гарбуз, помідори, кукурудзу, оливки), фрукти (крім 
ревінь і кокос); з напоїв рекомендується чай трав’яний і зелений, сік з 
журавлини, винограду, капусти, ананаса. 

2. З обмеженнями допускається чорний чай, пиво, кава, вино, сік з 
апельсинів. 

3. Шкідливі продукти – це свинина, курка, качка, ікра, раки; з напоїв можна 
пити содову, томатний сік. 
З харчових добавок необхідний магній, лакриця і лецитин. [3] 
«Наймолодша» група крові — це IV (або тип АВ) – змішана від II і III 

груп, тому й раціон для людей з IV групою крові різноманітний. [5] 
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Рекомендації для людей з 4 групою крові: 
1. З корисних продуктів потрібно назвати рибу (крім морепродуктів), м’ясо 

(переважно кролик, баранина і індичка), молочне, тофу, в помірній 
кількості боби, арахіс, горіхи волоські, олія оливкова, крупи (крім гречку 
та кукурудзу), фрукти (крім кислі), овочі (крім чорні оливки, кукурудзу, 
перець); з напоїв корисний кава, зелений чай, настої з ромашки, шипшини, 
імбиру ехінацеї. 

2. З обмеженнями можна вживати вино, пиво, м’ятний і малиновий чай, 
настій валеріани. 

3. Слід уникати чаю з сенни і липи. 
З вітамінів і корисних речовин потрібно включати глід, валеріану, 

чортополох, ехінацею, селен, цинк і вітамін B. [3] 
Слід відзначити, що дієтологи поки не дійшли єдиного висновку щодо 

того, чи дійсно цей раціон є ефективним, оскільки ніяких клінічних 
досліджень не проводилося. Лікарі не радять його дотримуватися без 
консультації фахівця, адже в системі відсутні індивідуальні особливості 
пацієнтів. Наприклад, людина хворіє на анемію і в неї друга група крові, 
відмова від м’яса може призвести до тяжких наслідків або, навіть, смерті. 

Отже, цю систему харчування можна назвати ефективною в очищенні 
організму і оздоровленні людини, оскільки вона виключає шкідливі 
компоненти. Але, по-перше, психологічний комфорт також важливий, тому, 
якщо ця дієта викликає дискомфорт, ліпше її не дотримуватися; по-друге, 
слід обов’язково порадитися з лікарем, щоб дізнатися чи представлений 
раціон підходить саме Вам. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МЕБЛЕВИХ ТОВАРІВ 

 
Оцінка відповідності є дуже важливою для постачальників, споживачів 

та службовців органів регулювання. Так, виробникам вона дає змогу 
відокремити їх продукцію від незаконно виробленої, споживачам оцінка 
відповідності надає спосіб, на який вони можуть покластися під час вибору 
продукції на ринку. В системі регулювання оцінка відповідності дозволяє 
державам змінити основу тих нормативних актів, що стосуються охорони 
здоров’я та безпеки населення, за які вони відповідальні [3, с. 99].  
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На даний момент проблема забезпечення і підвищення якості є 
актуальною для будь-якого підприємства. Із розвитком науково-технічного 
прогресу проблема якості стає складнішою. 

Якість продукції або послуг – один з найважливіших факторів успішної 
діяльності будь-якого виробництва (організації). Нині в усьому світі значно 
підвищились вимоги споживача до якості продукції. Підвищення вимог 
супроводжується необхідністю постійного підвищення якості, без чого 
неможливо досягти і підтримати ефективну економічну діяльність. 

Якість – сукупність властивостей і характеристик продукції або послуг, 
які надають продукції або послугам здатність задовольняти обумовлені або 
передбачені потреби людства [4, с. 417]. 

У практиці торгівлі рівень якості товарів найчастіше визначають 
зіставлянням показників якості виробів, які перевіряються, із вимогами 
нормативних документів. Основою нормативної бази меблевих товарів є 
стандарти. В Україні чинні міждержавні стандарти (ГОСТи), державні 
стандарти (ДСТУ), галузеві стандарти (ГСТУ) та технічні умови (ТУ) на 
меблі. Чинна нормативна база меблевих товарів становить чималий перелік 
документів, в яких нормуються найрізноманітніші вимоги до меблів. В 
стандартах є вимоги як до меблів побутових, так і до інших меблів 
(конторські, шкільні тощо) [1, с. 387]. 

Меблі – це пересувні та вмонтовані вироби, призначені для 
меблювання житлових і допоміжних побутових і громадських приміщень та 
інших місць короткочасного перебування людини поза житлом [1, с. 12]. 

В організації побуту людини, в створенні інтер’єру житлових 
приміщень меблеві товари відіграють важливу роль. Меблі є предметом 
творчої діяльності людини, вони відображають умови життя, звичаї та смаки 
її творців, характеризують рівень розвитку мистецтва та науково-технічного 
розвитку, дають відомості про матеріали та методи виробництва в конкретній 
країні, тобто є пам’яткою матеріальної культури суспільства. У художньо-
стильовому плані меблі мають спільні риси з архітектурою, стають 
невід’ємною частиною інтер’єру, забезпечуючи вигоди людини у процесі 
праці та відпочинку [5, с. 126]. 

За сукупністю виконуваних функцій меблі належать до виробів для 
благоустрою житла (благоустрій житла – це його освітлення, опалення, 
меблювання та комплектування іншими виробами – килимами, картинами, 
декоративними виробами тощо). У процесі експлуатації різні види меблів 
виконують окремі функції (одну чи декілька), обумовлені призначенням, але 
в цілому сучасні меблі виконують утилітарні і соціальні функції. 

Для задоволення різних потреб споживачів меблі повинні мати 
комплекс властивостей, які називають споживними і групують як 
функціональні, ергономічні, естетичні і за ступенем надійності [1, с. 348]. 
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Функціональні властивості корпусних меблів формуються на етапі їх 
виробництва, яке складається з низки операцій від підготовчих (розкрій та 
кромкування щитів) до оздоблюваних. Усі меблі повинні виготовлятися 
згідно з технічними і санітарно-епідеміологічними вимогами, зазначеними у 
відповідних нормативних документах. Особливу увагу приділяють 
нешкідливості застосованих матеріалів: забороняється виготовляти меблі та 
вироби аналогічного призначення з матеріалів, які можуть утворювати 
впродовж терміну експлуатації або під час контакту з харчовими продуктами 
шкідливі для здоров’я людини сполуки. Насамперед це стосується матеріалів, 
які застосовують для виробництва робочих поверхонь кухонних меблів – 
стільниць. В сучасних кухонних наборах їх виготовляють з природного або 
штучного каміння, дрібні частки якого з’єднанні акриловими смолами, що 
дозволяє збільшити термін експлуатації поверхонь. 

Чільне місце посідають кухонні набори, виготовлені під вбудовану 
побутову техніку. Їх конструкція повинна задовольняти вимоги щодо 
механічної міцності та вібростійкості матеріалів, самозагорання, 
забезпечувати електричну безпеку під час користування електричними 
приладами тощо [2, с. 308]. 

Якість матеріалів із деревини, які застосовують для виробництва 
меблів, визначаються недоліками деревини і вологістю. Вимоги до якості 
виконання включають в себе: вимоги до якості механічної обробки 
матеріалів із деревини; вимоги до якості з’єднання елементів меблів; 
личкування; вимоги до якості оздоблення та вимоги до якості м’яких 
елементів меблів [1, с. 391]. 

Таким чином, при оцінюванні якості меблевих товарів перевіряють 
якість матеріалів і якість виконання шляхом зіставлення показників якості 
виробів із вимогами стандартів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЦТВІ 

ОДЯГУ 
 

Сьогодні на сучасному ринку випускається широкий асортимент 
інноваційних тканин для жіночого одягу, які покращують і полегшують наше 
життя. Застосування нових технологічних матеріалів дозволяє отримати 
матеріали різноманітних структур з поліпшеними і новими властивостями. 
Це розумні тканини, з яких створюють не тільки предмети одягу, але які 
мають косметичний ефект, покращують зовнішній вигляд і якість шкіри, що 
сприяє виведенню зайвої рідини з організму. Такі матеріали містять 
мікрокапсули, що складаються з особливих активних речовин, які при 
контакті з шкірою рівномірно розподіляються по всій поверхні і широко 
застосовуються в косметичній і фармацевтичній промисловості [1]. Тому 
застосування інноваційних технологій мікрокапсуляції активних речовин 
дозволяє виробляти тканини, предмети одягу, які можна не просто носити, 
але які володіють косметичним ефектом. 

Крім того, сучасний одяг є промисловим товаром і результатом 
науково – технічного прогресу. Тому однією з особливостей сучасного етапу 
розвитку виробництва швейних виробів є значне посилення комплексу вимог 
до продукції, а саме споживчих, естетичних, експлуатаційних, промислових 
властивостей, що обумовлено підвищенням рівня якості життя у світі і 
підвищенням конкуренції при реалізації товарів на сучасному ринку. 
Відповідно до цього, компанією Sensatex з Нью-Йорка, розроблені «розумні 
тканини». Використовувана технологія «Interconnection» дозволяє 
використовувати різні датчики, вбудовані у волокна тканини, що отримують 
і передають інформацію про біометричні параметри тіла на звичайний або 
кишеньковий комп'ютер. Основною особливістю такої технології є те, що 
такі технології використовуються в будь-яких видах тканини – бавовні, 
шовку, лайкрі і т. д. [2, с.106]. Отже, такі тканини є одним з найбільш 
перспективних інноваційних рішень, що випускаються на сучасному ринку. 
Більш того, сучасний одяг в даний час все більше стає об'єктом застосування 
наукових досягнень сучасних вчених. В результаті інноваційних наукових 
досягнень вчених в текстильній промисловості компанією Intelligent Textiles 
розроблена «Електронна тканина» для солдатів складається з 
електропровідних ниток, які вводяться в матерію і переносять енергію в 
певне місце. Важливою перевагою є збереження енергії тканини, і 
продовження функціонування при пошкодженні тканини. Процес 
автоматичного очищення електроматерії дозволяє підтримувати стабільну 
температуру і високу міцність в процесі застосування [2, с.107]. 

Велике значення на сучасному етапі розвитку має виробництво 



160 

спецодягу, що має широку область застосування. Моделі стали настільки 
продуманими і практичними, що впритул наблизилися до повсякденного 
одягу, зберігши при цьому свої захисні властивості. Вони допомагають 
зберегти життя і здоров'я людини, і тим самим виконують свої службові 
обов'язки. Інноваційним рішенням сучасноого спецодягу є, по – перше, 
світлоповертаюча індикація, яка присутня практично на всіх моделях одягу, 
призначених для експлуатації поза приміщеннями. А по-друге, спецодяг, 
призначений для експлуатації у вологих умовах, виконаний із спеціальної 
прогумованої тканини. Всі шви в такому одязі герметизуються спеціальної 
прогумованою стрічкою. Отже, при виробництві такої одягу 
використовується спеціальний вид ниток, стійких до впливу вологи. 

Так само інноваційним рішенням для спецодягу нового покоління 
розробляється антистатична тканина «Фантом». Зовнішній вигляд 
складається з клітинної структури тканини, яка не видно, а захист продовжує 
працювати протягом всього строку служби виробу. Така тканина володіє 
антистатичним міцним металізованим волокном, що захищає від механічних 
пошкоджень, максимально стійка до розривів і стирання, і при 
нагромадженні статичної електрики, повністю виключає утворення іскри, 
забезпечує комплексний захист від води, масла і т. д.  

Найбільш перспективним і потужним інноваційним рішенням в 
текстильній промисловості вважається застосування технології обробки 
вовняного волокна з допомогою електророзрядної нелінійної кавітації. Метод 
полягає в тому, що для отримання високої якості матеріалу необхідно 
використовувати процес двохстадійної технології промивання вовни, який 
передбачає попереднє очищення вовни від мінеральних, органічних 
забруднень та плівки жирових забруднень на поверхні волокна[3, с.24].  

Слід зазначити, що в текстильній промисловості значне місце серед 
екологічно чистих і ультрамодних товарів посідають текстильні матеріали з 
льону, які містять природно-забарвлене лляне волокно, що володіють 
винятковими природними властивостями, високою міцністю, гігієнічністю, 
природного бактерицидністью, екологічністю і натуральністю. При цьому 
обробка лляних матеріалів ферментами дозволяє зберегти в лляному волокні 
лігнін та природні барвники, які відкривають широкі можливості для 
художньо-колористичного оформлення матеріалів, що дозволить найбільш 
повно використовувати льняну сировину і тим самим підвищити 
конкурентоспроможність та продуктивність лляних виробів на вітчизняному 
ринку.  

Виробництво нановолокон є трудомістким та високовартісним 
процесом у зв’язку з проблемою виготовлення нановолокон у промислових 
масштабах, що спричиняє високу вартість готової продукції.  Нанотекстиль 
переважно використовується для пошиття одягу спеціального призначення, 
для експлуатації при екстремальних температурах, спеціалізованого 
спортивного одягу та взуття. Тому пріоритетні напрямки було сформовано з 
урахуванням доступності готової продукції для споживача за рахунок 
часткової модернізації виробництва текстильної продукції. 
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ 

ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 
 

Сучасні ринкові умови характеризуються значною кількістю 
підприємств роздрібної торгівлі. Успіх вітчизняних підприємств роздрібної 
торгівлі залежить від здатності задовольнити споживача. Тому важливим є 
створення асортименту, який буде повністю задовольняти клієнтів-покупців. 
Помилки при виборі товару, незнання його властивостей, характеристик, 
умов зберігання, транспортування, неправильна оцінка якості можуть 
обернутися для підприємця великими втратами та збитками. Через те 
майбутнім підприємцям необхідні основні уявлення про товарознавство 
різних груп товарів. Неправильне формування асортименту впливає на 
товарну пропозицію, споживчий попит і багато інших факторів, від яких 
залежить ефективність господарської діяльності підприємства. 

Дослідженнями певних наукових розробок з питань ефективного 
формування асортиментної політики займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, 
зокрема, І. Ансофф, А.В. Войчак, Є.П. Голубков, О.П. Градов, О.В.  Дубовик, 
Е.М. Забарна,  Ф.  Котлер,  Л.О.  Лігоненко, І.А. Маркіна, А.А. Мазаракі, О.І. 
Марченко, М.А. Окландер та ін. В той же час практика показує, що потрібні 
сучасні наукові дослідження з питань організації асортиментної політики 
підприємства, перш за все її формування в нових умовах господарювання. 

Розглядаючи формування товарного асортименту, необхідно 
розглянути різноманітні трактування його основних понять. Поняття 
«асортимент» у різних наукових джерелах має відмінні інтерпретації, але 
значення при цьому не змінюється. Поруч з поняттям «асортимент» 
використовуються терміни «товарна лінія», «продуктова лінія», «виробнича 
програма», «товарний мікс», які мають майже однакові значення. Ряд вчених 
поняття «асортимент» визначають або дуже широко, - «це сукупність 
товарів, які випускаються фірмою, поділяється на асортиментні групи і 
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асортиментні позиції і характеризується широтою, глибиною і 
співставленням»[1], або більш вузько, - «це сукупність товарів, що може бути 
сформована різними способами» [2].  

Формування асортименту — процес підбору груп, видів і різновидів 
товарів. Формування асортименту здійснюється в усіх ланках товароруху —
від виробництва до роздрібного продажу. У кожній з них асортимент товарів 
різний. Але орієнтиром будь-якого асортименту є торговий асортимент 
магазинів, призначений для задоволення потреб кінцевих споживачів. 

Процес формування асортименту товарів у магазинах складається з 
трьох етапів. На першому етапі встановлюється груповий асортимент 
товарів, чим визначається асортиментний профіль підприємства. Груповий 
асортимент — це перелік товарних груп, включених до номенклатури 
торговельної мережі [1]. Дана робота проводиться на основі маркетингових 
досліджень, які є основою вибору цільового ринку. Не обравши цільовий 
ринок, на якому здійснюватиметься торговельна діяльність, неможливо 
планувати асортимент товарів, технологію роботи магазину, рівень цін, 
засоби реклами і т. ін. Вихідними даними для визначення групового 
асортименту конкретного магазину є чисельність населення, його густота, 
особливості попиту, існуюча матеріально-технічна база, наявність магазинів-
конкурентів, їх розміщення тощо [3]. 

На другому етапі формування асортименту товарів визначається 
структура групового асортименту магазину, тобто встановлюється кількісне 
співвідношення  окремих  груп товарів. Структуру групового асортименту 
встановлюють з урахуванням: типу і розміру магазину; його технічної 
оснащеності; умов товаропостачання; чисельності і складу населення; 
транспортних зв'язків; наявності інших підприємств торгівлі та їх 
спеціалізації [4]. 

На третьому етапі визначають розгорнутий асортимент товарів, тобто 
здійснюють підбір конкретних різновидів товарів у межах кожної товарної 
групи. Керівництво  магазину повинне прийняти рішення про широту 
асортименту, його глибину, якість і ціни товарів, що пропонуються 
покупцям. 

Споживчий попит є основним фактором, який впливає на формування 
асортименту, і направлений на максимальне задоволення попиту населення і 
разом з цим – на активний вплив на попит в сторону його розширення. 
Формування асортименту і споживчий попит в своєму розвитку 
взаємозв’язані. При формуванні асортименту продовольчих товарів, 
враховуються деякі особливості попиту на продукти харчування. Споживач 
звикає до конкретних видів продукції, тому важливо досягнути стабільності в 
формуванні асортименту таких товарів, забезпечуючи їх безперебійний 
продаж. Також враховується фактор взаємної заміни. У випадку відсутності у 
продажі потрібного товару покупець, як правило, не відкладає покупку, а 
буде шукати йому заміну [2]. 
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Асортиментна політика підприємства передбачає формування 
товарного асортименту, який якнайкраще підходить для роботи на обраному 
ринку та забезпечує економічну ефективність діяльності підприємства. 
Асортиментна політика встановлює зв’язок між вимогами ринку, з одного 
боку, та намірами і можливостями підприємства – з другого. Для здійснення 
успішної діяльності на ринку необхідна ретельно розроблена та добре 
обміркована товарна політика. Це пов’язано з тим, що товар служить 
ефективним засобом впливу на ринок, головною турботою підприємства та 
джерелом отримання прибутку. 
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Торгівля – основна організаційна та технологічна ланка, через яку 
надходять товари до споживачів. Від її стану залежить рівень торговельного 
обслуговування населення. Для найбільш повного задоволення попиту 
потенційних споживачів, зростання оборотності засобів та зниження витрат 
торговельні підприємства повинні велику увагу приділяти управлінню 
асортиментом товарів. 

В науковій літературі існує багато визначень змісту поняття "товарний 
асортимент". Так, за визначенням А.Виноградської "товарний асортимент – 
це асортимент товарів представлений у торгівельній мережі"[2]. 

Традиційно формування асортименту в торговельних підприємствах 
складається з таких етапів:  



164 

− визначення групового асортименту товарів на основі 
маркетингових досліджень ринку;  

− визначення структури групового асортименту по кожній групі, 
враховуючи розміщення та потужність підприємства;  

− визначення розгорнутого асортименту в межах кожної групи [4]. 
Основними факторами формування торговельного асортименту є: 

− Попит споживачів; 
− Можливості виробників і постачальників; 
− Канали товароруху та збуту; 
− Тип магазину; 
− Спеціалізація підприємства торгівлі; 
− Матеріально-технічні можливості торговельного підприємства; 
− Рівень цін на товари; 
− Методи продажу товарів; 
− Стабільність [2]. 

Формування асортименту продукції підприємства ґрунтується на 
реалізації асортиментної концепції, яка обумовлює визначення раціональної 
структури пропонуємої продукції на ринку, і яка найбільш повно задовольняє 
різноманітний попит споживачів в умовах ефективного використання всіх 
видів ресурсів підприємства. Асортиментна концепція також впливає на 
вибір системи заходів, що спрямовані на створення оптимальної 
конкурентоспроможної моделі асортименту продукції. 
Поняття оптимального товарного асортименту можна розглядати як з боку 
споживача, так і з боку виробника (рис.1). 

Оптимальний асортимент переважно містить товари, що перебувають на 
різних стадіях життєвого циклу товару: стратегічні товари (фаза 
впровадження), найприбутковіші (фаза росту), підтримуючі (фаза зрілості), 
тактичні (для стимулювання продажів новинок), заплановані для зняття з 
виробництва (фаза спаду) [1]. 

 

 
Рис. 1. Оптимальний асортимент 
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 Для визначення оптимального товарного асортименту, розглянемо 
деякі найпоширеніші методи, за допомогою яких визначають оптимальну 
структуру асортименту. 

1. АВС аналіз. Головна ідея цього методу полягає в принципі Парето: 
«за більшість можливих результатів відповідає відносно невелике число 
причин». Або так: «20% відсотків всіх товарів дають 80% обороту». 
За допомогою цього аналізу продукція розбивається на групи за ступенем 
впливу на загальний результат. Критерії для угруповання можуть бути 
різними: величина виручки, обсяг продажів і т.д. Таким чином, виділяється 
група «А» (позиції, сума часток яких, становить перші 50% від загальної 
суми параметрів), групу «B» (товари, сума часток яких становить від 50 до 80 
від загальної суми параметрів) і групу «C» (решта товари, сума часток яких 
становить від 80% до 100% від загальної суми параметрів) [3]. 

2. Матриця BCG. Матриця BCG найбільш відома з концепцій з 
планування портфеля. При побудові, по осі Х позначається частка в обсязі 
продажів компанії за певний період. По осі Y позначається темпи зростання 
продажів продукту по відношенню до попереднього періоду. Це відношення 
обсягу продажів даного продукту за поточний період до обсягу продажів 
цього ж продукту за попередній період. Точка розділу товарів за темпами 
зростання - середній темп зростання всіх продуктів компанії за оцінюваний 
період. Розмір точки, за допомогою якої позначають товар, означає або обсяг 
продажів даного товару, або прибуток від його продажу. Чим більше точка, 
тим, відповідно більше прибуток [3]. 

За результатами побудови матриці BCG виділяються чотири групи 
товарів: «зірки», «дійні корови», «дикі кішки», «собаки». 
Дані матриці пропонують наступний набір стратегічних рішень: 
- «зірки» - оберігати і зміцнювати; 
- по можливості позбавлятися від «собак», якщо немає вагомих причин для 
того, щоб їх зберегти; 
- для «дійних корів» необхідний жорсткий контроль і перерозподіл надлишку 
прибутку між новими перспективними проектами; 
- «дикі кішки» підлягають спеціальному вивченню, метою якого є відповідь 
на питання: чи зможуть вони за певних умов (інвестиції) перетворитися в 
«зірки» [3]. 

 
Рис.2. Матриця BCG 
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3. McKinsey Matrix. Матриця McKinsey більш просунута, ніж BCG 
Matrix (Матриця BCG) в 3 аспектах. Привабливість ринку (галузі) 
використовується як параметр привабливості галузі, замість зростання ринку. 
Привабливість ринку включає більше чинників, які визначають 
привабливість галузі/ринку, ніж тільки темпи зростання ринку. 

Отже, можна зробити висновок, що  рішення про товар є найбільш 
важливими в рамках діяльності підприємства. Оптимальний товарний  
асортимент  є  індивідуальним  для  кожного  окремого  підприємства  і 
залежить  від  ринків  збуту,  попиту,  виробничих,  фінансових  та  інших  
ресурсів.  Здебільшого  він складається  з  виробів, що мають  попит  і  
успішно  реалізуються  на  ринку.  
Визначення оптимального набору товарів здійснюється за допомогою низки 
методів, наприклад, за допомогою матриць BCG, McKinsey або АВС аналізу. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ 
НАТУРАЛЬНИХ ШКІР 

 
Серед матеріалів, які використовуються у виробництві взуття, одягу, 

галантерейних і рукавичних виробів, найбільш цінним являється натуральна 
шкіра, яка володіє поліпшеними споживчими властивостями. Натуральна шкіра 
за гігієнічними, естетичними, технологічними властивостями і надійністю є 
основним матеріалом, який застосовують у взуттєвому виробництві. Вона 
еластична, має приємний гриф, високу паропроникність, гігроскопічність, стійка 
до старіння, багаторазових згинів, дії поту, бруду й пилу, їй можна надавати 
різних кольорів. Але технологія виробництва натуральних шкір є небезпечною 
для здоров’я людини та навколишнього середовища.  

Актуальність теми полягає в тому, щоб визначити шляхи забезпечення 
безпечності натуральних шкір для виробництва шкіряних товарів та провести 
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дослідження та аналіз показників екологічної безпечності матеріалів, які 
використовуються при виготовленні взуття на основі первинної та вторинної 
сировини за допомогою фізико-хімічних методів. 

Над розробкою екологічно безпечних технологій виробництва шкір 
широкого асортименту на основі вітчизняних хімічних матеріалів працювали 
такі українські вчені як Охмат О.А., Данилкович А.Г., Ліщук В.І. та інші. 

Значна частина шкіряних матеріалів, що використовуються у 
виробництві взуття, головних уборів, рукавичок та ремінців для годинників, 
при експлуатації безпосередньо або через проміжний шар контактують з 
поверхнею тіла людини. 

В зв’язку з цим шкіряні матеріали повинні бути безпечними для 
здоров’я людини і не створювати небезпеку функціонуванню організму, 
особливо при ходьбі, активному русі або в широкому температурному 
інтервалі. Враховуючи, що вітчизняне шкіряне виробництво спрямоване, 
переважно, на випуск шкір для верху взуття (майже 90% загального обсягу), 
формування показників безпечності таких натуральних шкір є актуальним 
питанням сучасної шкіряної галузі.  

Безпечність виробів визначається не тільки етапом експлуатації, але й 
етапами виробництва та утилізації [1]. Під час виробництва натуральних 
шкір формуються такі види безпечності як хімічна, біологічна та фізична. А 
вже широке застосування шкір обумовлюється їхніми специфічними фізико-
механічними та фізико-хімічними властивостями. Наявність 
високорозвиненої сорбційної поверхні та пор різних розмірів, що є 
характерною особливістю колагенової структури, як основи натуральних 
шкір, обумовлює їх високі гігієнічні, деформаційні міцності та інші 
характеристики. 

Враховуючи особливості технологічного процесу переробки шкіряної 
сировини та виробництва шкір для верху взуття, досягнення основних 
фізико-механічних властивостей відбувається шляхом впливу на 
перетворення капілярно-пористої структури колагену різнофункціональними 
хімічними матеріалами, в тому числі шкідливих для людини і навколишнього 
середовища. На сьогодні найбільший рівень екологічної небезпеки 
створюють сполуки хрому, які використовують для дублення шкір. [3] Окрім 
цих сполук є ще такі хімічні матеріали як солі, барвники, леткі органічні 
розчинники, поверхнево-активні речовини тощо. [2] Значна частина сполук 
хімічно зв’язується з колагеном дерми, залишається в структурі шкіри і при 
безпосередньому контакті з тілом людини під впливом поту, тепла, парів 
вологи може негативно впливати на організм людини та створювати 
небезпеку його здоров’ю. Незв’язані хімічні сполуки залишаються у 
відпрацьованих робочих рідинах і формують комплекс різноманітних 
забруднюючих речовин у стічних водах шкіряних підприємств.  

Аналіз статистичних даних свідчить, що шкіряна промисловість щорічно 
використовує 65 тис.тон сполук хрому. За даними BLMRA (British Leather 
Manufacturers' Research Association) з цієї кількості тільки 20 тис.тон 



168 

переходить у готові шкіри, інша частина – це відходи, серед яких 25 тис. тон 
зливається з відпрацьованими рідинами. Потрапляючи після очищення у 
природні води, сполуки хрому викликають незворотні зміни в організмах 
тварин та рослин, що в подальшому впливають на біосферу та людину. В 
екологічному стандарті ЕКО-ТЕХ-100 допустимий вміст сполук хрому в 
текстильних виробах, що контактують зі шкірою людини, не повинно 
перевищувати 2,0 мг/кг (для дитячих товарів – 1,0 мг/кг), а в хромовій шкірі, 
за традиційною технологією, вміст сполук хрому складає 7,3 мг/кг. Токсична 
дія сполук хрому може проявлятись у різноманітних алергічних реакціях, 
погіршенні обміну речовин, серцево-судинних функцій, змін складу печінки, 
нирок тощо. [3] 

Зазначене також свідчить, що найбільший негативний вплив на 
навколишнє середовище та людину як під час виробництва, так і під час 
експлуатації обумовлений саме хімічною небезпекою.  

Однак, на відміну від текстильних виробів, на сьогоднішній день не 
існує нормативної і технічної документації, яка б регулювала вимоги до 
безпечності натуральних шкір різного цільового призначення.  

Рішення проблеми формування безпечності натуральних шкір на етапі 
виробництва може бути забезпечене декількома шляхами, а саме:  

– застосування під час виробництва шкір екологічно безпечних 
матеріалів;  

– повне або часткове виключення шкідливих матеріалів;  
– впровадження ресурсозбережних та екологічно орієнтованих 

технологій [4,5,6].  
У виробництві шкір для формування безпечності шкіряних матеріалів, 

перспективним напрямом є введення нових композиційних матеріалів на 
основі високодисперсного мінералу, що має назву монтморилоніт.[7]  Його 
необмежена кількість в Україні, дешевизна та простота у використанні може 
розширити сировинну базу матеріалів для виробництва шкір з широким 
спектром технологічних властивостей. Здатність дисперсій монтморилоніту 
до модифікації дає змогу отримати екологічно чисті сполуки для фіксації 
структури дерми та регулювати формування властивостей шкір для верху 
взуття. 

Такі підходи дозволяють сформувати та запровадити принципи 
виробництва шкір підвищеного рівня безпечності зі збереженою якістю.  

Отже, формування сучасних підходів щодо забезпечення безпечності 
натуральних шкір є актуальною задачею. 
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КОЛОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ  
ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 
Рівень розвитку інфраструктури аграрного комплексу України 

визначається рівнем соціально-економічного розвитку в країні, оскільки 
аграрний сектор при його формуванні на основі застосування новітніх 
інноваційних та інформаційних технологій може стати одним з основних 
прибуткових напрямків економіки країни. 

Наша країна має великі аграрні та технічні ресурси для вирощування та 
переробки рослинної сировини, для виробництва продуктів харчування 
якість яких буде конкурувати на світовому ринку. В роздрібній торгівлі 
споживач обирає товари харчування за двома основними ознаками: якість 
(зовнішній вигляд) та ціна. Якщо ціноутворення виробників залежить від 
затрат на виробництво та законодавчої бази держави, то на якість готової 
продукції, а саме на зовнішній вигляд виробник прив’язаний до технологій 
виробництва: температурні режими, час обробки та ін. 

Аналіз літературних джерел показав, що колірне сприйняття відноситься 
до одного з фундаментальних явищ, за допомогою яких ми усвідомлюємо 
предмети, що знаходяться навколо нас. Під час вибору продукту споживачі 
керуються головним чином зоровою оцінкою. 



170 

Колір отриманого продукту, в свою чергу залежить від наступних 
чинників:  

– вихідного кольору сировини та інгредієнтів, що входять до складу 
продукту;  

– технологічних параметрів під час переробки рослинної сировини;  
– додавання харчових добавок, що мають протекторну дію до кольору;  
– штучних або природних барвників. 
В залежності від вигляду, стану продукту, а також вмісту барвних 

речовин колір характеризується такими поняттями: основний тон, 
насиченість, інтенсивність, відтінок, чистота, яскравість, домінуюча довжина 
хвилі. 

Основний спосіб визначення кольору за допомогою інструментального 
методу полягає у розкладанні світлового потоку на спектральні компоненти і 
вимірюванні кожного компонента окремо, тобто отримання спектральних 
характеристик обраного об’єкта дослідження – спектрального коефіцієнта 
пропускання для прозорих і спектрального коефіцієнта відбиття для 
непрозорих зразків – у діапазоні видимого спектру. 

По характеру вмісту барвних речовини продукти рослинного 
походження діляться на три основні групи: хлорофіловмістні, 
каротиноїдовмістні, антоціанивмістні. Щоб виявити залежність якості 
(органолептичних показників) готових продуктів, ми провели низку дослідів 
з різними групами рослинної сировини, а саме сушіння під дією механічних 
коливань. 

Використання низькочастотних коливань у процесі сушіння, а саме 
створення віброкиплячого шару, сприяє інтенсифікації процесу сушіння 
дисперсних матеріалів, розчинів і суспензій за рахунок поліпшення умов 
теплообміну між теплоносієм і продуктом, а саме сприяє оновленню 
масообмінної поверхні контакту фаз. 

Низькочастотні коливання діють на дисперсну систему, примушуючи 
частки втрачати контакт з вібруючими робочими органами переходячи у стан 
віброкипіння. Також у процесі віброкипіння частки зменшуються, що 
підсилює циркуляцію та процес тепломасообміну. Відбувається розрихлення 
шару, що зменшує щільність середовища це є результатом дії на частки 
змушених сил, що перевершують сили їх тяжіння.  

Таким чином, застосування вібрації в процесі сушіння дозволяє 
інтенсифікувати масообміну за рахунок створення киплячого шару на 
поверхні продукту. Аналіз проведених досліджень довів перевагу даної 
методики сушки продуктів рослинного походження. Досліджені параметри 
обробки рослинної сировини дозволяють значно підвищите органолептичні 
показники кінцевого продукту, а саме сприяють збереженню кольору 
вихідної сировини, не залежно від характеру вмісту барвних речовин. 
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РОЛЬ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ, ЇХ СТРУКТУРА ТА ЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

 
У сучасних умовах відбувається активний розвиток сфери послуг, у 

тому числі й побутового обслуговування. Побутові послуги, маючи 
властивості конкретності та специфічності, є благами індивідуального 
користування і можуть, як і звичайний товар, купуватись і продаватись. Тим 
не менше, вони мають унікальні споживні характеристики, які дають 
можливість отримати внутрішній ефект, що проявляється у відчутті 
задоволення людини у певних благах, і на цій основі зовнішнього ефекту, що 
відображається у підвищенні благополуччя населення. У зв'язку з цим, 
побутові послуги розглядаються як соціально вагомі змішані блага, що 
мають певні властивості благ суспільного надбання. 

Роль і значення побутових послуг активно зростає, зміцнюється їх 
позиція на світовому ринку, в тому числі і на вітчизняному. На ринку 
України присутні всі тенденції того, що в найближчі роки «сервісна 
революція» яскраво проявиться й у нас. Тому актуальним є вивчення 
тенденцій, особливостей розвитку ринку побутових послуг України, 
формування принципів і задач з регулювання процесу розвитку побутового 
обслуговування. 

Питаннями розвитку сфери послуг, й тому числі і сфери побутового 
обслуговування, займались провідні вчені: Є. Агабабьян, З. Бжезінський,     
Д. Белл, В. Медведєв, Р.Г. Рассел, В. Рутгайзер, Б. Рендер, Р. Мердик,           
Л. Тикоцький, Г. Тюнен, В. Юхименко, Ф. Хайєк та ін. Серед вітчизняних 
науковців варто відзначити тих, які головну увагу в наукових працях приділи 
саме дослідженню розвитку ринку послуг в Україні: Б.М. Данилишин,      
Л.С. Співак, В.І. Куценко, О.В. Песоцьку, Л.П. Хмелевську та ін. 

Основним товаром у сфері побутового обслуговування є побутова 
послуга, що формує основу для визначення його сутності. В науковій 
літературі зустрічається дуже багато понять визначення «побутові послуги», 
запропонованих науковцями. Так, В.В. Апопій, І.І. Олексин побутову 
послугу називають «особливою споживчою якістю, яка задовольняє 
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конкретну побутову потребу індивіда, групи та ін». О.В. Песоцька її визначає 
як «вид діяльності суб' єктів підприємницької діяльності, пов' язаний із 
задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального замовлення» 
[1]. 

«Побутове обслуговування населення, - стверджує О.В. Песоцька, -
організована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності пов'язана з 
наданням побутових послуг». Такого твердження дотримується В.Г. Кряжев, 
який дає таке визначення категорії: «До побутового обслуговування 
населення як галузі народного господарства належать підприємства, які 
надають переважно такі види послуг, необхідність яких виходить із сімейно-
побутових потреб».  

Відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України   
№ 974 від 4 червня 1999 року «Правил побутового обслуговування 
населення», усі громадяни володіють однаковими правами на задоволення 
своїх потреб у цій сфері. Надання переваг будь-якому із них, прямі або 
непрямі обмеження у правах є недопустимими. Споживач має право на 
вільний вибір побутових послуг у зручний для нього час з урахуванням 
режиму роботи підприємства побутового обслуговування, яке зобов'язане 
всіляко сприяти споживачеві у задоволенні його потреб. Заборонено 
примушувати споживача до придбання побутових послуг неналежної якості 
або непотрібних йому. Згідно з чинним законодавством, підприємство 
побутового обслуговування, що не виконує або неналежно виконує 
зобов'язання, сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню). 

Неустойка - сума штрафу, яку боржник (виконавець) має сплатити 
кредитору (замовнику) в разі неналежного виконання ним договірних 
зобов'язань або зобов'язань, що випливають із законів. 

Сплата виконавцем неустойки в разі прострочення або іншого 
неналежного виконання зобов'язання не звільняє його від подальшого 
виконання побутової послуги. Проте виконавець не несе відповідальності за 
недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведено, що 
вони виникли з вини споживача. Про відхилення від умов договору та інші 
недоліки в послузі, які не могли бути виявлені за звичайного способу її 
прийняття, споживач зобов'язаний повідомити підприємство побутового 
обслуговування не пізніше 3 діб після їх виявлення. Вимоги замовника 
підлягають задоволенню в разі виявлення недоліків протягом установлених 
договором гарантійного чи інших термінів [3]. 

Для правильного визначення закономірностей і перспектив розвитку та 
задоволення потреб у побутових послугах досить важливою є їх 
класифікація. 

Аналіз такої класифікації дозволить виявити особливості сфери 
побутового обслуговування і розробити рекомендації, які дозволять 
спрямувати її діяльність щодо підвищення рівня задоволення потреб 
населення у побутових послугах. Але перш, ніж дати таку класифікацію, 
необхідно паралельно розглянути перелік побутових послуг, що надаються 
населенню. 
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Найбільша та найширша класифікація побутових послуг показана в 
галузевому класифікаторі ГК 201-01-2001 «Класифікація послуг і продукції у 
сфері побутового обслуговування» на основі їх однорідності з урахуванням 
кодів Державних класифікаторів України ДК 009-96 «Класифікація видів 
економічної діяльності» та ДК 016-97 «Державний класифікатор продукції і 
послуг», що розроблений в 2001 році, де класифікація побутових послуг 
подана по 25 групах, які, в свою чергу, включають поділ на підгрупи. 

Виходячи з економічної неоднорідності і відношення до створення 
національного доходу, побутові послуги поділяються на матеріальні 
(виробничі) і нематеріальні (невиробничі). 

Підтримуючи класифікацію побутових послуг на матеріальні та 
нематеріальні, Н.В. Гуков та З.І. Тангібердієва класифікують побутові 
послуги на три групи: 

- послуги, які пов'язані із створенням нових споживчих вартостей 
(пошиття одягу, взуття, виготовлення меблів тощо); 

- послуги, які спрямовані на підтримання стану споживчих вартостей 
(ремонт одягу, взуття, побутової техніки тощо); 

- послуги, які не пов'язані із створенням або підтримкою споживчих 
вартостей (перукарні, бані, сауни тощо) [2]. 

Отже, роль і значення побутових послуг активно зростає, зміцнюється їх 
позиція на світовому ринку, в тому числі і на вітчизняному. Тому актуальним 
є вивчати тенденції, особливості розвитку ринку побутових послуг України, 
формувати принципи і задачі з регулювання процесу розвитку побутового 
обслуговування. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ 
 

Під найменуванням «ціна» існує безліч її видів, що різняться між собою 
призначенням, галуззю застосування, способом формування, тому дати 
загальне, єдине визначення поняттю «ціна» складно. Ринок і ціна – категорії, 
які обумовлені товарним виробництвом. При цьому первинним є ринок. Це 
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пояснюється тим, що при товарному виробництві економічні відносини 
проявляються головним чином через ринок. Саме ринок є основною формою 
виявлення товарно-грошових відносин і вартісних категорій. У ринковому 
господарстві важливу роль відіграє закон вартості, який реалізується через 
механізми ціноутворення, збалансованості попиту і пропозиції. Він є одним 
із регуляторів суспільного виробництва, який допомагає «переливу» ресурсів 
з одного сектора економіки до іншого і всередині окремих секторів під дією 
товарно-грошових відносин [2]. 

Залежно від ряду економічних ознак всі ціни класифікуються за видами і 
різновидами. 

Першим і найважливішим ознакою класифікації цін є їх диференціація 
відповідно до обслуговуваної сфери товарного обігу. За цією ознакою ціни 
поділяються на такі основні види [3]: 

– оптові ціни на продукцію промисловості; 
– ціни на будівельну продукцію; 
– закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію; 
–тарифи вантажного і пасажирського транспорту; 
– роздрібні ціни; 
– тарифи на комунальні та побутові послуги, що надаються населенню; 
– ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний оборот (експортні та 

імпортні ціни). 
Процес встановлення ціни складається із шести етапів [4]: 
1. Постановка завдань ціноутворення. 
2. Визначення попиту. 
3. Оцінка витрат. 
4. Аналіз цін і товарів конкурентів. 
5. Вибір методу ціноутворення. 
6. Встановлення кінцевої ціни. 
Обсяг пропозиції – це та кількість товару, яку продавець бажає продати 

за даних умов. Обсяг пропозиції змінюється тільки при зміні ціни. 
Ефективність цього закону більше проявляється на олігопольному та 
монопольному ринках. Мета підприємства, яке здійснює свою діяльність на 
цих типах ринків – максимізація прибутку.  

Методи розрахунку цін різноманітні і тому повинні відповідати 
основній стратегії цінової політики підприємства. Це такі методи, як: 
1. Затратні методи, які містять: метод «витрати плюс», метод 
«мінімальних витрат», метод ціноутворення з підвищенням ціни за 

допомогою надбавки, метод цільового ціноутворення. 
2. Метод визначення ціни з орієнтацією на попит. 
3. Метод визначення ціни продажу на основі аналізу максимальних 
збитків і прибутків. 
4. Метод визначення ціни орієнтацією на конкуренцію. 
5. Ціноутворення на основі прайсингів параметричної низки товарів та 
багато інших методівПри виборі цінової стратегії підприємство повинно 
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виявити і проаналізувати всі фактори, які можуть вплинути на ціни. Таких 
факторів досить багато, більшою мірою це чинники, які контрольовані 
підприємством. Одні з них сприяють зниженню цін, інші викликають 
зростання останніх (рис. 1). 

  
Рис. 1. Фактори, які впливають на рівень та динаміку цін [2] 

У країнах з ринковою економікою ціни є об’єктом постійної уваги і 
регулювання зі сторони держави. Впливаючи на ціни, вона домагається 
здійснення певної кон’юнктури і структурної політики, приборкання та 
стримання інфляції, посилення конкурентоспроможності на міжнародному 
ринку. Державне регулювання цін носить законодавчий, адміністративний і 
судовий характер і здійснюється відповідними органами. Державний влив на 
ціни та тарифи в економічно розвинутих країнах здійснюється переважно 
неадміністративними ринковими методами. Це – квотування, ліцензування, 
внутрішньо- та зовнішньоторгілельні обмеження. У кризові періоди – це 
єдино діючий метод і спосіб стабілізації економічної ситуації, що періодично 
і регулярно підтверджується, зокрема, вітчизняним досвідом. Україні 
потрібно запозичувати досвід розвинутих країн Західної Європи, які постійно 
проводять політику підтримки цін і доходів товаровиробників відстаючих 
галузей. Цим самим вони гарантують продовольчу безпеку і вирішують 
питання соціального захисту населення [1]. 

Отже, в умовах ринку основна увага підприємств повинна бути звернена 
на виявлення та оцінку факторів попиту. Споживачі значною мірою 
впливають на прийняття підприємством рішень щодо ціноутворення. 
Необхідно враховувати вплив законів попиту та пропозиції і цінової 
еластичності, а також неоднакову реакцію покупців різних сегментів ринку 
на ціну. Прийняття рішень щодо ціни пов’язано також з оцінкою 
споживачами взаємозв’язку між ціною та якістю. Унаслідок того, що 
більшість споживачів вважають ціну показником якості, підприємство 
повинно забезпечити відповідність між ціною та якістю товару. 
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За останній роки суттєво змінилася динаміка розвитку борошняних 

кондитерських виробів. Розробка нових рецептур ведеться за трьома 
напрямками: виробництво виробів без цукру за рахунок використання нових 
наповнювачів і підсолоджувачів; випуск виробів функціонального 
призначення з використанням харчових волокон; використання в рецептурах 
печива вітамінів, мінеральних речовин антиоксидантів, трав’яних екстрактів 
природнього походження [1]. 
 При розробці нових рецептур печива широко використовують сахарозу 
в емульсіях,які можна розглядати як складні багатокомпонентні розчинники. 
Емульсію готують з водоростей, порошку маринаду альгінату кальцію, 
пектину, мікрокристалічної целюлози, які містять значну кількість сухих 
речовин і суттєво впливають на реологічні властивості тіста [2]. 
 Плоди та ягоди – джерело біологічно активних речовин, вітамінів, 
мікро- і мікроелементів. Науковці запропонували абрикосові та яблучні 
порошки, одержані мікрохвильовим сушінням [3]. 
 У виробництві печива з підвищеним вмістом харчових волокон 
додають препарат «Вітацель WF-200». Вміст харчових волокон в готовому 
здобному печиві зростає в 19 разів, а задоволення добової потреби людини 
збільшується з 0,27 до 4,6%[3]. 
 Для підвищення біологічної цінності здобного печива частину 
пшеничного борошна заміняли борошном з насінням льону. Насіння льону 
володіє приємним запахом і смаком, легко подрібнюється і розмелюється, 
добре змішується в однорідну масу. Борошно, одержане з насіння льону є 
цінною сировиною, яка збагачує вироби вітамінами, поліпшує 
жирнокислотний   склад виробів смак і аромат печива. 
 Порошок листя кропиви і лецитин є перспективним інгредієнтом для 
виробництва борошняних кондитерських виробів. Порошок листя кропиви 
збагачує мінеральний і вітамінний склад здобного печива, володіє 
антиоксидантними властивостям. Внесення лецитину поліпшує реологічні 
властивості тіста, дозволяє створити печиво кращої якості. Вплив лецитину 
на показники якості печива залежить від багатьох факторів: ступеня 
гідрофільності лецитину,  кількості і способу внесення в тісто, наявності 
додаткового емульгатора в рецептурі, рецептури і способу виготовлення 
виробів. 

В експериментальні зразки здобного печива вносили різну 
концентрацію борошна з насіння льону, порошку з листя кропиви і лецитин. 
Контрольний виготовляли без добавок. Органолептичні показники якості 
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здобного печива визначали за 5-баловою системою. Внесені добавки не 
погіршили органолептичних показників, за винятком зразка №1, де порошок 
кропиви суттєво змінив колір. 

Таблиця 1 
Результати балової оцінки якості експериментальних зразків печива 
Показники  Зразки 

контрольний №1 №2 №3 
Форма  4,0 3,9 3,9 4,0 

Поверхня 4,0 4,0 3,9 4,2 
Колір 4,3 3,6 4,0 4,1 

Смак і запах 4,4 4,4 5,0 5,0 
Вид на зламі 4,0 4,0 4,8 4,9 
Всього,балів 20,7 19,8 21,5 22,2 

 
Експериментальні види  печива №2 і №3 отримали вищу балову оцінку, 

ніж контрольний зразок. Найбільшу суму балів набрав зразок №3, де 
використали  борошно з насіння льону і лецитин. 
 За результатами проведених досліджень розроблені рецептури на 
здобне печиво. Внесення 10% борошна з насіння льону і лецитину дозволяє 
одержати вироби високої якості. 
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У сучасному світі завоювання і утримування стійких конкурентних 
позицій підприємств можливе лише за умов здійснення перманентних-
технологічних інновацій. Технологія в широкому розумінні – це науково-
технічні методи досягнення практичних цілей. З одного боку, технологія є 
засобом впливу на зміну умов виробництва і торгівлі товарами, що 
виробляються за її допомогою, а з іншого – вона сама є предметом розробки і 
торгівлі [4]. 

Комерціалізація технологій включає трансфер технологій як метод 
прискореного перманентного руху нових технологічних знань з науково-
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дослідної сфери у виробничу. Трансфер технологій являється системою 
організаційних, правових, інформаційних та фінансових рішень, спрямованих 
на просування інноваційних засобів виробництва продуктів і інформації від 
розробника (власника) до ринку. Міжнародний трансфер технологій став 
однією з найприбутковіших статей експорту передових країн світу. 

В даний час в передових країнах світу створено декілька потужних 
національних систем трансферу, які формують міжнародний ринок 
інноваційних технологій. Однак в Україні ще не створено чіткої системи 
трансферу технологій як невід’ємної складової інноваційного процесу. Дана 
проблема в Україні вирішується переважно малими підприємствами 
самостійно так як відсутній організаційно-економічний механізм трансферу 
технологій для забезпечення інноваційного розвитку взагалі [3]. 

Необхідною умовою для здійснення трансферу технології 
підприємством являється вивчення ринку різними методами: рекламою про 
ефективність і галузь застосування без детального розкриття суті 
інноваційної технології. Інформація про інноваційну технологію дається в 
газетах, радіо, на телебаченні, конференціях, виставках, конкурсах, наукових 
публікаціях, Інтернет.  

Прикладом такої інформації є патент №47084 на корисну модель (прес 
для віджиму олії з ядра горіха грецького [2]. З метою вироблення якісних 
функціональних продуктів з горіха грецького на малому підприємстві «Їжа 
богатирів» було створено прес, який забезпечує швидке і зручне віджимання 
олії з ядра горіха грецького при температурі не більше 40-45°, відповідає 
вимогам до санітарії та безпеки, мінімізує втрати олії в процесі пресування. 
Крім того технологія виготовлення олії забезпечує подальше використання 
віджатого ядра горіха (жмиху) для виготовлення високої якості горіхового 
борошна, що містить важливу для організму людини амінокислотну аргінін. 
Виготовлений прес показав можливість створення різних моделей різної 
продуктивності для задоволення побажань споживачів та перспективу їх 
серійного виробництва (Таблиця 1).  

Таблиця 1 
Асортимент пресів для виробництва олії та борошна з горіха 

грецького 
№ п/п Назва моделі Модель Продуктивність 

л/год 
1 Кухонний міні прес П 1К 0,5 
2 Ручний прес для малого 

бізнеса 
П 2М 1,0 

3 Прес з гідроприводом для 
виробництва олії з горіхів. 

ПГД 2,0 

4 Прес механізований з 
електроприводом для 
виробництва олії з горіхів 

П Е 10,0 

5 Прес автомат промисловий 
для вироб-ництва олії з 
горіхів 

П 1А 20,0 
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На основі створеного обладнання і технології розроблено більше 
десяти інноваційних функціональних продуктів з грецьких горіхів, частина з 
яких відома в Україні і успішно експортувалась у ближнє зарубіжжя. 
Трансфер даної інноваційної технології сприяє створенню нової підгалузі 
олійно-жирової промисловості України [2] та експорту інноваційної 
продукції.  

Здійснення трансферу технологій та вихід малого підприємства на 
міжнародний ринок сучасних технологій можна здійснити з використанням 
франчайзингу як форми розділено-сумісних відносин. В даний час 
використання франчайзингу регулюється Цивільним кодексом України 
(глави 36 і 76 «Комерційна концепція»). Предметом договору комерційної 
концепції можуть бути виключно права на об’єкти інтелектуальної власності 
(інноваційні технології, товари, послуги) [1].  

Дослідження свідчать про те, що франчайзинг в Україні розвивається і 
фірми, які працюють за цією системою, успішно просуваються на ринку 
технологій, товарів і послуг. 
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На сьогоднішній день функціонуючі в соціально-економічному 
середовищі підприємства потребують постійного впровадження інновацій, 
що забезпечать їх ефективність та конкурентоспроможність в ринкових 
умовах. Використання інноваційного маркетингу може стати інструментом 
реалізації нововведень на підприємстві, що призведе до формування 
оптимального портфеля продукції підприємства і ефективного використання 
його потенціалу з випуском високоякісної продукції при мінімально 
можливих витратах. 

Розглядаючи поняття «інноваційний маркетинг», можна визначити його 
як єдність стратегій, філософії бізнесу, функцій і процедур управління 
підприємством [4].  

Отже маркетинг інновацій являє собою комплексне використання 
принципів і методів маркетингу з метою створення на підприємствах 
необхідних умов для пошуку продуктивних змін, їх здійснення, поширення й 
комерціалізації [3, 4]. 

Суть інноваційного маркетингу може бути визначена як систематична 
активність щодо розробки і просування на ринку нових товарів, послуг та 
технологій для задоволення потреб і запитів споживачів  у більш ефективний, 
ніж у конкурентів, спосіб на основі підвищення потенціалу підприємства, 
пошуку нових напрямів та засобів його використання з метою отримання 
прибутку та забезпечення умов тривалого виживання й розвитку на ринку. 

Комплекс інноваційного маркетингу включає розробку інноваційної 
стратегії. В основу стратегічних маркетингових досліджень закладається 
аналіз кон'юнктури ринку з наступною розробкою сегментів ринку, 
організацією і формуванням попиту, моделюванням поведінки покупця. 
Відповідно до теорії інноваційного маркетингу процес сприйняття нового 
товару складається з таких етапів [2, 4]:  

1. Первинна поінформованість, якої недостатньо для сприйняття 
пропонованої інновації потенційним споживачем.  

2. Впізнавання товару, коли споживач уже має деяку інформацію, 
виявляє цікавість до новинки і шукає додаткову інформацію про цю новинку. 
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3. Ідентифікація нового товару, в процесі якої потенційний споживач 
зіставляє новинку зі своїми потребами.  

4. Оцінка можливостей використання нововведення. Споживач приймає 
рішення про апробацію нововведення. 

 5. Апробація нововведення споживачем з метою одержання інформації 
про інновацію і про можливість придбання.  

6. Ухвалення (чи не ухвалення) рішення про придбання або інвестування 
в створення нововведення. 

Маркетинг як загальна методологія ринкової діяльності суб'єкта 
господарювання орієнтує його на виявлення, аналіз і врахування чинників, 
що впливають на виробництво продукції – виробів або послуг, а також її 
просування на ринку до споживача, створення й стимулювання попиту. За 
допомогою інноваційного маркетингу підприємства здійснюють пошук свого 
місця на ринку, де вони зможуть максимальною мірою виявити свої 
порівняльні переваги, тобто ведуть активний пошук ринкових можливостей 
для розвитку, а також пошук та формування цільових ринків для їх реалізації. 

Основними завданнями інноваційного маркетингу є: 
1. Аналіз ринкових позицій і визначення можливих напрямків розвитку 

підприємства, прийнятних з погляду зовнішніх умов господарювання 
(ринкових можливостей і загроз) і його наявного потенціалу. 

2. Розроблення на цій основі ідей і задумів нових товарів, які 
користуватимуться попитом у споживачів і будуть ефективними у 
виробництві, збуті й споживанні. 

3. Оцінка ринкових перспектив нових видів продукції (оцінка 
достатності ринкового потенціалу). 

4. Розроблення заходів з формування й стимулювання споживацького 
попиту на нову продукцію (просування інновацій на ринок). 

Інноваційний маркетинг найкращим чином сприяє досягненню цілей 
підприємства та окремих його виконавців, робить організацію 
конкурентоспроможною та ефективною у своїй діяльності за рахунок 
задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним способом, ніж 
конкуренти та отримання прибутку від даного збуту нового товару чи 
технології.  

Головною відмінністю інноваційного маркетингу від маркетингу 
традиційних товарів (послуг, технологій) є те, що в цьому випадку фахівці з 
маркетингу постійно зайняті пошуком нових шляхів задоволення існуючих 
потреб або пошуком нових чи прихованих потреб і відповідно шляхів їх 
задоволення. Інновації в маркетингу за частотою впровадження 
випереджають усі інші інновації. Це пов’язано з тим, що після того, як 
виробники зрозуміли важливість реалізації маркетингу на своїх 
підприємствах, вони почали шукати шляхи якомога кращого задоволення 
потреб споживачів і відповідно використовувати нові методи та інструменти 
маркетингу [1]. 
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Щоб досягти найвищих результатів своєї діяльності підприємство 
повинно активно здійснювати наукові розробки, експериментальні 
дослідження, організацію виробництва інновацій, дослідження ринку, 
налагодження комунікацій, формування цін та розробку інноваційних 
стратегій, підвищення ефективності функціонування, забезпечення умов для 
тривалого укріплення ринкових позицій. 

Підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що інноваційний 
маркетинг відіграє дуже важливу роль в ефективному функціонуванні 
підприємства, адже у всіх існуючих концепціях використовуються певні 
інновації: концепція удосконалення виробництва передбачає удосконалення 
технології виробництва товарів, що може призвести до появи технології-
інновації; концепція удосконалення товару – покращення якості товару, яка 
певною мірою, передбачає появу товарної інновації; концепція інтенсифікації 
комерційних зусиль – вдосконалення комплексу заходів з просування товару 
на ринок, результатом чого можуть бути комунікаційні інновації; концепція 
маркетингу – поява нових потреб (потреб споживачів), які можуть бути 
інноваційними; концепція соціально-етичного маркетингу передбачає 
задоволення ще однієї групи потреб – потреб всього суспільства, тобто, 
можливо, інноваційних потреб. Отже концепція інноваційного маркетингу є 
провідною концепцією на сьогоднішній день, яка допоможе вітчизняним 
підприємствам здійснити прорив в своїй діяльності та перейти на якісно 
новий рівень розвитку. 
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Трансформування системи управління маркетингом машинобудівного 

підприємства є однією з проблем, що недостатньо розглянута в економічній 
літературі. Це підтверджується насамперед тим, що комплекс маркетингу 
розглядають у зарубіжній і вітчизняній літературі суто теоретично. У зв’язку 
з цим постає питання про адаптацію традиційної концепції «4Р» для 
машинобудівного підприємства в сучасних умовах. 

Результати узагальнення вітчизняної і зарубіжної літератури свідчать, 
що концепцію «4Р» ще називають комплексом маркетингу або marketing mix. 
Що стосується машинобудівної продукції, то тут до складу комплексу 
маркетингу необхідно включити п’ятий елемент – управління якістю 
продукції (quality). Введення додаткового елемента «4Р+Q» в комплекс 
маркетингу – «якість продукції» – забезпечує здатність представити даний 
товар на високому рівні та гарантує надійну і довготривалу роботу 
устаткування. Підвищення якості продукції забезпечить можливість 
конкурувати на світовому ринку та отримувати нові замовлення. 

Якість є однією з найважливіших передумов досягнення 
конкурентоспроможності товару, можливості успішного продажу товару на 
конкретному ринку у конкретний час, здатності товару бути виділеним 
споживачами із сукупності інших конкурентних пропозицій. Якісні 
характеристики допомагають підвищити рейтинг товару, під яким розуміють 
міру переваги однієї моделі товару над іншими. Важливою є роль якості у 
формуванні іміджу товару – сформованого і постійно підтримуваного 
стійкого уявлення покупців про престижність товару, якість послуг, 
репутацію торгової марки, фірми та її керівництва. У складі загального 
іміджу може виділятися так званий ефект випромінювання, коли одна зі 
складових іміджу сприймається настільки сильно, що зумовлює ставлення 
споживача загалом. 

Підвищення рівня якості зумовлює трансформацію пробудженої 
популярності продукту у спонтанну, чим полегшує маркетингову діяльність. 
Пробуджена популярність продукту, марки – це ситуація, коли споживач 
може згадати про існування і характеристики відповідного продукту, марки, 
але тільки після певної підказки (наприклад, внаслідок ознайомлення з 
переліком існуючих продуктів, марок). Спонтанна популярність продукту, 
марки – це ситуація, коли споживач добре обізнаний з існуванням і 
характеристиками відповідного продукту, марки і не потребує підказок для 
згадування цієї інформації. 
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Розрізняють поняття параметрів продукції і показників її якості. 
Параметри визначають усі властивості товару, показники якості – лише 
функціонально корисні. Показники продукції, які характеризують її якість, 
поділяються на наступні групи: 

– показники призначення (або функціональні показники) 
характеризують можливість виконання товаром своїх основних функцій (для 
холодильника – це температура у камерах, для ліхтарика – рівень 
освітлювання); 

– показники технологічності характеризують ступінь економічності 
процесу виготовлення виробу, можливість оптимізації витрат матеріалів, 
праці, коштів і часу (трудомісткість, ресурсомісткість, коефіцієнт 
раціонального використання матеріалів); 

– показники транспортабельності характеризують пристосованість 
продукції до транспортування (витрати на транспортування, придатність 
виробів для тарування, вантажно-розвантажувальних операцій); 

– показники надійності характеризують здатність виробу виконувати 
певні функції чи зберігати певні властивості протягом визначеного часу 
(гарантійний термін експлуатації, безвідмовність, довговічність, 
ремонтопридатність, можливість зберігання); 

– показники ергономічності дозволяють дати оцінку пристосованості 
виробу до взаємодії зі споживачем, відображають ступінь урахування у 
виробі фізичних характеристик людини. До цієї групи відносять показники: 
гігієнічні (рівень освітлення, вологості, температури), антропометричні 
(відповідність взуття чи крісла формі тіла людини), фізіологічні 
(відповідність силі людини, можливостям органів чуття), психологічні 
(можливість спокійного сприйняття кольору, звуків); 

– показники естетичності характеризують зовнішній вигляд, дизайн, 
інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції, 
досконалість виробничого виконання, стабільність товарного вигляду, 
відповідність стилю та моді; 

– економічні показники характеризують витрати, пов’язані з 
виробництвом і споживанням товару (собівартість виробництва, витрати 
пального, електроенергії при експлуатації); 

– патентно-правові показники свідчать про рівень патентного захисту і 
патентної чистоти виробу; 

– показники екологічності характеризують наявність і ступінь 
шкідливого впливу виробу на довкілля при його виробництві, експлуатації 
(споживанні), утилізації; 

– показники безпеки свідчать про рівень безпечності використання 
товару (захищеність споживача від впливу хімічних речовин, електричного 
струму, механічних уражень). 

Будь-яке промислове підприємство, яке бажає втриматися на ринку та 
досягти успіху, повинно дотримуватися головних принципів промислового 
маркетингу, серед яких виділяють такі: 
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1) Орієнтація на споживача та оперативне і гнучке реагування 
виробництва та збуту на зміну ринкової кон’юнктури.  

2) Сегментування ринку та власне оптимальне позиціювання на 
ньому, що дає змогу виокремити свого потенційного споживача із загальної 
маси, налагодити з ним тісну взаємовигідну співпрацю і надалі розширювати 
свою клієнтську базу за мінімальних втрат часу і коштів. 

3) Проведення ґрунтовного та безперервного маркетингового 
дослідження ринку, щоб отримати вичерпні дані про конкурентів, 
споживачів, нові потенційні канали збуту продукції, зміни на ринку, 
спричинені діями держави або зрушеннями у світовій економіці тощо. 

4) Орієнтування на довгостроковий результат, яке відображається у 
залученні та впровадженні інновацій як у сфері виробництва продукції, так і 
у сфері її збуту і післяпродажного супроводу. 

Застосування сучасної концепції маркетингу на промисловому 
підприємстві вимагає наявності у фахівців сукупності спеціальних 
різноманітних знань та прикладання істотних зусиль, однак суттєво зменшує 
ймовірність комерційного провалу та дає змогу швидко адаптуватися до 
мінливих умов сучасного ринку. 

Вітчизняним машинобудівним підприємствам потрібно забезпечувати 
виробництво конкурентоздатних машин, відповідних світовим стандартам, і 
вчасно реагувати на зміни умов попиту на ринку. 

Для ефективного управління маркетинговою діяльністю на 
машинобудівному підприємстві потрібно використовувати адаптований 
комплекс маркетингу «4Р+Q» в складі: товару, ціни, методів розповсю-
дження, просування товару та управління якістю продукції. 

Вітчизняним машинобудівним підприємствам необхідно забезпечувати 
високу якість, надійність і конкурентоспроможність устаткування. Зарубіжні 
конкуренти, що випускають аналогічне устаткування, досягли у сфері 
надійності надзвичайно високих показників. За рахунок використання 
високоточних верстатів та інструменту підвищеної якості фірми 
забезпечують досягнення високої точності машин, що, у свою чергу, 
дозволяє отримати вироби високої точності і відмінної якості. 
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 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦУКРУ 

 
Актуальним завданням для країни в умовах постійних економічних 

спадів, нестабільного розвитку економічних процесів та загальнополітичної 
нестабільності є забезпечення населення необхідними продуктами 
харчування та продовольством у цілому. Важливе значення у даному процесі 
належить забезпеченню країни одним з важливих продуктів харчування – 
цукром. Україна має потужний виробничий та ресурсний потенціал, потужні 
трудові ресурси, наявність сприятливих природно-кліматичних умов для 
ефективного ведення аграрного бізнесу. Вітчизняні підприємства, які 
спеціалізуються на виробництві та реалізації цукру, намагаються повність 
задовольнити потреби країни в даному продукті. Проте останніми роками 
розвиток як цукрової галузі, так і буряківництва – провідної галузі сільського 
господарства занепав, що викликало негативні тенденції розвитку як 
аграрного ринку в цілому так і ринку цукру зокрема.  
Тому,маркетинговийаналіз ринку цукру є надзвичайно важливим у діяльності 
як підприємств з виробництва цукру, так і для 
прийняттяобґрунтованихмаркетингових рішень на макрорівні[1]. 

Вагомий внесок у вивчення  проблем розвитку цукрової галузі, зокрема 
аналіз ринку цукру, характеристики та співвідношення попиту та пропозиції 
цукру, досліджували такі вчені, як С.В. Бондар, О.Ю. Грищенко, С.Л. 
Дусановський, М.Я. Дем’яненко, О.С. Заєц, М.Ю. Коденська, І.І. Лукінов, 
В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, С.А. Стасіневич, А.В. Фурса. [1-2] 

Аналізуючи роботу цукрової галузі, можна дійти висновку, що головним 
завданням  в маркетинговому дослідженні ринку цукру  є аналіз 
господарської діяльності виробників цукру, зокрема їх збутової політики на 
внутрішньому і зарубіжному ринках.  

Згідно досліджень проведених у 2016 році визначено, що виробництвом 
цукру в Україні займається 10 підприємств[3], рейтинг яких представлений в 
таблиці 1.  
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Таблиця 1  
Рейтинг найбільших експортерів цукру в Україні, 2016 р. 

Назва підприємства Обсяг експорту,
тис.т

Дохід від реалізації, 
млн.дол

1 ТОВ «Цукорагропром» ВП 
«Глобинський цукровий завод»

81,0 39,7

2 ТОВ «Вінницький комбінат 
хлібопродуктів №2» 

74,3 37,0

3 ТОВ «Радехівський цукор» 39,0 18,6
4 ТОВ «Хмельницьке» ВП 

«Жданівський цукровий завод»
31,6 16,0

5 ТОВ «Новооржицький цукровий 
завод» 

27,9 13,4

6 ПрАТ «Продовольча компанія 
Поділля» 

22,1 10,7

7 ТОВ «Агрофірма ім.Довженка» 
ВП «Яреськівський цукровий 
завод» 

19,9 9,2

8 ПП «Агроекстра» 11,2 5,8
9 ПАТ «Теофіпольський цукровий 

завод» 
11,1 5,8

10 ТОВ «Транс-груп» 9,3 4,3
Розроблено автором згідно джерела [3]. 
 
За даними таблиці видно, що у2016 р. ВП «Глобинський цукровий 

завод» став лідером серед експортерів вітчизняного цукру, відвантаживши 
закордон 81 тис. т цукру на суму 39,7 млн.дол, друге місце посів ТОВ 
«Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» - 74,3 тис. т (37 млн.дол), а третє  
ТОВ «Радехівський цукор» з показником в 39 тис. т (18,6 млн.дол) [2]. 

За даними останніх років Україна не втрачає позиції  лідера з експорту 
цукру, а  поступово нарощує обсяги збуту продукції за кордон [1].За даними 
джерела [4] відбулась суттєва переорієнтація ринків збуту цукру.За 2016 рік 
склався рейтинг країн експортерів цукру, згідно якого перше місце посідає 
Казахстан з обсягом експорту - 30326 тис.дол., друге місце Єгипет - 28710 
тис.дол., а трійку лідерів закриває Грузія, яка за 2016 рік експортувала цукру 
обсягомна 28645 тис.дол. Аналіз наступних торгових показників та долю 
України в експорті показано в таблиці 2.  

Таблиця 2 
Динаміка експорту цукру, тис. т, 2016 р. 

№ Країнаекспортер Розмір 
експорту, 
2016 р., 
тис.дол

Торговий 
баланс, 
2016 р., 
тис.дол

Доля 
України в 
експорті, 
2016 р., %

Ріст знач. 
експорту 
2012-2016 
рр., % 

Ріст знач. 
експорту 
2015-2016 
рр., %

1 Казахстан 30326 30326 15,5 -2,2 1
2 Єгипет 28710 28321 14,7  66667
3 Грузія 28645 28588 14,7 11 290
4 Румунія 14712 14570 7,5 208 37
5 Білорусь 10690 -7816 5,5 -5 13
6 Польща 9843 +985 5 8 59
7 Киргизія 7568 7568 3,9 -12 -74
8 Росія 6156 -11949 3,1 -57 117
9 Молдова 4968 4555 2,5 -2 61
10 Туреччина 4910 2291 2,5 8 3
Розроблено автором за матеріалами [4]. 
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Проаналізувавши ринок цукру України, можна зробити висновок, що всі 
Українські цукрові підприємства мають значний потенціал для нарощення 
обсягів експорту, однак це потребує спільних зусиль на всіх управлінських 
рівнях – державному, галузевому та рівні підприємства. 
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УПАКОВКА ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ  

ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Останнім часом упаковка продукції відіграє все більшу і більшу роль у 
маркетинговій діяльності промислових і торговельних підприємств. 
Упаковка – це оболонка готового продукту, яка одночасно повинна 
виконувати кілька життєво важливих для нього функцій: можливість 
розподілу його вмісту за вагою або кількістю, збереження та зручність 
транспортування продукту, його ідентифікацію, інформаційну функцію, 
зокрема рекламну, тощо.  

Упаковка вже давно виконує не тільки захисну функцію для товару, 
також вона є його обличчям. Чим привабливіше вона виглядає для 
споживача, тим більша ймовірність того, що товар не буде залежуватись на 
полицях магазину Кожен погодиться, що підходячи до полиць в супермаркеті 
якогось певного товару, в першу чергу ми, як покупці, звертаємо свою увагу 
на упаковку. Причому вже тривалий час існує тенденція, що споживач 
здійснює покупку саме завдяки вигляду упаковки, а не товару всередині неї. 
Також це доводять випадки, коли через погану упаковку різко падав попит на 
сам товар. 

Існує ряд певних, основних правил завдяки яким можна зрозуміти, як 
саме повинна виглядати упаковка [1].  
1. Функціональність. При створенні упаковки не варто забувати, що перш 
за все, незважаючи на свій зовнішній вигляд, вона має виконувати свої 
основні функції. Основні функції, які притаманні будь-якій упаковці – 
збереження властивостей товару, зручність при його транспортуванні, 
інформування про товар. Якщо ж на упаковці покупець не зможе знайти 
інформацію про товар, або упаковка не буде достатньо зручною, то якою б 
гарною вона не була, скоріш за все, продукт ніхто не купить.  
2. Внутрішня упаковка. Упаковка буває зовнішньою і внутрішньою. 
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Внутрішня необхідна не тільки для збереження товару. Адже людина, яка 
придбала ваш продукт, хоче бачити його добре упакованим. І чим якісніше 
ви зможете це зробити - тим краще. 
3. Колір. Колір – основний фактор залучення уваги людини до упаковки. І 
це дуже важливий елемент, який необхідно враховувати. Наприклад елітні 
товари обов'язково повинні перебувати в упаковці з суворими, холодними 
кольорами – темно-синій, чорний, сірий, білий. Дитячі товари, навпаки, 
повинні перебувати в яскравих упаковках - рожевих, червоних. 
4. Простота. Упаковка не повинна бути занадто перевантажена 
інформацією. Вона має містити основні дані про товар. Також, якщо це 
упаковка відомого бренду, то це повинно бути обов’язково вказано, бажано 
великими літерами. Якщо ж навпаки бренд невідомий, але товар є гарним, то 
в такому випадку, треба приділити увагу саме зображенню, зробити його 
великим, а назву бренду можна написати невеликими літерами. 

На сучасному етапі головною метою при виготовленні упаковки є її 
безпечність, зручність та економічна вигідність для кожного споживача. На 
сьогоднішній день упаковки є різноманітні: упаковка-трансформер; ланч-
бокси; упаковка з індикатором свіжості.  

Упаковки-трансформери – це дуже оригінальне пакування з 
додатковими функціями, що робить товар цікавішим та зручнішим у 
використанні. За допомогою упаковок-трансформерів користувач зможе 
максимально ефективно використати обмежений простір. Цікавою є 
упаковка, яка перетворюється на вішак, або ж упаковка для вина, яка вміщує 
дві склянки для вина.  

Ланч-бокси вважаються одними з оригінальних і в свою чергу 
екологічних пакувань. Такі розробки ідеально підходять для зберігання і 
перенесення холодних і гарячих страв. Екологічно чисті матеріали 
дозволяють продуктам дихати, довше зберігаючи їхню свіжість. Ідея ланч-
боксів полягає у створенні цікавої функціональної упаковки для їжі.  

Упаковка з індикатором свіжості – це технологія, завдяки якій упаковка 
продукту змінюватиметься, якщо термін придатності продукту вийшов 
(температурні індикатори режиму зберігання). Це стане дуже корисним для 
упаковки продуктів харчування, напоїв, вакцин та інших продуктів, що 
псуються, наприклад: упаковка молока, яка змінює колір коли закінчується 
термін придатності або ж індикатор свіжості м'яса зі спеціальною стрічкою- 
детектором [3]. 

Дизайнери всього світу намагаються відповідати на нові запити 
споживачів, відтворюючи дизайн упаковки з нестандартними, а іноді взагалі 
неординарними ідеями, застосовуючи усі можливі прийоми графічного 
дизайну та маркетингу. Серед останніх трендів спостерігаємо: використання 
авторської рисованої графіки та фактурних матеріалів, своєрідне поєднання 
кольорів, всебічне та сміливе застосовування типографіки та ефектних 
фотозображень, що сприяє виразності та запам’ятовуванню. Набагато 
цікавішими є бренди «з ідеєю», що володіють яскравою індивідуальністю. 
Фантастична упаковка зможе розташувати до себе навіть пересиченого і 
досить цинічного покупця, пропонуючи йому несподівані відчуття. 
Підтверджено, що трохи гумору і легковажності у дизайні розташовують 
споживача до подальшого знайомства з продуктом.  
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Різні проблеми упаковки останнім часом все більше привертають увагу 
громадськості у провідних країнах світу. До основних проблем необхідно 
віднести такі [2]: 

− висока вартість упаковки;  
− неправдива інформація на упаковці й у маркуванні (невідповідність у 

зазначених розмірах і формах упаковки; термінах зберігання і 
придатності продукції; наявність неправдивої інформації);  

− забруднення навколишнього середовища (близько 40% усіх твердих 
відходів у США становить викинута упаковка, яка створює проблему 
утилізації відходів. В Україні ця цифра становить близько 20%);  

− використання дефіцитних ресурсів (упаковка часто виготовляється із 
матеріалів, в яких відчувається нестача з необґрунтованою витратою 
енергоресурсів в умовах постійного зростання їх вартості). 
Отже, упаковка, як важливе джерело інформації про продукт, фірму-

виробника, правила користування, терміни зберігання, склад виробу та ін. є 
об'єктом маркетингу. Не меншу роль відіграє і реалізований в упаковці 
візуальний образ товару, що становить певне поєднання кольорів, шрифту, 
геометричних форм та інших елементів образотворчого ряду. Усе це є і 
важливим атрибутом конкурентоспроможності товару.  Тому, на сучасному 
етапі розвитку ринку упаковка і продукт повинні розглядатися як єдине ціле.  
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ 

 
Усі компанії, які існують у світі зацікавлені в збуті свого товару чи 

послуги використовують різні методи для цього.  Одним з них є інтернет-
маркетинг. Більшість фірм використовують саме інтернет для комунікації з 
клієнтом, просуванням товару або  продажем. Він дає можливість 
обслуговувати клієнта 7 днів на тиждень 24 години на добу.  Але щоб 
правильно його застосувати з користю для підприємства потрібно володіти 
певними інструментами.  

Дослідженням даного питання займалося багато зарубіжних і 
вітчизняних вчених: Котлер Ф., Уілсон Р., Хартман А., Холмогоров В., 
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Голубков Є., Успенський І., Литовченко І., Бойчук І., Івін Л., Куклін В., ін. 
Інтернет-маркетинг розвивається швидкими темпами. Зараз, він 
сприймається переважно, як об’єднання двох складових: сукупності 
маркетингових інструментів онлайн-просування та сукупності технічних 
інструментів просування в мережі Інтернет. 

На даний момент, майже всі підприємства мають представництво в 
Інтернеті у вигляді певної сторінки, блогу і навіть сайту. Але навіть, якщо ви 
заповните ваш мережевий ресурс контентом, це не забезпечить вас великим 
потоком клієнтів і як результат - зростанням продаж. Необхідна більш  
цілеспрямована робота з сайтом, яка передбачає його розкрутку, SEO 
просування і збільшення конверсії. Цим і займаються фахівці з онлайн-
маркетингу. 

Переваги реалізації товарної політики в Інтернет: 
- можливість проведення тестування та адаптації товару до конкретного 

споживача; 
- швидке виведення на ринок товарів та послуг  (особливо тих 

інформаційних); 
- нові можливості визначення оптимального асортименту товарів та 

перспективи його оновлення; 
- підвищення довіри до офф-лайнового бізнесу через створення якісного 

сайту [1]. 
Інтернет-маркетинг (internet marketing) — це сукупність прийомів в 

Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, 
популяризацію цього товару (сайту) в мережі і його ефективного просування 
з метою продажу. 

Для того, щоб досягти великих результатів потрібно щоб такою 
скорпульозною справою займалися професіонали. Правила веб-маркетингу 
досить прості: розібратися в них можна за кілька годин, але знання основ ще 
не означає, що вам вдасться продуктивно застосувати їх практично. 

Однією з основних властивостей мережі Інтернет є її багатомірна 
медійна природа, яка характеризується високою ефективністю в поданні та 
засвоєнні маркетингу, що значно підвищує можливості маркетингового 
впливу в механізмі посилення взаємозв’язку підприємств і споживачів.[2] 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура інтернет-маркетингу 
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Маркетингова діяльність має такі основні інструменти просування в 
мережі Інтернет: 

1)Корпоративний сайт - сайт компанії (організації), різновид 
класифікації типу сайту за функціональним призначенням. Зазвичай на 
корпоративних сайтах розміщують детальну інформацію про компанію: опис 
послуг, сервісів, продуктів, відкритих вакансій. 

2)Контекстна реклама - це видача рекламних блоків з оголошеннями у 
відповідь на запит, що отримала пошукова система, тематично максимально 
близько до рекламованого продукту. 

3)Медійна реклама - це реклама за допомогою банерів, тобто графічних 
зображень рекламного характеру, які розміщуються на веб-сторінках з 
посиланням на сайт рекламодавця. 

4)SMM(Social Media Marketing) - це новий, але дуже перспективний 
спосіб просування товарів і послуг за допомогою форумів, соціальних мереж, 
сервісів миттєвих повідомлень, тобто всіх доступних на сьогоднішній день 
соціальних медіа-каналів. 

5)SEO(Search Engine Optimization) - це комплекс заходів направлених на 
підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових систем (google, 
yandex, yahoo та ін.) по певних запитах (ключових фразах).[3] 

Що ж стосується України, то слід зазначити, що однією з головних 
причин довшого переходу від реального бізнесу до віртуального був низький 
рівень інтегрованості населення до Всесвітньої мережі. Однак за останні 
роки ситуація значно змінилася. 

Отже, використання запропонованої систематизації інструментів 
Інтернет-маркетингу надасть можливість більш ефективно вести бізнес в 
мережі Інтернет, тобто знижувати витрати виробництва, здійснювати 
ефективні маркетингові дослідження, автоматизувати процеси купівлі-
продажу та інформування клієнтів, проводити аналіз ринку, підвищувати 
ефективність взаємодії покупця і продавця. 

Список використаних джерел: 
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ІНТЕРНЕТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

 
Невід’ємними складовими успішного функціонування підприємства на 

ринку є розвиток маркетингової діяльності та ефективне застосування 
сучасних інформаційних технологій. Симбіоз цих факторів став основою для 
появи нового напрямку сучасної маркетингової концепції – Інтернет- 
маркетингу. Інтерес до застосування Інтернет-маркетингу виникає внаслідок 
швидкого розвитку глобальної мережі Інтернет, що впливає на значну 
частину бізнес-процесів. Відбувається поступова модернізація маркетингової 
діяльності, основу якої складають Інтернет-технології. 

Актуальні проблеми модернізації маркетингової діяльності в умовах 
розвитку Інтернет-технологій стали предметом дослідження у працях таких 
вчених, як: Бойчук І. В., Присакар І. І., Соколенко В. А., Даниленко М. І.  

Інтернет-маркетинг (internet marketing) – це сукупність прийомів в 
Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, 
популяризацію цього товару (сайту) в мережі і його ефективного просування 
з метою продажу. 

Необхідність формування поняття Інтернет-маркетингу виникло 
відносно недавно та обумовлено інтенсифікацією використання Інтернет-
технологій у маркетинговій діяльності. Для Інтернету характерна значна 
кількість рівноправних зв’язків. Це дозволяє створювати унікальні моделі та 
формати співпраці між учасниками глобальної мережі. Однією з важливих 
задач для керівництва підприємств є коректне застосування Інтернет-
технологій. Тому, актуальним залишається питання адаптації нових знань та 
пошук нового інструментарію для гармонізації маркетингової діяльності в 
даних умовах. Це обґрунтовує необхідність відведення окремого місця 
Інтернет-маркетингу у маркетинговій діяльності, проведення досліджень та 
розроблення рекомендацій щодо його практичного застосування [2, с. 167]. 

Маркетингові, перш за все рекламні, можливості Інтернету високо 
оцінюються фахівцями в галузі маркетингу, котрі зіставляють дієвість нових 
інструментів з рівнем впливу радіо- і телевізійної реклами. Проте Інтернет не 
тільки є технологічною основою для рекламного бізнесу, але і виступає як 
новий засіб маркетингових досліджень, комунікацій із споживачем, дозволяє 
перевести обслуговування клієнтів на новий рівень. В той же час для 
використання вказаних можливостей в маркетинговій діяльності недостатньо 
тільки оснащення підприємства апаратними і програмними засобами 
інтернет-технологій, оскільки в першу чергу потрібна комплексна 
реорганізація і функціональна реструктуризація роботи маркетингового 
підрозділу.  

Виділяють три рівні розвитку Інтернет-маркетингу для підприємства:  
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– перший рівень – проста присутність фірми в Інтернеті (наявність 
інтернет-сторінки, поштової адреси);  

– другий – взаємодія між постачальниками і споживачами на основі 
використання можливостей Інтернету;  

– третій характеризується певною трансформацією бізнес-процесів, коли 
основна частина заходів, прийомів чи дій здійснюється за допомогою 
інтернет-технологій [1, с. 6]. 

Сучасні технології мережі Інтернет можуть бути використані в різних 
сферах маркетингової діяльності компаній:  

– інформаційна: одержання комерційної інформації, електронні 
опитування, розсилки, спостереження за відвідувачами сайту компанії;  

– комунікативна: організація PR-кампаній і телеконференцій, реклама, 
просування торгової марки, забезпечення зворотного зв’язку із споживачем;  

– логістика і збут: продажі та закупки через Інтернет-магазини, на сайтах 
компаній. 

Маркетингові комунікації в середовищі Інтернет набувають більш 
широких можливостей в порівнянні із традиційними засобами. Всесвітня 
мережа змінює філософію ведення бізнесу. Маркетинг поступово 
переміщується в Інтернет разом із торговельними майданчиками і 
рекламними прибутками [4, с. 153]. 

Тенденції розвитку Інтернет-технологій змушують підприємства 
частково або повністю переносити свою діяльність в мережевий простір. 
Науковці та практичні маркетологи зауважують, що Інтернет є сприятливим 
середовищем для здійснення маркетингової діяльності. Інтернет надає 
підприємствам широкі можливості, однак використання мережі також 
створює перешкоди та наражає підприємство на ризики (табл. 1). 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки використання Інтернету у маркетинговій 

діяльності підприємств* 
Переваги Недоліки 

Цінова доступність: висока ефективність 
при відносно низьких витратах 

Низький рівень інформатизації економіки 
та використання інформаційних технологій 
у діяльності вітчизняних підприємств 

Глобалізація діяльності: відсутність 
територіальних та часових кордонів 

Обмеженість аудиторії: значна кількість 
споживачів не мають доступу до мережі 
Інтернет 

Широкі можливості таргетингу та 
персоналізація аудиторії 

Недостатня кількість кваліфікованих 
фахівців в області Інтернет-технологій 

Висока інформативність: можливість 
отримання, обробки, передачі значних 
обсягів даних 

Недостатній рівень безпеки інформації та 
систем 

Раціоналізація структури управління за 
рахунок автоматизації процесів 

Недосконала система державного 
регулювання 

* Джерело [2, с. 170] 
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Застосування інструментів Інтернет-маркетингу дозволяє сучасним 
підприємствам з мінімальними витратами проводити різноманітні 
маркетингові дослідження, максимально ефективно здійснювати управління 
товарною політикою, оптимально керувати ціноутворенням, раціонально 
розподіляти рекламний бюджет та гнучко реагувати на будь-які запити 
споживачів, швидко проводити моніторинг зворотного зв’язку та оперативно 
спілкуватися з цільовою аудиторією. Саме тому Інтернет-маркетинг сьогодні 
є одним з найперспективніших напрямів розвитку маркетингу в Україні, який 
відрізняється особливістю швидкого розповсюдження інформації, не вимагає 
великих матеріальних ресурсів та витрат і має можливість широкого 
охоплення активної, мобільної цільової споживацької аудиторії за мінімально 
короткий термін. До того ж, незважаючи на економічні кризи та різні 
зовнішні і внутрішні перешкоди в країні, дана сфера продовжує активно 
розвиватися [3, с. 334]. 

Отже, розвиток глобальної мережі Інтернет став поштовхом для 
створення нового Інтернет-маркетингу, застосування якого дає 
підприємствам ряд переваг, які допомагають підвищити 
конкурентоспроможність та покращити економічні показники. Інтернет-
маркетинг постійно і динамічно розвивається, тому слід очікувати змін, 
інновацій і нових можливостей для бізнесу. Інтернет як маркетинговий 
інструмент, об’єднавшись з іншими комунікаційними середовищами, стане 
платформою для створення якісно нових можливостей для розвитку бізнесу. 
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СПЕЦИФІКА ІНТЕРАКТИВНОЇ РЕКЛАМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
"Традиційна реклама", завдання якої інформувати і впливати на 

споживача, поступово втрачає свої позиції. Тому новим (та і старим) брендам 
і напівбрендам буває важко добитися уваги споживача в нестримно 
зростаючому інформаційному потоці. 
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Проблеми розвитку інтерактивної реклами досліджували у своїх 
наукових роботах: Жаворонкова Т., Самойленко В., Мостовий О., 
Саваневський М. 

Основним моментом, що відрізняє інтерактивну рекламу від 
«традиційних» комунікаційних каналів, є те, що вона акумулює їх 
особливості. Ця властивість - синкретичність - і робить інтерактивну рекламу 
унікальним засобом просування товарів і послуг або компанії-рекламодавця 
[1]. 

Інтерактивна реклама – це реклама, метою якої є взаємодія з ядром 
цільової аудиторії потенційного (або існуючого) бренда з метою його 
залучення до активного споживання і пропаганди ідей бренда [2].  

У цілому інтерактивну рекламу поділяють на дві групи:  
- онлайн-рекламу. Це інтерактивна реклама в інтернеті. Flash-додатки, 

інтернетігри, інтерактивні відеоролики та ін. Традиційна інтернет- реклама 
діє за принципом «прийшов, побачив, переміг». Вона повинна якнайшвидше 
привернути увагу користувача й донести рекламний месседж. З 
інтерактивною ж рекламою все інакше. Її завдання – охопити цілком, на 
визначений час занурити у свій світ і змусити користувача відправити 
посилання. Приміром, flash-гра повинна спонукати дійти до фіналу, а цікавий 
додаток – захопити хоча б на кілька хвилин своїми можливостями. Тривалий 
контакт користувача з рекламою – золота жила для рекламодавця, що 
дозволяє закласти у рекламний продукт багато корисної маркетингової 
інформації;  

- оффлайн-рекламу. Це інтерактивна реклама у приміщеннях чи на 
вулиці. Інтерактивна вітринна, інтерактивний білборд, інтерактивна підлога, 
стіна тощо. Хоча у деяких видах такої реклами використовується інтернет (як 
спосіб обміну інформації), їх цільова аудиторія знаходиться в оффлайні – 
перехожі на вулиці, відвідувачі магазинів та торговельних центрів [6]. 

На особливу увагу заслуговують оффлайн-технології інтерактивної 
взаємодії. Приміром, технологія Just Touch, розроблена у США на початку 
ХХІ ст., дає можливість прослідкувати за рухом рук споживача, з їх 
допомогою керувати функціями меню. Така система реагує на будь-який 
дотик. Тому споживач у виграші: він завжди може знайти важливу для нього 
інформацію, дізнатися про наявність товару. Така технологія, на думку 
спеціалістів, зручна під час реалізації нового товару [3]. 

Також увагу заслуговує інноваційна технологія Free Format Projection, 
яку розробили японські винахідники. Вона створює ефект присутності 
об’єктів у натуральну величину за рахунок особливої обробки зображення, 
котре потім проектується на поверхню. Не може залишитися поза увагою 
клієнта торговельного центру консервна банка, що прогулюється між рядами 
в супермаркеті, або ж віртуальна дівчина, яка приміряє одяг прямо у вітрині 
магазину [4]. Цікавою також є технологія туман-екран (Walk-thru Fog Screen). 
Це пристрій, що створює за допомогою ультразвукових хвиль з найменших 
крапель води пласку поверхню для демонстрації відеороликів чи зображень. 



197 

Особливістю такого екрану є те, що глядач може пройти крізь інсталяцію, не 
пошкодивши її. Відео демонструють за допомогою звичайного проектора [4]. 

 Особливе зацікавлення сьогодні викликає так званий «інтерактивний 
одяг». Такими, приміром, є інтерактивні відеофутболки [5]. Сутність цієї 
інноваційної технології полягає в тому, що до тіла людини на спеціальний 
пояс кріпиться спеціальний екран, поверх якого вдягається звичайна 
однотонна футболка. Управління запрограмованим матеріалом здійснюється 
за допомогою контролера на поясі або ж дистанційного пульта, що дозволяє 
демонструвати рекламу синхронно. Якщо, наприклад, на шоу чи виставці 
задіяні навіть тисячі футболок, усі вони синхронно можуть керуватися з 
одного пульта. Це вигідно, коли оператор має близько десятка оплачених 
рекламних замовлень компаній. Тоді він послідовно може вмикати на всіх 
футболках одночасно рекламу одного бренда, а потім змінювати її на іншу. 
Або всі реклами показують послідовно чи в хаотичному порядку. 

Сучасний прояв елементів інтерактивної реклами в Україні можна 
спостерігати скрізь. Останнім часом набувають поширення інтерактивні акції 
різних брендів, які не є системними і продуманими кампаніями інтерактивної 
реклами, а існують як би самі по собі. Кожна акція - окремо від інших. 

Розвиток сегмента інтерактивної реклами в Україні дає підстави для 
висновків про перспективні тенденції: варто передбачити дедалі більш охоче 
залучення рекламодавцями окремих елементів інтерактивної реклами в 
системі засобів рекламної кампанії, а отже, появу рекламних агентств, які 
широко представлятимуть ці елементи в лінійці послуг, підвищення вартості 
послуг та більшу орієнтацію реклами на ефектність, що породжує 
ефективність. Логічно також передбачити інтерес до використання 
інтерактивної реклами як статусного компонента рекламодавця. У віддаленій 
перспективі можливе створення рекламних продуктів з елементами 
авторизації, підвищенням ролі зворотного зв’язку від клієнта до 
рекламодавця (як відгук чи оцінка страви на інтерактивному столі, створення 
певних історій споживання тощо), збільшення ролі інтерактивного зв’язку в 
тріаді «повідомлення – товар – враження споживача» для поліпшення якості 
товарів і послуг. 

Отже, сучасний споживач стає більшою мірою прагматичним у 
намаганні в швидкий та зручний спосіб отримувати інформацію щодо 
пропонованих товарів та послуг. Це виявляється в активному залученні 
аудиторії до процесів рекламування. Дуже часто таке залучення набуває 
елементів гри, коли потенційний споживач стає активним її учасником. 
Долучившись до процесу, людина так чи так не залишиться байдужою до 
подібної реклами. 
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ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Успішне функціонування підприємства в сучасних умовах вимагає 

ефективного використання всіх існуючих можливостей. Останнім часом в 
економіці широке використання одержують логістичні методи. Логістичний 
потенціал України – функціональна здатність системно-інтегрованих 
підрозділів, які охоплюють всі види діяльності пересування в просторі і руху 
в часі. При оцінці транспортного потенціалу необхідно об’єктивно оцінювати 
зовнішні і внутрішні можливості, в тому числі геопотенціалу території, 
напрямки розвитку маршрутів транспортування і транспортної 
інфраструктури відповідно з тенденціями розвитку глобальних і 
регіональних виробничо-споживчих взаємозв’язків і характеристик 
вантажопотоків [1]. 

Логістика в перспективі може забезпечити сталий розвиток регіонів 
України. Удосконалення логістичної системи займає визначальне місце у 
стабілізації економіки, оскільки її існування пов’язане із продуктивними 
силами, ефективністю функціонування сфери матеріального виробництва і 
територіальним поділом праці. Стан розвитку логістики залежить від темпів 
модернізації і виступає детермінантом економічного зростання. 

Проблеми удосконалення управління логістичною діяльністю знайшли 
своє відображення у публікаціях таких вітчизняних та зарубіжних вчених: 
Б.А. Анікін,Л.В. Бондарчук, В.В. Брагінський, Н.М. Дащенко, Ю.В Чорток, 
А.С. Тернова та ін. Науковці досліджували недоліки логістичної системи 
України та шукали шляхи вирішення болючих проблем. 

Основними причинами неефективної логістики в країні є: 
- ненадійні і повільні логістичні компанії; 
- нестача складських приміщень і високі ціни на них; 
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- відсутність належного державного підходу до проблем логістики; 
- загальна економічна криза, яка гальмує будь-які інновації [2].  
Україна гостро страждає від недостатнього рівня розвитку транспортної 

інфраструктури. Великі витрати, пов’язані з обмеженою мережею доріг, яка 
погано обслуговується, фінансовим станом і управлінням державних 
залізниць, а також слабкою пропускною здатністю і ненадійністю портів. 

Погана логістика і тривала процедура перетину кордону призводять до 
створення бар’єрів для торгівлі. Це не дає можливість Україні повністю 
реалізувати свій потенціал транзитного вузла і, як наслідок, призводить до 
значних економічних втрат. Також основними перепонами для логістики є 
недостатні та дорогі складські потужності, складні нормативні документи, 
які регулюють експортно-імпортні операції, корупційна практика на кордоні. 
За оцінками фахівців Світового Банку, приватний сектор України може 
заощадити до 3 % ВВП на рік на витратах у галузі логістики, удосконаливши 
прикордонні та митні процедури і прийнявши міри для протидії корупції [4]. 

Створення перспективних стратегій розвитку логістичної системи 
забезпечить ефективне використання потенціалу України.  

Для ефективної діяльності країни все ширше використовуються 
логістичні стратегії, що відображають нові підходи в управлінні та 
моделюванні логістичних процесів. Ці стратегії допомагають удосконалити 
використання потенціалу розвитку певної території, налагодити механізм 
управління матеріальними, транспортними, інформаційними потоками та 
забезпечити ефективну взаємодію з іншими регіональними системами. 

Загальний процес розробки логістичної стратегії в цілому може 
проводитися в декілька етапів:  

1. стратегічний аналіз та оцінка розвитку логістичної системи 
(здійснюється вибір цілей та місії логістичної стратегії, проводиться 
внутрішній та зовнішній стратегічний аналіз);  

2. визначення критеріїв, за якими буде оцінюватися логістична 
система (передбачає виділення критеріїв оцінки розвитку логістичної 
системи за напрямами: оцінка рівня логістизації економіки та оцінка 
логістичного рівня потенціалу);  

3. вибір та проектування моделі логістичної стратегії;  
4. реалізація стратегії;  
5. контроль за реалізацією логістичної стратегії (контроль за її 

реалізацією, що допомагає оцінити рівень виробництва продукції, надання 
послуг, забезпечення постачальниками та наявності каналів збуту) [3]. 

За результатами дослідження було визначено те, що формування 
логістичної стратегії – це комплексний, збалансований, впорядкований та 
інтегрований механізм, що полягає в управлінні логістичними потоками, 
покращенні рівня обслуговування та взаємовідносин виробників та 
споживачів продукції або послуг з метою забезпечення 
конкурентоспроможного та стійкого розвитку. 

Наразі виникає необхідність виявлення механізмів європейської 
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транспортно-логістичної інтеграції та функціонування інтегрованої 
пан’європейської транспортно-логістичної системи, наукового обґрунтування 
і розробки шляхів інтеграції в неї України та розбудови, з урахуванням 
досвіду країн ЄС, ефективної національної ТЛС [4]. Це сприятиме реалізації 
зовнішньоторговельних зв’язків України, її територіальному розвитку, 
залученню транзиту та збільшенню обсягів валютних надходжень, 
оптимізації товаропотоків, інтенсифікації господарських зв’язків з ЄС. 

Слід зазначити, що ступ України до міжнародних транспортних 
організацій і структур, ратифікація низки міжнародних угод, конвенцій та 
інших документів з питань організації транспортних систем і перевезень 
стали першими кроками, з яких почалася інтеграція українського 
транспортно-дорожнього комплексу в Європейську транспортну систему. 
Структура транспортно-логістичної системи України має складатися з чіткої 
взаємодії між усіма її суб’єктами [5]. 

Отже, для вирішення цих та інших проблем були запропоновані основні 
шляхи подолання бар’єрів розвитку логістичної системи. Основними є 
розробка стратегій розвитку та інтеграція транспортного комплексу України 
до загальноєвропейської та світової транспортної системи. Нинішні умови 
формування та становлення транспортної галузі сприяють інвестиційному 
клімату, оновленню та модернізації основних фондів, стабілізації економіки 
держави. Удосконалення логістичної діяльності є дуже важливою складовою 
для розвитку країни. 

В цілому, актуальність розвитку логістичної системи країни на 
сучасному етапі продиктована необхідністю реалізації національних 
інтересів України і подальшого нарощування власних політичних та 
економічних переваг. Тому сьогодні Україна знаходиться в процесі 
активного вибудовування своєї транзитної політики, вдосконалення її 
напрямків і формування нових векторів розвитку. 
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ЛОГІСТИКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах ринок пред'являє до кожного суб'єкту фінансово-

господарської діяльності досить жорсткі умови. Щоб вижити і успішно 
функціонувати в таких умовах, підприємству вже недостатньо просто 
виробляти продукцію в максимально можливому обсязі, виконуючи свої 
внутрішні плани, важливо цю продукцію потім і реалізувати. Адже в умовах 
жорсткої конкурентної боротьби виживає те підприємство, яке зможе 
запропонувати ринку якісну продукцію за більш низькою ціною, ніж у 
конкурентів. Ціна продукції залежить не тільки від витрат на її виробництво, 
але і від витрат на її транспортування, складування, реалізацію тощо. 
Знижуючи ці витрати, ми знижуємо собівартість, підвищуючи таким чином 
свій прибуток і збільшуючи конкурентоспроможність підприємства на ринку. 
Саме цими питаннями займається логістика . 

Логістичну концепцію управління підприємством досліджували такі 
вітчизняні вчені: Горбенко О.В., Крикавський Є.В., Поліщук І.І., Торопков 
В.М., та ін. Але саме логістику як засіб підвищення конкурентоспроможності 
підприємства досліджено недостатньо, тому є необхідність у детальному 
аналізі даної теми. 

Комерційна логістика - перевірений і надійний спосіб утримати 
підприємство на плаву в умовах ринкової економіки [3]. 

У сфері обігу застосування логістики дозволяє: 
- знизити запаси на всьому шляху руху матеріального потоку; 
- скоротити час проходження товарів по логістичному ланцюгу; 
- знизити транспортні витрати; 
- скоротити витрати ручної праці і витрати на операції з вантажем. 
За даними, від 2 до 5 % у загальних витратах часу, необхідних на 

складування, виробничі операції та доставку, складають витрати часу на 
власне виробництво. Таким чином, понад 95% часу обороту припадає на 
логістичні операції [1]. Тому логістику слід розглядати як фактор підвищення 
конкурентоспроможності підприємств. У зв'язку з цим стають актуальними 
задачі знаходження способу контролю витрат і показників, що найбільш 
коректно відображають зв'язок логістики з основними економічними і 
фінансовими індикаторами підприємств. 

Зарубіжна література [4] підкреслює, що підприємства, які беруть 
логістичну концепцію і будують свою стратегію на її основі, мають 
найкращий показник, що відображає відношення прибутку, отриманого від 
продажу товарів або послуг, до інвестиційного капіталу. 

Логістика впливає на витрати, пов'язані з продажем товарів. До таких 



202 

витрат відносять витрати на виконання замовлень, які включають витрати на 
їхню обробку, перевезення, складування вантажів, управління запасами, а 
також на упаковку вантажів, забезпечення ринку і споживачів запасними 
частинами, післяпродажний сервіс та інша подібна діяльність. Слід 
зазначити, що логістика також впливає на поліпшення положення 
підприємств на ринку, з чого випливає збільшення їх частки на ньому. 

Логістика впливає на інвестиційний капітал через основні елементи 
активів і пасивів балансу підприємств [2]. Так як в наш час багато 
підприємств стикаються з дефіцитом готівки, то такі елементи, як «готівка і 
рахунки дебіторів» є вирішальними з точки зору ліквідності підприємства, і 
найбільш важливими . 

Проведене дослідження дало можливість встановити те, що оскільки 
логістика впливає на оборотний капітал через скорочення запасів (це запаси 
сировини, напівфабрикатів, комплектуючих і готових виробів), то логістичне 
управління залежить від політики підприємства щодо рівнів запасів, ступеня 
контролю і управління цими рівнями. 

Одночасно політика по закупівлі сировини і матеріалів, безпосередньо 
пов'язаних з рахунками кредиторів, впливає на їх оборотний капітал. 

Отже, інтеграція управління закупівлями та управління виробництвом – 
це складова частина логістичної стратегії підприємства, яка в кінцевому 
результаті дозволяє отримати значний економічний ефект [5]. 

Як показали дослідження, на підприємствах, де поступове витрачання 
запасів відповідає плановим потребам виробництва в сировину і матеріали, 
виробничі витрати знижуються, а ступінь  використання інвестованого 
капіталу підвищується. 

Оренда складів, транспортних засобів та інших елементів логістичної 
системи є для орендаря поточними витратами  [4]. Заміна основного капіталу 
на поточні витрати досягається залученням третіх осіб до виконання 
операцій по складуванню і перевезенню замість придбання власних  засобів 
для їх здійснення . 

Дослідження, виконані в сфері логістики для широкого діапазону 
ринків, показали, що підприємства-продуценти і посередники володіють 
досить широкими можливостями для створення кращих умов споживачам. 

Ці можливості можуть бути реалізовані лише в тому випадку, якщо 
функціовання логістики в повному обсязі орієнтоване на ринок. 

Викладене дозволяє стверджувати, що мета логістики виходить за рамки 
скорочення витрат і збільшення прибутку. Тому на даному етапі концепція 
конкурентоспроможності підприємства полягає в отриманні конкурентної 
переваги за рахунок пропозиції додаткових послуг та підвищення їх 
кількості. Надалі, по мірі застосування даної концепції більшістю 
підприємств, зниження витрат знову може опинитися першочерговою 
справою, але вже на іншій основі. Отже, підвищення 
конкурентоспроможності підприємств за рахунок логістики – процес 
необхідний і безперервний. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ 
 

На сьогодні у світовому співтоваристві відбуваються глобальні зміни, 
зумовлені проникненням у всі сфери життя інформаційних технологій. 
Звертають увагу в цій тенденції і на туризм як сферу економіки, діяльності та 
зайнятості населення. В розвитку світового туризму нині чітко вирізняються 
дві основні тенденції: 

1) створення великих туристичних концернів, у руках яких зосереджені 
всі етапи виробництва та збуту туристичних послуг; 

2) розвиток електронної комерції через Інтернет. 
Управління великими концернами, необхідність оперативного 

задоволення запитів добре інформованих клієнтів, які за допомогою 
Інтернету можуть обрати найдешевший варіант, потребують активного та 
негайного застосування нових інформаційних технологій у роботі турфірм. 
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Вони, проникаючи в туристичний бізнес, змінюють технології управління, 
допомагають отримувати відповіді на будь-які запитання щодо стану справ 
та приймати вкрай швидкі оперативні рішення. Розглядаючи сутність 
інформаційних технологій, ми маємо на увазі, насамперед, використання 
внутрішньої інформаційної системи фірми (інтранет) та мережі Інтернет для 
зв'язку з постачальниками послуг і продажу турпродуктів на туристичному 
ринку. Об'єднання інтранет та екстранет-систем в єдине бізнес-середовище 
перетворює бізнес-процеси на електронні служби. Бізнес стає електронним. 

Світовий досвід підтверджує, що туристичний бізнес можна розвивати і 
в період економічних криз, оскільки витрати на створення одного робочого 
місця тут у 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність 
інвестиційного капіталу в 4,2 разу вища, ніж в інших галузях господарства 
[2].  

Досліджено проблеми логістики туризму в численних працях науковців і 
практиків, зокрема у дисертації Г. І. Михайліченко щодо управління 
продуктовими та інформаційними потоками туристичних підприємств ; 
комплексний підхід щодо логістики готельних послуг як складової логістики 
туризму розглядають І. Г. Смирнов та В. В. Іванов; розвиток логістики 
туризму в Україні вивчають Н. В. Задорожна та О. Я. Кобилюх ; проблеми 
створення та діяльності регіональних логістичних центрів досліджує Н. Й. 
Коніщева. Однак досліджень стосовно застосування інформаційної логістики 
у туризмі недостатньо. Понятійний апарат інформаційної логістики в туризмі 
потребує уточнення. 

Для успішного функціонування туристичної індустрії в Україні слід 
використовувати зарубіжний досвід, зокрема логістичні підходи до 
управління інформаційними потоками у цій сфері економіки. Глобалізація 
економіки та розширення масштабів туристичної діяльності, посилення 
взаємозв’язків між матеріальними, фінансовими та інформаційними 
потоками зумовлює необхідність пошуків нових підходів до управління цими 
процесами. У цій діяльності важливе значення відіграє така наукова 
дисципліна, як інформаційна логістика. Знаходити вирішення практичних 
завдань, своєчасно реагувати на проблеми господарської діяльності, 
передбачити наслідки управлінських рішень та оптимізувати цей процес 
можна за допомогою логістики. На сучасному етапі розвитку туристичного 
ринку існують проблеми інформаційного забезпечення туристичних 
підприємств та споживачів їхніх послуг. Для покращення поінформованості 
підприємств і туристів [3], необхідно застосовувати логістичні підходи до 
управління туристичним бізнесом чи територією; формувати національну 
систему туристичних інформаційних центрів; створити дієвий комплексний 
туристичний бренд (який об’єднуватиме національний та місцеві бренди), що 
підвищуватиме поінформованість на внутрішньому і зарубіжних ринках, 
тобто активізуватиме логістичні інформаційні потоки. Крім того, важливо 
сформувати комплекс заходів з оптимізації інформаційних потоків у системі 
управління логістикою туризму, застосовуючи інформаційну логістику. 
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 Переваги застосування логістичних підходів до управління 
туристичними підприємствами чи територіями найкраще проявляються під 
час формування логістичних структур, наприклад, туристичних 
інформаційних центрів. Цим досягається оптимізація управління людськими, 
фінансовими та інформаційними потоками у туристичній діяльності. 
Результатом застосування логістичного управління може стати підвищення 
рівня керованості та мобільності інформаційних потоків туристичних 
підприємств чи інших структур туристичної галузі. Застосування принципів і 
методів логістичного підходу в туристичній галузі сприятиме оптимізації 
управлінських рішень, мінімізації витрат та покращенню якості послуг. 
Впровадження логістичного інструментарію до управління туристичною 
діяльністю має на меті формування ефективних механізмів управління 
потоками туристів, транспорту, інформації, фінансових ресурсів, послуг та 
матеріально-технічного забезпечення туристичного обслуговування. 
Логістика туризму має двосторонній характер: з одного боку, вона 
спрямована на оптимізацію використання туристичних ресурсів, а з іншого – 
на оптимізацію туристичних потоків з метою забезпечення гармонійного та 
соціо-еколого-економічно збалансованого розвитку регіону.  

Сутність інформаційної логістики в туризмі полягає в організації потоків 
даних, що супроводжують продуктовий потік, та є суттєвою ланкою, яка 
пов'язує постачання, виробництво та збут. Інформаційна логістика оперує 
комплексом економічної інформації в горизонтальному та вертикальному 
напрямах, з внутрішньою та зовнішньою координацією, та потребує 
відповідної інфраструктури. Під інформаційною інфраструктурою 
логістичної системи в туризмі розуміють сукупність взаємопов'язаних 
засобів та методів, що забезпечують підготовку інформації, а саме: збір 
даних та їх первинна обробка, контроль достовірності, зберігання та передача 
інформації, її оновлення, корегування та презентація [2]. 

Для удосконалення системи управління доцільно впроваджувати 
логістичне управління на основі системного підходу з об’єднанням зусиль 
туристичних підприємств регіону та координацією їхньої діяльності з 
регіональними центрами туристичної інформації. Мережа туристичних 
інформаційних центрів має містити дані про послуги, які надають туристичні 
підприємства регіону. Кооперація туристичних підприємств та туристичних 
інформаційних центрів регіону сприятиме удосконаленню системи 
управління логістикою туризму, що, своєю чергою, сприятиме підви- щенню 
ефективності та якості обслуговування споживачів, зменшить витрати, 
пов’язані з управлінням інформаційними потоками . 

Управління логістичною системою здійснюють за допомогою 
інформаційної логістики. В сучасних умовах тотальної інформатизації 
економічних процесів інформаційна складова може слугувати важливим 
резервом покращення функціонування усієї системи управління туристичним 
підприємством. Упровадження інформаційної логістики як підсистеми 
управління підприємством  сприятиме оптимізації інформаційних потоків, 
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стимулюванню використання новітніх інформаційних технологій у 
господарській діяльності туристичних підприємств, допоможе усувати 
розбіжності між очікуваннями та запитами туристів і наданим сервісом. 

Для удосконалення системи управління доцільно впроваджувати 
логістичне управління на основі системного підходу з об’єднанням зусиль 
туристичних підприємств регіону та координацією їхньої діяльності з 
регіональними центрами туристичної інформації. Мережа туристичних 
інформаційних центрів має містити дані про послуги, які надають туристичні 
підприємства регіону. Кооперація туристичних підприємств та туристичних 
інформаційних центрів регіону сприятиме удосконаленню системи 
управління логістикою туризму, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню 
ефективності та якості обслуговування споживачів, зменшить витрати, 
пов’язані з управлінням інформаційними потоками [1]. 

Отже, інформаційна логістика в туризмі – це система управління 
туристичними інформаційними потоками, що супроводжують створення 
туристичного продукту чи надання туристичних послуг задля підвищення 
туристичної привабливості території та збільшення кількості туристів на ній. 
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ТОРГОВА МАРКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ШОКОЛАДНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ 

 
На сьогодні галузь виготовлення харчової продукції займає значну 

частину внутрішнього ринку України. Одним із найважливіших його 
сегментів є виготовлення та продаж шоколадної продукції. На українському 
ринку шоколадних виробів спостерігається високий рівень конкуренції, як з 
боку вітчизняних так і з боку іноземних виробників. Це зумовлює високий 
рівень вимог  до  створення та ринкового просування торгових марок, які їх 
представляють. 
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Дослідженнями  питань, що пов’язані із торговою маркою займаються  
багато  вітчизняних  науковців,  серед  яких А. В. Войчак, Л. В. Жайворонок, 
C. М. Ілляшенко, В. Я. Кардаш, Н. Б. Ткаченко та ін.   

За результатами проведених досліджень, було виявлено те, що торгова 
марка – це ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені 
для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і 
їх диференціації від товарів і послуг конкурентів [2, с. 137]. 

Слід зазначити, що основним завданням торгової марки є створення у 
свідомості споживача певних асоціацій щодо характерних властивостей 
брендового товару [3, c. 94]. 

Було визначено, що в Україні найбільшими виробниками шоколаду є 
компанії «Крафт Фудз Україна» («КОРОНА»), «Nestle» («Світоч», «Nestle 
Gold Chocolate») і «Roshen» («Люкс», «Elegance»).  У 2016 році медіахолдинг 
«1+1 Media» створив рейтинг виробників шоколадної продукції, взявши до 
уваги різні фактори виготовлення та реалізації продукції (табл. 1) [4]. 

Таблиця 1 
Рейтинг виробників шоколадної продукції «КОРОНА», «Світоч» та 

«Roshen» 

 
За даними аналітиків [1], продукція корпорації «ROSHEN», яка посідає 

перше місце в рейтингу, нараховує більше 200 видів цукерок, шоколаду, 
карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному обсязі 
виробництва 350 тисяч тон на рік. Маркетингова товарна політика корпорації 
робить акцент на якості харчової безпеки та орієнтації на споживача. Всі 
кондитерські вироби торгової марки «ROSHEN» виготовляються на основі 
натуральної високоякісної сировини. Постійно покращується і 
вдосконалюється рецептура, впроваджуються сучасні інноваційні технології. 

Друге місце посіла торгова марка «КОРОНА», яка з'явився у 1995 році, 
ставши на той час єдиною дійсно українською торговою маркою на ринку 
шоколаду. Досить швидко ТМ «КОРОНА» досягла успіху, ставши брендом 
№ 1 [1] на ринку шоколадних плиток. Виробляється шоколад під маркою 
«Корона» на фабриці «Крафт Фудз Україна». 

Третє місце посідає компанія «Nestlе», яка в 1998р. придбала 
контрольний пакет акцій одного з великих кондитерських виробників 
України – львівської кондитерської фабрики «Світоч», яка випускала 
шоколад та інші кондитерські вироби. Компанія виготовляє плитковий 
шоколад під брендами «Світоч» та «Nestle Gold Chocolate», які представлені 

Товар 

Показник 

Середня 
ціна, грн. Вага, гр. 

Термін        
придатності, 

міс. 

Частка інших 
домішок у заг. вазі, 

гр. 

Енергетична 
цінність, кКал 

«ROSHEN» 24 100 8 3 480 
«Корона» 22,5 95 6 2 530 
«Світоч» 23 95 7 4 515 
Еталон 21 100 8 2 475 
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широким асортиментом чорного та молочного шоколаду з горіхами та 
різноманітними начинками на будь-який смак. Відповідно до своєї 
маркетингової політики та задля досягнення міжнародних стандартів якості 
на фабриці були введені новітні виробничі технології, забезпечена 
національна маркетингова підтримка торгової марки. 

Відповідно до рейтингу, можна виділити такі критерії, що безпосередньо 
впливають на ефективність маркетингової політики на ринку шоколадної 
політики: ціна шоколадної плитки, вага, вміст домішок та енергетична 
цінність. 

Для визначення ефективності маркетингової товарної політики 
зазначених торгових марок ми провели оцінку основних критеріїв, 
порівнявши їхні значення з еталоном виробництва (табл. 2). 

Таблиця 2 
Оцінка ефективності маркетингової товарної політики за 

основними критеріями 
 Оцінка 

Критерій «Roshen» «Корона» «Світоч» 
ціна 24/21 = 1,14 22,5/21 = 1,07 23/21 = 1,1 
вага 100/100 = 1 95/100 = 0,95 95/100 = 0,95 
термін придатності 8/8 = 1 8/6 = 1,33 8/7 = 1,14 
частка інших домішок у заг. 
вазі 2/3 = 0,67 2/2 = 1 2/4 = 0,5 

енергетична цінність 480/475 = 1,01 530/475 = 1,12 515/475 = 1,08 
 
Отже, торгова марка відіграє значну роль для підвищення рівня іміджу 

продукції та дозволяє сформувати найефективнішу стратегію просування 
шоколадної продукції на ринку. Відповідно до проведеної оцінки 
ефективності маркетингової політики та рейтингу медіахолдингу «1+1 
Media», лідером на українському ринку шоколадної продукції є продукція 
«Roshen», яка спромоглася налаштувати найбільш ефективну маркетингову 
товарну політику та підвищити свою частку в даному сегменті ринку. 
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УПАКОВКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ  

МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
На сьогоднішній день упаковка продукції відіграє важливу роль у 

маркетинговій діяльності промислових і торговельних підприємств. Сучасна 
роль упаковки включає не тільки захисну функцію, а охоплює сферу 
стимулювання продажу, поширюючись на сферу комунікацій споживача з 
виробником або продавцем.  Упаковка стала небхідним атрибутом життя 
суспільства. 

Останніми роками методи та підходи до проведення маркетингових 
досліджень упаковки продукції активно розвиваються. Сучасні принципи 
пакування виробленої продукції досліджували такі вітчизняні та іноземні 
науковці:  А. Малицький, Р. Мокшанцев, І. Смиренний,  Р. Т. Хайн,             
Л. Шульгіна та інші [3]. 

Законодавством зі стандартизації упаковка визначається як засіб чи 
комплекс засобів, що забезпечують захист товару і навколишнього 
середовища від пошкодження і втрат і полегшують процес обігу товарів. У 
той самий час під упаковкою розуміють і сам процес пакування [2]. 

До будь-якої упаковки висувають такі основні вимоги: шкідливі 
речовини, які містяться в упаковці, не можуть перейти у товар; здатність при 
використанні та утилізації не завдавати суттєвої шкоди довкіллю; здатність 
зберігати механічні властивості та герметичність упродовж тривалого часу; 
здатність не змінювати споживчі властивості упакованих товарів; здатність 
упаковок одного виду замінити упаковки іншого виду; економічна 
ефективність упаковки визначається її вартістю, що залежить від 
застосовуваних матеріалів, а також від цін експлуатації й утилізації. 

Упаковка є одним із найважливіших елементів маркетингових 
комунікацій. Після аналізу сутності та функцій упаковки можна простежити 
взаємозв’язок між просуванням товару і упаковкою в умовах ринкової 
економіки. Перед угодою найважливішим фактором є реклама. Вона повинна 
поінформувати потенційного покупця про існування товару, викликати 
інтерес до нього.  

Упаковка на першому етапі ототожнює для покупця виріб, побачений на 
носії реклами. Тобто реклама дає можливість провести візуальну 
ідентифікацію товару ще задовго до того, як покупець побачить його на 
прилавку. У процесі покупки упаковка відіграє роль засобу реклами на місці 
продажу. Після угоди упаковка може служити підтвердженням правильності 
зробленого вибору: покупець повинен бути повністю задоволений рівнем та 
якістю придбаного товару, а упаковка повинна знайти ‘‘своє місце’’ у 
споживача товару відповідно до її властивостей і якості. На всіх трьох етапах 
упаковка повинна активізувати реалізацію товару, служити йому рекламою 
та ідентифікувати товар і виконувати функцію PR [1, с. 136]. 
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Для власників торгових марок розвиток упаковки як інструмента 
просування бренду стає все більше затребуваним і рентабельним. За 
оцінками виробників тільки зміна упаковки призводить до росту продажів на 
5-30%. Тому вкладення в упаковку миттєво повертаються за рахунок росту 
продажів і, як наслідок, збільшення прибутку. 

Упаковка також  один з основних елементів системи брендингу. Звідси 
виходять її головні завдання:  змусити помітити товар, надати споживачу 
необхідну інформацію про продукт, підкреслити індивідуальність бренду, 
надати йому додаткові конкурентні переваги, створити умови для здійснення 
його купівлі,закріпити образ бренду у свідомості споживача.  

Що дає продукту оригінальна упаковка? По- перше, упаковка – один із 
виразників особливості бренду, емоційні відчуття, викликані упаковкою, 
переносяться споживачами на фізичне сприйняття продукту. По-друге, 
грамотно зроблена упаковка, як і будь-яка гарна ідея, формує образ тільки 
одного бренду. По-третє, гарна упаковка здатна без слів переконати 
споживача купити продукт, так само, як неякісна здатна відштовхнути. 
Таким чином упаковка - це вже оплачена виробником рекламна площина,  
дизайн якої слід розробляти як рекламне повідомлення, якщо у товару є 
стильна упаковка, економія рекламних коштів гарантована [4]. 

Сучасні маркетингові дослідження стверджують, що більше 25% 
покупців керуються при виборі товару саме упаковкою. Тому переоцінити 
значення упаковки в системі заходів щодо просування бренду неможливо. 
Адже упаковка продає продукт. Упаковка сприяє популяризації нових 
товарів. Завдяки рекламним достоїнствам упаковки споживча цінність цілого 
ряду товарів (парфюмерія, іграшки, подарункові набори, сувеніри) значно 
збільшується. 

Оформлення упаковки повинне гармонійно поєднуватися з товаром. 
Вдало підібрані кольори можуть не тільки прикрасити упаковку, але і 
розкрити її вміст, підкреслити властивості товару. Із загальним стилем 
оформлення повинен поєднуватися також і шрифт, відповідний змісту тексту 
і розмірам упаковки. Колір упаковки, поміщені на ній малюнок, орнамент, 
шрифт повинні викликати у покупця позитивні емоції. Яскраві і контрастні 
кольори швидше привертають увагу покупця. У зв’язку з цим важливе місце 
належить товарному знаку підприємства (або емблемі фірми), що 
поміщається на упаковці. Переконливим аргументом на користь товару 
служить віддрукований на упаковці державний Знак якості, що свідчить про 
те, що даний товар відповідає рівню світових стандартів. Упаковка, що 
відповідає сучасним вимогам, сприяє вихованню естетичних смаків людей, є 
важливим елементом декоративного оформлення торгового залу магазина, 
його вітрин. 

Отже, упаковка є важливим елементом товарного бренду, могутнім 
маркетинговим інструментом, ефективне використання якого дозволить 
компанії-виробникові створити  бренд із високим ступенем прихильності 
споживачів. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Стратегія – це генеральна програма дій, що виявляє пріоритети 
проблем і ресурси для досягнення головної мети (цілей). Стратегія формує 
головні цілі та основні шляхи їх досягнення таким чином, що підприємство 
отримує єдиний напрям дій. Розроблення стратегії підприємства 
здійснюється в умовах невизначеності. Зовнішнє середовище 
характеризується нестійкістю дії чинників, що вимушують організацію 
змінюватися. Маркетингова стратегія є системою дій підприємства, при якій 
внутрішнє середовище врівноважується із зовнішнім [3]. 

Кожне підприємство, функціонуючи на ринку, намагається спрямувати 
свою діяльність на вибір та розробку в довгостроковій перспективі найбільш 
оптимальних шляхів досягнення поставленої мети свого існування. Успішне 
виконання цілей та задач на шляху до цієї мети можливе за умови 
максимального задоволенням потреб споживачів. Цьому сприяє забезпечення 
ефективної маркетингової діяльності, зокрема правильність вибору 
підприємством маркетингової стратегії. Правильно обрана маркетингова 
стратегія дозволяє не тільки зберегти наявні позиції на ринку, вижити у 
змінному зовнішньому середовищі, а й успішно розвиватися в майбу- 
тньому. 

Маркетингова стратегія – це логічна схема маркетингових заходів, за 
допомогою якої компанія сподівається виконати свої маркетингові завдання. 
Вона складається з окремих стратегій для цільових ринків, позиціонування, 
маркетингового комплексу і рівня витрат на маркетингові заходи. 
Маркетингова стратегія має уточнити сегменти ринку, на яких компанія 
планує зосередити свої зусилля [3]. 

Розробка маркетингової стратегії підприємства – це процес створення і 
практичної реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета – 
ефективне розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку. Предметом 
маркетингової стратегії є вирішення питань щодо того, які продукти 
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(стратегічні простори) мають бути освоєні підприємством і яким чином це 
можна виконати. При цьому основними завданнями у розробці 
маркетингової стратегії є такі:  
     - визначення цілей та напрямів діяльності підприємства; 
     - координація різних напрямів діяльності; 
     - оцінка слабких і сильних аспектів підприємства, його ринкових 
можливостей та загроз з боку ринку; 
     - визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності 
підприємства;  
     - створення умов для ефективного розподілу продукції підприємства; 
     - оцінка маркетингової діяльності підприємства [1]. 

Розробляючи стратегію, компанії прагнуть знайти і втілити спосіб 
вигідно і тривалий час конкурувати в своїй галузі. Універсальної стратегії не 
існує; лише стратегія, що узгоджена з умовами конкретної галузі, досвідом та 
капіталом, яким володіє конкретна фірма, може принести успіх [3]. 

Будь-яка стратегія підприємства розробляється під певні цілі, саме 
різноманітність цілей визначає широку типологію стратегій. Однак відомі 
класифікації стратегій спираються скоріше навіть не на цілі підприємств, а на 
їх діяльність в окремій сфері економічних відносин, що пов’язано з 
унікальністю підприємств як за набором ресурсів, так і за варіантами 
обраних управлінських рішень, позицією на ринку. Таким чином, необхідна 
розробка такої класифікації стратегій, яка б могла визначити належність 
стратегії підприємства до одного класу з урахуванням стану його основних 
параметрів, таких як: мета, вплив зовнішнього середовища та внутрішні 
ресурси підприємства. 

Маркетингові стратегії класифікують за різними ознаками:  
     - глобальні маркетингові стратегії – стратегії, які визначають принципові 
рішення щодо вибору напряму розвитку фірми;  
     - базові стратегії базуються на певних конкурентних перевагах фірми; 
     - стратегії зростання визначають напрямок розширення масштабу фірми;  
     - залежно від методу обрання цільового ринку – стратегії, що дозволяють 
визначити, які товари й для яких сегментів ринку буде виробляти фірма;  
     - залежно від ступеня сегментування ринку – стратегії вибору комплексу 
маркетингових засобів (маркетинг-міксу) для певних сегментів споживачів 
[2].  

Стратегій маркетингу може бути багато, але головне — вибрати найбільш 
вдалу з них для кожного ринку і кожного товару, тобто стратегію, яка б 
відповідала вимогам досягнення маркетингових цілей [2]. 

В багатьох працях з теорії маркетингу значна увага приділяється саме 
підходам до вибору маркетингової стратегії. Сьогодні найбільш широко в 
практичній діяльності підприємств застосовують наступні підходи:  

- підхід, оснований на матриці І. Ансоффа «товар-ринок»; 
- матриця «Бостон консалтинг груп»;  
- матриця «Мак Кінсі – Дженерал Електрик»;  
- програма побудована на впливі ринкової стратегії на прибуток (PIMS);  
- стратегічна модель Портера; 
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- матриця балансу життєвих циклів СГП. 
Формування маркетингової стратегії доцільно розглядати як сукупність 

таких взаємозалежних процесів, як: стратегічний аналіз ринкової ситуації, 
визначення цілей маркетингу, вибір оптимальної маркетингової стратегії, 
розробка маркетингового плану, спрямованого на ефективну реалізацію 
стратегії, оцінка й контроль результатів. 

Отже, маркетингова стратегія є визначальною серед інших 
функціональних стратегій, тому необхідно проводити ретельний аналіз ринку 
та аналіз виробництва, а вже потім розробляти таку маркетингову стратегію, 
яка зможе дати найбільш ефективний результат для підприємства 
(прибутковість інвестицій, прибутковість акцій, збільшення ринкової частки, 
збільшення частки нових продуктів тощо). 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА 

ПІДСВІДОМІСТЬ СПОЖИВАЧІВ 
 

 На сьогоднiшній день маркетинг є економiчною наукою, що динамiчно 
розвивається i вдосконалюється за рахунок постiйного поповнення новими 
напрямами. Одним з малодослiдженого, проте, популярного напряму, є 
нейромаркетинг, який становить комбінацію двох сфер знань – неврології та 
традиційного маркетингу. Це сильний механізм маніпулювання споживачем, 
впливу якого важко протистояти. Використання нейромаркетингу суттєво 
активiзує продаж рiзноманітних товарiв і підвищує конкурентоспроможнiсть 
продукцiї на ринку, проте iснують неоднозначнi трактування такого пiдходу 
та різноманiтні твердження, щодо даного методу.  
 Вперше концепцiя нейромаркетинга виникла в 1990-х роках у 
Гарвардському унiверситеті. В основу технологiї був покладений принцип, 
відповідно до якого основна частина (90%) мислячої дiяльності людини, у 
т.ч. емоцiї, здiйснюється в підсвiдомості. Даний пiдхід був запатентований 
Джері Заламаном, як технологiя ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Method), 
методика заснована на використанні наборі малюнкiв, що викликають у 
людини позитивну емоцiйну реакцiю, що стимулює покупку, у результатi 
«позитивні» малюнки стають основою майбутнiх рекламних роликiв. 
Першими фiрмами, якi активно та успiшно розпочали використання методу 
ZMET стали відомi бренди Coca-Cola, General Motors, Nestle [3].  
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 Нейромаркетинг – прикладний розділ нейроекономіки, що становить 
новий методологічний підхід маркетингу і охоплює дослідження споживчої 
поведінки із застосуванням інструментарію нейронаук. Нейромаркетинг 
вивчає споживчу поведінку (мислення, пізнання, пам'ять, емоційні реакції 
тощо), причому ключовим завданням є прогнозування споживчого вибору 
індивідів. Нейромаркетинг збирає та інтерпретує інформацію про мимовільні 
реакції людини на товар чи торгову марку: назва, логотип, поєднання 
кольорів, аудіосигнали, символи [4]. 
 Наука "нейромаркетинг" стверджує, що на ухвалення рішення 
споживачем впливають набагато більше факторів, ніж прийнято вважати: 
колір, картинка, запах, звук – усі ці фактори визначають вибір клієнта на 
користь того чи іншого товару. Поліпшити настрій і самопочуття покупців 
можна за допомогою приємного для ока та огляду товарів освітлення, 
створення зручних проходів, комфортного температурного режиму, запахів, 
колірних сполучень, зміни логотипу магазину. Однак споживач купує цілий 
комплекс своїх вигод, а логотипи та інші деталі просто дозволяють 
ідентифікувати потрібний продукт у точці продажів. 
 Аналізуючи методи впливу на споживачiв, які використовуються у 
нейромаркетингу, було виокремлено найголовнiші з них у групи залежно від 
впливу на органи вiдчуттів людини, що наводяться в табл. 1[1].  

Таблиця 1 
Головні методи та інструменти психологічного впливу 

Метод Інструменти Характеристика
Звуковий Структура 

аудіоповідомлення 
«що», «коли» і «як» необхідно сказати у 
повідомленні, щоб воно було сприйняте 

Музичний супровід темп музики залежно від ситуації та точки 
продажу

Звукове повідомлення тривалість звучання та повторюваність, час доби 
для звучання 

Дотик Матеріал товару матеріал товару та його упаковки 
Матеріали додаткових 
предметів 

матеріал додаткових предметів (меблі, посуд 
тощо) 

Смак Смакові добавки додають у продукти харчування (викликають 
«прив’язуваність» до смаку і товару) 

Дегустації проба товарів потенційними споживачами для 
ознайомлення з їх смаковими властивостями 

Запах Аромамаркетинг ароматизація приміщень точок продажу, товару чи 
його елементу, каталогів, пробних товарів, 
сувенірів 

Візуальний Кольорова гамма вибір кольору залежно від його символіки
Форма та упаковка товару форма товару та його упаковки 

Місце збуту мерчандайзинг, оформлення точок продажу
Відеореклама тривалість і повторюваність, використання засобів 

відеореклами 
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 Одним з головних iнструментів в нейромаркетингу є вiзуальний канал. 
Саме через нього частіше всього споживачi отримують основну частину 
iнформації. Збiльшенню активностi покупців в магазинi сприяє правильно 
пiдібране кольорове оформленя iнтер’єру. Кожен колiр несе своє значення, 
робить свiй вплив і викликає певні асоцiації.  
 Вчені Берлінського унiверситету фізiології довели, що правильно 
підібраний колiр упаковки або вiтрини здатний збiльшувати попит на товар 
на 30 %, не зважаючи на те, наскiльки продукт подобається покупцю aбо 
навпаки, знизити попит, якщо застосовано неправильне забарвлення. Також 
полiпшити настрiй і самопочуття покупцiв можна за допомогою приємного 
для ока i огляду товарiв освiтлення, створення зручних проходів, 
комфортного температурного режиму, запахiв, колiрних сполучень, змiни 
логотипу магазину [4].  
 Не менш ефективно, ніж вплив кольору і запаху, можна 
використовувати звуковий дизайн. Музика впливає на настрій покупців не 
гірше за колір. Тому у більшості великих магазинах створюється м’який 
музичний фон. Навіть винайдено відповідний стиль такої музики, іменованої 
«muzak». Американські фахівці стверджують, що цей музичний фон сприяє 
збільшенню товарообігу на 46 %. 
 В Українi нейромаркетинг ще не достатньо розвинений, але вiн швидко 
набирає обертiв. Так, все частiше у супермаркетах, гiпермаркетах, магазинах 
використовують звуковий супровiд, що надихає людей на покупку; 
використовується аромомаркетинг: у великих супермаркетах за допомогою 
запаху покупцю можна пiдказати, де шукати каву, бакалію або фрукти. Запах 
свiжого хліба з магазинних міні-пекарень добре пiдвищує продажі продуктів 
і напоїв. Найбiльше впiзнають і вважають приємними запахи кави, дорогої 
шкіри, випiчки, карамелі, ванілі і смаженої картоплі [2].  
 Отже, нейромаркетинг є дієвим та перспективним напрямком 
маркетингу і вже знайшов своє застосування як закордоном, так і в Україні. 
Застосування методiв нейромаркетинга має ряд перспективних переваг, що 
підвищують ефективнiсть маркетингових дослiджень, дозволяючи об'єктивно 
оцінити суб'єктивну реакцію споживача. Всi його iнструменти – це потужний 
механізм впливу на покупців, створення чiткого зв’язку між пiдприємством 
та покупцем, який допомагає кількісно збільшувати продаж продукцiї та 
пiдвищувати конкурентоспроможність підприємства. 
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ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

 
В сучасних умовах розвитку економічних виробничих систем, 

активізації конкурентної боротьби на ринку товарів та послуг все більшого 
значення набуває логістика, і зокрема, розвиток логістичної інфраструктури, 
адже її функціонування, здатне забезпечити той неперервний ланцюг, по 
якому протікатимуть всі необхідні логістичні операції з матеріальними 
потоками. Будь-яке підприємство має свою організаційну структуру та 
специфічний економічний механізм спрямований на забезпечення взаємних 
інтересів товаровиробників та споживачів продукції. Логістична 
інфраструктура відіграє базову роль у формуванні та розвитку ринкових 
відносин, тому її дослідження є особливо актуальним в умовах вітчизняної 
економіки. 

Дональд Уотерс підкреслює, що без допомоги логістики матеріали не 
переміщуються, операції не виконуються, продукти не доставляються, 
споживачі не обслуговуються. Успішна реалізація логістичної концепції 
можлива лише за умови створення відповідної логістичної 
інфраструктури [4].  

Логістична інфраструктура є тим інструментом управління 
підприємством, який здатен забезпечити просування продукції, економію 
матеріальних, сировинних, енергетичних, фінансових, трудових та інших 
ресурсів [1]. Цілком можна погодитись іх визначенням, запропонованим 
І.Н.Карп: «Логістика є наукою раціонального мислення та практичною 
діяльністю у сфері дослідження, проектування, розробки, виготовлення, 
постачання та збуту необхідного, конкретного товару чи послуги від 
початкового моменту до кінцевого, із мінімальними витратами матеріальних, 
інформаційних, фінансових, технологічних, трудових ресурсів та часового 
проміжку на мікро -, макро -, мезо -, мега -, чи мета рівнях при обов’язковому 
контролі усіх операцій» [2]. 

Варто відмітити, що логістична інфраструктура в складі підприємства 
виконує наступні функції:  

- зберігання продукції в пристосованих складських приміщеннях;  
- переміщення продукції, за допомогою спеціальних транспортних та 

маніпуляційних засобів;  
- пакування сировини та готової продукції;  
- інформаційно-аналітичне забезпечення логістичних потоків. 
В умовах глобалізації та інтеграції економічних систем досягнення 

стратегічних цілей діяльності підприємств можливе лише за умови 
функціонування розгалужених логістичних мереж, що значно знижує ризики 
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підприємства в ринковому середовищі. При чому необхідною умовою 
ефективного функціонування логістичної інфраструктури виробничих 
підприємств є перевищення логістичного потенціалу інфраструктури по 
відношенню до логістичного потенціалу основного матеріального потоку. 
Схематично організаційну структуру логістичної інфраструктури можна 
представити у вигляді рис. 1.  

 

Рис. 1. Організаційна структура логістичної інфраструктури 
підприємства 

Цілісно логістична інфраструктура поєднує в собі зовнішню і 
внутрішню складову, що формують і регулюють матеріальні і інформаційні 
потоки в середовищі функціонування підприємства. 

Основним завданням функціонування логістичної інфраструктури 
підприємств є створення механізму, що ефективно забезпечує взаємодію 
основних елементів логістичної системи: постачання – виробництво – 
складування – транспортування – збут. Сучасні умови розвитку економічних 
процесів вимагають створення умов по об’єднанню промислових, 
комерційних підприємств і підприємств інфраструктури ринку в інтегровані 
логістичні ланцюжки. Саме вони здатні швидко, своєчасно і з мінімальними 
витратами здійснювати постачання продукції споживачеві. Передумовами 
для інтегрованого логістичного підходу є: 

- нове розуміння механізмів ринку і логістики як стратегічного елементу 
в реалізації і розвитку конкурентних можливостей підприємств; 

- реальні перспективи і сучасні тенденції по інтеграції учасників 
господарських зв’язків між собою, розвитку нових організаційних форм – 
логістичних мереж; 
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- технологічні можливості в області новітніх інформаційних технологій, 
що відкривають принципово нові можливості для взаємодії і зниження 
витрат [3]. 

Отже, оптимальна логістична інфраструктура підприємства являє собою 
систему, яка регламентує та регулює структуру і швидкість матеріальних 
потоків виходячи з необхідних критеріїв ефективності функціонування 
підприємства. Концептуальні засади формування ефективної логістичної 
інфраструктури повинні спрямовуватись на застосування проектних підходів, 
що враховують сучасний стан інфраструктури та наявні проблеми, формують 
логістичну інфраструктуру за принципом оптимізації сукупних витрат на 
одиницю її пропускної здатності. 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне з ключових місць 
зайняв Інтернет, поява і бурхливе зростання електронної комерції стали 
основою для появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу 
взаємодії – інтернет-маркетингу. Сьогодні саме Інтернет зміцнює свої позиції 
в інструментарії просування та стає дедалі привабливішим і доступнішим 
носієм рекламної інформації. Це, в певній мірі, зумовлено відносно низькою 
вартістю, високою ефективністю та можливістю оперативного внесення змін. 

Під терміном «Інтернет-маркетинг» розуміється теорія і методологія 
організації маркетингу в гіпермедійному середовищі Інтернету. Інтернет 
володіє унікальними характеристиками, що значно відрізняються від 
характеристик традиційних інструментів маркетингу. Однією із основних 
властивостей середовища Інтернету є його гіпермедійна природа, що 
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характеризується високою ефективністю у поданні та засвоєнні інформації, 
що значно підвищує можливості маркетингу в посиленні взаємозв'язку 
підприємств і споживачів [2].  

Також під електронним маркетингом розуміють технологію здійснення 
маркетингу за допомогою систем і мереж. Тобто, йдеться про комплексний 
підхід до управління виробництвом, реалізації продукції і послуг, який 
вимагає виконання великої кількості функцій, що описуються алгоритмами і 
реалізовуються шляхом технічного та програмного забезпечення систем 
локальних та територіальних мереж. Перелік цих функцій, насамперед, 
охоплює:  

- розробку і виробництво продукції;  
- визначення видів та форм сервісу;  
- дослідження ринку;  
- забезпечення передавання та обробки даних;  
- рекламу виробленої продукції і сервісу, що надається;  
- визначення і регулювання цін;  
- розгортання служб сервісу. 
Підприємства при переході на сучасні комп'ютерні та Інтернет-

технології отримують такі переваги: підвищується якість обслуговування 
клієнтів, їх рівень реагування, конкурентоспроможність продукції, 
поліпшуються ділові взаємини, знижуються витрати, з'являються нові канали 
збуту, нові ринки і споживачі [1]. 

ХХІ століття – час занепаду традиційної реклами і постійного зростання 
цифрової. Журнали, газети й інші «класичні» медіа поступово втрачають 
інтерес рекламодавця, який вкладає бюджет в Facebook, Google і Youtube. 
Тривалий період розвитку маркетингу, особливості його використання в 
різних країнах, галузях та на підприємствах зумовили появу різноманітних 
його видів. Інтернет-маркетинг характеризується індивідуальним характером 
спілкування товаровиробника і споживача; зручністю процесів вибору і 
придбання товарів чи послуг; широкими можливостями надання споживачу 
необхідної інформації; цілеспрямованістю інформаційного впливу; 
можливістю налагодження постійних ділових стосунків зі споживачами, 
вимірювання їхньої реакції на відповідні звернення; високою оперативністю 
створення інформаційних повідомлень та можливістю їх коригування 
залежно від реакції споживачів [4]. 

Використання Інтернету привносить нові особливості й переваги у 
порівнянні з маркетингом, заснованим на традиційних технологіях. Ось деякі 
з них.  

1. Перехід ключової ролі від виробників до споживачів.  
Це одна із найбільш фундаментальних якостей, привнесених Інтернетом 

у світ сучасної комерції. Інтернет зробив реальністю для компаній 
можливість привернути увагу нового клієнта всього за десятки секунд, 
проведених ним перед екраном комп'ютера. Водночас він дав можливість 
тому ж користувачеві за кілька клацань миші перейти до будь-якого з 
конкурентів. У такій ситуації увага покупців стає найбільшою цінністю, а 
встановлені взаємини з клієнтами – головним капіталом компаній.  
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2. Глобалізація діяльності й зниження трансакційних витрат.  
Інтернет значно змінює просторовий і часовий масштаби ведення 

комерції. Він є глобальним засобом комунікації, який не має будь-яких 
територіальних обмежень, при цьому вартість доступу до інформації не 
залежить від віддаленості від неї, на противагу традиційним засобам, де ця 
залежність прямо пропорційна. Таким чином, електронна комерція дозволяє 
навіть найдрібнішим постачальникам досягати глобальної присутності й 
займатися бізнесом у світовому масштабі. Відповідно, замовники також 
отримують можливість глобального вибору з усіх потенційних 
постачальників, що пропонують необхідні товари або послуги незалежно від 
географічного розташування. Відстань між продавцем і покупцем відіграє 
роль лише з погляду транспортних витрат вже на етапі доставки товарів.  

3. Часовий масштаб в середовищі Інтернету також значно відрізняється 
від звичайного.  

Висока ефективність комунікативних властивостей Інтернету забезпечує 
можливість скорочення часу на пошук партнерів, прийняття рішень, 
здійснення угод, розроблення нової продукції й т. д. Інформація та послуги в 
Інтернеті доступні цілодобово. Крім того, його комунікативні 
характеристики володіють високою гнучкістю, що дозволяє легко робити 
зміни представленої інформації, тим самим підтримувати її актуальність без 
тимчасової затримки і витрат на розповсюдження.  

Названі ефекти також призводять до значного скорочення трансакційних 
витрат, тобто витрат, пов'язаних з налагодженням і підтримкою взаємодії між 
компанією, її замовниками та постачальниками. При цьому вартість 
комунікацій, в порівнянні з традиційними засобами, стає мінімальною, а їх 
функціональність і масштабованість значно зростають. 

Можна виділити кілька рівнів розвитку е-ринку. Першим рівнем 
використання Інтернет для бізнесу є передавання інформації про продукцію 
фірми і запрошення до співпраці. Цей спосіб розширює можливості реклами і 
забезпечує двостороннє спілкування. Другий рівень – це електронна 
комерція. Вона дозволяє клієнтам, не виходячи з будинку, прямо на сайті 
замовити продукцію і послуги, а потім отримати їх традиційним способом. 
Сучасний рівень – це використання Інтернету й інших електронних пристроїв 
для підвищення ефективності всіх сторін економічних стосунків, включаючи 
продажі, маркетинг, фінансовий аналіз, платежі, пошук співробітників, 
підтримку клієнтів і партнерських стосунків. Цей рівень характеризує 
економіку, яка отримала назву «електронної економіки», підприємництво в 
ній – «електронний бізнес» («електронна комерція»), ринок – «е-ринок» [3]. 

Отже, Інтернет-маркетинг – це практика використання всіх аспектів 
традиційного маркетингу в Інтернеті, що зачіпає основні елементи 
маркетинг-міксу: ціна, продукт, місце продажу та просування. Основна мета 
– отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії сайту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Якісна та злагоджена робота транспортного відділу допоможе 

підприємству досягти високого фінансового результату завдяки своєчасним 
доставкам матеріалів або сировини з одної сторони, а з іншої – доставку 
продукції підприємством споживачам. Саме для цього впроваджують 
транспортну логістику в сучасну діяльність підприємства. Логістична 
діяльність на підприємстві включає не тільки перевезення вантажу від 
постачальника до споживача, але також доставку зі складу підприємства 
споживачам готової продукції. 

Вагомий внесок в сучасне розуміння та розвиток організації і управління 
транспортною логістикою внесли такі вченні, як  Б.А. Анікін, В.Г. Банько, 
А.В. Булах,  А.Г. Кальченко, Т.В. Косарева, Є.В. Крикавський, Я.Ю. Лозовий, 
Л.Б. Миротіна, О.А. Новиков, М.А. Окландер, В.І. Перебийніс, Б.В. Шабов та 
інші.  

У загальному розумінні логістикою називають процеси, що пов’язані з 
транспортуванням, обробкою будь-яких предметів та зберіганням. Цей 
термін має дуже глибокі, в історичному аспекті, коріння. 

Є багато визначень даного терміну, оскільки логістику як об’єкт 
дослідження можна розглядати з різних точок зору: з позиції менеджера з 
планування та управлення виробництвом, маркетолога, фінансиста, вченого. 

Логістика, як господарський процес та як функція управління, 
передбачає єдину технологію, техніку,економіку і планування переміщення 
матеріальних, інформаційних та фінансових потоків. Тому є підставити 
говорити про логістичну систему як сукупність елементів, яка включає 
закупівлю, складування та збут матеріально-технічних цінностей. 
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Отже, невід’ємною складовою логістичної системи є транспорт. 
Транспорт органічно вписується у виробничі і торгові процеси. Тому 
транспортна складова приймає участь у вирішенні деяких завдань логістики. 
Також існує досить самостійна транспортна область логістики, у якій 
багатоаспектна погодженість між учасниками транспортного процесу може 
розглядатися поза прямим зв’язком зі сполученими виробничо-складськими 
ділянками руху матеріального потоку [4]. 

Предметом транспортної логістики є транспорт загального 
користування, в тому числі: залізничний, автомобільний , водний, повітряний 
та трубопровідний [ 2 ]. 

Виділення транспорту в самостійну сферу логістики сприяли наступні 
фактори:  

1. неможливість управління матеріальними потоками без 
транспортування; 

2. здатність транспорту реалізовувати основну ідею логістики – 
створити систему, що надійно, стійко та оптимально функціонує: 
„постачання – виробництво – розподіл – споживання”; 

3. необхідність рішення цілої низки транспортних проблем щодо 
вибору каналів розподілу сировини, напівфабрикатів та готової продукції в 
межах логістичної системи; 

4. наявність великої кількості транспортно-експедиційних 
підприємств, що відіграють значну роль в організації оптимальної доставки 
товарів, як у внутрішніх перевезеннях, так і в міжнародному сполученні; 

5. висока питома вага транспортних витрат у загальній сумі 
логістичних витрат. Їх величина може сягати 50% і вище відсотків від 
загальних логістичних витратах на просування товарів від первинного 
джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції; 

6. значна питома вага транспортної складової у 
зовнішньоторговельній ціні товарів (особливо для країн з великими 
відстанями перевезень). 

Транспортна логістика, як складова частина загальної логістичної 
системи, допомагає вирішити три основних завдання цієї системи, а саме 
завдання пов’язані з [ 1 ]: 

1) формуванням ринкових зон обслуговування, прогнозом 
матеріалопотоку, обробкою матеріалопотоку в обслуговуваній системі (склад 
постачальника, споживача, підприємства гуртової торгівлі) й іншими 
роботами з оперативного управління і регулювання матеріалопотоку; 

2) розробкою системи організації транспортного процесу (план 
перевезень, план розподілу виду діяльності, план формування 
вантажопотоків, графік руху транспортних засобів та ін.); 

3) управлінням запасами і їх обслуговуванням транспортними засобами, 
інформаційними системами. 

На основі проведених досліджень визначено те, що на вибір типу 
транспортної складової логістичної системи впливають такі фактори, як: вид 
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вантажу, вартість перевезень, мета транспортування, відстань, якість 
транспортних шляхів. У сучасних умовах роль транспортного 
обслуговування визначається не інтересами окремого відправника 
(одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в 
зазначеному циклі виробництва і споживання, а також у мінімізації загальних 
логістичних витрат. В той же час статистика доводить, що автомобільний 
транспорт користується найбільшим попитом. 

Аналіз показників ефективності транспортної логістики, можна  
провести  за такими показниками для автомобільного транспорту. Робота 
рухомого складу автомобільного транспорту оцінюється системою техніко-
експлуатаційних показників, що характеризують кількість і якість виконаної 
роботи. Техніко-експлуатаційні показники використання рухомого складу в 
транспортному процесі можна розділити на дві групи. 

До першої групи слід віднести показники такі що, характеризують 
ступінь використання рухомого складу вантажного автомобільного 
транспорту наприклад: коефіцієнти технічної готовності, випуску й 
використання рухомого складу; середня відстань поїздки з вантажем і 
середня відстань перевезення; час простою під навантаженням-
розвантаженням; технічна й експлуатаційна швидкості; та інші. 

Друга група характеризує результативні показники роботи рухомого 
складу: число поїздок; загальна відстань перевезення й пробіг з вантажем; 
обсяг перевезень і транспортна робота [ 3 ]. 

Проведене дослідження показує  необхідність ефективного розвитку 
транспортної логістики. Основна частина витрат в логістичній діяльності 
припадає на транспортну складову. Встановлено, що найбільшу питому вагу 
у структурі транспортних послуг загального користування займає 
автомобільний транспорт. 

Щодо подальшого ефективного розвитку транспортної логістики, 
важливими є узгодженість та комплексність при прийнятті рішень: єдність 
усіх логістичних складових. При виборі виду та типу транспортного засобу 
необхідно враховувати його позитивні та негативні характеристики і 
розраховувати ймовірні ризики втрат чи недоотримання прибутку. 

Таким чином, на основі проведених досліджень особливості 
транспортної логістики зробимо висновок про те, що для ефективного 
розвитку транспортної логістики, підприємства повинні вдосконалювати не 
тільки аспекти  транспортної логістики, а й всієї логістики підприємства в 
цілому. А при виборі виду та типу транспортного засобу необхідно 
враховувати його позитивні та негативні характеристики і розраховувати 
ймовірні ризики втрат чи недоотримання прибутку. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ТУРИСТИЧНИМИ ФІРМАМИ 

 
Туризм є однією з найбільш динамічних та найбільш прибуткових 

галузей світової економіки. Зростання індустрії туристичних послуг 
стимулюється ростом чисельності та доходів населення, зменшенням 
робочого часу та збільшенням часу на відпочинок, значним поліпшенням 
транспортної інфраструктури. На сьогодні сфера туризму є одним із 
найважливіших чинників соціального та економічного розвитку. Туризм 
позитивно впливає на розвиток національної економіки, дозволяє 
збільшувати валютні надходження, сприяє ефективному використанню 
історико-культурного та природного потенціалу. 

Проте, в даний час ринок українського туризму розвивається вкрай 
нерівномірно. Об’єм виїзного туризму переважає над в’їзним, обсяг 
туристичного ринку не відповідає своїм потенційним можливостям. Це 
зумовлено низкою чинників, а саме: недосконала державна політика у галузі 
туризму, низький рівень життя населення, незадовільна діяльність 
туристичних фірм. 

Комплексне покращення цих факторів позитивно відобразиться на 
туристичному бізнесі в нашій країні. Прийняття ефективних управлінських 
рішень туристичними фірмами, проведення комплексу маркетингових 
заходів, популяризація і пропаганда туризму дадуть позитивні результати 
вже у короткостроковому періоді.  

В умовах конкурентного ринкового середовища кожна фірма, незалежно 
від її розмірів та напрямку діяльності, використовує визначені інструменти 
маркетингу з метою успішного функціонування, задоволення попиту ринку 
та досягнення прибутковості. Маркетинг - це вид людської діяльності, 
спрямований на задоволення нестатків і потреб ринку. Теоретик сучасного 
менеджменту Пітер Друкер визначив мету маркетингу так: «Мета 
маркетингу - зробити продажі постійними. Мета - знати і розуміти клієнтів 
настільки добре, щоб продукт чи послуга підходили їм і продавалися 
самотужки» [2, c. 56].  
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Це не означає, що реклама і просування товарів та послуг не потрібні 
взагалі - вони мають бути частиною системи, робота якої спрямована на 
задоволення потреб клієнтів. Реклама і просування досягнуть максимальної 
ефективності в тому випадку, якщо спочатку будуть визначені потреби та 
інтереси клієнтів, а потім будуть запропоновані доступні їм за ціною товари 
та послуги. 

Аналізуючи управління маркетингом в індустрії туризму передбачено 
досягнення наступних маркетингових цілей: визначення можливостей ринку 
та ресурсів компанії, планування та здійснення маркетингової діяльності,яка 
є необхідною для досягнення цілей фірми.  

У зв’язку з цим, управління маркетингом має проводитись у масштабі 
всього підприємства і стати завданням для цілого підприємства, а не 
обмежуватись лише рамками відділу маркетингу. Ефективні маркетингові 
рішення в сфері обслуговування туристів повинні координуватися з 
управлінням операціями виробництва послуг, а також з управлінням 
персоналом та фінансами.  

Для успішного ведення справ у туристичному бізнесі необхідно не 
тільки вміти надавати якісні послуги, але і знати, кому вони необхідні, для 
яких цілей. Для цього проводяться маркетингові дослідження. Цілком 
очевидно, що маркетингові дослідження є вкрай необхідними. Вони 
обов'язково вимагають комплексного і детального підходу [1, c. 68]. 

Виокремлюють такі рівні використання маркетингу в сфері туризму:  
- маркетинг туристичних підприємств, що є основною ланкою 

підприємницької діяльності у сфері туризму. Представляє собою процес 
узгодження їхніх можливостей і запитів споживачів. Результатом цього 
процесу є надання туристам послуг, які задовольняють їхні потреби, і 
отримання підприємством прибутку, необхідної для його розвитку. 

- маркетинг виробників туристичних послуг. Його метою є організація 
надання послуг, максимально орієнтованого на задоволення потреб 
конкретних споживачів та забезпечення найбільш ефективних форм і методів 
обслуговування. 

- маркетинг туристичних організацій, представляє і захищає колективні 
інтереси підприємців у сфері туризму, розуміється як діяльність, яка 
застосовується з метою створення, підтримки або зміни сприятливої 
громадської думки. 

- маркетинг територій та регіонів, діяльність, що застосовується з метою 
створення, підтримки або зміни поведінки клієнтів стосовно конкретних 
населених пунктів, регіонів чи навіть країн. Подібної діяльністю займаються 
регулюючі та координуючі органи в туризмі на муніципальному, 
регіональному та національному рівнях. 

Головні принципи та вимоги, покладені в основу маркетингу туризму, 
визначають його призначення, яке полягає в тому, що пропозиції 
туристських послуг повинні обов'язково орієнтуватися на споживача, а 
можливості підприємства - постійно узгоджуватися з вимогами ринку. 
Зважаючи на це, для маркетингу в туризмі характерні:  
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- орієнтація на ефективне розв'язання проблем конкретних споживачів. 
Ринок складають споживачі з певними потребами, для задоволення яких вони 
хочуть та можуть придбати туристський продукт. Власне тому ідентифікація 
потреб споживачів у маркетингу має особливе значення. Запропоновані на 
ринку продукти повинні розглядатися підприємством з урахуванням того, 
наскільки вони можуть задовольнити потреби споживачів.  

- орієнтація на певний комерційний результат, що для фірми означає 
поступове оволодіння певною часткою ринку відповідно до довгострокових 
цілей фірми. Сформулювавши цілі, фірма визначає три компоненти 
маркетингової діяльності - терміни, ресурси, відповідальність і орієнтується 
на довгострокове прогнозування маркетингової ситуації - від 
платоспроможних потреб населення до власних можливостей у перспективі.  

- комплексний підхід до досягнення визначених цілей, оскільки успіх 
забезпечує сукупність взаємопов'язаних засобів маркетингу. Комплексний 
підхід означає, що певні маркетингові дії, взяті окремо, не матимуть того 
ефекту, який має застосування маркетингу як системи.  

- активність, наступальність, які забезпечують швидке й ефективне 
реагування на зміни зовнішнього середовища стосовно фірми. Без цього 
неможливо досягти комерційного успіху й переваг над конкурентами            
[3, c. 42]. 

Таким чином, маркетинг є важливою складовою діяльності будь-якої 
фірми. Особливо гостро питання маркетингової діяльності постає для фірм 
туристичної галузі, оскільки ринок туристичних послуг є надзвичайно 
мінливим і динамічним. Проведення маркетингових досліджень, розробка 
якісних продуктів, їх професійне просування на ринку сприяють досягненню 
цілей діяльності підприємства. А досягнення цілей - умова успіху фірми у 
світі ринкових відносин. 
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ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
Світовий та національний досвід господарювання свідчать, що 

популярною практикою підвищення конкурентоспроможності підприємств є 
застосування логістичної концепції управління.  

Особливої актуальності вона набуває в період кризи, коли підприємства 
повинні організувати свою діяльність так, щоб мінімізувати витрати, 
пов’язані з рухом та зберіганням товарно-матеріальних цінностей від 
первинного джерела до кінцевого споживача. Тому головною метою 
логістичної концепції управління є збалансування рівня сервісу і величини 
логістичних витрат для підвищення конкурентоспроможності підприємств.  

Використовуючи логістичну концепцію управління, шляхом організації 
закупівель і розподілу, вітчизняні підприємства можуть досягти зниження 
рівня витрат і поліпшення якості постачань; підвищити можливості адаптації 
підприємств до запитів ринку; гарантувати певний сервіс споживачам і, тим 
самим, отримати додаткові конкурентні переваги на ринку.  

Більшість науковців ототожнює концепцію логістики з логістичним 
управлінням, і тільки деякі розмежовують ці поняття. Таким чином, сьогодні 
існує два підходи до логістичного управління: перший підхід розглядає те, 
що логістика повинна передбачати лише виконання функцій планування: 
розробку механізму та структури управління рухом потоків; другий підхід 
передбачає не лише планування, а й здійснення повсякденної діяльності по 
управлінню підприємством.  

Є.Крикавський перший вітчизняний науковець, який ввів до наукової 
термінології поняття «логістичний менеджмент». Розуміння цього терміну 
ґрунтується на інтеграції логістики та менеджменту у форму «логістико-
менеджменту» як комплексної локалізованої системи управління 
матеріальними та інформаційними потоками.  

М.С. Дороніна вказує, що загальна концепція управління виробничо-
розподільчою системою ґрунтується на логістичному підході, але не надає 
точного значення цього поняття. Д.Буерсоскс, Р.Ларіна, М.Окландер, 
О.Тридід, О.Череп розглядають функціонування логістичного управління у 
ракурсі поєднання внутрішнього та зовнішнього функціонування 
підприємства для подальшої ефективної його діяльності. 

Незважаючи на значну кількість наукових розробок у сфері логістичного 
управління, його стан на сучасних підприємствах України знаходиться на 
початковому етапі свого розвитку, що обумовлює вирішення низки завдань, 
пов’язаних з удосконаленням формування системи управління, адекватної 
умовам сьогодення. Однією з причин цього явища є те, що в Україні 
недооцінюється, чи взагалі не вивчений, зарубіжний досвід. 
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Посилення інтеграції та глобалізації економічних процесів і структур на 
основі інформатизації суспільства підштовхує суб’єкти ринкових відносин до 
впровадження визнаного практикою розвинених країн логістичного 
управління, яке забезпечує ефект синергізму, що є наслідком 
взаємопідсилюючих зв’язків потокових процесів і потоків уздовж усього 
ланцюга товароруху.  

Вивчення логiстики повинне спиратися на розуміння основної 
концептуальної ідеї логістичного управління – посилення значущості 
діяльності з управління матеріальними потоками.  

Логістичне управління – це процес формулювання стратегії, планування, 
управління і контролю за переміщенням і складуванням сировини, 
матеріалів, виробничих запасів, готових виробів та формуванням інформації 
від пункту використання (споживача) з метою найефективнішого 
пристосування та задоволення потреб клієнта [1]. 

Слід зазначити, що діяльність будь-якого підприємства можна 
охарактеризувати як процес, що постійно повторюється, тому логістичне 
управління можна розглядати як замкнений управлінський цикл, який також 
постійно повторюється. 

Результатом правильного функціонування логістичного управління на 
підприємстві є мінімізація загальних витрат при заданому рівні 
обслуговування клієнта, прискорення матеріального потоку і відповідно 
покращення функціонування економічних систем побудованих на 
логістичних засадах [3]. 

Ціль логістичного процесу формулюється основним правилом логістики 
- правилом «7R»: потрібний товар (right product) потрібної якості (right 
quality) в потрібній кількості (right quantity) повинен бути доставлений в 
потрібний час (right time) і в потрібне місце (right place) потрібному 
споживачу (right customer) з потрібним рівнем затрат (right cost). 
Недотримання хоча б однієї із приведених умов може призвести до втрати 
клієнтів і, відповідно, певної частки ринку [2]. 

Створити ідеальну для всіх підприємств структуру логістичного 
управління неможливо. В кожного підприємства вона буде іншою оскільки її 
метою є досягнення конкретних стратегічних завдань. Організація 
логістичного управління на вітчизняних підприємствах повинна починатись з 
розроблення стратегії для досягнення максимального прибутку з 
мінімальними витратами і підвищення конкурентоспроможності 
підприємства.  

Загальною метою логістичного управління є реалізація й узгодження 
економічних інтересів безпосередніх і опосередкованих учасників 
підприємницьких процесів через найефективніше використання ресурсів в 
існуючих на даний момент умовах господарювання. 

Логістична концепція управління підприємством узгоджує економічні 
інтереси учасників підприємницьких ресурсів шляхом найефективнішого 
використання наявних ресурсів в даний період часу, а таке узгодження має 
призвести до загального зміцнення позицій вітчизняних компаній на ринку та 
підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому ринку. 
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Отже, підприємства, які використовують принципи логістичного 
управління, забезпечують високу конкурентоспроможність своєї продукції і 
послуг за рахунок оптимізації витрат, пов’язаних з виробництвом і 
реалізацією товарів, прискорення оборотності обігового капіталу, найбільш 
повного задоволення споживачів у якісних товарах та сервісі. Такий ефект 
досягається шляхом значного  скорочення запасів матеріальних ресурсів і 
готової продукції у сферах виробництва, постачання і збуту, скорочення 
тривалості виробничого циклу виконання замовлень клієнтів, упровадження 
гнучких автоматизованих виробництв, що дозволяють швидко переходити на 
випуск нових видів продукції, створення дистрибутивних каналів збуту 
тощо. 
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Нині значного поширення набуває всесвітня мережа Інтернет. Вона 

проникає в усі куточки людського життя: робота через Інтернет, навчання 
через Інтернет, спілкування, онлайн-ігри та ін. За останні роки Інтернет 
проник і в економіку, у зв’язку з цим виникло таке поняття, як „інтернет-
маркетинг”. 

Інтернет-маркетинг сьогодні є одним з найперспективніших напрямів 
розвитку в Україні. Ця сфера активно розвивається, незважаючи на 
економічні кризи та різні зовнішні і внутрішні перешкоди. Тому тема даного 
дослідження є актуальною і потребує на увагу. 

Інтернет впливав і продовжує впливати на формування й розвиток 
світового інформаційного співтовариства. Сьогодні практично неможливо 
знайти навіть малу організацію у світі, яка не має свого представництва в 
Інтернеті. Розвиваються інтернет–магазини, інтернет–консультації, інтернет– 
аукціони. Деякі фірми надають можливість замовлення інформаційної 
продукції або послуги через інтернет та оплатою кур’єрові по факту 
доставки. Наше інформаційне суспільство вже неможливо представити без 
таких термінів як “Web Сайт”, “Чат”, “E-mail”. 
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Інтернет-маркетинг – це новий вид маркетингу, що включає традиційні 
елементи (товар, розподіл, просування, маркетингові дослідження), 
реалізовані за допомогою інструментів мережі Інтернет у дистанційному, 
інтерактивному режимі, і тому забезпечує можливість прискорення, 
здешевлення та більш якісного здійснення всіх маркетингових процесів [3]. 

Найважливішими складовими Інтернет-маркетингу, що відрізняють його 
від будь-яких інших видів маркетингової діяльності, є інтерактивні 
маркетингові дослідження, що включають вивчення ринків, споживачів і 
конкурентів, та комунікативна політика, яка, завдяки глобальному 
поширенню та популярності Інтернету серед населення всього світу, дає 
будь-якому бізнесу унікальні нові можливості (формування систем Інтернет-
комунікацій, проведення рекламних кампаній, організацію збуту, он-лайн-
формування брендів тощо). Крім того, роль, яку виконує Інтернет, не 
обмежується лише комунікативними функціями, а також включає в себе 
можливість укладання угод, здійснення покупок і проведення платежів, 
надаючи йому риси глобального електронного ринку. Таким чином, 
враховуючи всі реальні можливості Інтернет-маркетингу, можна впевнено 
сказати, що перехід реального бізнесу до віртуального простору, не лише у 
світі, але й в Україні, є лише питанням часу та рівня знань [1].  

Перевагами інтернет – маркетингу є: 
- низька вартість Інтернет-реклами, і як наслідок, зниження витрат на 

просування товарів і послуг; 
- доступність; 
- відсутність географічних і часових меж, глобалізація (обравши 

продукцію в Інтернет-магазині, можна замовити товар у будь-який час доби і 
майже з усіх країн, з яких проводиться доставка); 

- перехід до маркетингу "один до одного" (взаємодія з окремим 
споживачем, доступ до попиту та інформації індивідуального замовника); 

- психологічний комфорт (можливість формування особистої думки 
стосовно продукції фірми, без тиску з боку продавця); 

- легкий доступ до інформації; 
Незважаючи на всі переваги, існують так само і вагомі недоліки: 
- обмеженість доступу користувачів до швидкісного та якісного 

Інтернету; 
- замовник не може оглянути товар чи перевірити його на придатність, 

але цю проблему реально виправити у звичайному магазині з аналогічним 
товаром; 

- обмеженість платіжних методів та проблема захисту операцій зі сплати 
послуг споживачем. 

Виробники товарів і послуг починають усвідомлювати головну перевагу 
Інтернет-маркетингу – з його допомогою без обмежень в обсягах можна 
представити всю інформацію про товарну, цінову, збутову і комунікаційну 
політику підприємства. 
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Із прискоренням науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг в 
Україні також набуває стрімкого розвитку. Підтвердженням цього є той факт, 
що з кожним роком витрати на рекламу в мережі Інтернет зростають та 
складають значну частку рекламних бюджетів рекламодавців. Так, усе 
більша кількість компаній включає Інтернет-маркетинг у перелік 
використовуваних маркетингових інструментів, причому все більше число 
фірм використовує Інтернет на всіх етапах своєї діяльності. Внаслідок цього 
останнім часом відбувається перехід від використання застарілих веб-сайтів з 
обмеженою функціональністю до концепції створення сайту як повноцінного 
маркетингового інструменту [2]. 

Сьогодні електронна торгівля нарощує об’єми товарного та грошового 
обороту. Серед основних перспектив для продавця можна зазначити суттєво 
вищу рентабельність капіталу за рахунок відсутності значних вкладень в 
основні засоби, високу оборотність обігових коштів, постійне розширення 
кола потенційного попиту з боку споживача, величезну кількість 
можливостей та форматів демонстрації пропозицій товарів та послуг тощо. 
Тенденцію також підсилюють постійне ускладнення умов торгівлі на 
звичайному ринку, зниження на ньому купівельної активності з боку 
споживача, зростання обсягу необхідних інвестицій та вкладень у сферу 
торгівлі класичного формату тощо. Таким чином конкуренція поступово з 
класичного ринку, разом зі значною частиною обсягів його товарообігу, 
переноситься в мережу Інтернет і дана тенденція посилюється. Це значною 
мірою впливає на розвиток Інтернет-маркетингу, оскільки все більше 
компаній використовують його інструментарій з метою збереження рівня 
власної конкурентоспроможності на ринку. 

Незахоплені сегменти віртуального ринку можуть стати основною 
причиною успіху входження нового суб’єкта господарювання на нього. Саме 
так можна пояснити постійне розширення асортименту товарів та послуг, що 
можна спостерігати сьогодні постійно. 

На сьогодні розвиток Інтернет-маркетингу тісно пов’язаний із 
становищем та перспективами розвитку Інтернет-торгівлі. У зв’язку із 
стрімким ростом науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг набуває 
не лише актуальності, але й поступово перетворюється на основний вид 
комунікації зі споживачами багатьох підприємств різних галузей економіки. 

Інтернет-маркетинг обіцяє приємні перспективи. Бо прийде час, коли 
Інтернет і електронна торгівля повністю замінять журнали та газети як 
джерело інформації і навіть магазини для здійснення покупок. Вже сьогодні 
великі та малі підприємства швидко включають інтерактивні маркетингові 
інструменти до переліку використовуваних маркетингових засобів. 
Товаровиробники мають відповідне технічне забезпечення для впровадження 
Інтернет-маркетингу та повинні приділяти даному засобу маркетингових 
комунікацій все більше уваги. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 

 
Вирощування соняшника та виробництво соняшникової олії – це одна із 

тих галузей, які навіть в умовах світової фінансово-економічної кризи 
стрімко розвиваються і є бюджетоформуючими галузями з великим 
експортним потенціалом. Олійножировий підкомплекс в Україні є чи не 
найдинамічнішим сектором АПК держави, демонструючи високі темпи 
щорічного зростання. Причиною цього є сприятлива зовнішньоекономічна 
кон'юнктура на ринку соняшникової олії. 

Особливості процесів глобалізації української економіки 
досліджувались багатьма вітчизняними вченими: В. Андрійчуком, Н. 
Зінгаєвою, О. Єранкіною, О.Одосієм, Л.Худолієм та іншими. Науковці 
розглядають не лише сучасний стан ринку олійної продукції, а й перспективи 
його розвитку. Проте, більш детального дослідження потребують питання 
адаптації олійно-жирової галузі до сучасних умов. 

Лідируючі позиції на світовому ринку соняшникової олії займають 
декілька країн, а саме - Україна, Аргентина і Росія. Станом на 2015 р. частка 
України у світовій торгівлі соняшниковою олією оцінюється на рівні 57%, 
що підтверджує одноосібне лідерство за зовнішнім продажем цього 
продукту, тоді як Аргентина займає 17% світового продажу, а Росія - 11% [1]. 
На сьогодні в Україні існує близько 10 найбільших виробників соняшникової 
олії, які контролюють до 90 % усього виробництва: ДП «Сан-трейд» (Bunge 
Ltd.), ЗАТ «АТ Каргілл» (Cargill Inc.), ЗАТ «Євротек», ОДО «Холдинг 
«Зерноторгова компанія», холдинг «Кернел Групп», промислова група 
«КМТ», ВАТ «Одеський олійно-жировий комбінат», ЗАТ «Пологівский 
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МЄЗ». Кожен з цих великих виробників має свою стратегію розвитку. 
Наприклад, компанія «Сан-трейд» більше орієнтується на внутрішній ринок, 
тому динамічно розвиває свої торговельні марки фасованої рафінованої олії 
та іншої продукції. Компанія «Каргілл» вивозить за кордон більшу частку 
виробленої сирої олії, а «Кернел Групп», що кілька років тому поглинула 
«Олсідс Груп» і стала найбільшим виробником та експортером соняшникової 
олії, зосередила свою діяльність як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
секторах торгівлі [4]. 

За 2015 рік Україна виробила 46770 тис. тонн соняшникової олії. 
Невеликий спад був у 2014 році, тоді показники були нижчі майже на 15 % і 
становили 3539 тис. тонн. Це можна пояснити не стабільним політичним та 
складним економічним становищем в країні (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1 Динаміка обсягу виробництва та експорту соняшникової олії 

України у 2011-2015 р., тис. тонн 
Варто відзначити, що тенденція експорту збігається з тенденцією обсягів 

виробництва. Тобто, найвищі показники спостерігаються у звітному році – 
3892 тис. тонн, і на порядок нижчі у попередньому 2014 році Але в Україні 
споживається всього 20% виробленої соняшникової олії, 80% поставляється 
на експорт [1]. 

Постійно розширюється географія експорту соняшникової олії 
українського виробництва. Загалом Україна експортує соняшникову олію у 
88 країн. Основними країнами-імпортерами соняшникової олії залишились: 
Індія – 31%, Китай – 13,3%, Іспанія – 9,5%, Нідерланди – 7,7%, Італія - 5,5%, 
Туреччина – 4,5%, інші – 28,5%. 

Світове лідерство України на зовнішньому ринку соняшникової олії має 
і негативні наслідки. Зокрема, серйозні проблеми для аграрного сектору 
країни можуть бути викликані постійним розширенням посівних площ  та 
недотриманням технологій вирощування. Це загрожує виснаженням землі та 
зниженням врожайності. Більшість аграріїв, у зв’язку з браком коштів, не 
удобрюють землю. Проте дану проблему  можна вирішити за рахунок 
тваринництва, яке тісно пов’язано з галуззю рослинництва та виробництвом 
соняшникової олії в тому числі.  Розвиток тваринництва та дотримання 
сівозміни вирішить одні з основних проблем вирощування соняшнику і при 
цьому збереже рентабельність цієї культури. 
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Отже, оцінивши тенденції розвитку ринку соняшникової олії, можна 
виділити такі пріоритетні напрями подальшого реформування ринку: 
розвиток сільськогосподарської кооперації, реалізація цінової політики 
шляхом поєднання вільного ціноутворення з елементами державного 
регулювання; розширення зовнішніх ринків збуту через підвищення 
конкурентоспроможності насіння соняшнику та вітчизняних продуктів його 
переробки та оперативне формування відповідної митної політики залежно 
від кон’юнктури світового ринку. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ  
ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
За останні декілька років перед великою кількістю сучасних 

транспортно-логістичних компаній, які безпосередньо задіяні в процесі 
вантажоперевезення, а також доставки вантажів по окремих регіонах або по 
всій країні, постало нагальне питання впровадження системи організації 
складання та планування маршрутів доставки вантажів. Також 
маршрутизація перевезень сприяє своєчасному і безперервному виконанню 
постачань продукції споживачам і ефективній взаємодії збутових та 
автотранспортних організацій.  

Вивченням даного питання займалось багато науковців та 
представників інших галузей: Савчук  А.М., Цьонь О.П., Кривавський Є.В., 
Афанасенко І.Д., Борисов В.В. та інші. 

Маршрутизація перевезень – це найбільш досконалий спосіб 
організації матеріальних потоків вантажів з підприємств оптової торгівлі, що 
суттєво впливає на прискорення обігу автомобіля при раціональному і 
ефективному його використанні [1]. 

Основними причинами, чому підприємства вирішують організувати 
систему самостійного транспортування, є наступні:  

− надійність послуг; 
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− більш короткі строки виконання замовлень; 
− більша гнучкість у складних випадках; 
− більш довірливі відносини із клієнтами. 
Щодо методів маршрутизації перевезень, то їх можна поділити на дві 

групи: маршрутизація помашинних відправлень вантажів та маршрутизація 
дрібних партій вантажів [2]. Також розрізняють проміжний вид змішаних 
перевезень, коли завдання не формулюється як виключно розвізне, але й не 
зводиться до завдання планування помашиних відправлень. 

Складання, проектування та моделювання маршрутів на сьогоднішній 
день передбачає використання різноманітних програм, призначених саме для 
транспортної логістики на цих етапах. Найяскравішими представниками 
програм інтегрованої комплексної підтримки, що виконуватимуть поставлені 
завдання, є:  

- геоінформаційна система Оптимум Гіс, що використовується для 
супутникового GPS чи Глонасс моніторингу, задіяного в процесі перевезення 
транспортом, для безпосереднього формування маршрутів та організації 
доставки;  

- інформаційна система комплексної підтримки ANTOR Logistics 
Master, що надає можливість обробляти велику кількість інформації за 
короткий проміжок часу, чітко організовувати структуру робочих процесів та 
допомагає сформувати набір рейсів і маршрутів руху, що вимогам 
мінімального суммарного пробігу всіх автомобілів по всіх маршрутах та 
використання орендованого транспорту, максимально можливого 
завантаження кожного ТЗ;  

- веб-сервіс для автоматичного планування маршрутів «ДП», що 
інтегрований з сервером Wialon, застосування якого є бажаним при 
щоденному плануванню великої кількості складних маршрутів і дозволить 
істотно знизити транспортні витрати та налагодити процесс планування 
доставки вантажів незалежно від людського фактора. 

Беззаперечними перевагами застосування таких систем можна назвати:  
- швидкий розрахунок ефективного плану доставки, включаючи 

розрахунок завантаження кожного автомобіля і його маршрут;  
- скорочення часу планування рейсів;  
- зниження витрат на обслуговування парку ТЗ та безпосередній 

контроль його можливого нецільового використання; 
- значне спрощення завдань, що стоять перед диспетчером;  
- автоматичне створення супровідних документів;  
- інтеграція з корпоративною системою підприємства;  
- контроль витрат палива за допомогою спеціального обладнання. 
На сьогоднішній день розроблено цілий ряд алгоритмів наближеного 

пошуку оптимальних рішень для вирішення завдань маршрутизації ТЗ під 
час перевезення вантажів [3]. Адже саме створення маршрутів дозволить 
точно визначити обсяг перевезень вантажів, кількість ТЗ, що здійснюють ці 
перевезення, сприяє скороченню простою автомобілів під час 
завантажувально-розвантажувальних робіт, ефективному використанню 
рухомого складу і вивільненню з сфер обігу значних матеріальних ресурсів. 
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Маршрутизація дозволяє підвищити продуктивність ТЗ при одночасному 
зниженні кількості рухомого складу, що надходить на підприємство при тому 
ж обсязі перевезень. 

Таким чином, розробка обґрунтованих маршрутів і проектів планів 
перевезень сприятимуть своєчасному, чіткому, злагодженому і 
безперебійному виконанню поставок продукції, а застосування при цьому 
інформаційних систем та технологій дозволяє здійснювати розрахунки зі 
складання оптимальних планів, вибираючи найоптимальніший з них варіант. 
В свою чергу створення маршрутів дає змогу визначити обсяг перевезень 
вантажів зі споживацько-збутових підприємств, кількість рухомого складу, 
котрий використовується при перевезеннях, сприяє скороченню простою 
автомобілів під час навантаження та розвантаження, ефективному 
використанню рухомого складу.  Разом з тим маршрутизація перевезень 
надає можливість підвищення продуктивності автомобілів при зниженні їх 
кількості при цьому обсязі перевезень. 
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НОВІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ 

 
В сучасному швидко змінному ринковому середовищі конкурентна 

боротьба за споживача на внутрішньому ринку стає дедалі жорсткішою. 
Виробникам, щоб втриматись на плаву, недостатньо розробляти якісні 
товари, встановлювати привабливі ціни й влучно розподіляти продукцію по 
торговельних точках, їм необхідно уміло використовувати різні інструменти 
комплексу просування товарів. Вдале використання цих інструментів може 
дати виробникам набагато більше фінансових ресурсів, ніж на них 
затрачається. 

Проблемам розробки просування товарів присвячено багато праць 
зарубіжних і вітчизняних авторів. Так, провідними зарубіжними фахівцями в 
галузі просування товарів є: В. Вжозек, Г.Г. Паничкина, Г. Мефферт,             
Г. Хершген, Дж. Дейві, Е. Діхтль, Е.И. Мазилкина, І. Рутковскі, Л. Гарбарскі, 
М.А. Василик, М. Бейкер, П.Д. Беннетт, Р. Нишлаг, Ф. Джефкінс, Ф. Котлер, 
Х. Мефферт, Ян В. Віктор та інші. Серед вітчизняних авторів можна 
виділити наступні праці: А.А. Мазаракі, А.В. Войчака, А.О. Старостіної,  
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А.Ф. Павленка, В.Г. Королька, В.П. Пелішенка, В.Ф. Онищенка,             
Л.В. Балабанової, Н.П. Гончарової, О.В. Некрасової, П.Г. Перерви,             
Н.О. Шельманої, О.С. Возняк та інших [3, с.103]. 

Просування товару – це невід'ємна частина маркетингу, вона включає:  
–  формування політики в сфері стимулювання збуту, просування 

товару; 
–  вибір, планування та управління інструментами стимулювання збуту 

(продаж за попередніми замовленнями, рекламно – інформаційна діяльність, 
мистецтво збуту, пакувальне справа); 

–  аналіз даних продажів, бюджетні квоти продажу і постановка 
відповідних цілей, координація діяльності торгових агентів; рекламування 
діяльності та визначення завдань реклами;  

– вибір засобів передачі реклами (телебачення, радіо, друк тощо) та 
управління роботою в цій області; 

– встановлення контактів із засобами масової інформації, рекламними 
агентствами; розробка зразків, виставкових матеріалів; 

– встановлення зв'язків компанії з окремими особами, громадськими 
організаціями, обмін інформацією; 

– пакувальну справу, розробка упаковки; 
– заходи щодо збуту товару; планування та здійснення просування 

товарів (по продовольчих купонів тощо); 
– розробка заходів, спрямованих на збільшення продажів [4, c.73]. 
Сьогодні основним елементом системи просування товарів на ринку є 

реклама. Вона надає споживачеві інформацію про товари чи послуги, 
запропоновані підприємством та виявляється у різноманітних формах: 
оголошення,  друк, радіомовлення, телебачення, фільми, проспекти, буклети, 
каталоги тощо. 

Найпоширенішим видом є реклама торгової марки (марки 
обслуговування ), яка спрямована на залучення уваги, пробудження інтересу 
потенційних споживачів саме до рекламованої марки товару. Це дозволяє 
сформувати до них краще ставлення і, в кінцевому рахунку, переконати 
споживачів вибрати при покупці товар чи послугу, реалізовані саме під 
рекламованою маркою. При цьому мета торгової марки лише частково 
збігається з метою реклами конкретного найменування товару або послуги. У 
середньостроковій перспективі досягнення зазначеної мети може привести до 
позитивних змін у реалізації тих видів товарів, які присутні на ринку під 
рекламованою маркою. 

Торгово-роздрібна реклама  – носить переважно локальний характер . 
Вона зосереджується на конкретному об'єкті виробництва або реалізації 
товарів: це може бути, наприклад, сервісне підприємство або підприємство 
роздрібної торгівлі. Головне завдання даної реклами полягає у стимулюванні 
залучення потенційних споживачів за допомогою їхнього інформування про 
місце і основні умови реалізації визначених товарів чи послуг. 

Direct Mail – різновид торгово-роздрібної реклами. Основна її 
відмінність полягає у наданні мінімально необхідної інформації про 
пропоновані рекламодавцем товари і послуги, адреси та телефони їх 
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виробника (продавця). Завданнями такої реклами є надання максимальної 
кількості комерційної інформації відразу декільком, часом перекриваються, 
групам споживачів. 

Імідж-реклама – специфічна реклама. Спрямована на формування 
певного ставлення до підприємства та формування його позитивного іміджу. 
Водночас імідж-реклама є інструментом формування суспільного ставлення 
до підприємства та інструментом PR [2, с.108-109]. 

Сьогодні крім традиційних рекламних методів впливу на кінцевого 
споживача існують також методи з використанням інноваційних технологій. 
З'явилися вони порівняно нещодавно, проте вже набули широкого 
поширення серед виробників і гаряче схвалення цільової аудиторії. 
Інноваційна реклама будується на використанні в промо-акціях серйозного 
технічного забезпечення, новітніх комп'ютерних технологій і нестандартних 
способів подачі інформації. 

Широкі перспективи для розвитку свого бізнесу сьогодні за рекламою 
нового покоління. Однією з найбільш перспективних видів подібної реклами 
є відеореклама в місцях масового скупчення людей. Це, так звана, технологія 
InDoor TV. Фахівці стверджують, що на неї звертають увагу більше 90% 
потенційних покупців. 

В останні роки ця рекламна технологія серйозно вдосконалилася, 
з'явилася нова технологія X3D video. Відтепер увагу споживача приваблює 
не плоске, а тривимірне зображення, що містить рекламну інформацію.  

Не зупиняючись на досягнутому, фахівці в області рекламних 
технологій пішли далі, вразивши рекламодавців технологією Ground FX. Це 
надсучасна інтерактивна проекція, розроблена компанією GestureTek, яка 
дозволяє споживачеві не просто спостерігати за рекламним сюжетом, а й 
брати в ньому участь. За допомогою спеціальних технічних установок 
об'ємне зображення проектується на плоску поверхню. Пройти повз 
непоміченим неможливо: система миттєво зреагує на найменший рух. 
Сьогодні даний вид реклами у зв'язку з його високою ефективністю все 
частіше використовується виробниками і великими торговими комплексами 
в Європі, Америці, Росії і деяких країнах СНД для BTL-акцій, а також для 
збільшення потоку споживачів і забезпечення більш частих відвідувань 
заходів. Різні event-заходи, виставки, ярмарки, презентації продукції – все це 
ті області, в яких активно використовується рекламна технологія Ground FX 
[1]. 

Головним недоліком таких методів просування товарів є потреба в 
залученні досить дорогих засобів і значних коштів для їх розроблення та 
реалізації. Основний ризик пов'язаний з невпевненістю в позитивному 
сприйнятті їх споживачем, суспільними та державними інститутами. 
Зважаючи на те, що інноваційні методи просування товарів поряд з 
перевагами мають свою низку недоліків, підприємства не повинні повністю 
відмовлятися від використання традиційної реклами. Раціональним буде 
поєднання різних методів просування товару, що забезпечить двосторонність 
комунікацій, максимальну кількість споживачів і дозволить уникати 
невиправданого ризику. 
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Таким чином, застосування інноваційних методів просування товарів 
свідчить про креативність підприємства, що, у свою чергу, стимулює інтерес 
існуючих та потенційних споживачів до товару, підвищує продаж та зміцнює 
імідж підприємства на ринку. 

Список використаних джерел:  
1. Волкович А. Р. Інформаційні технології в системі маркетингових 

комунікацій [Електронний ресурс ] / А. Р. Волкович. – Ефективна економіка, 
2014. – №3. Режи доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 

2. Лошенюк І. Р. Особливості та тенденції розвитку креативу в рекламі /       
І. Р. Лошенюк, І.О. Жалба // Тези науково-практичної конференції «Реклама: 
Інтеграція теорії та практики». –Київ: КНТЕУ. –2016. –с.107-109. 

3. Онисків В. О. Просування нового товару на ринок / В.О. Онисків . – 
Вісник Хмельницького національного університету, 2012. – №5, Т.5. 

4. Пересадько Г. О. Аналіз маркетингової політики просування та збуту 
продукції підприємства / Г.А. Пересадько, О. В. Пересадько, О.В. Радченко, 
С.И. Науменко. – Механізм регулювання економіки, 2010. – №3, Т.2 
 

Анастасія Ладигіна 
Науковий керівник: Коновал В.В., к.е.н., ст.викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ 

 
ШЛЯХИ ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ НА 

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 
 
Актуальність даної роботи полягає в тому, що сьогодні Україна - це 

країна, яка розвивається і зовнішньоекономічна діяльність є досить 
важливою господарською діяльністю для нашої країни. Для багатьох 
розвинених підприємств з великою кількістю якісного товару, з часом досить 
таки перспективно, розширювати свою мережу збуту і постачати продукцію 
споживачам не лише на території рідної держави, а також за кордон до інших 
країн. Адже,  для виробника або постачальника це сприяє збільшенню 
обсягів продажу, отриманню більшого прибутку, світового визнання, і звісно 
ж, зміцненню позицій у тій галузі, представником якої він є. 

В даний час, Україна володіє значним експортним потенціалом, який 
зосереджений у видобувних і обробних галузях промисловості, а також в 
енергетичному і агропромисловому комплексах країни. Щодо 
агропромислового комплексу, то зовнішньоторговельний обіг продукції 
України за 10 місяців 2016 року склав 15,3 млрд  дол. США або 25,5% всього 
зовнішньоторговельного обігу України. При цьому, експорт продукції 
аграрного сектору за вказаний період становив майже $12 млрд  або 41,1% 
від загального експорту України.  

Як зазначає Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, 
за рахунок експорту агропродовольчої продукції забезпечується понад 40% 
всього експорту держави. Україна має великий експортний потенціал і є 
можливість відкривати нові ринки збуту для наших виробників. Як відомо, 
сьогодні право експорту на ринки ЄС мають вже 277 українських 
підприємств, що є доказом відповідності продукції міжнародним нормам та 
стандартам [1]. 
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І безперечно, серед  переваг української економіки можна виокремити 
той факт, що Україна знаходиться в центрі  Європи й на перехресті багатьох 
транспортних  шляхів. Позитивним є також наявність кадрів із  високим 
рівнем освіти та професійної підготовки, достатня кількість корисних 
копалин, величезні природно-рекреаційні ресурси. Але на фоні переваг 
наявно багато проблем,  серед яких: сучасна структура економічної системи, 
невідповідна якість управління, низький  рівень ВВП і доходу на одну особу 
населення,  стан законодавчої, виконавчої та судової влади в  Україні, 
корумпованість влади, бюрократизація,  зовнішня заборгованість, відсутність 
розвиненої  системи регулювання ЗЕД [2]. 

Тому враховуючи сучасний стан української економіки та актуальність 
проблем розвитку зовнішньоторговельного потенціалу країни, підприємству 
потрібно влучно використовувати різноманітні ефективні маркетингові 
методи, щодо просування своєї продукції до іноземних ринків. 

Просування продукту на зовнішній ринок здійснюється шляхом 
використання у визначеній пропорції реклами, методів стимулювання збуту 
(продажів) і методів зв'язку з громадськістю.  

Реклама – будь-яка оплачувана форма презентації і просування ідей, 
товарів і послуг, здійснювана конкретним замовником. У рамках 
маркетингової діяльності реклама повинна: підготувати зовнішній ринок 
(споживача) до сприятливого сприйняття нового товару, підтримувати попит 
на високому рівні на стадії масового виробництва товару, сприяти 
розширенню ринку збуту.  

Наступний метод просування продукту на зовнішній ринок це 
стимулювання збуту (продажів), що собою являє короткострокові 
заохочувальні міри, які сприяють продажу або збуту продукції і послуг. 
Якщо реклама закликає: "Купіть наш продукт", то стимулювання збуту 
засновано на призові: "Купіть його зараз". Стимулювання збуту спрямовано 
на збільшення споживачами обсягу покупок.  

Одним із маркетингових рішень, що поліпшують вихід підприємства на 
зовнішній ринок та сприяють пошуку нових партнерів, є участь у виставках, 
ярмарках, товарних, фондових біржах, аукціонах, міжнародних торгах. 
Виставкова діяльність має свої особливості, переваги та недоліки, але всі 
вони разом ведуть до більшої інтенсифікації маркетингової діяльності 
підприємства, а, як наслідок, до прискорення виходу на зовнішній ринок, до 
збільшення прибутку та формування іміджу на міжнародному ринку. Існують 
міжнародні та спеціалізовані виставки.  

Наприклад, посольство України в Швеції проводило у березні 2017 
року виставку-ярмарку українських товарів. У пріоритеті просування 
продуктів харчування та товарів легкої промисловості, однак представники 
інших галузей були також запрошені. Участь у виставці була безкоштовна, 
крім безпосередніх витрат на поїздку: оплату квитків, проживання та 
харчування [3]. 

Значна частина світового бізнесу в сучасних умовах здійснюється за 
допомогою цифрових мереж, адже інтернет дозволяє швидко 
використовувати та обмінюватися інформацією в необмежених кількостях.  
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На сьогодні, саме на зовнішньому ринку використовують дві сфери 
маркетингу: B2C (business-to-consumer); B2B (business-to-business); 

 Багато уваги приділяється електронній торгівлі типу B2C, тобто 
продажу товарів та послуг кінцевим споживачам за допомогою 
комп’ютерних мереж. Не менш популярною є електронна торгівля типу B2B. 
Фірми, що займаються промисловою діяльністю, використовують саме ці 
мережі, а також електронні каталоги продукції, бартерні сайти та інші 
інтернет-ресурси для виходу на нові ринки збуту для забезпечення вигідних 
для себе цін та умов продажу.  

Також підприємству ефективно брати участь у тендерах на 
держзакупівлі в інших країнах (GPA). З травня 2016 року Україна 
приєдналася до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі 
(Agreement on Government Procurement, GPA). Тепер українські компанії 
можуть брати участь у держзакупівлях 45 країн-учасниць угоди, серед яких 
країни ЄС, Японія, США, Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг та Канада. Це 
один з найпростіших способів вийти зі своїм товаром на експорт. Перевага в 
тому, що не потрібно витрачати кошти на просування товару, на поїздки та 
пошук партнерів, на відкриття зарубіжних представництв. Достатньо знайти 
відповідний тендер і правильно оформити заявку на сайті [4]. 

І звісно ж, позитивно вливає на розвиток малого і середнього бізнесу 
новоприйнятий Закон України «Про внесення змін у деякі закони України 
щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг» [5]. 

Отже, у нашій країні з деяких видів галузей досить таки непогано 
розвинений експорт товарів, та є ще достатньо чинників, які негативно 
впливають на швидкий і успішний продаж товарів до іноземних країн і тому 
для виходу на міжнародний ринок підприємство повинно проаналізувати 
сприятливі та несприятливі фактори, спрогнозувати можливі витрати на 
організацію просування товарів та безумовно самі ж методи просування своєї 
продукції на міжнародному ринку. І на сьогоднішній час, відіграє велику 
роль електронна торгівля типу В2С, участь компаній у тендерах та виставках, 
сприятливі зв`язки з громадськістю і, звичайно ж, використання влучної, 
запам`ятовуючої реклами.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРУ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ  
НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА 

 
Психологія кольору в контексті його сприйняття — один із 

найцікавіших, але разом з цим найнеоднозначніший аспект маркетингу. А 
колір, у свою чергу, є одним із найважливіших чинників дії на покупця. Він є 
важливою ланкою в ланцюгу невербального спілкування, оскільки може 
викликати непередбачувану емоційну реакцію. Але більшість сьогоденних 
розмов про колір і його сприйняття проходять на рівні здогадок, 
необґрунтованих теорій і неофіційних даних.  

«Маркетинг кольору» (colour marketing), що включає в себе цілий 
комплекс аспектів від психології до прогнозування кольору, широко 
розвинутий за кордоном та знаходить своє застосування в значній кількості 
галузей промисловості, у сфері послуг та торгівлі (у США, перша організація 
по вивченню переваг кольору у споживачів, з'явилася в 1915р., сьогодні вона 
відома як Colour Association of the United States (CAUS) [1, с. 78]. У 
вітчизняній практиці «маркетингу кольору» дослідження є фрагментарними 
та мало враховуються при створенні і оформленні товарів та упаковок, а тому 
дана тема є актуальною і потребує дослідження. 

Будь-яка інформація, якщо вона не підкріплюється почуттям та не 
викликає емоцій і вражень, швидко зникає з пам`яті. Тому дуже важливою 
для підсилення впливу є емоційна пам`ять, на що спрямований такий метод, 
як включення у повідомлення емоційних елементів. Таким чином, колір 
впливає на сферу почуттів аудиторії, яка є таким же важливим об'єктом 
впливу, як і мислення. Якщо вдається вплинути на почуття, то й мислення 
людини легше піддається впливу. 

Особливiстю кольорiв є те, що вони основним чином звертаються до 
почуттів людини: 

− викликають психологічну реакцію; 
− підкреслюють якість, настрій, почуття, створюють тепле або холодне 

середовище, відображають пори року; 
− мають фізіологічні наслідки, як продовжені чи негативні оптичні 

подразники; 
− стосуються відчуттів, задоволення, приємного зовнішнього вигляду 

тощо; 
− надають об'ємність середовищу і предметам. 
Психологами вже давно оприлюднені результати досліджень, згідно з 

якими кожен колір має особливий вплив на людину, з кожним кольором 
пов'язані певні асоціації. Як наслідок деякі бренди люди впізнають за одним 
лише кольором. Колір бренда може розповісти дуже багато – наскільки бренд 
надійний, як ставиться до споживача і які цінності розділяє.  Коли 
випускається серія тієї чи іншої продукції, то розраховується на те, що вона 
за якимись відмітними критеріями буде запам’ятовуватися (табл.1). 
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Таблиця 1 
Аналіз кольорів та їх використання відомими брендами [2] 

Колір Вплив на споживача Використання 
відомими 
компаніями

Фіолетовий Головна його властивість – подвійність впливу на 
психіку: він і збуджує, і пригнічує; з'єднує емоційний 
ефект червоного і синього кольорів: одночасно 
притягує і відштовхує. Часто використовується в 
продуктах,  призначених для краси і омолодження 

Yahoo;
Milka; 

Taco Bell; 
T-Mobile. 

Зелений  Символ миру і надії. Він більше за всіх наближений 
до природності і натуральності. Наприклад, упаковка 
молочних продуктів, на якій присутній зелений 
колір, вважається символом бадьорості. За 
опитуваннями багатьох покупців, цей товар вони 
вважають більш натуральним в порівнянні з іншими. 
В зелену упаковку зазвичай упаковують товар, на 
якому хочуть зробити акцент, що він зроблений з 
натуральної сировини. Багато виробників косметики 
та продуктів харчування цим користуються.

X-Box;
Android; 
Heineken; 
Carlsberg; 
Lacoste; 
Nvidia; 

Starbucks; 
Land-Rover. 

 

Синій Колір спокою.  Даному кольору надають перевагу 
чоловіки. Найчастіше використовується в офісах. У 
поєднанні з білим він надає упаковці приємний 
вигляд і має велику популярність у споживачів. Так, 
наприклад, біло-синя упаковка молока продається 
швидше, ніж зелено-біла. Покупці зазначають, що 
молоко в упаковці синього кольору здається більш 
свіжим.  

Skype;
Pepsi; 

Facebook; 
Walmart; 

Dell; 
Oral-B; 
Nivea; 
Oreo; 

Twitter.
Жовтий Колір сонця і процвітання. Золото здавна привертає 

погляди людей. Упаковка з золотистим відливом 
підсвідомо говорить покупцеві про якість товару. 
Багато споживачів косметичних засобів відзначали, 
що баночку крему або туалетної води у золотистої 
упаковці хочеться взяти в руки. Особливо взимку 
продукти в упаковках жовтого кольору і його 
відтінків користуються великим попитом. 

Nikon;
Ikea; 

Lipton; 
Nuts; 

McDonald’s; 
Chupa-Chups: 

Ferrari; 

Червоний Колір пристрасті. Викликає збудження, 
схвильованість, спонукання до дії. Даний колір, як 
ніякий інший, здатний швидко привернути до себе 
увагу, зафіксувати погляд на товарі. Надмірне його 
використання здатне викликати у споживача 
агресивність і навіть роздратування товаром. 
Залежно від людини і обставин він або активізує, 
робить життєрадісним, або викликає занепокоєність і 
нервовість. Червоний колір доводиться до вподоби і 
чоловікам.  

Coca-Cola;
MTC; 

Old Spice; 
You Tube; 

Toyota; 
Lego; 

Adobe; 
Bugatti. 

 
Таким чином, знаючи які емоції викликають ті або ті кольори, можна за 

допомогою їх комбінації досягти тієї або тієї необхідної нам емоційної 
реакції. 
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У кожного народу знайдеться своє позначення різних кольорів, і не 
завжди воно співпадатиме з нашим розумінням. Про це необхідно пам’ятати 
відвідуючи ці країни, або ж коли ви намагаєтеся просунути свою продукцію 
на їх ринок. Так, наприклад, у багатьох країнах білий означає чистоту, 
безгрішність, урочистість, проте на Сході він символізує траур, печаль, 
хвороби. Багато жителів Китаю, Індії і Японії не розуміють, чому європейки 
обирають на таку радісну подію, як весілля, білі вінчальні наряди. У той же 
час чорний колір на Сході має тільки позитивне значення, він втілює любов, 
щасливий брак і сімейне щастя, коли у нас цей колір означає, траур, біль і 
скорботу.  

Для народів Далекого Сходу червоний колір — це символ любові, 
піднесених почуттів, народження і життя. У Франції червоний — це колір 
аристократів, з чого дуже дивуються єгиптяни, оскільки у них він 
асоціюється з трауром. У Японії, як і в Сполучених Штатах, червоний колір 
символізує небезпеку, терористичну загрозу, чого ніяк не можуть зрозуміти 
китайці, адже для них це колір щастя. У Америці жовтий колір втілює 
боягузтво і легкодухість, у той же час у Китаї, Індії і Японії його зв’язують з 
усім найпозитивнішим, оскільки він нагадує мешканцям цих країн про сонце 
і золото. У Японії жовтий — символ витонченості і грації, в Індії — колір 
удачі, а у китайців — колір багатства і щастя [3, c. 76].  

Що стосується України, то дослідження питання кольоросприйняття, 
особливо в економічній проекції, свідчать, що вітчизняною аудиторією 
найкраще сприймаються фіолетовий, синій, бірюзовий і лимонний кольори 
як у складі логотипу бренду, так і безпосередньо в упаковці. Достатньо 
лояльно: чорний, жовтий, голубий і білий. Та найменша зацікавленість 
споживачів спостерігається в бік коричневого, рожевого, червоного та всіх 
його відтінків.  

Отже, вплив  кольору на поведінку споживача має істотне значення, 
тому що колір може впливати на людину і на фізіологічному, і на 
психологічному, і на асоціативному рівнях. Колір формує ставлення до 
продукту, послуги або компанії.  При правильному виборі кольору та 
сприятливому поданні у споживача виникає бажання придбати товар. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНІСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 
 Світова фінансово-економічна криза – справила негативний вплив на 
більшу частину населення світу, і населення України не виняток. Ця 
глобальна проблема торкнулася всіх сфер людської діяльності і змусила 
відчути свій удар багатьох вітчизняних підприємців. Відповідно до таких 
кризових умов в ринковому середовищі, інновації та інновації в сфері 
маркетингу, а також їхній вплив на діяльність підприємства – набуває 
особливої актуальності. Зараз досить часто з екранів телевізорів, по радіо чи 
читаючи пресу можна почути таке слово як – інновація. Інновації 
застосовуються в різних сферах, чи то стосовно виробництва, чи торгівлі або 
ж інновації в соціальному секторі держави. І в кожному з цих випадків 
інновації покликані принести прибуток тій чи іншій організації, це ще 
зветься бізнесом. В даній роботі розглянемо: як маркетингові інновації 
впливають на діяльність підприємств під час кризових явищ. 
 Даним питанням задавалися у своїх працях та роботах відомі вчені, як 
вітчизняні так і зарубіжні, вони і заклали фундамент досліджень, серед них:  
Балабанов І.Т., Василенко В.О., Ковальчук С.В., Коротков Є.М.,  
Лігоненко Л.О., Маряш М., Мединський В.Г., Ситник Л.С., Шершньова З.Є., 
Шумпетер Й. та ін. 
 Згідно закону України «Про інноваційну діяльність», інновація – це 
новостворені (застосовані і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери, тобто 
при визначенні інновацій увагу зосереджено на кінцевому результаті 
наукового або науково-технічного процесу, що спрямований на 
удосконалення в тій чи іншій сфері [1].  
 Під маркетингом інновацій слід розуміти діяльність, спрямовану на 
пошук нових сфер і способів використання потенціалу підприємства, 
розроблення на цій основі нових товарів та технологій і їх просування на 
ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним, 
ніж конкуренти, способом, отримання за рахунок цього прибутку та 
забезпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку [2].  
 Відповідно до цього методи та інструменти інноваційного маркетингу 
повинні бути покладені в «фундамент» будь-якого підприємства, проте на 
ділі все не так як в теорії. На практиці ж підприємці використовують лише 
окремі методики інноваційного маркетингу, і рідко коли маркетинг інновацій 
– це основа будівництва нового підприємства.  
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  Розглянемо маркетинг інновацій з таких позицій: 
 1. Як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення 
можливих напрямів інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і 
комерціалізацію. При цьому можна одночасно розглядати інноваційний 
менеджмент як функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення 
досягнень науки і техніки у нові товари, здатні задовольнити потреби і 
запити споживачів та забезпечити товаровиробнику (продавцю) прибуток; 
 2. Як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих суб’єктів 
господарювання, а разом з тим і національної економіки у цілому, на 
інноваційний розвиток. 
 Інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на 
ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг[5]. 
 В умовах сучасної світової кризи, на думку більшості економістів-
аналітиків, підприємцям необхідна хоча б ще одна хвиля нововведень, що 
змогли б надати стимул подальшому за нею періоді зростання,  тому що 
інноваційна діяльність, як правило, тривала та передбачає чітке бачення 
перспективи. Формування напрямків цієї діяльності з урахуванням 
перспективи являє собою процес розробки інноваційної стратегії.  
 Інноваційна стратегія може бути одним із засобів досягнення цілей 
підприємства, який відрізняється новизною для даного підприємства, для 
ринку, для споживачів. Ми вважаємо, що кінцевим результатом 
маркетингового антикризового управління підприємством є формування та 
реалізація маркетингової антикризової стратегії (стратегії скорочення, росту, 
диференціації, підтримання конкурентних переваг, комунікаційної, 
інноваційної, пошуку нових ринків та можливостей, диверсифікації тощо), 
яка впроваджується з метою виведення підприємства з кризи. 
 На світовий ринок щорічно виводиться близько 100 тис. найменувань 
нових продуктів, з яких лише 2% є справжніми інноваціями, однак 
комерційного успіху досягають не більше 25% [4].  
 Слід розрізняти поняття «криза» (період порушення рівноваги, 
погіршення параметрів функціонування) та «антикризове управління» 
(система заходів та засобів, спрямованих на недопущення банкрутства, 
забезпечення відродження підприємств, що потрапили у скрутне фінансове 
становище) [3].  
 Конкретно беручи до уваги Україну, то подолати фінансово-економічну 
кризу, яка впевнено рушить все, до чого торкнеться, допоможуть свіжі ідеї, 
старт-апи, нововведення, а це все можуть дати малі та середні підприємства, 
котрі в розвинених постіндустріальних країнах і становлять опору економіки. 
В нашій же країні влада не підтримує малий бізнес, котрий може генерувати 
інновації в цілому та в сфері маркетингу зокрема. Застосування основ 
маркетингу і є ключем до вирішення проблеми кризових явищ всіх видів 
підприємств. Неозброєним оком стає видно, що правильно використовуючи 
інноваційний маркетинг, його положення та концепції, підприємство може як 
і передбачити та уникнути майбутнім кризовим станам, так і звести нанівець 
існуючі проблеми.  
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 Отже можна сказати, що маркетинг інновацій і всі витікаючі з нього 
моменти свідчать про те, що йому під силу створити щось докорінно нове, 
нову ідею, продукт, концепцію, рекламний хід. Зараз існує тенденція в 
більшості підприємств не вкладати в свої дослідні центри, а напряму 
купувати інновації у їх авторів, тому як правило кількість по-справжньому 
нових і свіжих товарів небагато. Маючи в своєму портфелі інноваційний 
продукт компанія отримує величезний дохід і на нашу думку значну частину 
потрібно вкладати в розробку нового. Саме так підприємства можуть 
уникнути кризи, а оскільки їхні доходи і становлять по-більшій мірі доходи 
держави – уникнення кризи ними веде до глобальних змін в економіці цілої 
держави і до виходу з кризи. 
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СТРАТЕГІЇ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
Формування логістичної стратегії становить комплексний, 

впорядкований та інтегрований процес, спрямований на отримання сукупних 
результатів системи в сенсі створення вартості і покращання рівня 
обслуговування для споживачів. Цей процес сконцентрований на отриманні 
сатисфакції споживачів, враховуючи та передбачаючи їхні майбутні потреби. 

Логістична стратегія - одна з функціональних стратегій підприємства 
(поряд із виробничою, фінансовою, маркетинговою, стратегією розвитку 
тощо), що ідентифікується в логістичних системах і ґрунтується на 
наступних цілях: оптимізація рівня запасів, мінімізація часу переміщення 
матеріалів і виробів, забезпечення високого рівня логістичного 
обслуговування, забезпечення мінімального акцептованого рівня загальних 
витрат у логістичному каналі [4]. 
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Поява стратегій обслуговування, що спираються на логістику як на засіб 
досягнення конкурентної переваги підприємства, стала наслідком 
маркетингу, орієнтованого на споживача. У його основі лежить ідея, згідно з 
якою стратегічна здатність підприємства нарощувати свою ринкову частку 
випереджаючими темпами порівняно зі зростанням у галузі, залежить від 
його вміння приваблювати й утримувати найбільш рентабельних споживачів.  

Існують різні мотивації для розробки логістичної стратегії [3]: 
- усвідомлений вибір – від ретельно спланованого процесу до набору 

щоденних епізодичних рішень;  
- в залежності від цілей – від однієї (наприклад, максимізації прибутку) 

до включення інших пріоритетних напрямів діяльності (наприклад, 
збільшення продаж).  

Підприємства розробляють логістичну стратегію на підставі власної 
корпоративної стратегії. Н. І. Чухрай запропонувала розрізняти такі стратегії 
обслуговування споживачів:  

- Стратегія низьких витрат на обслуговування. Підприємство може 
підвищити свою конкурентну перевагу на ринку, надаючи обслуговування з 
низьким рівнем витрат клієнтам, для яких основне значення має ціна. 
Витрати обслуговування різних клієнтів можуть значно відрізнятися з 
погляду на обсяг замовлення, систему (канал) дистрибуції, час виконання 
замовлення, регулярність надходження замовлень, витрати продажу та 
доставки, потреби індивідуалізації або модифікації виробу тощо.  

- Стратегія підбору клієнта. Вона передбачає виявлення та розвиток 
взаємовідносин з високоприбутковими клієнтами та скорочення співпраці з 
нерентабельними. Ця стратегія потребує досліджувати витрати на 
обслуговування окремих клієнтів та прибутки, отримані від них і є 
різновидом стратегії диференціації обслуговування. 

- Стратегія логістичних умінь. Підприємства, які застосовують цю 
стратегію, роблять те, що вони вміють робити найкраще. Основою для цього 
є здатність генерувати оригінальні знання та вміння, які важко скопіювати 
або перейняти конкурентам. До таких логістичних умінь можуть належати, 
наприклад, уміння у сфері управління логістичною інформацією, неповторне 
виконання деяких елементів логістичного обслуговування, налагоджений 
тісний зв’язок з клієнтами тощо. 

- Стратегія найважливішого елементу обслуговування.  Особливістю цієї 
стратегії є виявлення найбільш важливих елементів в обслуговуванні з 
погляду споживачів та концентрація існуючих ресурсів на бездоганне 
виконання саме цих процесів. Цю стратегію можна трактувати як основну 
стратегію підприємства або як різновид стратегії логістичних умінь, чи іншої 
стратегії, яка має на меті диференціацію обслуговування. 

- Стратегія оптимального рівня обслуговування. Стратегія передбачає 
досягнення такого рівня логістичного обслуговування, який максимізує 
прибуток, тобто забезпечує найбільшу різницю між приростом продажу і 
додатковими витратами на його досягнення. Вона є похідною від 
перерахованих вище стратегій та є показником досягнення оптимального 
функціонування підприємства [5]. 
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На вибір тієї чи іншої логістичної стратегії впливає логістичний 
потенціал підприємства, а саме [1]:  

-конфігурація та потужність логістичної мережі;  
-організаційна структура логістичного управління;  
-технологія координації логістичних процесів;  
-стратегічні взаємовідносини;  
-якість логістичного сервісу;  
-управління запасами та перевезеннями;  
-логістична інформаційна система;  
-організація допоміжних процесів. 
Сьогодні світові компанії роблять акцент на стратегічній логістиці, яка 

знаходиться за межами власної ділової структури, що дозволяє охопити 
постачальників, посередників і замовників. Особливістю стратегій, які 
можуть бути використані для розвитку українських підприємств, слід 
вважати наступні [2]:  

1) логістична стратегія повинна бути таким же елементом 
стратегічного обслуговування в бізнесі, як маркетингова, фінансова, 
виробнича та інші види стратегій; 

2) причинами відсутності логістичної стратегії на українських 
підприємствах є перш за все те, що персона топ – менеджменту не розуміють 
самого призначення логістичної стратегії як інструмент управління, який 
дозволяє оптимізувати ресурси підприємства як матеріальні так і фінансові; 

3) для того, щоб розвивати підприємство з «упором» на логістичну 
стратегію, необхідні кваліфіковані логістичні менеджери з практичним 
досвідом роботи на вітчизняному та закордонному ринках. 

Отже, логістичні стратегії є доволі важливою рушійною силою для 
досягнення стратегічних цілей підприємства, для підтримання 
конкурентоспроможності підприємства на ринку. Вони пов’язуються з 
іншими функціональними стратегіями, а також охоплюють усі сфери 
діяльності (постачання, виробництво тощо).  

За правильного застосування логістичних стратегій спостерігається 
зниження загальних витрат та підвищення рівня обслуговування клієнта, 
тобто збільшується ефективність діяльності та досягнення цілей 
підприємства, а саме: з’являються перспективи розвитку та росту діяльності 
підприємства. 
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ВПЛИВ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА 

 
Дослiдження в областi людської психології є надзвичайно важливі для 

прогнозування поведінки споживачів, що є вирішальним фактором саме у 
маркетинговій діяльності. Можливiсть вивчення, дослідження та аналізу 
споживчої поведінки дають великі можливості для ефективної роботи 
спеціалістів по маркетингу. Тому, поєднання психології i маркетингу може 
дати плідні результати. Таке поєднання втілилося у нейромаркетинг. 

Поняття “нейромаркетинг” з’явилося недавно, але на його основі було 
проведено вже багато досліджень, результати яких дозволяють краще 
зрозуміти психологію споживачiв, визначити мотиви, якими вони керуються 
при здійснені покупки. Отже, це поява нового способу осягнути таємниці 
людської душі [4]. 

 Вивченням проблем нейромаркетингу займались такі відомі вчені, як 
Пол Глiмчер, Мартiн Лiндстром, Арндт Трайндл та інші. 

Нейромаркетинг – це новий напрям комерційних досліджень, предметом 
якого є вивчення неусвідомлених сенсомоторних, когнітивних і емоційних 
реакцій людини на певні стимули [1]. 

 У 1990-х роках гарвардський професор–маркетолог Джерi Залтнем 
розробив загальні методи нейромаркетингу, а також запатентував спеціальну 
технологію, яка отримала назву ZMET, від Zeltman Metaphor Elisitation 
Method – “метод отримання метаморфоз Залтмена”. В методі ZMET для 
глибокого пізнання підсвідомості людини використовується набори 
картинок, які викликають у клієнта позитивний емоційний відгук і приховані 
“образи – метафори”, які стимулюють покупку. Після чого на основі 
виявлених метафор за допомогою комп’ютера конструюються графічні 
колажі, які закладаються в основу рекламних роликів [3]. Відомо, що 
маркетингова технологія ZMET досить популярна у замовників, її 
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використовують біля двохсот фірм, в тому числі Coca-Cola, Procter and 
Gamble, General Motors, Eastman Kodak, General Mills і Nestle. Новий метод 
нейромаркетингу на основі магнітно-резонансного сканування також 
використовують спеціально підібрані картинки і фотографії, але реакція 
клієнта на них вияснялась не у спілкуванні з психологом, а шляхом аналізу 
знімків мозку [2]. 

Які ж нейроскануючі техніки доступні досліднику, що бажає 
використовувати нейромаркетинг? Насамперед, електроенцифалографія. Під 
час цієї процедури до голови респондента прикріпляють електроди та 
вимірюють біоелектричну активність мозку як спонтанного, так і 
постстимулюючого характеру. Як правило, ЕЕГ дозволяє вивчати реакції на 
різні подразники, а також емоційну відповідь споживача, ступінь його уваги 
до подій, що відбуваються тощо. Обладнанням для проведення ЕЕГ 
володіють більшість українських діагностичних центрів. 

Функціональна магнітно-резонансна томографія (ФМРТ, або FMRІ) 
допомагає вивчати універсальні процеси прийняття рішення. ФМРТ дозволяє 
розглядати той самий спектр питань, що й ЕЕГ, а крім того, спостерігати 
специфічні процеси в підкіркових та інших мозкових структурах, 
«мовчазних» при ЕЕГ. Дослідження проводять шляхом сканування мозку 
респондента в умовах сильного та однорідного магнітного поля. 

За допомогою ФМРТ дослідник може вивчати системи, що приймають 
участь у формуванні спонтанного та усвідомленого попиту споживача, 
тестувати концепції товарів, брендів тощо. На жаль, устаткування для 
проведення ФМРТ слабко презентовано в українських діагностичних 
центрах, і сам метод належить до числа найбільш дорогих та складних у 
застосуванні. 

До розповсюджених нейроскануючих технік відносять також 
електроміографію (ЕМГ) та ай-трекер (eye-tracker). ЕМГ дозволяє визначити 
позитивний або негативний характер емоції шляхом фіксації нервових 
імпульсів, що стимулюють скорочення певних мімічних м'язів на обличчі 
респондента. Ай-трекер (апарат, що відслідковує рух очей та акомодацію – 
звуження-розширення зіниці), у свою чергу, слугує для вивчення зон 
концентрації уваги респондента і траєкторії руху погляду при розгляді якого-
небудь об'єкта. Ці техніки використовують багато дослідницьких агентств у 
Європі та США, доступні вони й в Україні. 

Усі перераховані нейсроскануючі техніки дозволяють фіксувати окремі 
емоції і цілісні установки, в яких люди не сприймають через 
неусвідомленість більшості функціональних процесів головного мозку [5]. 

З одної сторони, нейромаркетинг дозволяє аналізувати різні стимули. З 
іншої сторони, стає можливим вивчення складних інтегративних функцій 
людини: пам’яті, мови, емоцій, виникнення асоціацій, вплив підсвідомості, 
процесу прийняття рішень та ін. в доповнені до комерційної діяльності 
людини [1]. Можливості нейромаркетингу дозволяють глибше зрозуміти 
механізм і принципи організації комерційної поведінки людини. 
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Поява нейромаркетингу зробила певний прорив в області вивчення 
поведінки споживачів і може принести до великих прибутків для компаній, 
які будуть його використовувати. Але з іншої сторони, в певній мірі, він 
порушує основу маркетингу, яка полягає у вивчені та задоволені потреб 
споживачів. 

Адже, нейромаркетинг - це не спосіб задоволення потреб, а 
підштовхування споживачів до здійснення покупки вже існуючого товару. 
Можливо, з комерційної точки зору це привабливий спосіб, але не з етичної. 
Головне не переходити допустимої межі, можна вивчати та прогнозувати 
поведінку споживачів, але не намагатися нею керувати. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Вінницька область є гостинною та цікавою для туристів, адже має всі 

передумови для розвитку як зовнішнього туризму, так і внутрішнього: 
сприятливий клімат, географічне положення, рельєф, історико-культурні 
пам’ятки,  природні багатства тощо. Розвиток туристичної сфери може стати 
важливою умовою покращення рівня життя населенні області, створення 
додаткових робочих місць, наповнення місцевого бюджету та підвищення 
авторитету Вінниччини не тільки на внутрішньому туристичному ринку, а й 
на міжнародному. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що у Вінницькій області є 
наявні всі ресурси задля розвитку туризму, адже встановлення в’їзного та 
виїзного туризму може послугувати вагомим чинником у соціально-
економічному розвитку області. 

Сучасна туристична сфера Вінниччини повинна бути спроможна 
задовольнити потреби вітчизняних та іноземних відвідувачів у туристично-
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рекреаційних послугах, адже кожен турист відправляється у подорож, щоб 
отримати задоволення і насолоду. Тому на працівників сфери 
обслуговування покладено важливий обов’язок – створити всі умови, які б 
задовольнили потреби туриста. 

Туризм має вплив на такі економічні галузі: зв'язок, будівництво, 
торгівля, сільське господарство, транспорт, виробництво товарів широкого 
вжитку. Тому туристична сфера є одним з найперспективніших напрямків 
перебудови та покращення економіки. 

Найпопулярнішими видами туризму Вінницької області є: спортивний, 
лікувально-оздоровчий, релігійний та історико-культурний. А запорукою 
успіху та позитивних вражень – туристична інфраструктура. Стан готельно-
ресторанного господарства дозволяє обслуговувати туристів у найбільших 
туристичних центрах і надавати повний комплекс послуг [4]. 

В регіоні зосереджено до 80 музеїв, десятки санаторіїв і баз відпочинку 
(Побужжя та Придністров’я), 5 баз зеленого туризму (на південному заході), 
до 30 парків та ботанічних садів, десятки археологічних пам’яток, тощо. 
Основними туристичними об’єктами області є: Національний музей-садиба 
М.І.Пирогова, фонтан «Рошен», ставка Гітлера «Вервольф», палац 
Потоцьких у м.Тульчин, Державний історико-культурний заповідник 
«Буша», Лядівський  Свято-Усікновенський  скельний чоловічий монастир, 
Браїлівський Свято-Троїцький жіночий монастир [3]. 

Станом на 01.06.2016 року у Вінницькій області туристичні послуги 
надають 28 ліцензованих підприємств (туроператорів) та близько 35 
туристичних агенств. Кількість туристів, які обслуговувались туристичними 
підприємствами  становлять 22,7 тис.осіб. Здебільшого метою поїздки є 
відпочинок та дозвілля [3]. 

Туристична фірма контактує не тільки зі своїми клієнтами, але й з 
банками, страховими компаніями, виробниками туристичних послуг, 
транспортними компаніями тощо. Між ними всіма складаються різні зв’язки. 
Тому завдання туристичної фірми полягає  у формуванні і підтримці 
надійних зв’язків між клієнтами та підприємствами, що є невід’ємною 
частиною розвитку туризму [1]. 

Маркетингові комунікації у туристичні й сфері займають важливе 
місце, тому що є найбільш активною частиною комплексу маркетингу. До 
комплексу комунікацій входять: реклама, зв’язки з громадськістю, 
стимулювання збуту та особистий продаж.  

Найважливіший елемент комунікацій у туризмі  - реклама. Вона має 
величезний вплив на всі вище названі елементи комплексу. Реклама сильно 
відбивається на фінансовому становищі туристичного підприємства, адже її 
створення потребує великих матеріальних затрат. 

В туристичному бізнесі реклама передує виконанню ряду завдань, які 
підвищать конкурентоспроможність підприємства та його продукту. Реклама 
повинна показувати відмінність продукту туристичної фірми від продукту 
конкурентів, обіцяти вигоду для клієнтів, повинен бути відчутний вплив, щоб 
потенційному клієнту було зрозуміло, що йому пропонується та інще [2]. 
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У Вінницькій області із елементів маркетингових комунікацій у 
туризмі найефективнішими є реклама та зв’язки з громадськістю. Саме 
реклама, на думку багатьох підприємств туристичної сфери, має найбільший 
вплив на потенційного клієнта, який робить зворотній зв'язок, що полягає у 
зацікавленні туристом пропозиціями та покупкою туристичного ваучера. 
Зв’язки з громадськістю теж мають вплив на туристів та не такий значний як 
реклама. Проводяться велика кількість опитувань людей, щоб дізнатись про 
вподобання, смаки та захоплення жителів Вінниччини, щоб знати які види 
туризму варто розвивати, які створювати туристичні продукти, маршрути, 
розвитку якої туристичної інфраструктури варто приділити більше уваги, 
щоб задовольняти потреби споживачів туристичних послуг. 

Отже, Вінницька область має велику кількість ресурсів для розвитку 
туристичної сфери. Та мати багато ресурсів замало, важливо знати, який 
зробити маркетинговий хід, щоб люди побачили і зрозуміли всю велич і 
цікавість області. Тому маркетингові комунікації є важливим елементом у 
розвитку туристичного бізнесу. 
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ІСТОРІЯ ВИНЕКНЕННЯ БРЕНДУ ZARA 
 

ZARA – це іспанський бренд, під яким випускається чоловічий, жіночий 
і дитячий одяг. Крім одягу виробляються також взуття, аксесуари, білизна і 
парфумерія [1]. Zara входить до складу Inditex Group, що належить одному з 
найбагатших людей Іспанії, магнату Амансіо Ортега. В ту ж групу входять і 
такі бренди, як Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti і 
Uterqüe. 

Засновник компанії “ZARA”, Амансіо Ортега, відкрив перший магазин 
“ZARA” в 1975 році. Перший магазин знаходився на центральній вулиці в 
Ла-Корунья. Завдяки успіху концепції Zara, компанія почала розширюватися 
і відкрила в подальшому нові магазини. 

В їх першому магазині були представлені моделі-двійники відомих 
модних будинків за низькими цінами. Магазин довів успішність компанії, і 
Ортега почав відкривати нові магазини “ZARA” по всій Іспанії. На початку 
80-х Ортега почав розробляти нову модель процесу дизайну і 
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розповсюдження товарів. Швейна промисловість зазвичай використовувала 
схему виробництва, при якій потрібно майже 6 місяців від початкового 
дизайну до надходження в продаж предметів одягу. Ця схема значно 
обмежувала виробників і дистриб'юторів до 2-3 колекцій на рік. Спроба 
передбачити смаки і переваги споживачів спричиняла властиві цьому 
складності, адже і виробники і дистриб'ютори постійно ризикували 
залишитися з нерозпроданим товаром [2]. 

Ортега шукав шлях радикально змінити цю схему «дизайну-поширення» 
створюючи, як він говорив, «миттєву моду», яка дала б йому можливість 
швидко реагувати на зміни смаків споживачів і нових, що з'явилися трендів. 
Його мрія так і залишалася невтіленою до тих пір, поки він не зустрів Хосе 
Марію Кастейяно. Спеціаліст з інформаційних технологій, Кастейяно 
приєдналася до Ортега в 1984 році і приступила до розробки схеми 
поширення, яка згодом зробила революцію у світовій швейної індустрії. 

Завдяки новій комп'ютеризованії схемі Кастейяно, компанія змогла 
скоротити час від дизайну до надходження в продаж одягу до 10-15 днів. 
Замість того, щоб завантажувати всією роботою одного дизайнера, вони 
створили свою внутрішню команду дизайнерів (понад 200 до кінця XX 
століття), які працювали над створенням одягу, на основі модного 
популярного одягу, розробляючи в той же час власний дизайн компанії. 
Рухаючись за заданим курсом, команда могла моментально реагувати на 
появу нових споживчих трендів і, в той же час, задовольняти запити своїх 
клієнтів, удосконалюючи вже існуючі моделі новими квітами і матеріалами.  

Гнучка і більш чуйна політика компанії, яка взяла назву Industria de 
Diseno Textil S.A., або Inditex, в 1985 захопила увагу Іспанських покупців. До 
кінці десятиліття компанія відкрила більше 80 магазинів в Іспанії. Формат 
моментальної моди, в рамках якого весь асортимент магазинів оновлювався 
кожні 2 тижні, закликав клієнтів частіше повертатися в магазин, особливо по 
днях поставки товару, який отримав назву «День-Z» на деяких ринках. 
Розуміння того, що моделі будуть у продажу обмежений час, також 
закликала клієнтів робити покупки швидше. 

У 1988 році Амансіо Ортега відкрив магазини в Португалії, в 1989 році - 
в США, а в 1990-му - у Франції. До 90-х років бренд Zara став найбільш 
швидко розвивається мережею модного одягу в світі з темпами щорічного 
зростання 30 - 40%. У 1992 компанія вийшла на ринок Мексики, у 1993- 
Греції, у 1992 - Бельгії і Швеції, 1995 - Мальти, у 1996 - Кіпру. В кінці 90-х 
Inditex зробили свої кроки на шляху до міжнародної експансії в Ізраїль, 
Мексику, Туреччину і Японію в 1997 році, потім, в 1998, вони просунулися в 
Аргентину, Великобританію і Венесуелу. У той час як більша частина 
магазинів належала компанії, на деяких ринках, таких як Середній Схід, 
укладалися угоди з місцевими дистриб'юторами на правах викупу франшизи. 
До 2000 року Inditex додав до списку країн своєї присутності ще більше 
країн, таких як Німеччина, Нідерланди і Східна Європа, включаючи Польщу. 
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Знаючи, що єдиний бренд не задовольнить всіх покупців, Амансіо 
вирішив не зупинятися на ТМ “ZARA”, споживчою аудиторією якої були 
жінки середнього класу і яка приносила 78% доходу. У 1991 році він створив 
ТМ “Pull & Bear”, який представляв повсякденний одяг для молоді. Також 
він купив частку в Massimo Dutti, який націлений на клієнтів обох статей з 
рівнем доходів вище середнього, і за п'ять років він повністю заволодів 
брендом. 

У 1998 році, зрозумівши, що потрібно охопити ще й потреби 
тінейджерів, він створив ТМ “Bershka” - для дівчат, які не хочуть одягатися, 
як їх матері або старші сестри, і в наступному році купив Stradivarius, щоб 
доповнити Bershka, таким чином отримавши контроль над двома головними 
брендами на підлітковому ринку. У 2000 роки у групи також з'явився бренд 
аксесуарів “Uterqüe”. 

Особливістю одягу ТМ “ZARA” є дизайнерський підхід при збереженні 
демократичних цін. Цей бренд належить до числа найбільш продаваних у 
всьому світі. Особливістю бренду є швидкість, з якою нові лінійки проходять 
шлях від розробки до початку продажів - зазвичай не більше кількох тижнів. 
При цьому поновлення лінійок відбуваються досить часто. Над концепцією 
нових лінійок невтомно трудяться кілька сотень дизайнерів, що і дозволяє 
досягти таких високих швидкостей. Сам Орега називає такий підхід 
«миттєвої модою». Якщо ж якийсь із товарів не продається досить добре, 
його знімають з виробництва. 

Бренд цей виключно популярний і не потребує масовій рекламі. Ортега 
якось зауважив, що замість рекламних щитів цілком достатньо лише вітрин 
фірмового магазину Zara [3]. 

Головний офіс Zara розташований в північній частині Іспанії, в місті Ла-
Корунья (La Coruña, Spain). Однією з відмінних рис бренду є те, що більша 
частина виробництва як і раніше зосереджена в Іспанії, а не перенесена в 
азіатські країни. 

Отже, можна зробити висновок, що хоч історія бренду почалася ще 42 
роки назад і успіх мала не зразу, проте на сьогодні Бренд ZARA має 
унікальну здатність спокушати покупця. Окрім, відомих людей, споживачами 
продукції ZARA є навіть королівська сім’я. Не дивлячись на високу 
конкуренцію в сфері ринку одягу, ZARA не потребує реклами, що вказує на її 
популярність та перевагу. 
      Список використаних джерел: 
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ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВИХ ПЕРЕДУМОВ НАРОЩУВАННЯ 
ЕКСПОРТУ БОРОШНА  

 
Борошно є важливою ланкою агропромислового комплексу, оскільки 

вона забезпечує виробництво основних продуктів харчування людей – муки і 
круп, а також відіграє провідну роль в забезпеченні населення та інших 
галузей харчової індустрії цими соціально-значущими продуктами. Борошно 
це основна сировина для розвитку хлібопекарської, макаронної і частково 
кондитерської промисловості. Основне завдання борошномельно-круп’яної 
галузі полягає у збільшенні виробництва широкого асортименту продукції у 
відповідності до попиту населення через повніше застосування виробничих 
потужностей, модернізацію підприємств, використання новітніх технологій 
тощо. 

Маркетингові проблеми борошномельно-круп’яної галузі висвітлили в 
своїх наукових працях М. Гладченко, Г. Трохименко, А. Камінська,            
Т. Якимчук, та ін. [1, с. 42 ]. У своїх дослідженнях учені відзначають, що 
сучасний стан науково-технічного прогресу в борошномельно-круп`яній 
галузі України характеризується досить низькими показниками, що 
зумовлено дією факторів, серед яких важливе значення мають недостатні 
обсяги капітальних вкладень у розвиток науки, техніки й технології 
виробництва, визначають економічне та соціальне значення науково-
технологічного прогресу в борошномельно-круп`яній галузі. 

Переробка зерна в Україні на борошно традиційно орієнтувалася 
передусім на внутрішніх споживачів. Експортери завжди віддавали перевагу 
сировині в чистому вигляді, адже вони не зацікавлені платити українським 
виробникам за додану вартість. На відміну від внутрішнього споживання 
експортна складова щороку збільшується. Зокрема, в сезоні 2014-2015рр. з 
України було експортовано 257 тис. тон борошна, що в 2,9 рази  більше, ніж 
в сезоні 2010-2011рр. Крім того, вдвічі збільшився експорт висівок, який у 
2014 році становив 514 тис. тон. [4]. 

Україна стала світовим лідером з продажу борошна у 2015-2016 
маркетинговому році, з обсягом поставок у 344 тисячі тон. Порівняно з 
попереднім роком, експорт зріс на 32,5%, при цьому ціна українського 
борошна була найнижчою у світі. За структурою експорту найбільше 
борошна з України поставляється у Східну Азію – 48% від загального 
експортного обсягу борошна  в 2015-2016рр.,  що на 7 %  більше  ніж у 2014-
2015рр. Далі у списку розташувалися Близький Схід (18% в 2015-2016рр.  
проти  26% у 2014-2015 рр.), країни СНД (11% проти 15%) і Південно-Східна 
Азія (11% в 2015-2016рр., як і роком раніше) [2]. 
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Разом із тим експорт борошна все ще становить менше за 10% 
загального виробництва в країні. Його основними експортерами минулого 
сезону стали ТОВ КХП «Талне» (23,5%, або 60,5 тис. тон), ДПЗКУ (7,6%), 
ТОВ «Мегаімпортплюс», ТОВ «Вінницький КХП №2», ТОВ «Енліль», ПАТ 
«Укргідропроект», ТОВ ТД «Агросвіт». Географія експорту не зазнала 
істотних змін. Найбільшим покупцем українського борошна є Китай (23,9%, 
або 61,6 тис. тон) [4].  

У першій десятці країн-імпортерів — Ізраїль, КНДР, Молдова, Індонезія, 
Палестина, Філіппіни, Сирія [4]. 

Проаналізуємо експортно-імпортні відносини України з Китаєм по групі 
«11 Борошно» (табл. 1).  

Таблиця 1 
Аналіз експортно-імпортних відносин України з Китаєм, 2015 р., 

тис. дол. [3] 
Код Назва    

Значення 
експорту  в 

2015р., 
тис. дол.  

Частка в 
експорті 

України, %

Значення 
імпорту в 

2015р., 
тис. дол.  

Частка в 
імпорті 

України, %

Україна експортує в Китай 
1101 Борошно пшеничне або 

пшенично-житнє 
16983 25 11 0 

1107 Солод підсмажений або не 
піджарений 

112 1 0 0 

1108 Крохмаль, інулін 48 0 0 1 
1104 Злаки оброблене іншим 

способом, (лущений, прокат, 
лускатий, січки або подрібнене, 
паросток) 

27 0 0 0 

1109 Клейковина пшениці 0 0 463 37 

 
Проаналізувавши експорт борошна з України до Китаю, та імпорт 

борошна з Китаю до України, можна сказати, що Україна більше експортує 
борошна в Китай, що видно з табл. 1. 

Китай є одним із головних покупців українського борошна, тому на їх 
ринку існує велика кількість конкурентів, основними з яких є: 

1) Європейський союз 24,1 % ; 
2) Росія 19,6 % ; 
3) Казахстан 7,9 %  [3]. 
Незважаючи на те, що Китай щорічно виробляє понад  500 тон борошна, 

країна гостро потребує якісної сировини для виготовлення хліба та 
хлібобулочних виробів. В основному імпортне борошно йде на виробництво 
знаменитої китайської локшини для її подальшого експорту в різні країни 
світу [1, с. 46]. 

Отже, можна зробити такий висновок, Україна все ж має сприятливі 
умови для розвитку борошномельно-круп`яної галузі для того, щоб 
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експортувати в Китай. З огляду на те, що населення Китаю становить понад 1 
мільярд 300 мільйонів чоловік, де середній клас займає досить велику частку 
і, має хорошу купівельну спроможність, можна стверджувати, що зараз 
ситуація для виходу українських виробників на ринок Китаю більш ніж 
відповідна. Китай відчуває дефіцит цілого ряду товарів, і в першу чергу - це 
продукти харчування.  На темпи розвитку галузі суттєво впливають не тільки 
такі змінні, як обсяг врожаю і споживчий попит, але й державна політика в 
агропромисловому секторі економіки. У зв'язку з тим, що борошномельно-
круп`яна галузь є соціально значимою, то вона більш схильна до впливу 
заходів державного регулювання. 
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РОЛЬ ЛОГІСТИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах становлення в Україні ринкової економіки вітчизняні 
промислові підприємства економічно зацікавлені у збільшенні випуску 
продукції, поліпшенні асортименту і підвищенні якості продукції, а також у 
своєчасній її реалізації. Проте результати роботи підприємств значною мірою 
залежать від того, наскільки ефективно на підприємстві розроблений 
комплекс заходів маркетингової політики. При цьому особливої актуальності 
набувають питання забезпечення виробництва необхідними матеріально- 
технічними ресурсами та ефективного їх використання. Це зумовлюється 
тим, що правильна організація постачання позитивно впливає не тільки на всі 
сторони виробничо-господарської діяльності підприємства, а й на показники 
його маркетингової діяльності. 

Особливості матеріально-технічного забезпечення підприємств, роз- 
виток їх логістичної діяльності висвітлювали у своїх наукових працях такі 
фахівці, як А. Кальченко, Н. Коніщева, О. Біловодська, Н. Трушкіна, І. 
Клімова, О. Митько. Незважаючи на актуальність дослідження, вивченню 
проблем управління логістичною діяльністю промислових підприємств та 
пошуку шляхів їх вирішення у комплексному ракурсі вітчизняними 
науковцями приділяється недостатньо уваги. 
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Розвиток в Україні ринкових відносин потребує корінних змін в 
управлінні виробничою діяльністю підприємства. Для практичного втілення 
ринкових відносин у життя традиційні системи організації й управління 
виробництвом, як показала практика, неефективні. Вихід з цього становища у 
теперішніх умовах – переорієнтація підприємницької діяльності на 
задоволення попиту споживачів, тобто розвиток маркетингу, як 
найефективнішого механізму ринкових відносин. Як відомо, маркетинг – це 
ринкова концепція управління виробництвом та реалізацією товарів, 
орієнтована на платоспроможний попит, яка залежно від стану ринку та 
позиції підприємства на ньому може бути орієнтована на виробництво, збут, 
товар та інші складові ринку [2, с. 16]. 

На маркетингову діяльність підприємства впливають найрізноманітніші 
чинники, серед яких виділяють зовнішні (неконтрольовані) та внутрішні 
(контрольовані). До контрольованих належать фактори, які перебувають під 
безпосереднім контролем підприємства: організаційна структура, фінансова, 
виробнича, економічна та кадрова служби, а також підрозділи матеріально-
технічного постачання, збуту та реклами [3, с. 33]. 

У структурі управління маркетингом промислового підприємства 
виділяють маркетинг засобів виробництва, який пов’язаний з системою 
матеріально-технічного постачання. В основі маркетингу засобів 
виробництва лежить, перш за все, врахування вимог виробництва. Головна 
його особливість полягає в тому, що він спрямований переважно на пошук 
нових рішень організації матеріально-технічного постачання, а також на 
розробку нових видів засобів виробництва, які дозволяють промисловому 
споживачеві знизити витрати виробництва і підвищити продуктивність праці 
[3].  

Матеріально-технічне постачання є однією зі складових програм 
маркетингу підприємства. Під програмою маркетингу розуміють комплекс 
взаємопов’язаних заходів, що визначають дії підприємства на визначений 
період часу, спрямований на ефективне використання його потенціалу. 
Програма маркетингової діяльності є своєрідним вінцем роботи 
маркетингових служб, основним підсумком їхньої діяльності. Головна 
особливість планування маркетингової діяльності підприємства полягає в 
погодженні з іншими розділами планування роботи підприємства [3].  

При такому розподілі маркетингова частина плану включає такі розділи 
плану підприємства: матеріально- технічне забезпечення; технічний розвиток 
і організація виробництва; виробництво і реалізація продукції; капітальні 
вкладення; показники підвищення ефективності виробництва. Крім того, на 
основі плану маркетингу здійснюється планування номенклатури й 
асортименту матеріальних запасів, використання альтернативних видів 
сировини і матеріалів, які дозволяють знизити витрати на виробництво 
продукції без погіршення її якості та встановити доступну ціну для 
споживача. 
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Логістика є набагато ширшим поняттям, ніж матеріально-технічне 
постачання, адже дозволяє здійснити повне та комплексне забезпечення 
підприємства засобами виробництва, організовує процес матеріально-
технічного постачання та забезпечує управління матеріальними, 
інформаційними та фінансовими потоками в процесі матеріально-технічного 
постачання.Зважаючи на те, що в основі логістичної діяльності лежить 
управління багатьма різноманітними процесами на промисловому 
підприємстві (від постачання сировини до збуту готової продукції), 
спрямоване на мінімізацію витрат упродовж усього процесу, тому таке 
управління має ґрунтуватися на логістичній концепції. Адже логістична 
концепція полягає в пошуку шляхів скорочення витрат у процесі виробничої 
діяльності підприємства через удосконалення управління постачанням, 
збутом, зберіганням товарів, поліпшення маркетингової діяльності і взаємодії 
постачальників, споживачів та посередників, зміни технології руху 
матеріальних потоків тощо. Тобто основною метою логістичної концепції є 
підвищення ефективності здійснення логістичної діяльності промисловим 
підприємством. Як показує досвід, у сучасних умовах логістичною 
діяльністю на промислових підприємствах займаються спеціальні виробничі 
підрозділи (постачання, транспортування, складування, збуту); кожен з них 
ставить перед собою цілі, які відповідають здійсненню ним відповідної місії. 
Однак внаслідок неправильної організації логістичної діяльності між 
виробничими підрозділами відсутня координація, що призводить до 
утворення на складах надмірних запасів як сировини, так і готової продукції, 
низької ефективності взаємозв’язків між підрозділами, проблемами з 
обміном інформацією [1, с. 114]. 

З метою удосконалення організації та управління логістичною 
діяльністю промисловим підприємствам необхідно: 

1) Налагодити координацію діяльності структурних підрозділів 
підприємства у процесі здійснення логістичної діяльності шляхом побудови 
раціональної структури управління, яка дозволить підвищити рівень взаємо- 
дії між різними підрозділами.  

2)  Створити інформаційну інфраструктуру промислового підприємства 
(використання сучасних інформаційних технологій та новітніх комп’ютерних 
систем). 

3) Впровадити на промислових підприємствах загальні системи 
контролю за логістичною діяльністю як окремих підрозділів, так і 
підприємства в цілому.  

4) Забезпечити високу ефективність логістичних систем за рахунок 
використання автоматизованих систем управління. Тобто використання АСУ 
при розробці та реалізації єдиного плану, який підпорядковує інтереси 
підрозділів підприємства цілям логістики. 

Отже, проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що логістична 
діяльність промислового підприємства як діяльність, пов’язана з управлінням 
організацією процесів матеріально-технічного постачання виробництва, 



262 

складування, транспортування та збуту сировини й готової продукції займає 
одне з провідних місць у системі внутрішніх чинників маркетингу, виступає 
об’єктом дослідження в структурі управління маркетингу, а також є 
головною складовою плану маркетингової програми підприємства. Тому 
недосконала організація логістичної діяльності може призвести не лише до 
проблем, пов’язаних з процесами постачання сировини та збуту готової 
продукції, а й виконання плану маркетингової діяльності підприємства в 
цілому. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ  
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖУ 

 
 На сьогоднішній день  перед будь-якою компанією стоїть питання 

максимізації прибутку. Кожен підприємець шукає варіанти, можливості 
зробити свою продукцію доступною найбільшому числу покупців. Саме тому 
Інтернет - це найкращий спосіб, який може надати саме таку пізнавальну 
інформацію, яка, буде  описувати  реальні товари, послуги та  дозволить 
компанії зацікавити потенційного покупця.  Очевидно, що промисловий 
ринок, переважну більшість якого складають  «організації-споживачі», 
функціонує дещо інакше, ніж споживчий. На ньому підприємства 
здійснюють свою діяльність за зовсім іншими умовами, що відкривають 
широкі можливості для маркетингового управління. Це все тому, що фахівці 
з промислового маркетингу обслуговують найбільший більш масштабний 
ринок, де грошові обсяги угод значно перевершують обсяги угод на 
споживчому ринку. Саме тому,  промисловим компаніям Інтернет надав 
новий інструмент ведення бізнесу, який дозволяє оперативно і з відносно 
невеликими витратами вийти на найвіддаленіші ринки. Ще нещодавно 
вважалося, що за допомогою Інтернет-мережі можливо продавати лише 
товари широкого вжитку, проте на сьогоднішній день продаж товарів 
промислового призначення за допомо- гою Інтернет-інструментів стрімко 
зростає. 

    Питання застосування Інтернет-технологій (Інтернет-маркетингу) для 
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просування продукції промислового використання досліджувалося у роботах 
І. В. Успенського, М. Л. Калужського, А. Е. Калініної, І. А. Кримського,        
К. В. Павлова, І. Л. Літовченко, П. Дойля, Д. Маслова та ін. 

     Переваги просування промислових товарів за допомогою Інтернет - 
маркетингу  очевидні: висока результативність та ефективність, невисока 
вартість у порівняні з іншими шляхами. Завдяки широким можливостям 
Інтернет-маркетингу промислові підприємства отримують можливість 
активно рекламувати свої товари в віртуальному середовищі. Адже Інтернет-
користувачів з кожним роком  стає все більше і більше, і, як наслідок, частка 
потенційних клієнтів в мережі теж зростає. Для вітчизняних промислових 
підприємств використання Інтернету надає можливість конкурувати на 
національних і міжнародних ринках з іноземними виробниками, оскільки 
практично всі вони використовують фактично уніфіковані та відносно 
недорогі інструменти і технології, що урівнює шанси на успіх [1]. У зв’язку з 
цим для успішного просування товару на ринку і в Інтернеті необхідно 
обов'язково вміти користуватися сайтом – рекламним  майданчиком.  Це 
приверне увагу покупця. На сайті в першу чергу розміщується корисна, 
необхідна інформація про продукти, послуги. Це можуть бути барвисті 
фотографії з описом товару, його характеристика, функціональні відмінності 
від інших товарів цієї групи. Деякі компанії для зручності розміщують прайс-
лист, щоб відвідувачі могли відразу дізнатися про ціну того продукту, який 
їм необхідний. Інтернет-сайт дає можливість відвідувачам при необхідності 
завантажити прайс-лист і, відключитися від Інтернет, розглянути продукцію 
в режимі oflain, а потім, зробивши вибір, знову підключитися, і зробити 
замовлення. Хороший сайт завжди має сторінку з формою зворотного зв'язку, 
яка дає можливість задати компанії питання, залишити свою думку. 

    Інтернет-маркетинг можна умовно розділити на два напрями. Перший 
пов’язаний із застосуванням інструментарію Інтернету для розширення 
системи маркетингу традиційних підприємств: організація інформаційної 
взаємодії між співробітниками компанії, її економічними контрагентами та 
контактними аудиторіям; проведення маркетингових досліджень; просування 
і продаж товарів через Інтернет, а в разі їх цифрової природи – доставка до 
покупця; організація сервісного обслуговування та багато іншого. Другий 
напрямок пов’язаний з появою нових моделей бізнесу, основою яких став 
безпосередньо сам Інтернет і для яких він відіграє основну роль, наприклад: 
Інтернет-магазини, торговельні електронні майданчики, віртуальні 
інформаційні агенції, компанії, які надають послуги для учасників  Інтернет-
ринку, тощо. Для цих напрямків Інтернет відіграє не тільки роль нового 
інструменту, мета якого – підвищити ефективність          бізнес - процесів і 
скоротити витрати, але і роль джерела забезпечення прибутку. Однак, як 
показує наявний досвід, незалежно від напрямку, в основі успішної 
комерційної діяльності в Інтернеті продовжують залишатися ключові 
принципи маркетингу. Нове середовище лише дещо трансформує і розвиває 
способи реалізації цих принципів на практиці [2]. 



264 

  Для підприємств промислового ринку, що тільки - но відкрили для себе 
Інтернет-маркетинг, Імері Вінс у своїй книзі «Як зробити бізнес в Інтернет» 
рекомендує дотримуватись таких основних правил, щоб досягти 
максимальної ефективності: досліджувати та визначати цільову аудиторію 
підприємства; визначити, як конкретно потенційні клієнти підприємства 
реагують на його пропозиції; визначити, у чому полягають переваги 
конкурентів підприємства; з’ясовувати, які найважливіші якості товару чи 
послуги найточніше відбивають переваги  компанії; правильно обирати 
 «зброю» (інструменти Інтернет); перетворювати інформацію в електронний 
формат і подати її в Інтернет; знаходити шляхи просування електронної 
адреси підприємства, просування його Web-сторінки і  просування його 
товарів; необхідно прислухатися до своїх клієнтів і робити відповідні 
висновки [3]. Дотримання цих основних правил та ефективне 
співробітництво із посередниками та постачальниками дасть можливість 
підприємству розширити свій ринок збуту, збільшити обсяги продажів та 
частку потенційних споживачів товарів. 

   Отже, можна  стверджувати, що на сьогоднішній день наявність 
корпоративного web-сайту для будь-якого вітчизняного промислового 
підприємства є вкрай важливою складовою його маркетингової діяльності з 
просування його продукції на ринку. Завдяки Інтернет-маркетингу для 
промислових підприємств відкриваються додаткові можливості щодо 
економії маркетингових витрат, прискорення більшості управлінських 
процесів та наладження бізнесових стосунків з потенційними споживачами, 
посередниками та партнерами.                 

Крім того, Інтернет-маркетинг створює умови для більш повного і 
своєчасного задоволення потреб споживачів завдяки індивідуальному 
підходу до кожного з них за допомогою використання можливостей сучасних 
інформаційних технологій. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ 
 

Розвиток ринкових відносин, посилення конкуренції, економічна 
нестійкість української економіки роблять стратегічні підходи в управлінні 
організацією чи не єдиним механізмом виживання фірми. Стратегія стає 
невід'ємною частиною загальної системи управління організацією.  

Більшість вітчизняних компаній не мають цілісних систем стратегічного 
управління, тобто відпрацьованих технологічних схем розробки та реалізації 
стратегій. Однак, багато керівників і вищий управлінський персонал 
компаній усвідомлюють необхідність таких систем і намагаються створити 
їх, діючи на рівні інтуїції. 

Заснована на постійному аналізі ринку та оцінці внутрішнього 
потенціалу організації, стратегія дозволяє досягти стійкої конкурентної 
переваги і реалізувати місію фірми. Її роль у тому, щоб націлювати фірму на 
привабливі економічні можливості, тобто можливості, адаптовані до її 
ресурсів та ноу-хау. Це забезпечує потенціал для зростання і рентабельності 
організації. 

Відомо, що термін «стратегічний маркетинг» вперше був введений 
американською компанією «Дюпон» і під ним малося на увазі не що інше, як 
організація маркетингової діяльності з орієнтацією не на товар або послугу, 
що виробляються підприємством, а з орієнтацією на потенційного 
споживача, певний сегмент ринку.  

Концепція стратегічного маркетингу виникла після впровадження в 
практику управління підприємством концепції стратегічного менеджменту. 
Обидві концепції відображають ускладнення процесу управління 
підприємством в умовах непередбачуваного, схильного несподіваним 
випадковим змінам, зовнішнього середовища. Проте до цих пір серед учених 
відсутні загальноприйняте визначення цього терміну і єдиний погляд на 
сутність поняття «стратегічний маркетинг».  

У міру того як зовнішнє середовище ставало все менш передбачуваним, 
підприємства розробляли все більш складні системи управління, призначені 
для швидкого реагування на зміни навколишнього середовища, в повній 
відповідності з принципом необхідної різноманітності.  

Щоб успішно протистояти навколишньому середовищу, складність і 
швидкість прийняття рішень у керуючій підсистемі повинні відповідати 
складності й швидкості змін, що відбуваються в навколишньому середовищі. 
На думку вчених, стратегічний маркетинг виник в результаті одночасного 
розвитку і взаємовпливу концепцій маркетингу та менеджменту.  

Одним з основоположників стратегічного маркетингу можна вважати 
відомого європейського фахівця з стратегічного маркетингу, професора       
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Ж.Ж. Ламбена. Саме завдяки його відомій книзі «Стратегічний маркетинг» 
дане поняття широко використовується в Україні і протиставляється поняттю 
«операційний маркетинг».  

Ж.Ж. Ламбен розглядає поняття «стратегічний маркетинг» не просто як 
одну з двох стадій процесу маркетингу, але в значній мірі як концептуальну 
основу всієї маркетингової діяльності підприємства [1, с. 5–8] .  

«Стратегічний маркетинг – це, насамперед, аналіз потреб фізичних осіб і 
організацій. З точки зору маркетингу покупець не стільки має потребу в 
товарі, скільки бажає вирішення проблеми, яке безпосередньо може 
забезпечити товар. Рішення можуть бути знайдені за допомогою різних 
технологій, які самі по собі безперервно змінюються » [1, с. 5].  

«Операційний маркетинг – це активний процес з короткостроковим 
горизонтом планування спрямований на вже існуючі ринки. Це класичний 
комерційний процес отримання заданого обсягу продажів шляхом 
використання тактичних засобів, що відносяться до товару, збуту , ціни і 
комунікації» [1 , с. 4]. 

 Проводячи різницю між поняттями «стратегічний» і «операційний» 
маркетинг, Ж.Ж. Ламбен підкреслює, що саме стратегічний маркетинг, 
безпосереднім завданням якого є дослідження потреб (а не вивчення попиту), 
є теоретичною основою операційного маркетингу. 

Таким чином, стратегічний маркетинг виявляє незадоволені потреби і 
розробляє відповідно адаптовані товари; операційний маркетинг здійснює 
план дій, що призводить до створення та зростання попиту на ці товари. 

Стратегічний маркетинг є стержнем політики підприємства, що враховує 
інтереси всіх суб'єктів ринку в навколишньому його середовищі. 
Стратегічний маркетинг базується на результатах аналізу і прогнозу 
існуючих умов навколишнього середовища, а також обліку сильних і слабких 
сторін діяльності підприємства. Отже, він зберігає і розвиває досягнуті 
успіхи на ринку, відкриває нові можливості, створює і забезпечує 
перспективи розвитку підприємства в довгостроковій перспективі [2]. 

Аналіз різних точок зору на сутність стратегічного маркетингу показав, 
що стратегічний маркетинг характеризується певними специфічними рисами: 

 - вперше розглядає споживача не як пасивний об'єкт впливу з боку 
виробника, а як активного і повноправного агента ринку з довгостроковою 
програмою власної діяльності;  

- визначає виробника як активного суб'єкта ринкової економіки, 
головною метою якого є його подальший розвиток шляхом задоволення 
потреб інших економічних суб'єктів, зацікавлених у його діяльності, а 
прибуток – як засіб вирішення завдань, що стоять перед підприємством; 

- досліджує, узагальнює та аналізує процес взаємодії споживача і 
виробника з точки зору оптимізації їх відносин, що приводять до кращого 
задоволення потреб: виробника – в грошових коштах від реалізації 
вироблених товарів і послуг, споживача – в отриманні корисних благ, 
необхідних для задоволення своїх потреб;  
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- розглядає взаємодію споживача і виробника не як боротьбу, а як 
рівноправну співпрацю з регулярним обміном інформацією в розрахунку на 
тривалу перспективу спільного існування;  

- вносить новий зміст у саме поняття маркетингової інформації, 
використовуючи все нові і нові методи збору та аналізу цієї інформації, а 
також її використання для здійснення прогнозів зміни потреб і споживчої 
поведінки;  

- пропонує нову (динамічну) концепцію дослідження споживчої 
поведінки замість колишньої статичної концепції, що передбачала побудову 
прогнозів потреб і попиту без урахування психологічних чинників мотивації 
поведінки;  

- орієнтує маркетингову діяльність не тільки на інтереси споживача, а й 
на вигоди всіх економічних суб'єктів, зацікавлених у діяльності конкретного 
виробника. [3]. 

Таким чином, роль стратегічного маркетингу полягає у вивченні 
еволюції ринку та виявленні різних існуючих, або потенційних ринків або їх 
сегментів на основі аналізу потреб, що потребують в задоволенні. Це 
необхідно для того, щоб зорієнтувати підприємство на привабливі економічні 
можливості, тобто можливості, адаптовані до її ресурсів і ноу-хау, що 
забезпечують потенціал для майбутнього зростання підприємства. 
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ЦІНА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРУ 

 
Важливою і актуальною проблемою для будь – якого підприємства є 

встановлення раціональної ціни на вироблені і реалізовані товари та послуги. 
Від ціни багато в чому залежать і досягнуті комерційні результати, а 
правильна або помилкова цінова політика робить довгостроковий вплив на 
всю діяльність підприємства. 

Ціна є однією з найважливіших характеристик товару: його якості, 
споживацьких властивостей, іміджу.  

Для споживача ціна не тільки об’єктивна вартість у грошовому 
вираженні. Вона містить сприйняття товару і його вартості, а також їх 
відповідності. Ціна може сприйматися як жертва або втрата, а може – як 
показник якості. 
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Для товаровиробника чи продавця ціна є важливим інструментом 
активізації попиту, забезпечення конкурентоспроможності продукції, 
головним фактором, що визначає граничний дохід [2]. 

Дослідженням питань ціни в системі ринкових характеристик товару 
займалися такі науковці: Внукова Н. М., Гаркавенко С. С., Ілляшенко Н. С., 
Катя Кампо, Куденко Н. В., Шканова О. М., Шмален Г.   

Метою даної роботи є дослідження сутності і завдань ціни в системі 
ринкових характеристик товару. 

Ціноутворення є одним із найважливіших елементів маркетингу, 
стратегія ціноутворення – складовою частиною стратегії маркетингу, вона 
повинна відповідати її цілям, а також узгоджуватися з іншими складовими. 

Ціна повинна враховувати [1]: 
- мету цінової політики – максимізацію обсягів реалізації, максимізації 

прибутку, утримання досягнутих ринкових позицій; 
- співвідношення попиту і пропозиції; 
- характеристики товару – експлуатаційні характеристики, якість, 

показники безпечності і використання, імідж; 
- сприйняття цін – ціна не повинна бути надто високою і надто низькою; 
- цінову еластичність попиту – підвищення ціни призводить до 

зменшення обсягів продажу, зниження ціни – збільшення обсягів 
продажу. 
Вибір методу ціноутворення залежить від внутрішніх факторів (обраної 

маркетингової стратегії, стратегічних цілей підприємства, виду товару, його 
якісних характеристик та життєвого циклу), а також факторів зовнішнього 
макро та мікросередовища. Розглянемо основні групи методів : 

- Методи оптимізації передбачають визначення функцій попиту і витрат, 
вибір методу ціноутворення і відповідно цільової функції, визначення 
оптимальних цін на  основі застосування методів оптимізації. 

- Емпіричні методи ціноутворення застосовуються у випадку, коли 
важко чи надто дорого отримати інформацію для застосування 
оптимізаційних методів. Значна кількість цих методів при визначенні 
базового рівня цін використовує інформацію про витрати. 

- Імітаційне ціноутворення базується на пошуку оптимального 
співвідношення між попитом і пропозицією. Однак, на відміну від інших 
методів, даний метод проводить оцінку і порівняння результатів кількох 
різних сценаріїв ціноутворення і вибирається кращий з них. 

- Ціноутворення на основі цінності, що сприймається базується на основі 
споживацьких запитів і враховують витрати та прибуток. Цінність, що 
сприймається, розглядається, як сукупність вихідної цінності і цінності угоди 
купівлі – продажу. На цій основі визначається ціна, яка може бути вищою чи 
нижчою цінності, що сприймається, залежно від витрат, цілей і стратегії 
ціноутворення [1]. 
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Крім базової ціни, існують різні варіанти знижок – надбавок, які 
враховують особливості поставки товару споживачу та інші умови 
контракту.  

У загальному випадку надбавки чи знижки до базової ціни можуть 
встановлюватися, виходячи з таких підстав [3]: 

- високий рівень якості; 
- високий імідж; 
- комплектація на вимогу замовника; 
- великі партії закупки товару; 
- форма оплати; 
- постійний клієнт; 
- стимулювання споживачів; 
- розпродаж товару. 
Остаточна ціна повинна враховувати вимоги чинного законодавства, що 

регламентує процеси ціноутворення, зокрема: включення до ціни ПДВ та 
акцизного збору – якщо товар післяакцизний, не перевищує верхній рівень 
цін, а також максимальну торгову націнку. Також вона повинна враховувати 
принцип встановлення ціни. Ціна може встановлюватися за одиницю товару, 
певну його вагу чи об’єм [1].  

Отже, ціна, як одна з найважливіших характеристик товару, є 
інструментом стимулювання попиту і одночасно являє собою головний 
фактор довгострокової рентабельності підприємства. Тому при виборі методу 
ціноутворення потрібно враховувати, як внутрішні обмеження, що 
накладаються витратами і рентабельністю, так і зовнішні обмеження 
обумовленні купівельною спроможністю ринку і ціною товарів – 
конкурентів. 
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Розвиток України на сучасному етапі характеризується зростанням 
соціально-економічної диференціації, загостренням конкурентної боротьби, 
взаємопроникненням процесів інтеграції та локальності. Регіоналізація 
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економіки, перерозподіл функцій управління між центральною та 
регіональною владою вимагають застосування ефективного інструменту 
управління-регіонального маркетингу. 

Відомий фахівець в галузі територіального маркетингу М.А. Окландер 
зазначає: «Для підвищення конкурентоспроможності економіки України 
маркетинг повинен проникнути у різні сфери життя суспільства, у тому числі 
у діяльність органів державної влади». Маркетинг як функція управління 
повинен застосовуватися на макро-, мезо- та мікро- рівні економічної 
системи. Причому макрорівень маркетингової діяльності є підсистемою 
економічної системи управління уряду, мезорівень маркетингової діяльності 
є підсистемою системи управління місцевої державної адміністрації та 
органів місцевого самоврядування, мікрорівень – підсистемою системи 
управління підприємства [2, с. 103]. 

Старостіна А.О. та Мартов С.Є. пропонують розглядати регіональний 
маркетинг з позиції управління економічним розвитком регіону. Вони 
відокремлюють поняття маркетингу в регіоні та регіонального маркетингу. 
При чому під поняттям «маркетинг в регіоні» мають на увазі комплекс 
заходів стандартного маркетингу щодо конкретних товарів і послуг в межах 
певного регіону. Щодо регіонального маркетингу, то дослідники радять 
розуміти його як інтегральну діяльність у регіоні та за його межами щодо 
зосереджених у ньому ресурсів, їх реалізації та відтворення [3, с. 56]. 

Створення та здійснення програми інформаційного маркетингу регіонів 
України є складною та актуальною проблемою економічного розвитку 
регіонів. По-перше, тому що далеко не завжди регіональна політика 
спрямована на системне просування позитивної інформації про регіон з 
метою створення сприятливого ставлення до нього, а також до продукції, що 
випускається на його території та регіональних умов ведення бізнесу. По-
друге, в багатьох регіонах України організації, що здійснюють функції 
інформаційного маркетингу регіону, як правило, виконують ці функції 
частково та безсистемно.  

Маркетинг регіону істотно відрізняється від маркетингу товарів та 
послуг саме тим, що для маркетингу регіону важливу роль відіграє 
формування привабливості та іміджу регіону для населення, інвесторів та 
держави. Ключовим тут є підвищення конкурентоспроможності та 
інвестиційної привабливості регіону порівняно з іншими. На відміну від 
маркетингу товарів та послуг, де істотну роль відіграють ринкові та 
виробничі фактори розвитку, для маркетингу регіону важливими є об’єктивні 
умови: природно-ресурсний потенціал та кліматичні умови, геополітичне 
становище, інфраструктурний потенціал, фінансові, трудові, організаційні та 
інші ресурси. 

 Суттєвим є те, що для маркетингу регіону економічний ефект 
досягається загальною «сумарною» дією геофізичних, фінансових, техніко-
технологічних та кадрових ресурсів, зростанням обсягів виробництва та 
активізацією зовнішньоекономічної діяльності, результатами участі в 
міжнародних проектах тощо.  
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Щоб розробити стратегію розвитку регіону потрібно провести 
стратегічний аналіз маркетингу. 

Створити регіон як «унікальну торгову пропозицію» стосовно до інших 
регіонів, означає формування інвестиційної, економічної, соціальної та 
культурної привабливості регіону.  

Інвестиційна привабливість означає формування високого 
інвестиційного клімату на певній території для ведення успішного бізнесу 
(створення транспортної, комунікаційної та інформаційної інфраструктури; 
довгострокових проектів, привабливих для бізнесу інших територій, 
створення привабливого податкового клімату; формування фінансових 
ресурсів тощо). Цільовою аудиторією цієї складової маркетингу регіону є 
місцева влада, підприємці, промислові підприємства, дрібний та середній 
бізнес.  

Економічна привабливість означає формування ринку товарів, послуг та 
підвищення за рахунок купівельної спроможності населення (зняття 
адміністративних та інших обмежень на ведення місцевого бізнесу, 
підтримка та лобіювання інтересів адміністрацією регіону місцевих 
виробників за межами території тощо). Цільова аудиторія цієї складової – 
промислові підприємства, дрібний та середній бізнес, різні групи населення 
регіону.  

Соціальна привабливість пов’язана з формування сприятливого 
соціального середовища проживання (особиста та суспільна безпека, 
екологічна безпека, розвиток інфраструктури проживання). Цільовою 
аудиторією тут є різні групи населення. Культурна привабливість регіону 
пов’язана із здійсненням інноваційних культурних проектів, використанням 
наявних культурних та природних пам’яток у формуванні позитивного 
іміджу регіону. Цільовою аудиторією є групи фахівців креативних професій, 
залучення яких у регіон є і метою, і засобом його культурного розвитку та 
підвищення культурного іміджу [1, с. 103]. 

В якості цілей регіонального маркетингу потрібно розглядати їх в чіткій 
ієрархії: 

- забезпечення сприятливих умов функціонування суб’єктів 
господарювання,  

- забезпечення високого рівня якості життя населення,  
- досягнення та підтримка конкурентоспроможності регіону.  
Слід наголосити на тому, що виокремленні цілі є взаємозалежними та 

«прошиті» ще однією ціллю, в якості якої виступає формування та підтримка 
іміджу регіону. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
У сучасних умовах розвитку ми спостерігаємо ситуацію, коли один і 

той же товар продається за різними цінами різним покупцям, будь-то ціни на 
послуги, продукти або проїзд у громадському транспорті. Дана ситуація 
називається ціновою дискримінацією. 

Цінова дискримінація (від лат. discrimination – відрізняти, розрізняти) –
це ситуація, за якої в один і той же момент однаковий товар продається 
різним покупцям за різними цінами, причому різниця в цінах не виправдана 
відмінностями у витратах виробництва цього продукту [1].  

У такій ситуації мова може йти про практику окремої фірми-продавця, 
поведінку окремого покупця, якщо він самостійно не може визначити різні 
ціни попиту для продавців. При цих умовах останні з якоїсь причини 
погоджується на його умови.  

Мета цінової дискримінації – поглинання споживчого надлишку, тому 
за рахунок цього вона розвивається, а наслідком виступає негативний вплив 
на попит. Тож коли створюється міцний зв’язок між провідними фірмами на 
галузевому ринку то систематична цінова дискримінація перешкоджає 
створенню фірм, які прагнуть увійти на ринок [1]. 

Застосування цінової дискримінації є актуальним. Значну увагу 
дослідженню цінової дискримінації у своїх наукових працях 
приділяють   Р.М. Нуреєв, В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, П.І. Гребенніков, 
В.І. Моргунов, А. Маршалл, Дж. Стіглер також багато інших відомих 
економістів. 

Одне із визначень цінової дискримінації запропонував англійський 
економіст А. Пігу. Він розрізняв три ступені цінової дискримінації, а саме:  

− цінова дискримінація першого ступеня – це ситуація, коли різні 
одиниці товару продаються за різними цінами різним покупцям. У даному 
випадку абсолютно відсутній виграш споживача, коли 100% він 
присвоюється продавцем монополістом. Прикладом даної дискримінації 
можуть служити послуги адвоката;  

− цінова дискримінація другого ступеня – це ситуації, коли ціни 
змінюються в залежності від кількості товару. Наприклад, при покупці 
великої кількості товару (тобто оптом) його ціна буде нижчою, ніж при 
придбанні цієї ж продукції в роздріб. Наприклад послуги на ринку 
мобільного зв’язку;  

− цінова дискримінація третього ступеня заснована на реалізації товару 
різним групам покупців. Яскравим прикладом даного типу дискримінації 
буде проїзд в громадському транспорті. Так, особи, які мають транспортні 
картки, користуються даною послугою за зниженою ціною [2]. 
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Однією з особливостей цінової дискримінації є те, що вона тісно 
пов’язана із лояльністю до бренду як міри прихильності. Програма 
лояльності може слугувати як інструмент цінової дискримінації за різними 
ознаками. Однією з ознак цінової дискримінації є те, що товари і послуги 
мають однакові характеристики і в них втілені однакові витрати. Проте такі 
товари і послуги реалізуються за різними цінами. Також це  залежить від 
інструментарію, який використовується при впровадженні програм 
лояльності, їх розділяють на дві групи: цінові та нецінові [4].  

Цінова дискримінація має вплив на розвиток товарного типу 
взаємозв’язку виробництва і споживання. Суть його полягає в тому, що 
відособлені товаровиробники втягують у свої внутрішньофірмові рамки все 
більшу кількість виробничо-технологічних ланок і тим самим поступово 
розростаються. Робота на невідомого і вільного споживача з розвитком 
цінової дискримінації починає трансформуватися в роботу на 
досліджуваного покупця, вільного у виборі того набору продукції, який 
пропонує галузева фірма, що володіє ринковою владою. Однак вона не 
сприяє переходу до ринку замовлень, який властивий цивілізованим 
ринковим відносинам. Споживач, як і раніше, невідомий виробнику, його 
попит не перетворюється на потоки оплачених замовлень [3]. 

Цінова дискримінація є  явищем, притаманним ринку, яке у повній мірі 
уникнути не можливо. Вона також є одним зі способів отримати додаткову 
ренту, тому бажаючих скористатись нею буде дуже багато, навіть за умовою 
існування законодавчих норм, які обмежують чи прагнуть обмежити це 
явище. Єдиним способом мінімізувати негативні впливи її використання, і  не 
допустити значних диспропорцій у галузях, регіонах чи національному 
господарстві у цілому – це створювати такі правила  на ринку, які 
забезпечуватимуть пріоритет діяльної поведінки над рентоорієнтованою, 
стимули добросовісного отримання прибутків над недобросовісними [2]. 

       Можна зробити висновок що застосовуючи цінову дискримінацію 
підприємство збільшує обсяги виробництва і продаж, отримує додаткові 
доходи. При тих же витратах на одиницю продукції додаткові доходи 
перетворюються на додаткові прибутки. Отже, при ціновій дискримінації 
відмінності в ціні відображають не відмінності в якості товару або витратах 
на його виробництво, а специфіку ринку недосконалої конкуренції, коли 
фірма сама призначає ціни. 
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ІННОВАЦІЙНІ СПОСОБИ УПАКОВАННЯ ТОВАРІВ,  ЯК СПОСІБ 
ЗАВОЮВАННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ 

 
Останнім часом упаковка стає найважливішою складовою товару. 

Важливим є той факт, що вільний ринок вимагає від виробників професійної 
упакованої, конкурентоспроможної продукції. Тому сьогодні, працюючи над 
дизайном упаковки, професіоналами постійно відстежуються зміни в 
еститичних і технологічних вимогах, суспільстві, на ринку і виробництві. 
Дизайнери прагнуть надати певної індивідуальності упаковці, певних 
особливостей з урахуванням характеристик товару, який в ній міститься. 
Упаковка має бути нескладною, порівняно недорогою, захищати товар та 
відповідати екологічним стандартам. 

На даний момент простежується великий еко-бум особливо у 
розвинених країнах світу, адже питання забруднення планети завжди є та 
буде актуальним. Для виробників є важливим бути в темі еко-тренду, тому 
вони повинні прикладати зусилля щоб їхня упаковка була екологічно-чистою 
та не приносила шкоди навколишньому середовищу. Вторинне використання 
упаковки, легкість в переробці матеріалів – все це зараз виливається у 
багатьох світових проектах. 

За результатами досліджень було виявлено, що деякі виробники 
продукції спрямовують свої зусилля на створення упаковки, яка само 
знищується, тобто розчиняється у гарячій воді за декілька секунд. В такій 
упаковці вийшло британське видання журналу Creative Rewiew. Упаковка 
була створена компанією Cyberpack. Вона зроблена із субстрату, що легко 
розчиняється у воді, він у 5 разів міцніше поліетилену та не токсичний. 
Компанія виробляє широкий спектр продукції з цього матеріалу [2] . 

Також багато компаній перейшли до виробництва упаковок із паперу, 
адже це найпоширеніший варіант екологічної упаковки. 

Проект під назвою «Boxed Water is better», запропонований американцем 
Бенджаміном Едгаром - це продаж води в біорозкладних картонних 
коробках, які традиційно використовуються для молока і соків. Ідея 
концепції полягає в тому, що вода в таких коробках не тільки вирішує 
проблему утилізації пластикових пляшок, а також несе ідею переходу на 
екологічний пакувальний матеріал там, де це можливо.  

Компанія Stranger & Stranger представила картонну пляшку для вина 
Paperboy. Всім відома компанія Nike використовує упаковку для взуття із 
макулатурного картону. На упаковці друкується лише логотип та назва 
бренду, а модель та розмір пишеться від руки [1]. 

На даний час уже виробляються упаковки із найрізноманітніших 
матеріалів. Український вчений Сергій Тимчук створив їстівну харчову 
плівку для продуктів, яка була виготовлена із кукурудзяного крохмалю, 
отриманий з особливого сорту кукурудзи. Вчений присвятив розробці 15 
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років і зараз вивчає можливості виробництва еко-упаковки з гороху. Таку 
плівку можна їсти або, кинувши її в окріп, перетворити в інгредієнт для супу. 
А можна без докорів сумління викидати - вже за кілька тижнів від плівки не 
залишиться і сліду. 

 Також був представлений проект створення пляшки з водоростей. 
Пляшка тримає форму поки наповнена водою, і починає розкладатися, як 
тільки пустіє. При бажанні пляшкою можна перекусити [3].  

У 2010 році американська компанія Ecovative Design створила упаковку 
із грибів. Грибний «біопінопласт» не містить хімічних речовин, повністю 
розкладається в ґрунті і абсолютно нешкідливий для навколишнього 
середовища. І, на відміну від багатьох інших варіантів еко-упаковки, 
виробництво «грибної піни» вже активно розвивається. А компанія IKEA 
заявила про плани заміни пінопласту на грибну упаковку в своїх відділеннях 
по всьому світу вже найближчим часом.  

Компанія Saucisson de Campagne вважає, що упаковка виготовлена із 
сіна, найбільше підходить їхній продукції. Така упаковка обійдеться значно 
дешевше інших еко-упаковок. Сіно під гарячим пресом приймає форму 
упаковки, яка буде досить міцною для десятка яєць або ковбаси [1]. 

Усі наведені приклади свідчать про можливість заміни пластику 
екологічно чистими матеріалами. Все залежить від бажання та готовності 
виробників до змін.  

На даний час розвинуті компанії обирають для себе напрям розвитку 
упаковки, який називається Екомаркетинг. Екомаркетингом називають коло 
маркетингових заходів, при розробці яких враховуються існуючі екологічні 
проблеми. Компанії, що займаються екомаркетингом, показують, що їм «не 
все одно» - вони: 

-по-перше, на вершині еко-тренда; 
-по-друге, вміють з цього тренда отримати прибуток;  
-по-третє, бренд отримує підтримку з боку зростаючої кількості 

спільнот, орієнтованих на еко-концепцію споживання.  
Тобто шукаючи та використовуючи інноваційні способи упаковання, а 

саме у еко-упаковках, виробники мають великий шанс завоювати 
прихильність великої кількості споживачів, завоювати їхню довіру, і 
підтримку з боку держави. Адже на сьогоднішній день зі збільшенням 
готовності суспільства робити вибір на користь еко-упаковки, все більше 
виробників готові змінювати усталені правила, і можливо з'явилася надія, що 
людство нарешті приступить до вирішення однієї з найважливіших 
екологічних проблем сучасності. 
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 ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ЛОГІСТИКИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
Важливу роль в сучасному бізнесі належить логістиці, яка, в свою 

чергу дає, можливість при оптимальних затратах та економії усіх ресурсів 
досягнути головних корпоративних цілей. В Україні та країнах Європи, 
особливо в останні роки, виділяють такі функціональні напрямки лоістики, 
як транспортування, складування, управління запасами, пакування, 
розширення сервісних замовлень і тд.  
 Швидке поширення логістичних ідей, їх використання в практичній 
діяльності виробничих підприємств пояснюється рядом об’єктивних 
економічних причин і тенденцій розвитку світового простору.  
 Протягом останнього десятиліття різним аспектам теорії і практики 
інтегрованої системи логістики присвячено праці таких вітчизняних учених, 
як Боровська О.Г., Дороніна М.С. , Ларіна Р.Р., Мазаракі А.А., Поліщук І.І., 
Чухрай Н.І., Шубін О.О. та ін. Вагомий внесок зробили такі науковці інших 
зарубіжних країн, зокрема, Бауерсокс  Дж.Д., Бушер Дж., Клосс Д., Хескетт 
Дж. та ін. Основна увага цими науковцями приділяється загальній теорії та 
особливостям транспортної, складської й виробничої логістики.  
 Слід зазначити, що логістика є однією з сфер діяльності, яка швидко 
розвивається та дає підприємствам значні переваги в конкурентному 
ринковому середовищі. Перевага логістичного підходу полягає в інтеграції 
постачальницької, виробничої, розподільної, транспортної, інформаційної та 
фінансової логістик з метою досягнення результату з мінімальними 
витратами часу і ресурсів шляхом оптимального збалансування між 
матеріальними та інформаційними потоками [1, с 37-39]. 
 Таким чином, інтегрована система управління розглядається як єдине 
ціле, що реалізує цілі бізнесу від постачальника до кінцевого споживача 
(покупця). Професор Д. Дж. Бауерсокс пояснює, що система інтегрованої 
логістики забезпечує просування продукції через безперервний і послідовний 
ланцюг покрокового додавання вартості з придбанням товару та послуг в 
необхідний час, в належній кількості і формі [2. с 417]. 
 За результатами проведеного дослідження, найкращих результатів у 
бізнесі домагаються ті компанії, які використовують концепцію інтегрованої 
логістики, що дозволяє об'єднати зусилля керуючого персоналу фірми, її 
структурних підрозділів та логістичних партнерів («три сторони» в логістиці) 
для наскрізного управління основними і супутніми потоками в інтегрованій 
структурі бізнесу: «проектування - закупівлі - виробництво - розподіл - 
продаж - сервіс». Принципи та методи інтегрованої логістики спрямовані на 
отримання оптимальних рішень, зокрема мінімізацію загальних логістичних 
витрат фірми [4. с 160]. 
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 Відмітимо, що механізм інтегрованої логістизації промислового 
виробництва передбачає розгляд структури як єдиної організаційно-
господарської системи, що складається з основного виробництва, 
допоміжного виробництва, матеріально-технічного постачання, 
постачальників, посередників, споживачів (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Загальна схема інтегрованої логістизації промислового 

виробництва  
Таким чином, формування і розвиток інтегрованої системи логістики у 

сучасному світі, являється головною задачею інтегрованої логістизації 
промислового виробництва, виступає як оптимізація саме логістичних 
потоків на основі синхронізації їхньої взаємодії і використання їх зв’язків.  
 Побудова інтегрованого логістичного ланцюжка для підприємств, 
об’єднань, компаній в сучасних умовах є системним підходом до побудови 
бізнес-процесів. Тому ефективність інтегрованої системи логістики залежить 
від цілей її створення [5. с 360]. 
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СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сьогодні найпоширенішим є трактування логістики як "науки про 

управління сукупністю матеріальних, фінансових, інформаційних, кадрових 
ресурсів". Застосування її на практиці сприяє створенню логістичних систем, 
які дозволяють звeсти до мінімуму обігові витрати завдяки раціоналізації 
відповідних потоків. Тобто, логістику розглядають як процес управління 
просуванням ресурсів у напрямку від ринку виробництва до ринку товарів. 

Також логістику можна характеризувати як науково-практичне 
спрямування господарювання, суть якого полягає в ефективному управлінні 
матеріальними потоками в сфері виробництва та обігу. Організаційні форми 
та економічні методи логістичного управління товарорухом, методи і засоби 
його інформаційного та кадрового забезпечення, технічні засоби управління 
мають максимально скоротити  витрати на всіх стадіях зберігання і 
пересування товарів. Відповідно з цим у логістиці виділяють сукупність 
бізнес активностей, спрямованих на прагматичну реалізацію логістичного 
підходу, який називають «логістичним менеджментом» [1].  

Традиційний підхід до розуміння логістичного управління ґрунтується 
на управлінні процесами переміщення різноманітних благ, людей, матеріалів, 
інформації, фінансів, енергії тощо. У цих логістичних процесах відбувається 
певна трансформація параметрів зазначених благ: місця знаходження, часу 
знаходження, стану тощо. Відповідно предметом дослідження і оптимізації в 
такій системі логістичного управління є транспортні, складські, 
маніпуляційні, пакувальні, інформаційні процеси як складові 
інфраструктурного середовища виробничої діяльності. 

Інший підхід до визначення логістичного управління ґрунтується на 
понятті циклу споживання виробу, яке передбачає, що продукт виникає 
завдяки плануванню, проектуванню і розвитку, і після періоду експлуатації 
остаточно виводиться з дії або утилізується. У діяльності промислового 
підприємства розрізняють такі фази: 

- ініціювання (розроблення товару); 
- планування і впровадження товару;  
- реалізація товару;  
- фаза експлуатації; 
- виведення з дії товару [4]. 
Логістичні дії у цих фазах належать до підтримки трансформаційних дій 

на різних етапах використання товару.  
Вітчизняними і закордонними науковцями розглядаються різні підходи 

щодо трактування терміна «логістичний менеджмент», однак саму суть 
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даного поняття пояснють лише деякі. Із вітчизняних науковців Крикавський 
Є.В. перший вводить поняття «логістичний менеджмент» і сутність його 
описує як менеджмент у логістичних системах що грунтується на теорії 
логістики. Він вважає що поєднання логістики та менеджменту як 
«комплексної локалізованої системи управління матеріальними та 
інформаційними потоками» є дужe дорeчним та вигідним. Таким чином, 
сутність логістичного менеджменту можна розглядати як формування та 
реалізацію системи управління, яка повинна об'єднати послідовність дій 
управлінського персоналу, відповідних функціональних ланок, логістичних 
посередників та контрагентів у процесі управління потоками протягом 
повного логістичного ланцюга "постачання-виробництво-збут" у межах 
логістичної системи. 

На кожному рівні управління логістика повинна трансформуватися у 
конкретні стратегічні цілі та деталізовані завдання логістичного 
менеджменту підприємства. Наприклад, стратегічні цілі логістичного 
менеджменту можна виділити такі, як: 

- доставка продукції відповідної якості та відповідної кількості «точно у 
термін», за порівняно мінімальних витрат на постачання, зберігання, 
виробництво, пакування, збут, транспортування продукції, а також на 
отримання, опрацювання та передавання інформації; 

- формування набору синергетичних ефектів, зокрема активовані 
логістикою підприємства; 

- підвищення рівня логістичного сервісу; 
- підвищення додаткової користі для клієнта; 
- поглиблення інтеграційних зв'язків з учасниками ланцюга створення 

вартості; 
- підвищення адаптаційної гнучкості; 
- поглиблення спеціалізації у логістичних процесах; 
- поглиблення стандартизації у логістичних процесах. 
Інструментами втілення вищеперерахованих цілей у практику 

господарювання є сукупність методів і механізмів, розроблених на 
логістичних засадах. Належність методів і механізмів управління до 
логістичних визначається специфікою прийомів і способів впливу на об'єкт 
управління, кінцевою метою якого виступає підвищення ступеня 
функціонування будь-яких логістичних систем за допомогою скорочення 
витрат та ефективної організації  впливу на конкретну ланку [2]. 

Отже, логістичне управління характеризується системною 
комплексністю, яка забезпечується логістичним підходом до управління 
потоковими процесами (товарно-матеріальними, фінансовими, 
інформаційними та іншими потоками) по вертикалі і по горизонталі, а також 
інтеграцією підрозділів підприємства зі спеціалізованими управлінськими 
структурами. Комплексність логістичного управління проявляється в 
інтеграції функцій формування господарських зв'язків з функціями 
планування, організації і управління потоковими процесами, в координації 
стратегії і тактики управління в усіх ланках логістичного ланцюга. 
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Підприємства, що здійснюють інтегральне управління логістикою, 
досягають гарних фінансових результатів, а саме: 

- підвищується прибуток; 
- ріст продажів за рахунок підвищення рівня обслуговування;  
- більш продуктивне використання логістичних ресурсів;  
- поліпшення результатів виробничої і маркетингової діяльності; 
- поліпшення балансових показників унаслідок скорочення обсягу 

запасів, зменшення дебіторської заборгованості і збільшення грошового 
потоку [3]. 

Тому, можна вважати, що логістичний менеджмент у значній мірі 
впливає на фінансово-економічний і правовий стан підприємства, а грамотне 
дотримання його стратегічних цілей призведе до удосконалення організації 
управління підприємством.  
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ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НОВИЙ СПОСІБ ПРОСУВАННЯ 
ТОВАРУ 

 
На сьогоднішній день, в умовах ринкових відносин, усе більше постає 

питання про правильне і головне ефективне просування товарів, послуг чи 
бренда підприємствами. Не дарма, щоб продати товар необхідно його, як 
правило, прорекламувати. Тобто нинішні стратегії орієнтовані на маркетинг, 
який в останній час почав грати вирішальну роль. Понад століття люди 
користувалися звичайною стандартною рекламою (газети, журнали, вивіски, 
телевізори тощо), проте останнім часом віддача від такого виду просування 
товару є дещо заниженою, вона втрачає свою актуальність. Хоча за неї 
дорого платять. Але ж кожний хоче при мінімальних витратах отримати 
високий результат. Саме тут на допомогу приходить вірусний маркетинг, 
актуальність якого все більше і більше росте. Що ж це таке вірусний 
маркетинг? Чому його популярність росте? 
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Вперше вірусний маркетинг згадується в 1994 р. в книзі медіа критика 
Д. Душкофа «Media Virus». Це поняття визначалось як реклама, що 
розрахована на користувачів, які піддаються впливу переконання, вона 
«заражає» їх потрібною інформацією з метою її подальшого 
розповсюдження. Спрацьовує ефект «снігової кулі»: користувачі, 
розсилаючи рекламні повідомлення іншим, утворюють цілу «епідемію»[3]. 

Не всі віруси є однаково шкідливі, деякі можуть принести прибутки. 
Саме такі віруси дає виробникам вірусний маркетинг, при якому 
підприємство нестандартним способом розповсюджує свій бренд у соціумі. 

Вірусний маркетинг - маркетингова техніка, що використовує самих 
людей для підвищення обізнаності про бренд, товар або послугу. 
Найпоширенішим засобом вірусного маркетингу є Інтернет. Поширення 
інформації відбувається за наступною схемою – користувач, який може бути 
або член соціальної мережі, або первинний одержувач інформації поширює 
повідомлення через своє коло спілкування, а ті, хто входить до цієї групи, 
поширюють його далі, при цьому інформація сприймається не як реклама, а, 
як дозвілля і розвага. Аналогія з вірусом така, що людина "заражає" тих, з 
ким вступає в контакт, ті транслюють вірус далі, і наприкінці замість одного 
розповсюджувача їх стає десять або навіть п’ятнадцять.  Вірусний маркетинг 
використовує давню звичку людей ділитися інформацією з оточенням. 
Іншими словами, це є маркетинг із „вуст в уста”. Даний захід буде успішним, 
якщо при його створенні вдасться активувати користувача таким чином, щоб 
він захотів розповісти про це друзям, розповсюдити далі цю інформацію. В 
класичних медіа носіїв є одне загальне джерело інформації, і його читають 
всі, а в вірусному маркетингу, навпаки, кожен користувач - це джерело 
інформації, який може поширювати повідомлення далі, через своє особисте 
медіа. [2]. 

Вірусний маркетинг має як плюси, так і мінуси.  
До плюсів можна віднести: мінімальні витрати на рекламу; інформація 

передається з достовірного джерела (складається враження, що людина стає 
жертвою масової реклами).  

До мінусів можна віднести: складність організації контролю; можливе 
спотворення інформації та те, що повідомлення повинно бути оригінальним. 

Існує багато видів просування товарів завдяки вірусному контенту. 
Основними можна виділити: відео, сайти, ігри, текст. Розглянемо їх більш 
детально. 

1. Відео. Використовуються різноманітні смішні ролики, тривалість яких 
не більше п'яти хвилин. Також, крім роликів, вірусними можуть стати 
музичний кліп, трейлер фільму, відео з записом виступу на конференції.  

2. Сайти. Система Google є чудовим прикладом вірусу. У перші роки 
свого існування компанія взагалі не користувалася ніякою рекламою для 
просування. Люди просто заходили на сайт і відправляли посилання з його 
адресою своїм друзям та знайомим.  
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3. Ігри. Прикладом є інтерактивні ігри в Інтернеті. Одна з подібних ігор - 
це «Бої роботів». Вона представлена на сайті Intel з метою реклами 
процесора Xeon. У «Бої роботів» грала велика кількість користувачів, які 
згодом запросили туди своїх знайомих. Також популярні ігри у соціальних 
мережах. Це використовують, наприклад, так: щоб досягти певного рівня або 
отримати конкретну зброю, необхідно запросити друзів.  

4. Текст. Може бути книга, стаття, пісня, вірш або навіть анекдот. 
Головним фактором успіху тексту виступає його використання широким 
колом людей [1]. 

Вірусний маркетинг може виступати як:  
- прихована реклама, а саме як заздалегідь запланований спектакль, з 

метою пропозиції товару споживачу, який нічого не підозрює;  
- побічний ефект, що отриманий через застосування таких маркетингових 

інструментів, як пряма поштова розсилка, проведення спеціальних заходів та 
акцій та інші. Ніхто ні про що не просить та нікого не наймає. Уразі якщо 
рекламне повідомлення сподобалося людині, вона з власної волі та ініціативи 
пересилає його своїм друзям і знайомим. 

Вірусний маркетинг використовується сьогодні у багатьох великих 
компаніях. Наприклад, така технологія широко застосовується в IBM, 
Procter&Gamble, Microsoft, Mercedes, Adobe, Volvo, American Express, Nissan 
і т.д. 

Серед українських брендів, які досягли позитивних результатів у 
використанні вірусного маркетингу, можна виокремити зокрема таких: 
«Nemiroff», «Чумак», «Наша Ряба», «Гетьман», «Миргородська» та ін. 
Наприклад, корпоративний лозунг комапанії “Чумак”– “з лану до столу” – 
став поштовхом для поширення інформації серед домогосподарок та 
пенсіонерів про те, що саме ця продукція – найякісніша, оскільки для її 
виробництва відбирають тільки найкращі овочі з родючих південно-
українських ланів. Таким чином, компанія отримала не лише незмінну 
цільову аудиторію, а й значну частку ринку харчових продуктів.  

Вірусний маркетинг успішно використовувався й у рекламній кампанії 
бренду “Миргородська”. Швидке поширення серед покупців інформації про 
те, що ця мінеральна вода знижує рівень цукру в крові і нейтралізує побічну 
дію ліків, забезпечило їй можливість опинитися на одній з лідируючих 
позицій щодо обсягів продаж на ринку [4]. 

Отже, як висновок можна сказати, що майбутнє, у плані просування 
послуг, за елементами партизанського маркетингу (адже вірусний маркетинг 
це частина партизанського). Сказати, що це дешевий вид реклами не можна. 
Проте якщо його порівняти з ціною на стандартну рекламу, то вірусний 
маркетинг має невисоку ціну, проте дає непоганий результат.  
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ЛОГІСТИКА УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ 
 

Управління замовленнями - це діяльність, здійснювана в період часу між 
моментом одержання підприємством замовлення і моментом, коли персонал 
складу отримує вказівку на відвантаження продукції, щоб виконати 
замовлення. Також використовується термін «обробка замовлення».  

Науковцями, які досліджували дану тему були: Кальченко А., Довгань 
Л., Хміль Ф., Бойко О. , Алесинська Т., Тернова А., Тимощук О. 

Основні питання, які вирішуються при використанні системи управління 
замовленнями: що замовляти; скільки замовити; коли замовляти необхідну 
продукцію; куди її потрібно доставити; який підрозділ і хто конкретно 
повинен замовляти; ким контролюється виконання замовлення.  

Фактори, що впливають на процедуру здійснення замовлення продукції: 
можливе зростання цін; старіння продукції; невизначеність попиту.  

У процесі управління замовленнями велике значення має правильне 
тлумачення термінів, які дозволяють регулювати договірні відносини між 
об'єктами господарської діяльності. Один з термінів – це замовлення на 
поставку – документ, на підставі якого закуповується необхідна продукція. В 
ньому чітко і ясно викладається угода між покупцем і постачальником. У 
випадку підписання документів замовлення набуває чинності контракту, 
обов'язкового для виконання. Замовлення на постачання часто складається на 
підставі заявки [1,с.156]. Наступний термін – заявка – контрольний документ, 
за яким відпускаються кошти на придбання певних видів продукції. Потреба 
в продукції виявляє і конкретизує об'єкт, від якого направлена заявка. Йому з 
бюджету підприємства на дані цілі виділяється певна сума. У заявці 
зазначаються предмет закупівлі; код статті, на яку відносяться витрати; 
особливі умови, що регулюють закупівлю (технічні умови, вимоги по 
доставці, характер використання). Заявки на придбання матеріалів готуються 
відповідними співробітниками функціональних підрозділів підприємства. 
Заявки складаються так, щоб очікувані до вступу кількості матеріалів 
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випереджали фактичні потреби в них. Час між розміщенням заявок і 
отриманням матеріалів називається часом випередження. Працівники, 
відповідальні за складання заявок, повинні встановлювати терміни 
постачання матеріалів з мінімальним випередженням, враховуючи 
можливості постачальника і потреби споживача матеріалів. Заявки на 
споживання матеріалів піддаються аналізу в службі матеріально-технічного 
постачання за участю фахівців з інших підрозділів. Важливими термінами 
також є мета аналізу - забезпечення мінімальних витрат по кожному виду 
матеріалів, конкретні споживні властивості яких передбачається 
використовувати у виробництві продукції, а також точка замовлення –  
встановлений мінімальний рівень запасу продукції, при досягненні якого 
подається замовлення на поставку чергової партії продукції. Паралельно 
визначається економічний розмір замовлення; параметр, що 
використовується в системах контролю над запасами, що позначає нижній 
рівень запасу, при досягненні якого необхідно здійснити чергове замовлення 
на поставку. Рівень запасу на момент подачі замовлення повинен бути 
достатнім для безперебійного функціонування підприємства в період циклу 
постачання, при цьому страховий запас продукції повинен залишитися 
недоторканним [2,с.54]. 

Слід розрізняти замовлення за видами: 
- стандартні замовлення – ситуація, коли розміщення замовлень для 

підтримання  необхідного рівня запасів продукції здійснюється постійно і 
планомірно; 

- спеціальні замовлення – ситуація , коли на складі відсутні запаси 
потрібної продукції. Спеціальне замовлення оформлюється на підставі 
запитів споживачів. 

Слід зазначити те, що процедура оформлення стандартних замовлень 
полягає в наступному: 

- наявність точних і достовірних даних про величину запасів продукції 
на складі підприємства; 

- аналіз поточної заборгованості за замовленнями, в тому числі на основі 
визначення частки анульованих і невиконаних замовлень; 

- підготовка конкретного проекту на основі стандартного замовлення; 
- оцінка застосовності проекту стандартного замовлення, з урахуванням 
- думки фахівців, які інформовані про динаміку попиту; 
- остаточне оформлення замовлення; 
- відправка оформленого замовлення постачальнику. 
За результатами проведеного дослідження зазначимо те, що процедура 

оформлення спеціальних замовлень має такі особливості: 
- при відхиленні параметрів партії продукції від договірних параметрів 

слід перевірити наявність продукції за спеціальними замовленнями шляхом 
фізичного огляду партії поставки або за даними пакувального листа; 

- продукцію, яка прибула за спеціальним замовленням, розмістити в 
окремих лотках, не змішуючи її з іншою продукцією; 
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- продукція, що купується за спеціальним замовленням, повинна бути 
забезпечена ярликами із зазначенням замовниками дати одержання; 

- повідомити замовника про прибуття партії продукції, узгодити час 
прибуття представника замовника для отримання продукції зі складу; 

- зафіксувати надходження замовленої продукції в журналі обліку 
надходження спеціальних замовлень;  

- по закінченню певного строку (наприклад, 30 днів) застосовується 
- спеціальна схема роботи з нереалізованою продукцією (її відправляють 

на склад, на продаж або повертають постачальнику) [3,с.88]. 
Отже, управління замовленнями є однією з найважливіших функцій 

розподільної логістики. Її частка в логістичних витратах на етапі розподілу 
значно менше, ніж частка транспорту та управління запасами. Однак роль 
даної функції дуже значна. По суті, саме управління замовленнями 
забезпечує ефективне просування матеріальних потоків по логістичних 
ланцюгах на шляху від виробника до споживача. 
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ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 

 
Штриховий код широко використовується в багатьох країнах світу, 

тому його використання на упаковці або етикетці стало обов’язковою 
умовою здійснення зовнішньої торгівлі. 

Штриховий код має неоднозначне визначення, а саме: по-перше 
штриховий код – це комбінація послідовно розміщених паралельних штрихів 
та проміжків між ними, розміри та розміщення яких встановлено певними 
правилами [1]. По-друге штриховий код являє собою послідовність штрихів і 
проміжків між ними (зазвичай вертикальних), за допомогою яких кодуються 
цифри, букви і інші знаки [2, с. 102]. По-третє це комбінація вертикальних 
смуг і цифр (розташування яких регламентовано певними правилами), що 
являє собою той чи інший товар у законодавчому вигляді [3]. 

Таким чином, ми можемо відмітити що штрихове кодування товарів це 
стратегічна схема розміщення вертикальних штрихів та відповідних 
проміжків між ними, що утворюють певну комбінацію, розміри та 
розміщення яких встановлено певними правилами. 
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Так, як штрихи та цифровий код являються складовими штрихованого 
коду товару, і штрихи поділені на крайові й центральні з різною довжиною, а 
цифровий код це сукупністю груп кодів, а саме: коду країни виробника 
товару, коду виробника товару, коду товару, контрольної цифри, що 
використовується для контрольної функції і є розрахунковою та специфічним 
кодом – знаком товару, яка вказує що діяльність, пов’язана з продажем чи 
виготовленням цього товару, дозволена додатковим дозволом, а саме 
являється ліцензійною, і на нього отримання ліцензії, то п’ять цифр коду 
товару розкривають його не повторність, так перша цифра відповідає 
найменуванні товару, друга – його споживчі якості, третя – розмір товару чи 
його масу, четверта – інгредієнти товару, п’ята – колір товару. 

Штриховий код спочатку створювався як засіб передачі інформації 
вздовж товарного ланцюга: виробник – гуртовик – роздрібний продавець – 
покупець. Штрих-код полегшує інвентаризацію, облік, контроль, зберігання 
продукції. Якщо куплений товар виявився неякісним, звертаючись до 
продавця, покупець може легко встановити фірму-постачальника цього 
товару і пред‘явити їй свої претензії. У разі, коли продавець не має 
необхідної інформації, він (або покупець) може звернутись з відповідним 
питанням до Національної Асоціації автоматичного кодування продукції, яка 
є в кожній країні Міжнародної асоціації Європейської системи кодування. 

У світовій практиці діють такі види штрихових кодів: 
− UPC - універсальний товарний код, розроблю ний у США, 

застосовується в країнах США та Північної Америки; 
− ЕАN - товарний код, створений у Європі на базі UРС. Відповідає назві 

Європейської асоціації товарної нумерації, що одержала в наш час 
статус Міжнародної організації (ЕАN International); 

− UСС/ЕАN - єдиний стандартизований штриховий код; створений 
об'єднаними зусиллями організацій США і Канади (Uniform Code 
Council) і ЕАN International [4]. 

Економічний ефект від впровадження системи штрихового кодування 
полягає в тому, що вона дозволяє відмовитися від численних паперових 
документів (накладних, звітів і т.д.) і оперативно шляхом автоматичного 
зчитування отримувати інформацію про виробництво продукції, її технічні 
характеристики, ціну та інші показники. Впровадження системи кодування 
дозволяє отримувати оперативну інформацію про рух товарів, знизити 
комерційні витрати, а також дає можливість споживачеві вийти на 
конкретного виробника або постачальника в разі потреби. У той же час 
наявність штрихового коду дозволяє перевірити країну походження товару. 
Якщо країна, зазначена на ярлику або упаковці товару, не відповідає штрих-
коду, слід задуматися про доцільність покупки. 

В умовах конкурентного середовища значна частина інформації повинна 
бути оперативною, а також недоступною для її використання спеціально 
нерегламентованими користувачами. Таку можливість нам дає штрихове 
кодування, тобто графічне зображення штрихів і пробілів, що значною мірою 
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полегшує облік і контроль матеріальних засобів. В останні роки набуло 
широкого поширення штрихове кодування в багатьох країнах світу, а також в 
Україні і найпопулярнішим кодом на сьогодні є 13-розрядний європейський 
код EAN-13, наявність якого на упаковці дає можливість організувати 
ефективний контроль за походженням товарів, починаючи з пакувальної 
лінії, завершуючи складом магазина.  
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Виставкова діяльність в Україні почала розвиватися зовсім недавно, 
разом із здобуттям Україною незалежності, тому її розвиток є актуальною 
проблемою сьогодення. Нові підприємства роблять ставку на виставкову 
діяльність як на можливість продемонструвати потенційним споживачам їх 
товарів чи послуг свою продукцію. На державному рівні значення 
виставкової діяльності полягає в зміцненні внутрішньої та зовнішньої 
торгівлі, допомагає показати власні досягнення науки і техніки та запозичити 
закордонні, активізує фінансові потоки, а також допомагає отримати 
інформацію про стан та тенденції розвитку різних галузей та товарних 
ринків[4]. 

Питання виставкової діяльності в Україні вивчали такі вчені, якМ. 
Аршевська, Л. Лукашова, О. Мельникович, С. Мельниченко, В. Пекар, Є. 
Ромат та інші вітчизняні науковці.  

Метою є аналіз стану та тенденцій розвитку сучасної виставкової 
діяльності в Україні, а також дослідження можливих шляхів покращення 
даної галузі. 

На сьогодні перед виставковою діяльність України стоїть низка 
проблем, які потребують негайного втручання та вирішення[1, c.41-49]. 
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Серед них такі: 
- недосконалість законодавчо-номативної бази; 
- конкуренція, яка дедалі більше загострюється; 
- загальна нестача виставкових площ; 
- застаріле обладнання.  
Дані проблеми слід вирішувати не на рівні підприємства, а на рівні 

держави. 
До 2013 року на українському ринку послуг функціонувало 114 

підприємств виставкової діяльності, серед яких лише 18 являлися 
виставковими центрами [5]. 

В період від 2010 до 2012 року кількість виставок значно зменшилася, 
причиною чого був прихід на ринок нових компаній і вихід з нього 
організаторів виставок, які не витримали конкуренції. З 18 наявних 
виставкових центрів лише 9 відповідають міжнародним стандартам. 

У розвитку виставкової діяльності України важливу роль відіграє 
Виставкова Федерація України (ВФУ), яка була створена у 1997 році. ЇЇ 
метою є сприяння розвитку виставкової діяльності в Україні, а також захист 
прав її членів: організаторів виставок, виставкових центрів, спеціалізованих 
компаній, яких об’єднують спільні економічні, соціальні та творчі інтереси. 

Також важливою подією у сфері виставкової діяльності України був її 
вступ до Всесвітньої асоціації виставкової індустрії (UFI). Ця подія 
знаменувала міжнародне визнання виставкового бізнесу України та відкрила 
нашій країні новітні методики та інформацію, необхідну для розвитку 
власної галузі виставкової діяльності. 

Негативний вплив на розвиток виставкової діяльності України також має 
непрозорість виставкового ринку, тобто відсутність інформації про 
діяльність з організації виставок, наслідком чого є недобросовісна 
конкуренція та неможливість вибору виставок їх учасниками та 
відвідувачами [2, c.52]. 

Для покращення стану виставкової діяльності в нашій країні, необхідно 
жити ряд заходів. По-перше, необхідно розробити стратегію розвитку 
виставкової діяльності України та конкретну програму щодо вдосконалення 
механізму регулювання даної сфери. 

По-друге, з метою визнання наших виставок за кордоном, потрібно 
підвищити рівень виставкових послуг та сервісного обслуговування, а також 
покласти початок розвитку виставкової інфраструктури відповідно до вимог 
міжнародних стандартів.  

По-третє, Україна потребує будівництва нових експоцентрів, які 
відповідатимуть сучасним міжнародним вимогам та будуть приваблювати 
увагу міжнародних інвесторів. Також необхідно реконструйювати та 
модернізувати вже існуючі експоцентри. Результатом цього буде розширення 
виставкових площ. Проте слід звернути увагу на регіональне розташування 
експоцентрів, тобто розташовувати ї в різних містах України, а не лише в 
столиці та найбільших містах України[3, c.30-37]. 
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Наступним важливим етапом покращення загальної економічної ситуації 
у сфері виставкового бізнесу України є підвищення кваліфікації персоналу 
виставкових організацій, тому що в даний час немає достатньої кількості 
спеціалістів у цій сфері. Саму дисципліну «Організація виставкової 
діяльності» у навчальних закладах України викладають не більше 5 років. 
Тому необхідно проводити відповідні семінари, конференції, а також 
забезпечити виставкові організації інстуктивно-методичними матеріалами 
щодо новітнього світового досвіду у даній сфері. Сюди також можна 
віднести стандартизацію галузі виставкової діяльності, адже в Україні досить 
слабко розвинена нормативно-правова база сфери виставкової діяльності. 

Останній, одним з найважливіших етапів розвитку галузі, є за діяння 
державних засобів масової інформації, рекламування виставкових заходів за 
кордоном,а також розробка власного національного бренду України як 
центру виставкової індустрії. Результатом цього має стати залучення 
інвестицій для подальшого розвитку даної сфери. 

Отже, стан виставкової діяльності України у наш час є досить 
несприятливим, проте правильне визначення проблем даної галузі, допоможе 
вирішити основні проблеми галузі, залучити нових інвесторів та вивести 
Україну на новий рівень надання виставкових послуг. Для цього слід 
розробити власну стратегію та програму розвитку галузі виставкової 
діяльності, а також розробити основні етапи її становлення, дотримуючись 
яких можна досягти значного успіху. 
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Серед різноманіття шляхів розвитку ринку, засобів виробництва, нових 

напрямів діяльності закладів готельного господарства важливе місце 
займають наукові дослідження й практичні новації, які поєднані поняттям 
«логістика». 

Сьогодні принципи логістики стали активно впроваджуватися в 
економічній діяльності на мікро- і макрорівнях. У зв’язку зі швидкими 
змінами ринкових умов ті готелі, котрі перейшли на систему організації 
виробництва за принципами логістики, мають конкурентні переваги серед 
підприємств галузі. 

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти логістики дістали значного 
розвитку в роботах вітчизняних вчених: В. Банька, Н. Зубар, В. Іванов, 
Є.Крикавський, В. Смиричинський,  О. Тридіда, А.Тернова, О. Тимощук, 
Л.Бондарчук та ін. Але через недостатньо розкриту проблематику теми 
логістичного підходу в управлінні як методу розвитку саме в закладі 
готельно-ресторанного господарства виникла необхідність її детальнішого 
вивчення. 

Останніми роками в Україні спостерігається постійне зростання інтересу 
комерційних структур до теорії і практики логістики, яка в розвинених 
країнах світу давно вже стала практичним і ефективним інструментом 
бізнесу. Вона забезпечує доставку потрібної послуги в потрібній кількості і 
якості в потрібне місце і час конкретному споживачеві з оптимальними 
витратами. Реалізація такого, на перший погляд, простого правила сприяє 
прискоренню оборотності оборотного капіталу готельного підприємства, 
підвищує рівень задоволення запитів споживачів як на послуги, так і сервіс 
[6, с. 34]. 

Логістика стала визначати стратегію в цілому, а не тільки мінімізувати 
витрати. Необхідність витримувати конкуренцію на зовнішньому ринку 
призвела до того, що заклади готельного господарства вимушені 
підвищувати якість обслуговування споживачів. Такий підхід дозволяє 
забезпечувати координацію логістичного забезпечення ринку і виробничої 
стратегії. 

Важливим для сучасного готельного підприємства стає розгляд 
логістики з позиції функціонування логістичної системи, її формування, які 
логістичні витрати при цьому виникають, їх склад, класифікація та методи 
мінімізації з досягненням поставленої мети та отриманням прибутку 
готелем[5, с. 12]. 
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Формування та функціонування логістичної системи обумовлюється так 
званими синергічними зв’язками, які характерні саме для логістичних 
систем, оскільки вони і формуються задля цього, і забезпечують приріст 
загального ефекту у порівнянні із сумою ефектів елементів системи. При 
формуванні логістичних систем важливим є питання щодо визначення 
об’єктів логістичного управління. Ними можуть бути всі, і перш за все, ті 
процеси, їх структура та елементи, які застосовуються для досягнення 
загальної та локальних цілей і реалізації визначених ними функцій [4, с. 7]. 

Оскільки логістичні потоки в готельному господарстві є 
взаємозалежними, то для побудови логістичної системи управління 
готельним закладом необхідно виявити їх взаємозв’язок. Завдання логістики 
полягає в тому, щоб організувати процеси переміщення, які у сукупності 
були б оптимальними для логістичної системи. 

За результатами дослідження визначено те, що потоки гостей (клієнтів, 
проживаючих), які є головним видом потоків в логістиці готельних послуг і 
для яких власне створені та функціонують готелі різноманітних типів, видів 
та розмірів, в готельному бізнесі відображуються у вигляді їх інформаційної 
та фінансової проекції, тобто інформаційних та фінансових потоків. І в цьому 
полягає характерна особливість логістики готельних послуг. Пов’язане це з 
тим, що ресурсна база готелів для прийому гостей суворо обмежена (наявним 
номерним фондом) як в кількісному, так і у вартісному плані. Тому 
головними характеристиками потоку гостей в готелях стають його 
інформаційні та фінансові показники, тобто інформаційні та фінансові 
потоки, які генеруються, головним чином, потоком гостей [5, с. 13]. Потоки 
послуг у готельному бізнесі – комплекс послуг з перевезення, розміщення, 
харчування, екскурсійні послуги, а також послуги гідів-перекладачів та 
інших послуг, наданих в залежності від мети подорожі. Крім того 
логістичний підхід виявився дуже ефективним для організацій, що надають 
послуги гостинності. Потік сервісних послуг – потік послуг, які надаються з 
урахуванням якості обслуговування [1, с. 52]. 

На перших етапах свого розвитку інформаційна логістика розглядалася 
як інформаційне забезпечення руху матеріальних потоків. У даний час все 
більш необхідним стає розвиток інформаційних логістичних систем [7, с. 50]. 

Інформаційні технології в закладах готельного бізнесу дуже специфічні. 
Вітчизняний ринок готельних послуг інтенсивно розвивається, 
відкриваються нові заклади, ускладнюються форми і методи ведення цього 
бізнесу, посилюється конкуренція між закладами, підвищується рівень 
сервісу, створюються нові форми обслуговування, народжуються ефективні 
методи обслуговування клієнтів. 

Гостра конкуренція призводить до необхідності повного контролю над 
рухом товарно-матеріальних цінностей і коштів готелю, мінімізації витрат, 
пов’язаних з процесом надання послуг, зменшення кількості зловживань із 
боку персоналу, формування привабливої для відвідувачів атмосфери 
закладу [2, с. 164]. 
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Особливості готельних послуг відіграють важливу роль в організації 
логістичного управління. При цьому потрібно враховувати, що якість послуг 
в логістиці суттєво залежить від інформованості покупця послуг (гостя) про 
засіб розміщення – продавців готельного продукту, про споживчі властивості 
готельного продукту, про умови забезпечення безпеки в місці тимчасового 
перебування, правах, обов’язках і відповідальності сторін (продавця і 
покупця) та ін. 

Створити ідеальну для всіх готельних підприємств логістичну систему 
неможливо. Для кожного готельного підприємства вона буде унікальною, 
оскільки її метою є досягнення конкретних стратегічних завдань 
підприємства. Проте можна виділити основні загальні етапи процесу 
планування і створення логістичної системи: постановка цілей системи, 
визначення реального її стану (шляхом зовнішнього і внутрішнього аудиту); 
створення і розгляд альтернативних проектів системи, впровадження одного 
з них і контроль за ним [3, с. 17]. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок про те, що  
логістичний підхід в управлінні як метод розвитку закладу готельно-
ресторанного господарства є основою економічної стратегії діяльності 
підприємств. Він використовується як знаряддя в конкурентній боротьбі і 
розглядається як управлінська логіка для реалізації планування, організації, 
управління і регулювання рухом готельного продукту від первинного 
джерела до кінцевого споживача, а логістичне управління відіграє важливу 
роль в забезпеченні конкурентоспроможності готельних підприємств. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ТА ЇЇ 

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

Туристична діяльність є однією з найбільш динамічних галузей 
міжнародної діяльності, яка охоплює організацію подорожей та надання 
туристичних послуг, необхідних для задоволення різноманітних потреб 
туристів. Ефективний розвиток міжнародного туристичного потенціалу 
України вимагає, в першу чергу, вирішення організаційних питань 
функціонування туристичної галузі. Однією із найважливіших умов 
функціонування та розвитку туристичної галузі є збільшення інвестиційних 
надходжень зі сторони держави і приватного сектору. 

Інвестиції в туризм - це розміщення капіталу інвесторів у туристичному 
бізнесі з метою одержання прибутку. Оскільки капітал є одним із головних 
факторів виробництва, можливості туристичної індустрії виробляти продукти 
прямо залежать від обсягу капіталу, який інвестується [3, с. 420]. 

Україна має величезний інвестиційний потенціал в туристичній галузі. 
Цьому сприяють значні курортно-рекреаційні ресурси, історико-культурний і 
природний потенціал, вигідне географічне положення, ринкова економіка, 
наявність значних земельних ресурсів, які можуть використовуватися 
інвесторами для розбудови туристичної інфраструктури [1]. 

Однак, незважаючи на наявний природний, історико-культурний та 
рекреаційний потенціали, Україна не має реальної можливості задоволення 
усіх наявних потреб вітчизняних рекреантів. Однією із великої кількості 
причин такого становища є потреба в інвестуванні матеріально-технічної 
бази вітчизняних рекреаційних та туристичних підприємств. 

Інвестиційна політика в галузі туризму поєднує загальнодержавні та 
регіональні інтереси через тісну взаємодію державних та місцевих органів 
влади. Так, держава здійснює нормативно-правове регулювання, розробляє 
стратегії залучення інвестицій, визначає пріоритетні території та об’єкти 
туристичного профілю для інвестування тощо. Інвестиційна політика на 
регіональному рівні включає маркетингові дослідження ринку інвестицій, 
проведення моніторингу рекреаційно-туристичних ресурсів на території, 
розробку інвестиційні пропозиції для найбільш перспективних туристичних 
об’єктів, формування карти інвестиційної привабливості регіону тощо [4]. 

Для отримання максимальної користі від туристичної галузі в Україні 
слід розробити туристичну політику, яка стане одним з напрямків соціально-
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економічної політики держави. Туристична політика держави, як відомо, 
базується на стратегії і тактиці. Головна ціль туристичної стратегії держави - 
це створення високоефективного конкурентоспроможного туристичного 
комплексу, що забезпечує широкі можливості для обслуговування 
українських і іноземних громадян, а також значний внесок в розвиток 
економіки країни. Для реалізації цієї цілі пропонується залучення інвестицій 
в сферу туризму. Інвестиційна політика з сфері туризму держави – це 
мобілізація і концентрація інвестиційних ресурсів на рішенні пріоритетних 
задач соціально-економічного розвитку [5]. 

Стратегічними цілями інвестиційної політики в галузі туризму повинні 
стати  наступні: 

 -   створення законодавчої бази регіонів в області забезпечення гарантій 
на іноземні інвестиції в туристичний бізнес; 

 - формування сприятливого іміджу регіонів в області надання 
рекреаційно-туристичних послуг; 

 -  створення сприятливого інвестиційного клімату; 
 - стимулювання приливу капітальних вкладень у реконструкцію і 

будівництво сучасних туристичних комплексів, санаторіїв, готелів, 
відповідних до міжнародних вимог і стандартів;  

- розробка нових турів, які повинні ураховувати етнокультурні, 
геополітичні, екологічні чинники туристських районів [2]. 

Отже, інвестиції відіграють велику роль у розвитку й ефективному 
функціонуванні економіки. Для розвитку туристичної діяльності в Україні 
необхідно проводити збалансовану цілеспрямовану підтримку, зокрема це 
стосується інвестування в галузь. Інвестиційна політика в туристичній галузі 
України повинна бути збалансованою і спрямованою на гармонійне 
доповнення внутрішніх інвестицій зовнішніми, де визначальним фактором 
будуть національні інтереси держави та її інноваційний розвиток. 
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МОДИФІКОВАНІ КРОХМАЛІ У ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 
 
На сьогоднішній день використання незміненого крохмалю не дозволяє 

поліпшити властивості та термін придатності продуктів. Тому як 
альтернатива цьому продукту виступає модифікований крохмаль. 

Модифікований крохмаль  - група харчових добавок, які 
використовуються в харчовій промисловості в якості загусників, 
стабілізаторів, наповнювачів. [1] 

Внаслідок того, що при отримані крохмалю суттєво змінюються 
природні особливості, часом усуваються або зменшуються дії небажаних 
властивостей поліцукридів і підсилюються їх потрібні цінні властивості. 

Розрізняють біологічні, фізичні і хімічні способи обробки крохмалю, які 
дозволяють помітно змінити їх будову і властивості, зокрема гідрофільність, 
у тому числі можливість розчинятись у холодній воді, здатність до 
кристалізації і гелеутворення, стійкість до нагрівання, впливу кислот тощо. 

За змінами, які мають місце у природних видах крохмалю, виділяють 
наступні основні види модифікації: 
- набухання, 
- деполімеризацію, 
- стабілізацію (утворення похідних без поперечного зшивання молекул), 
- утворення поперечнозшитих полімерних ланцюгів. 

У багатьох випадках модифіковані види крохмалю можуть бути 
одночасно стабілізованими і поперечнозшитими. 

Важливе місце займають деякі види крохмалю природної модифікації за 
рахунок підбору відповідних сортів  (особливо кукурудзи, пшениці, рису) та 
стадій стиглості зернівок. Виконуються значні дослідження щодо 
поліпшення властивостей таких видів крохмалю. Наприклад, етерифікацію 
поверхні плівок із високоамілозного картопляного крохмалю можна 
здійснювати октаноїлхлоридом і піридином з підбиранням відповідних 
концентрацій октаноїлхлориду, а також температури і тривалості обробки. 
Цю обробку використовують для зниження водопроникності плівок. 
Встановлено, що концентрація є основним показником, який визначає 
ефективність реакції.[2] 

За даними науковців, ефективність процесу ферментативного гідролізу 
крохмалю зростає із збільшенням рН, а підвищений ступінь деструкції 
поліцукридів відзначений у нейтральному середовищі. Характерне 
забарвлення крохмалю йодом залежить від ступеня полімеризації 
поліцукридів. Визначення показника "синє число" набухаючих видів 
крохмалю з підвищенням дозування ферментного препарату від 0,2 до 0,4 % 
показало його інтенсивне зниження - від 85 до 55 одиниць. 
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Сфери застосування модифікованого крохмалю наступні. 
− Для виготовлення м'ясних продуктів і ковбас бюджетного цінового 

сегмента, які виробляються з другосортної сировини. В даному випадку 
крохмаль необхідний для зв'язування і утримання вільної вологи, виділення 
якої проводиться при нагріванні. 

− Для виготовлення кетчупів, соусів і майонезів в ролі згущувача. 
− Для виготовлення йогуртів і різних молочних напоїв в ролі згущувача. 
− Для поліпшення зовнішнього вигляду і якості тортів, десертів і 

хлібобулочних виробів. 
Набухаючий кукурудзяний крохмаль використовується як стабілізатор 

цукерок з помадним корпусом, що дозволяє зменшити питому частку цукру в 
рецептурі і формувати корпуси цукерок методом випресовування. Набряклий 
кукурудзяний крохмаль з підвищеним вмістом білків може замінювати 
частину яєчного білка у виробництві зефіру. Амілопектиновий набряклий 
крохмаль використовується для виготовлення продуктів, які входять до 
складу лікувальних низькобілкових і безбілкових дієт.[3] 

Використання крохмалю, які зазнали модифікації, в м'ясній 
промисловості необхідно з тієї причини, що підприємства цієї галузі часто 
беруть на переробку низькоякісну сировину, яка не володіє необхідними 
функціональними характеристиками. Погіршення якості м'ясної сировини 
відбувається тоді, коли продукція була багаторазово заморожена або 
тривалий час зберігалася. В результаті знижується показник , який відповідає 
за вологозв'язуючу здатність. До низькоякісного можна віднести і таку м'ясну 
сировину, яка містить великий відсоток сполучної тканини. 

Ще одна причина застосування в м'ясному виробництві модифікованого 
крохмалю - економічна. Так, вартість крохмального порошку менша в 3- 3,5 
рази в порівнянні з яловичиною другого сорту. Якщо порівнювати ціну 
крохмалю з соєвим ізолятом, то вона виявиться нижчою більше ніж в 2 рази. 

Технологія виробництва низькосортних ковбас передбачає обов'язкове 
використання крохмалю модифікованого, оскільки тільки таким чином 
можна пов'язати вільну вологу. Вона виділяється після нагрівання неякісної 
сировини і ковбасної маси. Але, згідно з чинним законодавством, процентний 
вміст модифікованого крохмалю в готовому продукті не може перевищувати 
10. 

Якщо ж кількість крохмального порошку в складі збільшити, це 
призведе до таких наслідків: готовий продукт набуває гумоподібної 
консистенції; зміняться не в кращу сторону смакові властивості; буде 
порушений через посилення бактеріального бродіння і зменшення рН 
кислотнолужний баланс в травному тракті [2].  

Модифіковані крохмалі, дозволені до застосування, мають індекс Е та 
наступні номери: E1400 - Е1414, Е1420 - Е1423, E1440, E1442, E1443, E1450, 
E1451. Дуже часто виробники включають Е1422 до складу молочних 
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продуктів (йогурти, морозиво, молочні напої, десерти), овочевої консервації 
(мариновані корнішони і огірки, консервовані фрукти), майонезів і м’ясної 
продукції з другосортної сировини [3]. 

Внаслідок високого ступеню гідрофільності та кращих структурно-
механічних властивостей розчини модифікованих крохмалів доцільно 
використовувати в технологіях бісквітних напівфабрикатів, зокрема 
етерифікований модифікований крохмаль холодного набухання. Визначено, 
що додавання МКХН в кількості 0,3 % до борошна покращує стійкість 
яєчних пін внаслідок збільшення в’язкості дисперсійного середовища та 
зменшення поверхневого натягу[2]. 

Виробники повинні вказувати на етикетці м'ясної продукції, що в складі 
є модифікований крохмаль. Але на практиці вони це роблять далеко не 
завжди. Така практика може мати небажані наслідки, оскільки при целіакії, 
наприклад, можна вживати в їжу виключно ті м'ясні вироби, які мають 
спеціальне маркування про відсутність глютену. Зазвичай пишуть «Sin 
Gluten». Відсутнє подібне маркування може бути і з іншої причини: деякі 
виробники при виготовленні низькосортних ковбас додають до складу 
комбіновані стабілізатори, і вхідні в нього компоненти тримаються в 
таємниці.[5] 

Отже, модифіковані крохмалі корисні при виробництві великої кількості 
продуктів харчування. При надмірному його використанні він сильно 
шкодить підшлунковій залозі, і навіть може стати причиною страшного 
захворювання – панкреонекрозу. Тому лікарі застерігають від надмірного 
використання продуктів з вмістом модифікованого крохмалю. 
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Вітаміни – низькомолекулярні органічні сполуки високої біологічної 

активності, які містяться в їжі в невеликій кількості, є незамінними її 
компонентами, забезпечують нормальний перебіг біохімічних і фізіологічних 
процесів шляхом участі в регуляції обміну речовин. Вітаміни не 
синтезуються в організмі людини, крім вітаміну К і біотину (вітамін Н), або 
синтезуються в недостатній кількості (вітаміни В1, В2, В6, РР, D, фолат), 
тому вони мають надходити з продуктами харчування [1]. Надходження 
окремих вітамінів до організму людини є необхідним для забезпечення не 
тільки загальних, але й специфічних функцій. 

Так як значна кількість вітамінів – досить нестійкі сполуки і легко 
руйнуються під дією світла, кисню, повітря, високої температури, внаслідок 
контакту з металами, важливе значення має дослідження змін вітамінів під 
час технологічної обробки. Особливо суттєве зниження вмісту вітамінів 
відбувається внаслідок теплової обробки: 35% фолієвої кислоти, 30% 
вітамінів В1, С і пантотеновоЇ кислоти, 20% вітамінів А, В2, В6 і 10% 
вітаміну Е [2]. 

На сьогоднішній день відома велика кількість вітамінів, які за 
розчинністю можна поділити на водорозчинні (вітаміни В, С, Р, РР, Н) та 
жиророзчинні (А, Д, Е, К). Окремо виділяють групу провітамінів (b-
каротини, які в організмі перетворюються в активні форми вітаміну А). 

В природі вітамін С зустрічається у вигляді аскорбінової та  
дегідроаскорбінової кислот. 

Вітамін С (аскорбінова кислота) чутливий до пошкоджень рослинної 
тканини і підвищення температури. Подрібнення рослин, овочів, ягід, як 
правило передує тепловій обробці, що призводить до значних втрат 
аскорбінової кислоти. При варінні на парі, в автоклаві завдяки невеликий 
кількості води вилуговування невелике, але руйнування її значне.  

 У овочах і фруктах присутня активна аскорбатоксидаза, яка швидко 
окиснює аскорбінову кислоту при руйнуванні клітинних структур. Для її 
інактивації овочі, які підлягають заморожуванню, дегідратації чи 
консервуванню, бланшують, тобто ошпарюють.  

При заморожуванні продуктів втрачається дуже мало аскорбінової 
кислоти, але подальше зберігання повинно проходити при низькій 
температурі, для того щоб максимально зберегти вітаміни, у тому числі 
вітамін С. 

Розморожування продуктів перед варінням призводить до втрат 
вітамінів. Значним втратам аскорбінової кислоти запобігає швидка 
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дегідратація – швидке висушування бланшованого продукту. Обезводнений 
продукт зберігають в холодильнику чи в атмосфері азоту, у вакуумній 
упаковці.  

При консервуванні плодів і овочів аскорбінова кислота руйнується не 
так значно, але спостерігається її вимивання в розчин. Консервовані фрукти і 
овочі, які зберігаються протягом декількох місяців при відповідних умовах, 
мають приблизно таку ж протицингову активність, як після варіння у 
відкритому посуді.  

Необхідно уникати тривалого зберігання овочів і фруктів при кімнатній 
температурі. Наприклад, зберігання петрушки при кімнатній температурі 
призводить до втрат вітаміну С на 80 % за 2 доби. Безпосередня дія прямих 
сонячних променів – є фактором, що різко зменшує кількість аскорбінової 
кислоти в сировині. Для зберігання овочів слід вибирати темне, прохолодне 
місце, наприклад підвал чи холодильник. 

Одним із способів збереження вітамінів є квашення продуктів. У процесі 
молочнокислого бродіння утворюється молочна кислота, яка сприяє 
збереженню в заквашуваних продуктах вітаміну С. 

Вітаміни А, Е, К і каротиноїди достатньо стійкі до високої температури 
при приготуванні їжі. Разом з тим ці вітаміни чутливі до дії світла і кисню. 
Тому жири слід зберігати в закритій темній тарі.  

Звичайна теплова обробка мало впливає на вміст тіаміну (В1) у 
продуктах харчування, але нагрівання у лужному середовищі веде до значних 
втрат. Велика кількість тіаміну втрачається з висівками при одержанні 
борошна вищих сортів. Для відновлення цих втрат за кордоном проводять 
вітамінізацію борошна шляхом додавання тіаміну з рибофлавіном, 
нікотиновою кислотою і ряду мінеральних речовин (Са, Fe).  

Втрати рибофлавіну (вітаміну В2) при тепловій та кулінарній обробці 
харчових продуктів незначні. Вітамін В2 добре зберігається при пастеризації, 
стерилізації і заморожуванні харчових продуктів у закритому середовищі.  

Вітамін РР (нікотинова кислота) – один з найбільш стійких при 
зберіганні, кулінарній обробці, консервуванні.  

Втрати вітаміну В6 (піридоксину) при тепловій обробці (наприклад при 
приготуванні м’ясних страв) складають 20-30 %, а при коптінні і 
консервуванні – до 50 %. 

Сучасні технології заморожування їжі ефективно забезпечують 
максимальну збереженість вітамінів в овочах і фруктах. При звичайній 
тепловій сушці овочів і фруктів, а також при приготуванні варення вітаміни 
втрачаються. Краще зберігаються вітаміни при перетиранні ягід з цукром. 
Слід пам’ятати, що в цьому випадку необхідно користуватися дерев’яною 
ложкою і емальованим посудом, але не перетирати ягоди в металевій 
м’ясорубці. Вплив світла, кисню і тепла при очищенні, подрібненні і 
промиванні овочів, особливо очищених і нарізаних, також супроводжується 
втратою вітамінів. Це відбувається і при замочуванні нарізаних овочів. 
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Найбільш «м’який» вплив по відношенню до вітамінів мають такі види 
кулінарної обробки: варіння на парі, запікання. При варінні овочів їх слід 
класти у киплячу воду, щоб інактивувати фермент аскорбатоксидазу, що 
руйнує вітамін С. Сучасні способи приготування їжі в печах НВЧ також 
допомагають збереженню вітамінів, так як суттєво скорочується час 
приготування їжі і немає потреб у додаванні води. При приготуванні їжі 
треба користуватися принципом мінімального часу її теплової обробки. 

Вчені стверджують, що внаслідок екструзії повністю зберігаються 
рибофлавін (В2), ніацин (РР), пантотенова кислота й біотин [3]. 

Отже, правильно підібрані технологічні процеси обробки продуктів 
харчування допоможуть зберегти вітаміни в максимальних кількостях, 
необхідних для нормального функціонування організму. 
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ЕВОЛЮЦІЯ МУЗЕЮ В УМОВАХ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Процеси глобалізації набули особливої актуальності у сучасному світі, 

оскільки розширили соціокультурний простір буття людини, привели до 
появи нових тенденцій у всіх сферах суспільного життя. Зміни, що 
відбуваються у нашій свідомості на межі ХХ-ХХІ століть, змінюють умови 
формування соціокультурного середовища, а в ньому зміст і форми 
діяльності музею. У зв'язку з цим візуалізація способів сприйняття культурно 
значущої інформації набуває значної ролі в сучасному суспільстві.  

Сучасна цивілізація нестримно змінює навколишнє середовище. 
Технічний прогрес, випереджаючи гуманістичний розвиток, визначає 
динаміку процесів глобалізації. У світі, який постійно змінюється, музеї як 
індикатор відчувають і переживають істотні трансформації в своєму змісті і 
діяльності. Звідси очевидно, що музейна діяльність набуває більшого 
соціокультурного значення: зростає роль музеїв у збереженні й інтерпретації 
культурної спадщини, в складних процесах соціальної адаптації і культурної 
ідентифікації, в освітньому процесі, в організації дозвілля [1]. 

Сучасні музеї набувають іншого змісту і форми, вони стають центрами 
освіти, комунікації, культурної інформації і творчих інновацій. 
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На межі століть інтенсифікуються процеси корегування ідеалів і 
цінностей. Для суспільства і людини залишається важливою необхідність 
формування ставлення до традицій, переосмислення старих і засвоєння нових 
ціннісних установок, що є дуже важливим для трансляції культурного 
досвіду між поколіннями. Музеї, в цьому ключі, стали механізмом, що 
повинен задовольняти ці суспільні і індивідуальні потреби.  

Великого значення також набувають питання самоусвідомлення людини 
та її співвідношення з культурними артефактами і процесами, освоєння 
різноманіття духовного досвіду, доступність якого обумовлюється процесами 
глобалізації, відвертістю сучасних суспільств. У цьому контексті важливими 
також є соціальні функції музею - розробка засобів допомоги людям в 
культурній самоідентифікації, у їх адаптації в соціокультурному просторі, що 
трансформується, за допомогою зміни або корегування стереотипів, уявлень, 
ціннісних орієнтацій, культурних зразків [2]. 

Необхідно відзначити, що в останні роки в суспільній свідомості 
відбулися серйозні трансформації поглядів на культурну спадщину, а також 
на музеї, традиційно виступали місцем його збереження, вивчення і 
трансляції. У сучасному суспільстві все більш поширеною стає точка зору, 
згідно з якою музей відображає не стільки реальні аспекти історичних явищ і 
подій, скільки суб'єктивні уявлення, що сформувалися в учасників і 
сучасників, що відбувається або у дослідників, які звертаються до вивчення 
минулого. Це, в свою чергу, призвело до висновку про те, що музей 
покликаний відтворювати не тільки історичну реальність, скільки її образ. 
Питання про зберігання та подання музеєм історико-культурних цінностей і 
пов'язаних з ними знань в епоху глобалізації відходить на другий план, 
поступаючись місцем образною візуалізації, створюваної за допомогою 
мультимедійних технологій. 

Таким чином, констатуючи, що сьогодні формується перехідна модель 
музею, яка намагається налагодити діалог між різними соціальними групами, 
а також "взаємозв'язок між соціально-економічними і культурними 
установками суспільства"  ми не можемо не погодитися з думкою про те, що 
"базова діяльність музею повинна спиратися на пріоритет збереження 
культурної спадщини, однак при цьому безумовно необхідна модернізація 
музеїв повинна здійснюватися на концептуальному, структурному і 
технологічному рівнях". 

Глобалізуючим чинником, що має позитивні наслідки в музейній сфері, 
стало створення міжнародних організацій, які об'єднують музейних 
працівників з їх ідеями та прагненням удосконалювати музейну справу. 
Першим професійним об'єднанням у цьому напрямку стала Міжнародна 
музейна служба, заснована в 1925 році у структурі Ліги Націй. До 
пріоритетних завдань ІМО відносилися: "налагодження зв'язків і контактів 
між музеями світу, підготовка і проведення міжнародних форумів, 
вироблення єдиних стандартів". З метою популяризації музейної справи та 
узагальнення і передачі досвіду фахівцями всього світу у 1946 р. в Парижі 



302 

було засновано Міжнародну раду музеїв (International Council of Museums - 
ІКОМ), яка приєдналася до ЮНЕСКО. Одним із провідних напрямів 
діяльності ЮНЕСКО стало формування законодавчої бази регулювання 
міжнародних відносин зі збереження світової культурної спадщини. 
Результатом активної міжнародної діяльності у цьому напрямку стало 
ухвалення таких документів, як "Конвенція про захист культурних цінностей 
у разі збройного конфлікту" (1954), "Конвенція про заходи, направлені на 
заборону і попередження незаконного ввезення, вивозу і передачі прав 
власності на культурні цінності" (1970). З метою координації зусиль і 
підвищення стандартів у збереженні культурних цінностей за сприяння 
ЮНЕСКО в 1959 р. у Римі було створено Міжнародний науково-дослідний 
центр з консервації і реставрації культурних цінностей (Римський центр) [3]. 

Ще однією великою мірою зумовленої глобалізацією і набирає силу 
тенденцією розвитку музейного світу, є виникнення установ музейного типу. 
Активно вживаному словосполученню «установа музейного типу», яке 
пропонує  подібного роду «установи, які виконують окремі функції і 
завдання музею». Перша причина повсюдного поширення установ музейного 
типу пов'язана з прагненням окремих груп соціуму до збереження і 
презентації деяких видів спадщини з різними цілями (просвітницькими, 
представницькими, рекреаційними і т.д.), включаючи комерційні. Так 
з'являються музей-клуб, музей-аптека, музей-ресторан, школа-музей. Інша 
причина полягає в тому, що сам музей, розширюючи сферу своєї діяльності, 
об'єднується для вирішення спільних завдань з місцевою громадою, активно 
використовуючи нетрадиційні форми роботи, наприклад економічні чи 
екологічні (екомузей, живий музей).  

В умовах соціогуманітарних трансформацій важливою стає необхідність 
збереження культурного спадку, традицій, що визначається місією музею, 
через інноваційні технології їх розвитку в нових соціокультурних умовах. 

Зміна моделі музею пов'язана зі спектром проблем, обумовлених 
глобалізацією і змінами постіндустріального контексту, який виробляє підхід 
до людини не з точки зору його економічної цінності і здатності до 
продуктивної праці, а як самодостатньої цілі і головного фактору розвитку 
сучасного суспільства . Цей контекст змінює акцент діяльності організацій 
культури з «обслуговування населення» на розвиток особистості людини. 
Сферою відповідальності сучасного музею стає зміна духовних орієнтирів 
людини, збагачення та збільшення її духовного досвіду, розширення 
життєвих горизонтів і особистісних установок. 

На сучасному етапі перед кожною країною стоїть завдання сприяти 
збереженню ідентичності і в той же час бути активними учасниками процесу 
глобальних соціогуманітарних трансформацій. Звідси перспективним для 
музеїв стає завдання вивчення і музейної інтерпретації нових ідентичностей в 
рамках глобалізації. На думку Розмарі Байер де Хаан, Генерального 
секретаря Міжнародного комітету ІКОМ музеїв і колекцій археології й історії 
(ICMAH), у період, коли формується самосвідомість народу чи етнічної 
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групи, головним завданням сучасного музею стає реагування на бажання всіх 
народів, що живуть у конкретній країні чи європейському, світовому 
співтоваристві, усвідомити власну ідентичність [4]. 

Отже,  глобалізація здійснює вагомий вплив на духовну сферу 
суспільства, наслідки якого є неоднозначними. Музеї мають значний 
консолідуючий потенціал, оскільки зберігають цінності, що є 
загальнолюдським надбанням, сприяють глобальності світосприйняття, 
виступають засобами міжкультурної комунікації. Музеї повинні відігравати 
визначну роль у розвитку нової свідомості сучасної людини, коли, 
ідентифікуючись, вона уособлює себе невід'ємною частиною світового 
товариства. 
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РИЗИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

 
В останні роки стан виробничої безпеки в Україні можна 

охарактеризувати як незадовільний. Щорічно на виробництві виникають 
тисячі тяжких аварій, в результаті яких гине велика кількість людей. Так, у 
2015 році до  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні 
надійшло 12970 повідомлень про нещасні випадки на виробництві, в яких 
постраждало 13313 осіб, у тому числі 1766 – із смертельним наслідком. 

Проблемою зниження рівня виробничого травматизму займались 
Водяник А.О., Ковальова О.П., Баскакова В.П., Кружилко О.Є., Подобєда 
І.М., Мигаль Г. В., Москалець В.М., КасьяноваН. А., Звягинцева Г. В., 
Гунченко О.М., Корецька Н.А., Мартинюк В.Ф., Воробьйова М.М. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних аспектів та способів 
розрахунку ризиків на виробничих підприємствах. 
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Під ризиком розуміють кількісну міру небезпеки, що враховує 
ймовірність настання негативних наслідків від здійснення господарської 
діяльності та можливий розмір втрат від них. Тоді прийнятний ризик – це 
такий ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня. Для кожного 
об’єкта, що досліджується, та його персоналу можна розрахувати (з 
використанням відповідних методик) ризик таких негативних подій, як аварія 
або нещасний випадок. Після порівняння значень розрахункового та 
прийнятного ризиків можна зробити обґрунтований висновок щодо рівня 
безпеки об’єкта. Відповідно до концепції «прийнятного ризику», практична 
діяльність підприємства не може бути виправданою, якщо вигода від цієї 
діяльності в цілому не перевищує викликаного нею ймовірного збитку. Під 
час планування заходів щодо забезпечення безпечних (нешкідливих) умов 
функціонування треба враховувати весь спектр існуючи небезпек. 
Обґрунтованим вважається варіант збалансованих витрат на створення 
систем безпеки за рахунок зниження рівня ризику та підвищення вигоди, яка 
одержується від господарської діяльності [2, с. 25]. 

Будь-яка потенційна небезпека антропогенного, техногенного або 
природного характеру може стати джерелом ризику. Кожне джерело ризику 
супроводжує певна сукупність факторів ризику. Вони мають здатність 
підсилювати дію джерел на об’єкти ризику. Величина ризику характеризує 
вірогідність дії чинників ризиків на об’єкти ризику і можливість спричинити 
шкоду.  

Несприятливі умови праці, що обумовлюють виникнення виробничого 
травматизму, в основному є результатом: старіння основних виробничих 
фондів, скорочення об’ємів капітального та профілактичного ремонтів, 
промислових будівель, машин та устаткування; обмеження інвестицій, 
направлених на створення нової, більш безпечної техніки, технологій, 
технічного обновлення виробництва; послаблення контролю за технікою 
безпеки на виробництві, руйнування галузевої системи управління охороною 
праці, скорочення служб охорони праці на підприємствах; послаблення 
відповідальності роботодавців та керівників виробництв за стан умов праці 
та техніки безпеки; погіршення виробничої та технологічної дисципліни та 
ін. [3, с. 30]. 

У сучасному уявленні ризик R визначається як математичне очікування 
певної величини шкоди, тобто як добуток вірогідності (частоти) виникнення 
негативної події λ (1/рік) на величину певного ступеня шкоди Y, визначеної 
в умовних одиницях:  

                                               R= λ * Y                                                                     (1) 
В галузі OHSAS ризик R у найзагальнішому вигляді є показником 

кількісної міри небезпеки тієї або іншої несприятливої події (нещасного 
випадку, професійного захворювання) і визначається як сполучення 
(звичайно добуток) двох функцій – функції міри наслідків S несприятливої 
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події і функції частоти (вірогідності) Я її появи. На практиці прийнято 
оперувати детермінованими значеннями S і Н. Тоді ризик розглядається як 
функція R = f(S, Н) і зазвичай записується у вигляді формули:  

                                                  R = S * Н                                                    (2) 

Ще більш спрощена інтерпретація ризику доречна, якщо у якості міри 
наслідків S несприятливої події береться суворо визначений стан (міра) 
наслідків (однорозмірний вихід, збитки, шкода). Тоді при розрахунках і 
порівнянні цих однокомпонентних за наслідками подій їх можна подавати у 
вигляді лише значень частоти (повторюваності у визначені проміжки часу) 
або вірогідності настання такої однозначно визначеної за наслідками 
несприятливої події, інтерпретуючи ці значення як значення ризиків. До 
таких значень відносяться показники, що знайшли широке розповсюдження 
в охороні праці, – коефіцієнт частоти нещасних випадків із смертельним 
наслідком на 1000 зайнятих робітників або на 1 млн. робочих годин [1]. 

Розрахунки ризику виробничого травматизму за найбільш 
представницькими статистиками проявлення попередніх нещасних випадків 
з урахуванням їх наслідків, безумовно, повинні сприйматися лише в якості 
оцінних показників, із довірчими інтервалами, придатними для антологічних 
умов при незмінності критеріїв ризику. 

Таким чином, безпека праці на виробництві повинна запишатися 
пріоритетним напрямом діяльності керівників підприємств, установ і 
організацій. Така діяльність першочергово повинна спрямовуватися на 
заходи профілактики, зменшення ризику заподіяння шкоди здоров’ю або 
життю працівників, а також заходи оперативного впливу з відвернення 
настання таких наслідків.  

З метою профілактики попередження виробничого травматизму та 
покращення стану охорони праці експертами повинні проводяться перевірки 
стану охорони праці на підприємствах, установах, організаціях та фізичних 
осіб – підприємців, які використовують найману працю, незалежно від форм 
власності, видаються подання керівникам цих підприємств із переліком усіх 
виявлених порушень. Також для зменшення ризиків виробничого 
травматизму необхідно здійснити заходи щодо поліпшення умов з охорони 
праці, модернізації чи заміни обладнання та технологій, медико-профілактичних 
заходів, застосування засобів колективного та індивідуального захисту працюючих 
на робочих місцях. 
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СПА-ІНДУСТРІЇ 
 
Світова спа-індустрія є одним з провідних і найбільш розвиненим  в 

індустрії туризму. Сьогодні СПА-салони стають все більш доступними в 
результаті їх співпраці з готелями та іншими організаціями. Цей факт дає 
можливість насолодитися СПА-послугами більшій кількості людей за 
прийнятну ціну. 

Однією з найважливіших тенденцій її розвитку є динамічне зростання 
ринку лікувально-оздоровчого туризму, який проявляється, насамперед, у:  

-   стабільному зростанні внутрішніх і міжнародних туристичних потоків 
з метою лікування і оздоровлення;  

- збільшення кількості спа-підприємств та інших типів курортно-
рекреаційних установ, на базі яких формується лікувально-оздоровчий 
турпродукт;  

-  інтенсивному зростанні доходів підприємств галузі [1, ст. 236]. 
Провідними генеруючими факторами динамічного розвитку спа-

індустрії виступають масові суспільні потреби в лікуванні та оздоровленні, 
особливо на тлі усвідомлення в сучасному суспільстві важливості 
збереження і зміцнення здоров'я, підтримання гарної фізичної форми та 
сприятливого психоемоційного стану. Найважливіші реалізують чинники: 
зростання доходів та рівня життя населення економічно розвинених держав, 
що динамічно розвиваються, нових індустріальних країн, розвиток систем 
кредитування та соціальної допомоги, збільшення фонду вільного 
рекреаційного часу, розвиток особистих і суспільних засобів транспорту, 
доступність інформаційних ресурсів [2]. 

У сучасній світовій спа-індустрії паралельно з розвитком глобальних 
спа-мереж відзначається динамічний розвиток малого і середнього бізнесу, 
функціонування значної кількості малих підприємств, що мають обмежені 
фінансові можливості для інноваційної та маркетингової діяльності, але 
відрізняються виключно гнучким характером реагування на зміни 
кон'юнктури ринку, орієнтацією на конкретні цільові сегменти. Широка 
мережа таких малих підприємств забезпечує доступність відповідних послуг 
для масового споживача в дестинації з різним рівнем розвитку курортно-
рекреаційних функцій, включаючи периферійні дестинації, не представляють 
значний інтерес для транснаціональних компаній [1, ст. 238]. 

На світовому ринку лікувально-оздоровчого туризму мають місце 
тенденції еволюційного переходу спа-індустрії розвинених країн від 
природно-ресурсної до інвестиційно-інноваційної стадії розвитку, коли 
ресурсні фактори втрачають роль ведучого базису формування конкурентних 
переваг на туристичному ринку. Цим пояснюється поява якісно нових видів 
рекреаційних занять, формують турпродукт, а також інноваційних бізнес-
моделей глобальної спа-індустрії[3, ст. 148]. 
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Розвинені країни є центрами формування інновацій у спа-індустрії. 
Дифузія інновацій в країни, що розвиваються, здійснюється через 
функціонування глобальних спа-мереж та інші форми інвестування, обміну 
ринковою інформацією, технологіями та досвідом менеджменту. Країни, що 
розвиваються, до теперішнього часу залишаються реципієнтами інновацій, 
фактори зростання спа-індустрії в них залишаються екстенсивними 
(природно-ресурсна складова, унікальні традиції оздоровчих практик, низька 
вартість робочої сили та ін) [2]. 

Отже, ринок СПА послуг у світі перебуває на стадії швидкого розвитку. 
В більшості цивілізованих країнах спа-відпочинок став складовою частиною 
життя поважаючого себе громадянина. Зростання щоденного навантаження 
на здоров’я приводить у спа-заклади тисячі клієнтів у всьому світі. У моду 
входить здоровий спосіб життя, і в усьому світі зростає кількість людей, які 
хочуть підтримувати гарну фізичну форму та мають потребу у 
відновлювальних програмах. 
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ПОЛІПШЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
 

У сучасних умовах високорозвиненого механізованого виробництва, 
необхідне поліпшення організації робочих місць в закладах ресторанного 
господаства. Павильно організоване робоче місце забезпечує  високу 
продуктивність працівників, правильна побудова трудового процесу 
позбавляє від зайвих і незручних рухів, дозволяє скоротити витрати часу, 
поліпшити використання устаткування, підвищити якість 
виконуваної роботи, забезпечити збереження обладнання.  Недотримання 
правил охорони праці та санітарно-гігієнічних вимог на робочих місцях, 
зокрема: недостатня вентиляція та кондиціонування виробничих приміщень, 
недотимання правил експлуатації теплового та холодильного устаткування, 
використання апаратів та машин не за призначенням призводить до зниження 
працездатності працівників, погіршення здоров’я та згодом, до хронічних 
захворювань.  
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Умови праці характеризуються системою факторів, що визначають 
працездатність людини, витрати, результати праці. Ці фактори можна 
систематизувати за ознаками: зміст, сфера дії, ступінь впливу на організм 
працюючих.Умови праці на підприємствах громадського харчування повинні 
відповідати вимогам існуючих санітарних норм і правил, однак достовірні 
дані свідчать, проте що сучасний стан харчових технологій, технічне 
забезпечення та організація виробництва, зберігання та реалізації харчових 
продуктів і напоїв не забезпечують умови праці, що задовольняють вимогам 
діючих нормативних документів[1, ст. 129]. 

Використання секційно-модульованого устаткування допомагає більш 
раціонально організовувати робочі місця, підвищуючи при цьому культуру 
виробництва. Правильне планування робочого місця економить час, гроші і 
енергоресурси[2, ст. 48]. 

Робоче місце має відповідати послідовності приготування їжі. Вкрай 
важливо, щоб обладнання підприємств громадського харчування було 
встановлено без розривів, це дозволить зменшити час, витрачений на 
виконання виробничих операцій, до того ж персонал не буде змушений 
робити зайві рухи, а це позитивно позначиться на якості страв [3, ст. 267]. 

Розміщуючи робочі місця, слід пам'ятати про наявність вентиляції, 
штучному і природному освітленні. Без вентиляції у виробничих 
приміщеннях просто не обійтися, адже при приготуванні їжі виділяється 
велика кількість тепла, вологи і випарів. Зазвичай вентиляційні системи 
розташовують над джерелами тепла і пароутворення. Крім цього 
використовують кондиціонери, вони допомагають при створенні і підтримці 
штучного мікроклімату, вологості і чистоти повітря [1, ст. 127]. 

Для того, щоб робота на кухні здійснювалась більш ефективно і 
злагоджено враховують антропометричні дані співробітників (довжина рук, 
зріст і т. д.). На підставі цих показників встановлено, що навісні шафи 
повинні знаходитися на висоті 40-45 см від поверхні стола, відстань від 
верхньої точки столу до ліктя не повинно перевищувати 20 см., а 
рекомендована висота стелажів - 175 см. Ці вимоги допоможуть виконувати 
роботу з найменшими енергетичними затратами [3, ст. 271]. 

Суттєве значення для ефективної організації робочого процесу має 
правильне розташування на робочому місці інвентарю, інструменту або 
спеціальних пристосувань. Необхідно, щоб потрібні інструменти, які 
використовують постійно, перебували завжди «під рукою», а інвентар, який 
використовується не так часто можна розташувати в окремих відділеннях чи 
шафах. Напівфабрикати і сировину, які підлягають обробці, знаходяться 
зліва, інструменти - справа. Посуд, столові прилади ресторану і кухонний 
інвентар зберігають на спеціально відведених полицях стелажів або шаф, 
іноді з цією метою використовують виробничі столи [1, ст. 130]. 

Особлива увага приділяється організації робочого місця кухаря, в 
даному випадку необхідно врахувати тип закладу громадського харчування, 
його потужність, планування приміщення, особливості технологічних 
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процесів. Наприклад, зазвичай гарячих цех оснащений двома паралельними 
лініями - це лінії немеханічного і теплового обладнання, розташовані на 
відстані 1, 2 - 1, 4 м. один від одного. Лінія теплового обладнання 
складається з котлів різної ємності для варіння супів і бульйонів, також тут 
знаходяться плити, сковороди, фритюрниці. В лінію немеханічного 
обладнання входять: охолоджуваний стіл і шафа, де протягом невеликого 
часу можуть зберігатися сметана, жири, маслини, зелень, нарізані огірки, 
м'ясо і т. д., стіл для зберігання інвентарю, спецій, установки засобів 
механізації, а також стіл , оснащений мийною ванною [2, ст. 52]. 

Отже, при організаці робочих місць слід враховувати раціональні, 
науково обґрунтовані принципи, враховувати потужність і спеціалізацію 
підприємства, характер здійснюваних в ньому технологічних процесів, 
послідовність їх виконання. Раціональна організація робочого місця - це, 
перш за все, його спеціалізація, встановлення певного виробничого профілю, 
закріплення за ним відповідних однотипних операцій, обладнання, розподілу 
обов'язків між працівниками. На заготівельних підприємствах робочі місця 
спеціалізуються по операціях технологічного процесу. Кілька робочих місць 
утворюють потокову лінію. Повна спеціалізація робочого місця можлива в 
умовах великих підприємств, де є відповідні умови для чіткого поділу праці. 
На невеликих підприємствах організовуються універсальні робочі місця, на 
яких виконуються різні роботи. 
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НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СЕРЕД 
СТУДЕНТІВ 

 
У сучасному світі є безліч небезпек для людини і навчальний заклад у 

цьому питанні, не виняток. Ніхто не застрахований від нещасного випадку та 
збігу обставин котрі можуть привести до нього. Тому кожен повинен 
володіти, хоча б, базовими навичками надання першої допомоги, адже 
надзвичайна ситуація може статися будь-де, чи то ви їдите у громадському 
транспорті, чи прогулюєтесь вулицею, чи навчаєтесь у ВНЗ, надання першої 
медичної допомоги може потребувати кожен і будь-де. Також може статися 
певний збіг обставин, ситуація, при якій таку допомогу, до приїзду швидкої, 
потрібно надати терміново. 
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Перша медична допомога (ПМД) — комплекс негайних заходів, які 
проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала від дії зовнішніх 
факторів до її передачі, в разі потреби, під опіку кваліфікованому медичному 
персоналу. Загалом, термін «перша медична допомога», можна розуміти, як 
допомогу котра повина надатися потерпілому до приїзду кваліфікованих 
лікарів, або транспортування потерпілого до найблищого лікувального 
закладу[4]. 

Кровотечі. Кровотеча - це витікання крові із кровоносних судин через 
порушення їхньої цілісності. Причиною кровотечі може бути ушкодження 
судин внаслідок травмування (укол , поріз, удар). Виникає внаслідок 
порушення цілісності кровоносних судин через травму, поранення. Сила, з 
якою кров витікає з кровоносної судини, залежить від виду судини, діаметру, 
від виду пошкодженої тканини, положення частини тіла, яка кровоточить. 
При опусканні руки кровотеча збільшується, а при піднятті зменшується. 
Засоби спинення кровотечі можна поділити на дві групи - попередні, або 
тимчасові, і остаточні. Для надання першої медичної допомоги користуються 
тимчасовими засобами зупинення кровотечі, а остаточна зупинка 
виконується у медичному закладі. При будь-якій кровотечі, особа, яка надає 
допомогу, повинна діяти швидко, рішуче й обережно. Її завдання полягає в 
тому, щоб якомога швидше, простіше і надійніше зупинити кровотечу, не 
погіршити при цьому стан здоров'я потерпілого. При наданні допомоги 
потерпілого не роздягають, а тільки звільняють від одягу ділянку, що 
кровоточить[3]. 

Закриті ушкодження. Розтягнення – ушкодження, яке виникає внаслідок 
надмірного згинання чи розгинання в суглобах і не супроводжується 
порушенням анатомічної цілості тканин. Розриви ж м'язів, зв'язок, 
сухожилків частіше виникають при раптових різких рухах і при 
безпосередній дії травмуючого чинника в ділянці суглобу і супроводжується 
порушенням анатомічної цілості тканин, ознаками можуть бути: різкі болі в 
місці розриву; заглибина або припухлість в місці розриву; порушення 
функції суглобу або кінцівки. В таких ситуаціях потрібне: накладання 
стискуючої пов'язки, знеболення, застосування холоду до місця травми, 
спокій для потерпілого, виклик мед працівників[2]. 

Вивихи – це стійке зміщення суглобових поверхонь кісток з можливим 
виходом однієї із них через розірвану суглобову капсулу. Найчастіше 
зустрічаються вивихи плеча, ліктьового суглобу та великого пальця китиці. 
Ознакою виверху можуть бути: біль, який посилюється при спробі рухів, 
пружні рухи при спробі привести кінцівку в нормальне положення, 
порушення функції суглобу, вимушене положення кінцівки, деформація 
суглобу, набряк, крововилив навколо суглобу. Потрібна наступна допомога: 
іммобілізація, знеболення, прикладання холоду до місця вивиху, 
транспортування в лікувальний заклад[2]. 

Перелом – це часткове або повне порушення цілісності кістки. Переломи 
бувають закриті і відкриті, зі зміщенням та без зміщення відламків кісток. 
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Ознаки переломів поділяються на абсолютні і відносні. До абсолютних 
належать: вкорочення ушкодженої кінцівки, деформація кістки, патологічна 
(неприродна) рухливість в місці перелому. До відносних ознак належать: 
біль, набряк, крововилив, порушення функції. При переломах обов'язкове 
рентгенологічне обстеження в двох проекціях для уточнення наявності та 
характеру перелому. Частими ускладненнями переломів є пошкодження 
внутрішніх органів відламками кісток, травматичний шок, кровотеча. Перша 
медична допомога, котра повинна надатися постраждалому: знеболення, 
транспортна іммобілізація, протишокові заходи, а при відкритих переломах – 
ще й зупинка кровотечі та накладання пов'язки, транспортування в 
лікувальний заклад[2]. 

Носова кровотеча. При носовій кровотечі голова має бути у 
вертикальному положенні, злегка відхилена назад, на перенісся кладуть 
міхур з льодом або хустинку, змочену холодною водою, забеспечують 
достатній приток повітря. Часто вдається зупинити носову кровотечу 
сильним задавлюванням ніздрів протягом 3-5 хвилин. Хворого треба 
заспокоїти, пояснити, що різкі рухи і спроби очистити ніс посилюють 
кровотечу. При безрезультатності цих засобів проводять міні-тампонаду 
порожнини носа, для чого в ніздрі вводять тампони з вати, змочені 3% 
розчином перекису водню.[1] 

Ураження електричним струмом. Пошкодження, які виникають від дії 
електричного струму або блискавки називають електротравмою. Дія струму 
починає відчуватись при його силі 3-5 мА. При однаковій напрузі змінний 
струм більш небезпечний, ніж постійний. При вологих руках, мокрому одязі і 
взутті електропровідність підвищується, за таких умов і дія струму 
посилюється. Електротравма характеризується відсутністю больових 
відчуттів і гіперемії шкіри. Перша допомога при електротравмі - швидке 
припинення дії електроструму на постраждалого. Робити це потрібно 
обережно з дотримуванням правил безпеки, щоб самому не стати частиною 
електричного кола. Краще це робити за допомогою предметів, що не 
проводять струму (суха палиця, дошка та ін.). Якщо ураження сталося від 
високовольтної мережі, то підходити до потерпілого треба маленькими 
кроками, в жодному разі не можна торкатись до постраждалого, поки він 
перебуває під дією струму, тому що навколо людини утворюється 
електромагнітне поле, і якщо підходити до потерпілого великими кроками, то 
можна також постраждати від його дії. Після звільнення постраждалого від 
дії струму оцінюють його стан. При непритомності, відсутності дихання, 
пульсації на магістральних судинах слід негайно зробити серцево-легеневу 
реанімацію. Потерпілого потрібно обов'язково госпіталізувати[3]. 

Отже, в умовах сучасного світу, де є багато небезпек, будь-хто може 
потребувати термінової допомоги, але знаючи вище перелічені заходи ПМД 
та можливі травми у навчальних закладах, кожен, може допомогти будь-
кому, хто буде потребувати термінової допомоги, адже непередбачувана 
ситуація є неконтрольваним фактором і може статися кожної хвилини. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

В УКРАЇНІ 
 

Праця— це цілеспрямована діяльність, яка має особливий характер та 
потребує певної організації. Також, варто зазначити і те, що це корисний та 
необхідний процес, але при певних умовах, людина може піддаватися дії 
небезпечних та шкідливих факторів. 

Питання про умови праці людини вивчається вже не один рік, і навіть не 
одне століття. І в наші дні, і в минулому, людство прагне спростити свій 
труд, але водночас зробити його ефективним, безпечним, зручним. Але, на 
жаль, в деяких випадках, засоби витісняють мету, тобто людина просто стає 
звичайним додатком, до того що створила сама. Проте, все, що вона створила 
є однією найбільших загроз  у її житті.   

Тому значення охорони праці в житті кожного з нас досить велике. 
Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі вчені, як Б. Генкин, О. 
Лисюк, В. Рєпін, К. Ткачук, Г. Лесенко, І. Лучко, К. Маркс, В. Ленін та інші. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «охорона праці –  
це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 
санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 
спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у 
процесі трудової діяльності» [2]. 

Підсумовуючи наведений вище термін, можна сказати, що мета охорони 
праці полягає у захисті здоров’я працівників від негативних факторів на 
виробництві та забезпеченні умов праці, які відповідають встановленим 
вимогам. Здорові умови праці включають в себе збереження сил працівників, 
сприяють високій продуктивності праці, попереджують перевтому 
працівників. Все це сприяє їх активності в соціальній позиції та способі 
життя.  

Підвищена увага до питань з  охорони праці, пояснюється дуже просто. 
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Насамперед, тим, що згідно досліджень  Міжнародної організації             
праці (МОП), кожного року в більшості країнах світу, зростає рівень 
виробничого травматизму, у тому числі з летальними наслідками. На жаль, 
це стосується і тих країн, де питанням охорони праці, приділяється значна 
увага. 

В останні роки, до питань охорони праці відносять і ті, які 
безпосередньо пов’язані з самопочуттям працівника. Наприклад, вживання 
алкоголю, наркотиків і т.д. За даними досліджень, які буди проведені 
Стенфордським університетом, в США 15% мають таку залежність. Щодо 
України, то дана статистика виглядає жахливо. Кожний п’ятий українець 
вживає алкоголю вище зазначеної норми – 2 літри чистого алкоголю в рік.      
Щорічно українців стає менше на півмільйона. З 700 тисяч, як вмирають 
щороку – 400 тисяч вмирають від серцево-судинних захворювань, які, в 
основному, є результатом нездорового способу життя і, перш за все, 
вживання алкоголю [3]. 

Загалом, на сьогоднішній день, від усіх загальних захворювань, близько 
39% пов'язані з дією небезпечних і шкідливих факторів саме у процесі праці. 
Незадовільний стан охорони праці негативно відбивається на економіці 
держави — щорічна загальна сума витрат на фінансування відшкодування 
заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов'язаних з 
незадовільними умовами праці, становить понад 1 млрд. грн [3]. 

Потрібно зазначити, що охорона праці має включати виконання таких 
основних завдань: 
− навчання працівників з питань безпеки праці;  
− забезпечення безпеки виробничого обладнання; 
− забезпечення безпеки виробничих процесів; 
− забезпечення безпеки будівель та споруд; 
− нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; 
− забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 
− забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників; 
− організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників; 
− санітарно-побутове обслуговування працівників; 
− професійний відбір працівників за певними спеціальностями [1, с.247]. 

Вивчаючи питання про значення охорони праці, доцільно конкретніше 
зупинитися на економічному та соціальному значенні.  

Економічне значення – оцінюється за результатами, які отримуються  
при зміні соціальних показників. Такі зміни відбуваються різними шляхами, 
зокрема шляхом впровадження заходів з покращення умов праці: підвищення 
продуктивності праці; зниження непродуктивних витрат часу і праці; 
збільшення фонду робочого часу; зниження витрат, пов'язаних з плинністю 
кадрів через умови праці, тощо. 

Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні зростанню 
ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення 
і поліпшення умов праці, підвищення його безпеки, зниження виробничого 
травматизму і захворюваності. 
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В Україні стан справ у сфері охорони здоров’я та забезпечення 
безпечних умов праці – один з найскладніших в Європі. За даними 
Держкомстату в нашій країні понад 1,5 млн. осіб працюють в антисанітарних 
умовах. Серйозна ситуація склалася з виробничим травматизмом. У 2016 році 
на підприємствах України травмовано 10,7тис. чоловік (за даними 
Держгірпромнагляду), з них 685 загинуло (на 6% більше, ніж у 2015 році). 
Якщо сьогодні в Європі є смертельним кожен 300 випадок травматизму, то в 
Україну життя людей забирає кожен 10-ий. Понад 18 тис. нещасних випадків 
на виробництві щорічно трапляється в Україні. Близько однієї тисячі мають 
смертельні наслідки [3]. 

Загалом, праця має важливе як соціальне, так і економічне значення для 
усього суспільства. Постійний розвиток, удосконалення виробництва, 
інновації – все це великий крок на шляху до розвинутої, правової держави. 
На сьогодні постає необхідність покращення стану охорони праці в Україні 
шляхом вдосконалення і поліпшення умов праці, зменшення випадків 
виробничого травматизму, покращення нагляду та контролю за дотриманням 
законодавства про працю України. Покращення стану здоров’я, поліпшення 
умов праці – це запорука активності та професійного розвитку, а це в свою 
чергу – розвиток суспільства. 
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
 

Харчова промисловість одна з найбільш розвинених галузей 
матеріального виробництва України і водночас – одне з найбільших джерел 
утворення відходів. Обсяги утворення деяких відходів досить значні. 

Складні економічні умови в Україні ставлять завдання перед системою 
харчування країни по впровадженню прогресивних ресурсозберігаючих 
технологій переробки харчових продуктів. 

Одним із шляхів інтенсифікації харчової промисловості є впровадження 
нових мало- і безвідходних технологій і виробництв. 
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Термін «безвідходна технологія» був запропонований академіками   
М.М. Семеновим і І.В. Петряновим і в даний час поширений в усіх 
індустріально розвинутих країнах. Наприклад, Європейська економічна 
комісія ООН (згідно з Декларацією про маловідходні і безвідходні 
технології) розуміє під ним практичне застосування знань, методів і засобів, з 
метою забезпечення потреб людини найбільш раціональним використанням 
природних ресурсів і енергії та захисту навколишнього середовища. Комісія 
ЄС пропонує дещо інше визначення. Чисте (безвідходне) виробництво – це 
такий метод виробництва продукції при найбільш раціональному 
використанні сировини та енергії, який дозволяє одночасно знизити об’єм 
викидів у навколишнє середовище забруднюючих речовин і кількість 
відходів, отриманих при виробництві і експлуатації виготовленого продукту 
[1]. 

В Україні слабо використовується вітчизняний і зарубіжний досвід щодо 
утилізації відходів, відсутній налагоджений облік і звітність про наявність, 
утворення й використання відходів. Рішення даної проблеми лежить у 
необхідності проведення екологізації виробництва, тобто в розробці й 
впроваджені мало- і безвідходних технологічних процесів, замкнутих циклів 
водо- і енергоспоживання, технологічних схем комплексного використання 
сировини й відходів.  

Харчовим підприємствам найчастіше невигідно використовувати мало- 
та безвідходні технології виробництва, тому, що це вимагає значних 
додаткових інвестицій і знижує рентабельність виробництва. Тому необхідно 
переглянути інвестиційну політику щодо цього в харчовій промисловості. 
Для вирішення цієї проблеми Урядом України прийнято ряд заходів. Так, 
розроблена програма «Ресурсозбереження», яка є складовою частиною 
комплексної цільової програми «Інтенсифікація» [2].  

Удосконалення безвідходних (маловідходних) технологій, на думку 
спеціалістів, повинно відбуватися у наступних напрямках:  

– розроблення принципово нових процесів отримання продукції, які 
дозволяють виключати, скорочувати або замінити технологічні стадії, які 
дають найбільше відходів;  

– проектування і впровадження безстічних і замкнутих систем 
водоспоживання;  

– розроблення принципово нових технологій, технічних засобів і схем 
отримання відомих видів продукції;  

– розроблення систем переробки відходів, що використовуються як 
вторинні матеріальні ресурси (реутилізаційні технології);  

– комплексне перероблення сировини;  
– розроблення і створення регіонально-промислових комплексів із 

замкнутою структурою динамічних потоків сировини та відходів.  
Необхідно відмітити, що абсолютно безвідходне виробництво 

неможливе. Вихід з такої ситуації полягає в тому, що кількість і якість 
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відходів повинна бути такою, що їх повністю зможе переробити, 
асимілювати без шкоди для себе жива природа. Одним з напрямків 
вирішення завдання по зменшенню кількості відходів є комплексне 
використання сировини. Це пов’язано не лише з промисловою переробкою 
відходів, але й з максимальним використанням всіх корисних компонентів, 
виходячи з потреб у них суспільства й можливостей науково-технічного 
прогресу для їхнього використання. Раціональне використання відходів 
характерно для комплексної переробки сировини [3].  

На сьогоднішній день харчова промисловість України широко 
використовує безвідходне виробництво комплексної переробки плодів та 
овочів. Так, при виробництві компотів і варення, плоди, відібрані при 
сортуванні, інспекції (за винятком хворих та зіпсованих), можуть додаватися 
в сировину, що йде на виробництво джему та повидла. Відходи при нарізанні 
коренеплодів (у вигляді дріб’язків) використовують у виробництві ікри, 
пюре. При виробництві закусочних консервів, наприклад із перцю, сировину 
також використовують в комплексі. Цілі плоди перцю використовують для 
фарширування, а маломірний чи деформований при транспортуванні, митті, 
очищенні, неправильної форми – для виготовлення консервів з нарізаним 
перцем. Відходи при нарізанні моркви, білих коренів у вигляді подрібнених 
частинок ідуть на виготовлення овочевої ікри. При комплексній обробці 
обліпихи в сік отримують відходи у вигляді вичавок, із яких готують 
натуральний барвник, і насіння, яке використовують для отримання олії. 
Розроблено технологію утилізації відходів, що мають місце при виробництві 
крохмалю з безвідходною переробкою картоплі в різноманітні продукти 
харчування.  

Комплексна переробка харчових продуктів, найповніше виділення з них 
всіх цінних компонентів, раціональне використання побічної сировини і 
відходів виробництва допоможе вирішити проблеми безвідходного 
виробництва в Україні та стане вирішенням екологічних проблем,  
пов’язаних із впливом харчової промисловості на навколишнє середовище. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ 
 

В Україні виноградарство й виноробство, попри давні історичні 
традиції, досі має нереалізований потенціал. Якщо в дореволюційний період і 
за радянських часів галузь була основною рушійною силою економіки 
південних областей нашої держави, то зараз  відновити свої позиції їй 
заважає низка факторів, у тому числі суб'єктивних. 

Протягом останніх років вітчизняні виноробні підприємства знаходяться 
у тяжкому економічному стані. Надзвичайно відчутним стало падіння 
купівельної спроможності споживача. Вино не є продуктом першої 
необхідності, тому багато покупців зменшують кількість покупок вина, або ж 
відмовляються від нього. 

Економічні проблеми виноградарства і виноробства вивчалися у працях 
О.М. Гаркуші, А.А.Бревнова, Б.В. Буркинського, І.М. Агеєвої, В.І. Іванченко, 
І.Г.Матчиної та інших вітчизняних науковців. Однак, динамічні зміни 
економічної ситуації в країні зумовлюють необхідність подальшого вивчення 
та пошуку шляхів вирішення проблем, які стримують розвиток цих суб’єктів 
господарської діяльності. 

Історія  вина на території нашої країни розпочалася 2,5 тис. років тому. 
Зараз в Україні налічується приблизно 65 тис. га виноградників, а якщо 
врахувати гібриди, проріджені та старі насадження, то якісний виноматеріал 
отримують з площі приблизно 40 тис. га (у складі СРСР Україна мала 230 
тис. га виноградників). Обсяги незначні порівняно з 1,1 млн. га в Іспанії, 840 
тис. га у Франції, 810 тис. га в Італії. Відповідні й розміри виробництва вина 
в Україні - 23-25 млн декалітрів щороку [3]. 

 Експерти наголошують: перспективи в українського вина є, оскільки 
маємо географічну зону, сприятливу для розвитку виноробства і 
вирощування як європейських, так і автохтонних сортів винограду, яких ніде 
у світі більше немає. Виноробство України базується на прекрасних 
історичних традиціях, досягненнях наукових закладів, а також на генетичній 
пам'яті мешканців країни.  

Для того, щоб виноградарство та виноробство процвітало, потрібно 
вирішити низку факторів, які гальмують розвиток досить перспективної 
галузі для нашої країни. 

Не сприяє реалізації амбітних планів виноробів українське 
законодавство. Крім сплати всіх податків, потрібно раз на рік за 500 тис. грн 
придбавати ліцензію на оптову торгівлю алкоголем [1]. Позиція виробників - 
запровадити диверсифікований підхід до придбання ліцензії, оскільки для 
винороба-початківця такі суми є досить захмарними. 

Неефективно проведена земельна реформа стала причиною застою 
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виноробства. Більшість садів та виноградників, які були розпайовані, 
сьогодні не обробляються. Виноградники - багаторічна культура з тривалим 
терміном окупності. А коли немає права власності на землю, не кожен 
наважиться вкладати кошти в розвиток галузі.  

Окрема тема - якість вина. Нині вимоги, які ставляться до якості 
імпортного і вітчизняного вина,- не рівні. В Україні за технологічним  
процесом виробництва вина спостерігають абсолютно всі органи, які тільки 
можуть спостерігати. Виробники до таких спостерігачів особливих претензій 
не мають, адже в результаті у продаж поступає вино високої якості. А ось 
імпортні вина потрапляють в Україну за спрощеною митною  процедурою і 
майже ніхто не перевіряє їх якість, довіряючи репутації країни-виробника. 
Проте, враховуючи рівень життя українців, основна частина імпорту вина - 
це вина низького цінового сегменту, які мають дуже мало спільного з дійсно 
хорошим продуктом. Тим не менш, супермаркети, які  останнім часом самі 
взялися імпортувати дешеві вина, видають такі напої за товари екстра-рівня. 
Варто розуміти, що у себе на батьківщині такі  напої коштують копійки, а в 
Україні - приблизно стільки ж, скільки й вітчизняні вина. Але ж в ціну 
останніх не закладається вартість транспортування та розмитнення, тому 
купуючи українське вино, споживач платить, перш за все, за високу якість 
продукції, а не за яскраву етикетку [4].  

Крім цього лояльність до імпортних торгових марок у споживачів в 
Україні значно вище, так як існує думка про недобросовісність вітчизняних 
виноробів і використанні при виробництві вина спеціального порошку. 

Прогнози щодо розвитку виноградарства в Україні будуть визначатися 
загальноекономічною ситуацією в державі і здатністю галузі оперативно 
реагувати на гострі виклики сьогодення. Однак загальна тенденція бачиться 
досить позитивно. 

Перший крок у напрямку підтримки вітчизняного виноробства вже 
зроблено: на початку вересня  2016 року у Верховній Раді України 
зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законів України 
(щодо виноробства)» (N3157). Документ покликаний підтримати 
національного виробника у питанні застосування сучасних технологій, які 
сприятимуть покращенню якості вітчизняного продукту, і урівняти його в 
можливості продажу цього продукту безпосередньо споживачеві. Наразі 
законопроект знаходиться на опрацюванні в профільному комітеті 
парламенту. 

Щодо законодавчих ініціатив виноробів, то їх розробка продиктована не 
стільки створенням зони вільної торгівлі з ЄС, скільки потребою в розвитку 
галузі взагалі. Для цього необхідно забезпечити відповідні умови, за яких 
кожен член зазначеного середовища буде зацікавлений у ньому не лише як у 
виді бізнесу, а вкладатиме у свою справу душу. Саме тому винороби 
виробили комплекс дій, який би допоміг, по-перше, підняти галузь у 
технологічному аспекті, а по-друге, зробити її більш інвестиційно 
привабливою як для внутрішнього, так і для зовнішнього інвестора [2]. 
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 Після підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС представники 
багатьох галузей економіки намагаються прорахувати позитивні наслідки та 
ймовірні втрати від такого кроку. Винороби - не виняток, оскільки поряд із 
розширенням можливостей для експорту їх продукції доведеться 
витримувати конкуренцію - і за ціною, і за якістю - з іноземними напоями, 
частка яких, згідно з прогнозами, за кілька років сягне 50% вітчизняного 
ринку. 

Європа - це в середньому щорічне споживання 20-25 л вина на душу 
населення. Європа - це також цивілізовані прозорі відносини держави з 
виробниками й підприємцями, підтримка галузі в найширшому розумінні 
цього слова. 

Отже, виноградарство й виноробство України має нереалізований 
потенціал. Відсутність підтримки держави та неефективне правове 
регулювання може зробити з досить перспективної галузі тягар, що буде 
гальмувати економіку країни.  

Для стимулювання розвитку виноробної галузі в Україні, доцільно було 
б запровадити інноваційні механізми, які б підвищували якість продукції, 
сприяли освоєнню зовнішніх ринків, дозволили знизити собівартість 
продукції, допомогли боротися із виробництвом та продажем 
фальсифікованої продукції, а також забезпечили дієву підтримку з боку 
держави. 
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ТУРИЗМ, ЯК ЯВИЩЕ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

 
Рух у просторі та постійна необхідність творити свій простір є 

невід'ємною потребою людського організму. Щоб задовольнити цю потребу, 
а водночас — природне бажання відкривати і пізнавати невідомі краї, люди 
почали мандрувати. З часом ці подорожі ставали дедалі популярнішими. 
Поняття "туризм" почало формуватися з початком масового переміщення 
значної кількості людей з метою змістовного проведення дозвілля. У своєму 
розвитку і становленні пройшов п’ять основних етапів [1, ст.22]: 
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I. маршрутні мандрівки людини в найдавніші часи - дотуристський 
період; 

II. з найдавніших часів до виникнення перших туристських агентств - 
період зародження туризму як галузі; 

III. від виникнення перших турагентств до початку ХХ століття - 
період становлення туризму як галузі; 

IV. з початку ХХ століття до 50-х років ХХ ст. — період формування 
індустрії туризму; 

V. від середини ХХ століття до наших днів — період масового 
туризму. 

У науковій літературі сьогодні немає єдиного визначення туризму. Його 
різнохарактерність пояснюється тим, що цей термін відображає багато 
функцій подорожування. Це визначає туризм не лише як спосіб проведення 
вільного часу, а також форму виховного впливу на особистість. У походах і 
поїздках, крім відпочинку, зміцнення здоров’я, підвищується загальний 
культурний рівень мандрівників. Вони дізнаються багато нового й цікавого 
про територію, де подорожують. Отже, відбувається освітній і виховний 
вплив на туристів. 

Теоретик педагогічної майстерності І. А. Зязюн виділив «найзагальніші 
підходи до туризму: місце та роль туризму в культурному житті; розуміння 
людини й ідеалу освіченості та вихованості на зразках національної та 
світової культури; вплив туризму на культуру людської свідомості, 
соціально-гуманістичну та філософсько-світоглядну  культуру людини тощо» 
[2, ст.31].  

Сучасний дослідник І. Я. Коцан наголошує на тому, що туризм є 
«засобом пізнання своєї Батьківщини, поглиблення знань, виховання 
здорової, загартованої людини» [4, ст.14].  

Так само вважає український географ М. П. Крачило: «Туризм — не 
тільки фізичний розвиток, бадьорості і працездатністі, а й відмінний засіб 
виховання цілеспрямованості, зібраності, прагнення до пізнання. Романтика 
пізнання — чи не найцінніша особливість туризму» [4, ст.5]. Під туризмом 
розуміємо добровільні мандрівки, не пов’язані зі зміною постійного місця 
проживання, які проводяться у вільний, відпускний або канікулярний час для 
поглиблення знань, відпочинку, зміцнення здоров’я, у спортивних цілях чи 
для ознайомлення з новими місцями. Можна виділити головні функції 
сучасного туризму, які мають  вплив на суспільне життя [3, ст.12]: 

- виховна − кожна туристська подорож надає молодій людині певного 
досвіду терплячого долання незручностей, виховує любов і повагу до 
людей, до рідного краю, вчить з повагою ставитися до традицій, 
вірувань, світогляду інших народів;  

- розвивальна − відбувається розвиток пізнавальної активності, 
формування світогляду, забезпечення можливості адекватного 
самопізнання, озброєння комунікативними навичками і вміннями;  
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- пізнавальна − функція, яка полягає в пізнанні світу, накопиченні 
досвіду, формуванні світогляду кожного мандрівника. Здійснюючи 
похід чи екскурсію по рідному краю, можна отримати знання про 
географічні, історичні, екологічні та інші особливості довкілля. Усе 
це сприяє розвитку науки, культури, мистецтва та інших галузей 
людського суспільства; 

- рекреаційна − подорожі, які сприяють поліпшенню фізичного    
і психічного здоров`я,  дарують нові враження. 

Виділення функцій туризму ще раз підкреслює необхідність проведення 
туристських походів, експедицій, екскурсій, під час яких здійснюють пошук, 
обґрунтування і розкриття всієї сукупності важливої інформації, 
зосередженої на території рідного краю та отримують комплексну картину 
життя цієї території у природничо-історичному, соціально-
економічному аспектах. 

Культурне самовираження народу завжди викликає інтерес. Природна 
допитливість туриста по відношенню до різних куточків світу утворюють 
один з найбільш сильних спонукальних туристських мотивів. Гуманітарне 
значення туризму полягає у використанні його можливостей для розвитку 
особистості, її творчо потенціалу, розширення  горизонту знань. 

Роль, місце і значення туризму в житті культури і суспільства 
визначаються його основними  функціями (табл.1).   

 
Таблиця 1 

Функції туризму 
Основні функції Ознаки функції 

Пізнавальна Відкриває можливості для активного придбання нових 
знань про культуру 

Комунікативна Розширення і зміцнення кордонів спілкування 
Соціалізація 
особистості 

Можливість засвоєння соціальних і культурних норм 

Мотиваційна Формування в свідомості людини певні ідеали і зразки 
поведінки, стиль життя 

 
Отже, туризм відіграє важливу роль у суспільному житті тим, що сприяє 

відновленню рівня суспільства, раціональному використанню вільного часу, 
підвищенню освітнього рівня населення. Тому потрібно прискорити розвиток 
туризму, як складову суспільного життя шляхом:  розробки цікавих 
туристичних маршрутів з урахуванням потреб та інтересів суспільства, 
забезпечення випуску високоякісної рекламно – інформаційної продукції, а 
також проведення маркетингового дослідження. Все це буде сприяти 
покращенню і урізноманітненню життя населення.  

Список використаних джерел: 
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 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

 
Індустрія гостинності є однією з найбільш динамічних галузей сфери 

обслуговування. Управління будь − яким бізнесом сьогодні неможливе без 
активного використання інновацій в сфері інформаційних технологій, тому 
впровадження інноваційних технологій в управлінні готелем, мають вагомий 
вплив, оскільки прямо пов’язані з підвищенням ефективності роботи. 
Інноваційні технології впливають на конкурентноздатність діяльності готелю 
на ринку. 

Технології в галузі гостинності досить стрімко розвиваються. Це 
пов'язано з тим, що перед готельєрами стоять два основні завдання: 
забезпечення більшої клієнтської бази, організувавши максимальну кількість 
продажів, і завоювати гостя, зробивши його постійним клієнтом. Здійснити 
ці завдання без інноваційних рішень нереально. Боротьба за кожного гостя, 
особливо в умовах кризи, вимагає від готелів модернізації як в технології, так 
і в свідомості. Перешкоди до впровадження інноваційних технологій можна 
поділити на: вартість самої інноваційної розробки, необхідність адаптації до 
неї самого підприємства і, нарешті, те, що керівники, як правило, 
зосереджені на отриманні доходу з поточної діяльності підприємства. 
Довести власнику, що те чи інше інноваційне рішення дозволить отримати 
більший дохід у майбутньому − завдання складне [2, ст.21]. Створення 
сучасної системи управління готелем передбачає проведення великого обсягу 
робіт: розробка, тестування програмного продукту, створення документації 
різного рівня, забезпечення подальшої підтримки системи, у тому числі з 
використанням сучасних електронних засобів, зокрема, Інтернету. Даний 
процес є непростим, високовитратним, тому існують спеціалізовані фірми, 
які ведуть серйозні розробки для готелів [1, ст.15]. Впровадження 
інноваційних технологій в готельній індустрії включає три етапи [3, ст.40]: 

1)  автоматизація бізнес-процесів всередині готелю. Інформація про 
роботу готелю накопичується і зберігається на (базі даних) сервері; 



323 

2)  створення внутрішньої інформаційної системи. Дозволяє 
автоматизувати бізнес-процеси через мережу Інтернет, яка пов'язує 
внутрішню інформаційну систему готелю із її зовнішніми партнерами 
(туроператорами, клієнтами); 

3)  об'єднання Інтернет і екстернат систем в одне бізнес-середовище. 
Інтегрує всі внутрішні служби готелю і забезпечує відгук на будь-які запити 
із зовні завдяки методам електронного обміну даними, електронній комерції. 

Готель є складною структурою, в якій весь час відбувається міграція 
гостей. Клієнт готелю не лише проживає в номері, але і отримує групу 
додаткових посуг. Готель, у свою чергу, взаємодіє не лише з приватними 
особами, але із туристичними фірмами, постачальниками продуктів, 
підрядними організаціями, державними органами. В умовах конкуренції 
готелі вимушені шукати нові шляхи підвищення привабливості і доступності 
своїх послуг. Завдяки інноваційним технологіям готельні підприємства 
мають можливість в режимі on-line управляти процесом бронювання            
[3, ст.40]. Готель повинен прагнути отримати доступ до максимально 
широкого набору каналів продажів. Політика просування і продажу послуг 
залежить від сезону, поточного завантаження готелю і безлічі інших 
чинників. Нові технології допомагають готельєрам планувати фінансові 
показники, збільшувати завантаження, забезпечувати операційну діяльність, 
підвищувати якість сервісу. Деякі технології починають не лише 
забезпечувати гостю належний рівень сервісу, але передбачати його потреби. 
Інноваційні технології впливають на конкурентоспроможність готелю на 
сьогоднішньому ринку [6, ст.87].  

Використання програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх 
процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і конкурентних 
переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому [5, ст.18]. 
Для швидкого і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу 
існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя на рецепції, 
тобто для забезпечення високої економічної ефективності та високої якості 
послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих 
інформаційних систем управління. В умовах жорсткої конкуренції готелі 
змушені шукати нові шляхи підвищення привабливості та доступності своїх 
послуг. Недооцінка інноваційного управління в діяльності вітчизняних 
готельних підприємств призвела до зниження рівня їх 
конкурентоспроможності, порушення принципів і методів управління, 
зниження якості готельних послуг [5, ст.144]. 

 Інновації виступають в якості стимулу для подальшого розвитку 
готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки займати лідируючі 
положення у своїх ринкових сегментах, але й відповідати світовим 
стандартам готельного обслуговування. Останнім часом стають все більш 
популярними інноваційні капсульні готелі, які можуть забезпечити туристів 
лише найнеобхіднішим під час подорожі. Крихітні номери, як правило, 



324 

надають лише мінімальний простір, в якому розташовані ліжко, світильник, 
можливо − плазмовий телевізор. Більшість подібних готелів має загальну 
ванну кімнату, і лише деякі - спа-центри та кафе. Тренд на подібні 
«капсульні» готелі прийшов з Японії. Навряд чи подібні маленькі 
приміщення будуть до смаку всім. Найбільш інноваційні варіанти 
«капсульних» готелів, на сьогоднішній день, розташовані в Нідерландах, 
Сінгапурі, Малайзії, Канаді [4, ст.8]. Однак останнім часом їх популярність 
все більше зростає через дешевизну, а також більшу приватність, ніж можуть 
надати звичні хостели. 

Отже, інноваційний підхід в готельному бізнесі може зводитися до 
використання не лише прогресивних інформаційних технологій і випуску 
нових послуг, але і цілого комплексу нововведень, що залучають усі сфери в 
області управління (управління якістю, фінансами, персоналом). При цьому 
найбільш ефективною інноваційна політика підприємства буде у разі 
одночасного впровадження різних типів інновацій. На кожному підприємстві 
існує набір стандартних технологій по здійсненню поточних операцій і 
обслуговуванню гостей. Керівництво кожного великого готелю намагається 
знайти нові технологічні розробки для своїх проектів. Якщо ще кілька років 
тому такі технологічні нововведення були пов’язані з можливими змінами в 
проведенні операції без втручання комп’ютерних технологій, то на ринку 
з’являється безліч автоматизованих систем управління, які дозволяють 
полегшити роботу персоналу і зробити її ефективнішою. Таким чином, 
застосування інноваційних технологій в роботі готелю, підвищує його 
конкурентноздатність, якість наданих послуг, що позитивно впливає на імідж 
підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що відповідно гарантує 
отримання прибутку підприємством. 
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Сьогодні міжнародний туризм набуває все більшого значення і стає 
предметом уваги з боку провідних спеціалістів світу. Зазвичай, міжнародна 
торгівля послугами розглядається невідривно від міжнародної торгівлі 
товарами, а під міжнародною торгівлею розуміють торгівлю як товарами, так 
і послугами. Таким чином, розвиток світового ринку послуг відбувається 
швидкими темпами. Його аналізують як цілісну систему з багатьма 
складовими, тісно пов’язаними між собою. Досліджуючи категорію 
міжнародного туризму, можна сказати, що він є однією з форм 
зовнішньоекономічних відносин. Одним із важливих аспектів, який посилює 
важливість міжнародного туризму для України, є постійна інтенсифікація 
попиту на туристичний продукт міжнародного ринку послуг. Зростання 
попиту на туристичні послуги та динамічність сучасної економіки 
спричинили появу та посилення надзвичайної конкуренції на міжнародному 
туристичному ринку [1, ст.21]. 

У більш як у сорока країнах світу туризм є головним джерелом 
надходжень до державного бюджету. Традиційно як в цій, так і в багатьох 
інших сферах, Україна має величезний потенціал, але не має достатнього, 
належного, достойного регулювання, причому на різних рівнях. Україна має 
для цього абсолютно всі умови: і географічне розташування, і наявність 
величезної кількості культурних та природних заповідників, і відносно 
невелику, але розвинену туристичну інфраструктуру, яка на даний час 
налічує 4500 засобів розміщення, шість природних курортних територій 
України, що мають унікальні природні лікувальні ресурси, – це Хмільник, 
Миргород, Бердянськ, Скадовськ та ін., сім культурно-архітектурних та 
природних об’єктів, які включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Тому, маючи такі природні і культурні можливості, безумовно слід приділяти 
галузі туризму найбільшу увагу, з точки зору формування і реалізації 
відповідної державної політики [3, ст.5].  

За даними джерела [2, ст.18], у 2013 році Україну відвідало 23012823 
іноземних громадян, з них службові, ділові та дипломатичні поїздки 
здійснили – 350224 чол., туристичні – 940052 особи, у приватних справах – 
16795240 чол., з навчальною метою – 23813 чол., у зв’язку з 
працевлаштуванням – 9102 особи, імміграція – 40419 осіб, культурний та 
спортивний обмін – 4853973 особи. Кількість міжнародних туристичних 
відвідувань зросте з 582 мільйонів у 2014 році до 1,8 мільярда у 2030 році.  

Тобто ми маємо велику, перспективну галузь, яка повинна розвиватися 
швидкими темпами, з метою прийняття в Україні частину цього світового 
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потоку туристів та забезпечити їм належний рівень послуг. Із загальної 
кількості частка громадян з інших країн, що приїжджали в Україну з метою 
здійснення туристичної поїздки, доволі значна. 2015 рік характеризується 
значним зменшенням іноземних туристів (на 1911 особи менше порівняно з 
2014 роком), які приїжджають до України з метою організованого туризму  
[3, ст.54]. 

Такі дані дають підстави оцінити поточну ситуацію як незадовільну та 
неконкурентоспроможну. Причинами такого стану є те, що основний 
матеріально-технічний комплекс є застарілим, інфраструктура потребує 
реконструкції та відновлення, рівень сервісу не відповідає міжнародним 
стандартам, індустрія розваг фактично не розвинена та не організована, 
багато пам’яток культури та історії занедбано, низку проблем екологічного, 
соціального та економічного характеру не вирішено [4, с.35]. Також 
негативно впливає на розвиток туризму в Україні напружена політична 
ситуація. Анексія Криму, події на сході та півдні України вже сьогодні 
спричинили зміни в структурі та об’ємах в’їзних і внутрішніх туристичних 
потоків. Окупація Криму призвела до втрати близько 30% рекреаційно-
туристичного потенціалу. Відповідно, частина українських туристів, яка 
надавала перевагу відпочинку біля моря, змушена їхати за кордон або 
відмовитися від такого виду відпочинку. 

Незважаючи на те що в’їзний туризм стримують багато факторів: 
політична й економічна нестабільність, унаслідок цього скорочення 
маршрутів, відсутність необхідної матеріальної бази, антиреклама України на 
Заході, негативна інформація про суспільний і політичний стан в Україні та 
багато інших, країна все ж має передумови і потенціал у розвитку 
міжнародного туризму. Багаті природні, історико-культурні, трудові ресурси 
здатні стимулювати інтерес у вітчизняних та іноземних туристів.  

Позитивні умови для успішного розвитку туристичної сфери, приведуть 
до таких позитивних зрушень [4, ст.10]: 

- економічне зростання; 
- забезпечення новими робочими місцями; 
- територіальний та інфраструктурний розвиток; 
- розвиток міжнародних зв’язків; 
- розвиток готельного-ресторанного бізнесу; 
- створення умов для ознайомлення з національно-культурною 

спадщиною України; 
- задоволення культурних потреб іноземних громадян та 

національних туристів; 
Так, за останні 15 років спостерігаються певні зміни у інституційному 

забезпеченні регулювання туризму. Наприклад, Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України створило Раду туристичних міст і регіонів, 
затвердило його склад і положення про діяльність. Рада готує пропозиції та 
рекомендації щодо формування та підвищення ефективності державної 
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політики у сфері туризму і курортів, розробляє та впроваджує ефективну 
модель управління цією сферою. Ще одним аспектом важливості розвитку 
туристичної сфери є те, що в багатьох країнах туризм є джерелом значних 
надходжень до державного бюджету. В Україні цей потенціал не є достатньо 
реалізований  [1, ст.48]. 

Таким чином, слід обов’язково розробити та затвердити місцеві 
програми розвитку туризму та курортів. Для цього потрібно, щоб у кожному 
регіоні, в кожному виконавчому органі влади була людина, відділ, або 
департамент, відповідальний за туризм. Також потрібно забезпечити 
інфраструктурне та інформаційне облаштування об’єктів культурної 
спадщини, створити інтерактивну пошарову базу даних, в якій у повній мірі 
буде висвітлена інформація про всі туристичні та рекреаційні ресурси 
України. Ця інформація має бути відкритою, мати доступний вигляд   у 
туристичних  інтернет-порталах, такі як Visit Ukraine, та представлена в 
єдиному форматі [3, ст.68]. Будь-який турист із будь-якої країни світу, 
зайшовши на цей портал, зможе отримати інформацію, яка йому потрібна. 

Отже, розвиток міжнародного туризму в Україні та перетворення його 
на джерело значних і стабільних надходжень до бюджету вимагає 
розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму, активної 
державної політики та узгоджених дій усіх органів державної та місцевої 
влади з розвитку туризму, створення конкурентоспроможного туристичного 
продукту, суттєвого вдосконалення туристичної інфраструктури. 
Перспективи відновлення в’їзного туристичного потоку також пов’язана зі 
стабілізацією ситуації на сході країни, розвитком євроінтеграційних 
процесів, що покращить зовнішній імідж та зміцнить авторитет держави на 
міжнародному ринку туристичних послуг. 

Список використаних джерел: 
1. Карачина Н. Розвиток міжнародного туризму в Україні у контексті 

світової інтеграції / Н. Карачина, О. Савіцька // Молодий вчений. – 2014. 
2. Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. 

Зайцева, О. Корнієнко // Вісник Запорізького наці-онального університету. – 
2012.. 

3. Дяченок Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дяченко. —   
Центр навч. літ-ри, 2015. 

4. Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти 
глобального явища / А. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних 
відносин. – 2015. 

 
 
 
 
 
 



328 

Ростислав Дяченко 
Науковий керівник: Левицька І.В., д.е.н., професор 

                           Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В 
УКРАЇНІ 

 
Залишаючись одним із динамічніших секторів української економіки, 

туризм продовжує активно розвиватися на теренах нашої країни. Сьогодні 
активно збільшується число компаній, які спеціалізуються на зовнішньому та 
внутрішньому ринку, забезпечують готові маршрути або пропонують 
створення нових, виступають посередниками або прямими агентами з 
продажу путівок. Проте, туристичний бізнес, зазнаючи жорсткої конкуренції 
з боку інших держав, потребує допомоги – інвестиційного поштовху для 
сприяння подальшого розвитку туристичної галузі.      
 Україна, за рахунок власного рекреаційного потенціалу, сприятливих 
кліматичних та природних умов, низки культурних надбань є перспективним 
регіоном для зростання чисельності відвідувачів як серед українського, так і 
іноземного населення. Саме тому і світова практика наголошує на 
туристичну сферу, як одну із ефективних для інвестування.   
 Іноземні інвестиції, які надходять в Україну, йдуть переважно в 
промисловість та агропромисловий комплекс. Проте, як готельний та 
рекреаційно-туристський бізнес також потребують інвестиційних ресурсів, і 
зокрема прямих іноземних інвестицій, що дасть можливість підвищити 
прибутковість цієї галузі та збільшити надходження до бюджету [4, с. 25].  
 Провідну роль для залучення інвестиційних ресурсів повинна 
відігравати держава. Туризм має знаходити своє відображення в планах 
розвитку галузей народного господарства, включатися до загального плану 
соціально-економічного розвитку України. Стратегічна мета розвитку 
туризму України полягає у створенні продукту, конкурентоспроможного на 
світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські потреби 
людей, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх 
соціально-економічних інтересів при забезпеченні збереження екологічної 
рівноваги та історико-культурної спадщини [2].     
 Для того, щоб забезпечити повноцінне інвестування туристичної галузі, 
наша держава першочергово повинна звертати увагу на:    
 1) умови та дійсність законодавчої бази регіонів;   
 2) гарантії зустрічних домовленостей з іноземними партерами;  
 3) формування позитивного іміджу та інвестиційного клімату регіонів 
та їх туристично-рекреаційних надбань;   

4) впровадження програм економічної підтримки закладів розміщення 
та харчування, розваг та відпочинку, транспортних мереж тощо;   
 5) розробку нових турів та діяльність туристичних підприємств, які 
реалізовують продаж туристичних путівок Україною та іноземними 
державами.           
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 За рахунок раціонального планування та ефективного управління 
вищенаведеними критеріями, створення сприятливого інвестиційного 
клімату в України дозволить вирішити проблему залучення інвестицій у 
туристичну сферу, що забезпечить високі темпи економічного розвитку 
рекреаційно-туристичної галузі, ефективність інвестиційної діяльності та 
розширення її обсягів, створення відповідної інфраструктури курортів і 
рекреаційних зон на рівні міжнародних стандартів, максимізацію прибутку 
від інвестиційної діяльності і мінімізацію інвестиційних ризиків [3, с. 352]. 
 Таким чином, сучасна туристична індустрія України поступово 
покращує свої показними, завдячуючи інвестиційній діяльності, хорошому 
позиціонуванню на міжнародному та національному ринку послуг. Від 
ефективного керівництва та чітко поставлених цілей залежить її майбутнє, а 
також настрої та бажання серед туристів повертатися у подорож до 
мальовничої України.    
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 
Виноробна галузь України протягом кількох десятиліть оцінюється 

економістами як перспективна і володіє високим потенціалом розвитку. 
Сьогодні, в час активного розвитку світового ринку виноробної продукції, 
зростання споживання вина та посилення конкуренції з боку винних країн, 
питання конкурентоспроможності та можливостей процвітання даної галузі в 
Україні заслуговують особливої уваги. 

Проблемам становлення і розвитку ринку виноградного вина присвячено 
ряд праць провідних вчених і дослідників: Авідзби А. М., Матчиної В. Р. , 
Черемисіної Ц. Р. 

Однак зміни економічних умов функціонування виноробних 
підприємств як в Україні, так і за її межами, загострення конкуренції з 
іноземними виробниками вказують на необхідність подальшого вивчення 
питань розвитку виноробної галузі та пошуку шляхів вирішення проблем, що 
стримують розвиток виноробних підприємств [2]. 
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Підприємства первинного виноробства основних виноградарських 
регіонів України розташовані в Одеській, Миколаївській, Херсонській та 
Закарпатській областях.  

За останні 40 років площа насаджень винограду в Україні скоротилася в 
5 разів і була на початок 2015 року 48,7 тис. га. Врожайність винограду в 
Україні, не дивлячись на окремі сприятливі періоди, в цілому залишається 
низькою. Середньорічна врожайність становить 63,4 ц/га, в той час, як 
середньорічна врожайність винограду в країнах, що є світовими лідерами 
виноробства – 100,0-120, 0 ц/га. Валові збори винограду також мають 
тенденцію до зниження. За останні 40 років об’єм виробництва винограду в 
Україні скоротився в два рази. Основними причинами дестабілізації 
виноградарства і виноробства в країні є: засадження виноградників без 
урахування екологічних факторів, нераціональний сортовий склад 
насаджень, низька якість висаджуваного матеріалу, низькій рівень 
агротехнічного стану виноградників, загальна криза економіки України [3]. 

Вітчизняний ринок винограду і вина знаходяться в стані застою. Це 
пов’язано з низькою рентабельністю і навіть збитковістю мілких виробництв, 
що викликано підвищенням вартості ліцензії, низькою врожайністю, 
затратним просуванням продукції на ринок.  Для виробництва вина в Україні 
імпортується 86% виноматеріалів (тобто, всього 14% вина виготовляється з 
винограду власного виробництва) та 88% – для виробництва коньячних 
спиртів (  лише 12% коньяку в Україні виробляється з сировини власного 
виробництва). Фактично, така ситуація веде до загибелі виноградарства як 
сировинної бази вітчизняного виноробства. Особливістю галузі 
виноградарства є порівняно тривалий цикл виробництва. П'ять років 
потрібно лише на вступ виноградника в плодоношення, два роки – на 
виробництво ординарного вина, а для марочних вин, шампанського і 
коньяків – значно більше. Тому питання залучення в галузь довгострокових 
інвестицій стоїть досить гостро. Виноградарству і виноробству потрібні 
інвестиції на тривалий час, і розрахунок по кредитних ресурсах тут 
можливий лише на восьмий–дев'ятий рік після закладання винограднику. У 
трійці західноєвропейських країн-лідерів за ввезення своєї виноробної 
продукції в Україну лідирує Італія, слідом за нею йде Франція, а третє місце 
займає Іспанія. Так, українські імпортери завезли в 2012 році італійських вин 
на суму 22 млн. дол, що відповідає показнику в 4,27 млн. л. У 2011 році 
показники були нижче на 1 млн. літрів, а вартість на 3 млн. дол. Франція у 
свою чергу також демонструє загальний зріст: в 2012 році в Україну завезли 
2,6 млн. л вин і виноматеріалів, у 2011 – 2,1 млн. л. Іспанія на об'ємах 
імпорту вин за 2012 рік в Україну поставила 1,45 млн. л іспанських вин і 
виноматеріалів вартістю близько 4,3 млн. дол. [2]  

Особливу увагу слід приділити ще одній проблемі українського 
виноробства  – це постійні експерименти з акцизами, які призвели до 
унікальної для світу ситуації, коли вино обкладається податком двічі. 
Податок стягується зі спирту, з виноматеріалів, і вже з готової продукції [1].  
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Сьогодні якість вина – це характерні фактори: традиції, терруар, 
виноград, робота енолога. Смак і аромат вина визначає місце, в якому 
виноград росте: вина, приготовані за ідентичною технологією з винограду 
одного сорту, вирощеного в різних регіонах, мають відмінні властивості. 
Клімат, ґрунт, рельєф місцевості мають істотний вплив на характеристики 
вина: відображення особливостей місцевості в смаку і аромат вина називають 
терруаром. 

Україна має великий потенціал до випуску продукції, яка буде 
відображати особливий унікальний стиль вина. Але, українська спадщина 
представлена виключно інтродукованими сортами (з перенесеними іншого 
району в дану місцевість): історично склалося так, що виноробні регіони 
знаходилися у складі різних держав, були населені різними народами з 
діаметрально протилежним ставленням до винної культури, що і пояснює 
дефіцит аборигенних сортів винограду технічного спрямування на цих 
територіях [4]. 

Сучасний стан і перспективи розвитку виноградарсько-виноробної 
галузі України дозволяють і припускають вдосконалення асортименту 
культури за рахунок використання сортів нового селекційного покоління і 
клонів класичних сортів. Незважаючи на те, що основними конкурентами на 
українському ринку алкогольних напоїв стають винороби Німеччини, 
Угорщини, Франції, Молдови, Болгарії, Македонії, неповторне поєднання 
ґрунтових, кліматичних і сортових особливостей дозволяють створювати з 
кримського винограду ексклюзивні десертні і лікерні вина, які не мають 
аналогів на світовому ринку [3]. 

Отже, на сьогоднішній день існує багато бар'єрів для того, щоб 
виноробна продукція України була конкурентоспроможною на внутрішньому 
і світовому ринку. Для подолання їх первісним завданням України має стати 
стратегічний розвиток програми формування локальних вин, які будуть 
відображати національні традиції, оригінальний терруар і сучасні вподобання 
споживача. Активна науково-дослідницька та інноваційна діяльність 
дозволяють виноробній галузі у сучасних умовах отримати унікальний 
продукт, який на світовому ринку вина зможе зайняти свою нішу – бренд 
«українське вино». 
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УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
  Для зміцнення позитивних тенденцій у соціально-економічному 

розвитку будь-якого підприємства необхідним є забезпечення сталого 
економічного зростання на основі використання ресурсного потенціалу 
підприємства, процес ефективного управління яким є одним із найбільш 
важливих. Більшість дослідників вважають, що управління ресурсним 
потенціалом здійснюється за рахунок ефективного використання та 
нарощення потенціалу через аналіз та оцінку окремих його структурних 
складових. 

У сучасних умовах розвитку української економіки та суттєвого впливу 
на неї глобалізації світової економіки перед підприємствами постають 
принципово нові завдання щодо забезпечення ефективності функціонування. 
Це викликає необхідність системного дослідження зовнішнього та 
внутрішнього середовища з метою попередження зниження темпів 
виробництва, забезпечення конкурентоспроможності продукції і досягнення 
конкурентних переваг.                
      Управління ресурсним потенціалом підприємства є безперервним 
процесом прийняття рішень щодо його нарощування з метою забезпечення 
такої позиції на ринку, яка створює переваги порівняно з конкурентами за 
рахунок ефективної комбінації ресурсів і застосування способів управління 
ними та вибору стратегії для одержання достатнього для розвитку прибутку.  
      У запропонованій концепції як один з основних об’єктів виокремлено 
рівень ресурсного потенціалу через аналіз і оцінку стану його складових з 
метою створення відповідних умов та нових можливостей для розвитку 
підприємства.  
      Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність матеріальних, 
нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, включаючи здатність 
робітників підприємства ефективно використовувати названі ресурси для 
виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства 
[1,с.85].     
      Планування ресурсного забезпечення господарської діяльності 
підприємства здійснюється на стратегічному та поточному рівнях. На 
стратегічному рівні головним результатом здійснення планового процесу у 
сфері ресурсного забезпечення стає формування ресурсної стратегії.   
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      Головною метою розробки та реалізації стратегії є акумулювання 
комплексу ресурсів, який за параметрами структури, кількості, якості (з 
огляду на усі вимоги операційних і функціональних стратегій), відповідав би 
потребам сталого розвитку. 

Визначення потреби в стратегічних ресурсах при формуванні ресурсної 
стратегії обов’язково має також враховувати зміст і характер цілей, які 
ставить перед собою підприємство, іманентні властивості ресурсів (витрат), а 
також встановлені терміни досягнення зазначених цілей та вирішення 
окремих виробничих задач [2,с.65-66].  

  Ресурсний потенціал підприємства є узагальнюючою граничною 
характеристикою ресурсів, які можуть бути використані для досягнення 
заздалегідь встановлених цілей розвитку, та виступають передумовою 
розробки та результатом реалізації певної ресурсної стратегії. 

Ресурсний потенціал підприємства складається з наступних елементів: 
пріоритетні напрямки використання ресурсів, відповідні та погоджені із 
стратегічними (реалізація стратегічного потенціалу) та поточними 
(використання виробничого потенціалу) цілями підприємства; наявні 
(доступні) обсяги ресурсів підприємства, які можуть бути безперешкодно 
використані для досягнення його цілей; виробничі можливості підприємства, 
рівень яких визначає склад специфічних кількісних, якісних та структурних 
потреб у ресурсному забезпеченні; характеристики інфраструктурних та 
інституціональних чинників, наявність яких є необхідною умовою для 
повного й належного використання виробничих можливостей підприємства.  

Управління ресурсним потенціалом здійснюється через функції 
управління, які забезпечують формування способів управлінського впливу і 
відображають суть та зміст управлінської діяльності на всіх рівнях 
управління [3,с.26].  

 Серед функцій управління розрізняють загальні та специфічні. Загальні 
функції виділяються з урахуванням стадій управління: планування, 
організації, координації, мотивації та контролю. Специфічні функції 
управління виділяються, насамперед, за формою поділу управління на скла-
дові частини: кадрова функція, виробнича функція, фінансова функція, 
функція забезпечення ресурсами і функція розвитку матеріально-технічного 
забезпечення, а також використання технологій та технологічних процесів у 
виробництві .  

Основна ціль підприємств полягає у забезпеченні фінансовими, 
матеріальними, трудовими та інформаційними ресурсами, джерел їхнього 
формування, а також уміння точно розраховувати ефективність використання 
наявних засобів у процесі господарської діяльності. 

Загальні та специфічні функції управління є змінними, вони постійно 
модифікуються і поглиблюються, у зв’язку з чим ускладнюється зміст 
управління, який здійснюється відповідно до певних вимог. Розвиток і 
поглиблення кожної із функцій управління відбувається не тільки під 
впливом внутрішніх закономірностей їхнього вдосконалення, але й під 
впливом вимог розвитку інших функцій.  
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Досягнення високого рівня організації управління ресурсним 
потенціалом можна забезпечити за умови, що кожна функція управління 
виконується якісно та належним чином, адже тільки взаємодією та 
органічною єдністю всіх функцій управління можна досягти 
цілеспрямованого та ефективного впливу на об’єкти управління в системі 
управління ресурсним потенціалом підприємства [4,с.157]. 

 Так, з метою забезпечення результативного процесу формування та 
використання ресурсного потенціалу, при його організації необхідно 
враховувати сукупність факторів, що впливають на нього і водночас 
визначають його ефективність.  

Основними такими аспектами є: екологічний, соціальний, економічний, 
виробничий та фінансовий, що виступають як невід’ємні елементи системи 
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу. 

Список використаних джерел: 
1. Сардак, С. Е. Принципи ефективного управління ресурсами суб’єктів 

господарювання / С. Е. Сардак // Академічний огляд. – 2010. – № 2. –            
С. 83–88. 

2. Підлісецький, Г. М. Підвищення ефективності використання 
ресурсного потенціалу підприємств / Г. М. Підлісецький // Економіка АПК. – 
2014. – № 5. – С. 65–66. 

3. Отенко,  І.  П.  Стратегічне  управління  потенціалом підприємства :  
автореф.  дис.  на  здобуття  наук. ступеня  доктора  екон.  наук :  спец.  
08.06.01  –  економіка, організація  і  управління  підприємствами  /  Ірина 
Павлівна Отенко ; Східноукраїнський  національний  університет  ім.  
Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – 27 с. 

4. Гірняк, О. М. Менеджмент : підручник для студентів вищих закладів 
освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський.  – Львів : Магнолія плюс, 2015. – 
352 с. 

 
Ірина Іванцова 

Нaуковий керiвник:  Онищук Н.В., к.е.н., ст. викладач 
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ 

 
WELLNESS & SPA В УКРАЇНІ 

 
Як свідчить міжнародна статистика, сьогодні відбувається бурхливий 

розвиток таких видів оздоровчого туризму як велнес- та СПА-туризм. 
Дослідження, які були проведені Global Spa Summit, показали, що дохід від 
«оздоровчого туризму» у 2015 р. перевищив 106 млрд. доларів США. 
Відповідно до даних European Travel Monitor на сегмент оздоровчого туризму 
припадає до 15% всього міжнародного відпочинкового ринку.  

Беручи до уваги той факт, що Україна має значний запас рекреаційних 
ресурсів, який у більшій мірі представлений в Південній  та на Західній 
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Україні, можна й слід говорити про перспективи та можливі шляхи розвитку 
даного напрямку туризму. 

Розвиток лікувально-оздоровчого туризму останнім часом став 
предметом дослідження багатьох міжнародних організацій, вчених різних 
країн світу, у тому числі й вітчизняних, зокрема: О.О. Любіцевої, В.І. 
Павлова, Л.М. Черчика, Г.В. Казачковської та інших. 

Метою даного дослідження є аналіз розвитку Wellness & Spa в Україні. 
SPA – це спосіб відновлення гармонії духу й тіла шляхом водних 

купелей та пов’язаних із ними оздоровчих заходів; це комплекс процедур для 
оздоровлення всього організму з використанням води (звичайної прісної, а 
також мінеральної і морської), мінеральних солей, мінеральних і торфових 
грязей, морських водоростей і преформованих препаратів [2, с. 23]. 

На думку експертів, новітні SPA-технології визначатимуть завтрашній 
день рекреаційно-готельного бізнесу. На міжнародних конгресах з 
лікувально-оздоровчого туризму відзначається важливість розвитку цього 
виду туризму для сучасного суспільства, адже постіндустріальна цивілізація 
ХХІ ст. активно переходить до сповідування філософії “wellness”.  

Wellness - це не тільки усвідомлений здоровий спосіб життя, і набагато 
більше, ніж проста відсутність хвороб. Головне в ньому - це прагнення до 
оптимального фізичного та духовного стану. 

Wellness як галузь, крокує вперед семимильними кроками. У суспільстві 
на перший план все помітніше висувається анти-вікова програма, прагнення 
до збереження якісного життя і уповільнення процесів. Останнім часом 
відбувається вражає уяву розвиток косметології, сучасного здорового 
харчування, фітнесу, SPA-центрів і wellness-готелів. Вся ця зростаюча 
індустрія вимагає безліч професійних тренерів та консультантів у галузі 
лікувальної гімнастики. 

З огляду на новітні тенденції розвитку курортної галузі курорти України 
просто зобов’язані модернізуватися, щоб зарекомендували себе на 
європейському ринку як курорти wellness-типу. Конкуренцію іноземним 
SРА-курортам можуть скласти менше десятка вітчизняних курортних 
центрів. А висококонкурентний курортний SРА-сервіс нині в Україні 
пропонують клієнтам лише “п’ятизіркові” готельно-рекреаційні центри 
Одеси  - “Лондонская Fitness&SPA” і парк-отель “Приморський парк”  та 
Трускавця - “Rixos-Прикарпаття”.  

У Львові впродовж кількох останніх років активно розбудовується 
інфраструктура клубних SPA-центрів. Першим серед них став “SPA-центр 
“Софія” у складі “Гранд-Готелю”, однак дедалі гострішу конкуренцію йому 
складають нові центри здоров’я і краси “Sharel - day SPA”, “Vipart”, 
“Аквамарин”, “Ріо”, “Бель Палаццо”.  

Скажімо, львівський SPA-центр “Аквамарин” здатний запропонувати 
своїм відвідувачам гідромасажний басейн нового покоління “Grand Canyon 
Legend”, душ “VICHI”, аероіонотерапію, гідротерапію, римську лазню, ванну 
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“Гейзер”, масажі за системою “LPG”, водоростеві обгортання, кабінет 
косметологічних процедур та солярій; SPA-центр “Саона” - озонотерапію, 
ультразвуковий пілінг, солярій, косметологічні програми, масажі, 
антицелюлітні програми, гідролазерний душ. Турпродуктною “родзинкою” 
іншого львівського SPA-центру “Ріо” є апаратне забезпечення для 
пресотерапії та інфрачервоної сауни.  

Бальнеокурорт Трускавець - це перший в Україні центр зародження 
традицій національного курортного SPA. Славою справжньої “SPA-столиці” 
Західної України Трускавець завдячує готельно-санаторному комплексу 
“Rixos-Прикарпаття”, що належить до відомої турецької мережі 
фешенебельних готелів “Rixos”, основна мета якої - поширення нової 
концепції курортного відпочинку й оздоровлення. Тут розроблені ефективні 
програми профілактики й релаксу для сучасних ділових людей, які ведуть 
активний спосіб життя, а також програми корекції косметологічних 
недоліків. Інноваційна курортна “родзинка” – релакс-програма “Краса і 
здоров’я” - передбачає плавання в басейні площею 500 м2 (при температурі, 
близькій до температури тіла, відбувається найбільш активне всмоктування 
шкірою необхідних організму мінералів і мікроелементів), перебування в 
альфакапсулі, турецькому хамамі, римській парній, гідромасажній ванні-
джакузі, вуглецевій ванні, заняття фітнесом, східний, рефлекторний і 
підводний масажі, парафінові аплікації та озокеритові компреси, чотири види 
водоростевих і чотири типи грязевих обгортань, акупресуру й 
електротерапію, 15 видів дієтичного харчування тощо [3, с. 155]. 

Таким чином, що не дивлячись на бурхливий розвиток СПА- і велнес-
індустрії у світі, до цих пір невирішеним є питання стосовно особливостей її 
розвитку. Для України даний вид туризму є новим і поки що не вивчається 
значною мірою. Навіть законодавство в сфері туризму і курортів не містить 
таких понять як СПА-курорт, їх види, велнес-індустрія тощо. Розвиток 
оздоровчого туризму в Причорноморському та Карпатському  регіоні має 
багато невирішених проблем, але за підтримки державних органів влади 
може стати «донором» бюджету країни.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ 
 

Україна вважається однією з тих країн, яка має об’єктивні передумови, 
щоб стати однією з найрозвиненіших та найкращих, у туристичному 
відношенні країн світу. В період розбудови Української держави туризм стає 
вагомим засобом формування ринкового механізму господарювання, 
надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм 
раціонального використання вільного часу, вивчення історії рідного краю. 

Зростання туристичного напрямку у світі та стрімкий розвиток 
туристичного бізнесу в Україні, стимулюють актуальність питання безпеки 
туристів під час різноманітних подорожей. Характерна особливість 
туристичного бізнесу виявляється у наявності різних факторів ризику, які 
мають вагомий вплив, з одного боку, на туристів, а з іншого – на діяльність 
туристичних підприємств. Зважаючи на ці обставини, однією з 
найважливіших умов формування дієвої системи безпеки в туризмі є 
страхування. Адже саме в процесі страхування визначається якість послуг, а 
також формується імідж туристичної галузі загалом[1., c. 136]. На 
сьогоднішній день сучасний ринок страхування має потребу в нових 
підходах до розуміння головних категорій його функціонування, оскільки 
досвід демонструє, що фінансова стабільність та надійність посідає чи не 
останнє місце в структурі страхової послуги. 

Питанням з’ясування особливостей розвитку страхового ринку України 
присвячено велику кількість наукових публікацій, як вітчизняних так і 
зарубіжних авторів. Велика частина науковців віддають перевагу опису  та 
характеристиці страхового ринку, інструментів та методів його регулювання, 
особливостям розвитку окремих частин ринку.  Теоретичні питання 
страхування ризиків в туристичному бізнесі в Україні і за кордоном 
досліджуються значною кількістю як вітчизняних так і зарубіжних фахівців, 
серед них: В. Д. Базилевич, Н. М. Внукова, О. Д. Вовчак, Т. А. Говорушко, Н. 
І. Машина, С. С. Осадець, Л. С. Руденко, Л. И. Черникова, Л. П. Шматько, 
В.Д. Базилевича, О.І. Барановського, О.Д. Василика, Ю.В. Євченко, О.Д. 
Заруби, В.В. Корнєєа, Д.А. Навроцького, С.С. Осадця, Л.В. Рибальченко, О.Р. 
Романенко, О.А. Рядно, М.І. Савлука, В.М. Федосова, В.М. Фурмана, С.І. 
Юрія та інші[7., c. 279]. Незважаючи на підвищений інтерес науковців до 
проблем страхування ризиків в туристичній діяльності, досі не вивченим є 
питання страхування в туристичному бізнесі. 

Відповідно до даних статистики Світової туристської організації у 2015 
році кількість туристів, які виїхали за кордон, вперше перевищила 1 млрд. 
чоловік. Така тенденція збільшення туристичних потоків дає можливість 
розвитку страхової галузі країни на туристичному ринку. 
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 Страхування в туризмі – це система взаємопов’язаних стосунків між 
туристом та страховою компанією для забезпечення захисту життя, здоров’я 
та майнових інтересів громадян під час туристичної подорожі. Сектор 
страхових послуг на туристичному ринку умовно багато дослідників  
поділяють на дві групи: особисте (страхування життя, , медичне страхування, 
страхування від нещасного випадку,) та інші види страхування. В 
туристичній діяльності особисте страхування має першочергове значення, 
так як страхування від нещасного випадку та медичне страхування 
регламентовано українським законодавством та має обов’язковий 
характер[9]. 

До інших видів страхування в туризмі, які вважаються другорядними, 
які застосовуються при рідкісних випадках, можна віднести наступні: 
майнове страхування, страхування громадянської відповідальності перед 
третіми особами, страхування від нещасного випадку, страхування від 
скасування туру, страхування для автомобілістів, страхування солідарної 
взаємодопомоги та багато інших[9]. 

Різноманітність видів страхування, які використовуються на ринку 
туристичного страхування, обґрунтована неоднорідністю ймовірних ризиків, 
які можуть виникнути під час туристичної подорожі, отже треба враховувати 
всі чинники. Характер таких ризиків може бути різноманітним: фінансовим, 
майновим, медичним, юридичним або адміністративним. Вказані ризики 
залежать від конкретного страхового випадку та заздалегідь враховуються у 
страховому полісі. У теперішній час для українського туриста 
першочерговим вважається медичне страхування при туристичних 
подорожах, так як воно є обов’язковим. Страхові компанії пропонують для 
туристичної галузі понад десять видів послуг страхування, при цьому 
спостерігається зростання популярності страхування специфічних 
туристичних ризиків. Проте багато дослідників прогнозують  підвищення 
ролі інших страхових продуктів, які стосуються захисту від майнових та 
фінансових ризиків, які виникають в українського туриста при виїзді за 
кордон. 

Незважаючи на те, що туризм було проголошено одним із пріоритетних 
напрямків економіки України (ЗУ “Про туризм”), сучасний стан туристичної 
галузі країни не можна назвати задовільним, оскільки практично відсутній 
національний туристичний продукт, а разом з ним відсутня досконала 
система страхування на туристичному ринку[6., c. 245]. 

Таким чином, можна стверджувати, що українські страховики 
перебувають на стадії усвідомлення світових тенденцій страхування з метою 
удосконалення та покращення бізнес-клімату в туризмі. Сучасні реалії 
потребують підвищення рівня соціальних стандартів захисту населення 
загалом і туристів зокрема. Мінімізація ризиків у туризмі можлива лише за 
умови налагодження активної співпраці між органами державної влади, 
туристичними підприємствами і страховими компаніями. Отже, питання 
страхового забезпечення туристичної галузі потребують комплексного і 
системного підходу та виходу на якісно новий рівень. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Готельний бізнес - один з найперспективніших напрямів бізнесу, що 
успішно розвиваються в Україні. Особливістю цього бізнесу є орієнтація на 
Європейські сервісні стандарти і стрімкий перехід до них. Як всякий бізнес 
— готельний бізнес прагне до збільшення доходу і шукає інструменти й 
ефективні шляхи до досягнення бажаного фінансового результату.[1, ст.36] 

Готельне господарство є однією з головних складових туристичної 
індустрії України. Для повного завантаження закладів готельної індустрії 
стоять такі завдання: 
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• забезпечити туристам комфортні й безпечні умови для приїзду до 
України; 

• проводити ефективну політику розвитку масового туризму; 
• вжити заходи до поліпшення стану визначних пам'яток; 
• внести зміни до законів про землекористування; 
• внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організаціям 

суміжних галузей, щоб привертати інвестиції у відкриття нових 
об'єктів масового туризму; 

• створити заклади розміщення,які відповідають світовому стандарту. 
У своєму становленні готельний ринок України зіткнувся з рядом 

проблем. Однією з них є слабкість внутрішньої конкуренції (що пояснюється 
відсутністю вільних коштів і високими податковими ставками, через що 
складно забезпечити економічну стабільність, максимізувати прибутки, 
підвищити конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності на 
ринку готельних послуг). Як відомо, показник низької 
конкурентоспроможності готельних послуг формується рівнем ціни і якістю 
послуг. [2,ст.15] 

Згідно офіційної статистики, за 2014 р. готельне господарство України 
нараховувало 2644 готелів та аналогічних засобів розміщення, з яких готелі 
складали 1523 одиниці (57,6%). Номерний фонд готельного господарства за 
2014 р. складав 69237 номерів, житлова площа якого нараховувала 1604,8 
тис. кв. м, де було розташовано 135518 місць, в яких було розміщено 3814201 
особа та отримано доходу від надання готельних послуг на 3 404 439 тис. грн. 
Найбільше підприємств готельного господарства знаходиться у Львівській 
(0,33%), Одеській (8,89%), Закарпатській (8,86%), Івано-Франківській 
(8,08%) областях та м. Київ (5,94%). Найменше готельних підприємств 
розташовано в Луганській області: 0,49% від загальної кількості готелів та 
аналогічних засобів розміщення.[4] 

Слід зазначити активізацію інвесторів у готельному сегменті 
комерційної нерухомості, а це насамперед стосується саме готельного ринку 
України. Таким змінам сприяє цілий ряд причин, серед яких можна виділити:  

• нездатність готелів задовольнити існуючий попит;  
• стабільне збільшення попиту на апартаменти світового рівня; 
• насичення сегментів ринку нерухомості з мінімальним терміном 

окупності; 
•  збільшення капіталу інвестиційних компаній; 
• наближення кордонів ЄС до кордонів України і поступова інтеграція 

держави в європейське і світове співтовариство; 
• поступове зростання бізнесу - активності всередині країни 

збільшенням частоти ділових візитів з-за кордону; 
• зростання туристичної привабливості України.[5,ст.46] 
Вже тепер готуються зміни в правилах обов'язкової сертифікації 

готельних послуг. Нові правила сертифікації можуть вплинути на динаміку 
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розвитку готельного бізнесу, але, одночасно, сприятимуть підвищенню 
якості послуг, що надаються. Це у свою чергу стане заставою стабільності й 
процвітання готельного бізнесу в Україні. У той же час в Україні, особливо в 
великих містах, необхідно розвивати сегмент недорогих готелів, які зможуть 
надати невеликі, але комфортні кімнати з чудовим сервісом. Адже, 
середньостатистичний «внутрішній» турист бажає зекономити на мешканні в 
готелі. З урахуванням підвищення внутрішньої ділової активності, в регіонах 
тризіркові готелі можуть бути привабливі, навіть, іноземному інвесторові. 

Сьогодні все більше міжнародних операторів виявляють цікавість до 
управління вже готовими об'єктами. Міжнародний оператор дозволяє готелю 
швидше інтегруватися в міжнародній мережі, гарантує впізнанність бренду, 
надає доступ до міжнародних систем бронювання. При цьому оператори 
часто вимагають від українських власників надати гарантії того, що в 
перебігу деякого часу об'єкт не буде проданий.[3,ст.38] 

 Український готельний ринок  є одним з найперспективніших у Східній 
Європі, але при всьому потенціалі розвитку готельного бізнесу в Україні 
кількість наявних готелів недостатня для країни з багатим історичним 
минулим і туристичними можливостями.[4,ст.84] Готельний бізнес в Україні 
перспективний як мінімум з трьох причин: 

1.В країні, спостерігається підвищення ділової активності, що, як правило, 
неминуче викликає збільшення обсягів так званого «ділового туризму», 
причому не тільки внутрішнього, але і в'їзного. 

2. Як показує світова практика, підвищення доходів населення приводить 
до того, що люди все більше подорожують, а значить, зупиняються в готелях. 

3.Україна, яка заявила про свою інтеграцію в європейські структури, 
поступово стає для європейців (у даному випадку — європейських туристів) 
привабливішою. 

Результати дослідження сучасного стану готельної сфери в Україні 
свідчать, саме від підвищення її розвитку, інвестування, в значній мірі 
залежить реальний стан туристичної інфраструктури в державі. Для 
ефективного функціонування готельної сфери сьогодні необхідна гнучка 
система державного стимулювання цієї галузі. [6, ст.24] Водночас, необхідно 
збільшити кількість засобів розміщення різних категорій з чіткою 
диференціацією у спеціалізації пропонованих послуг гостинності, 
вдосконалити управління готельними підприємствами в умовах динамічного 
соціально-економічного простору та розширення туристичної діяльності, 
покращити якість готельних послуг, ефективність маркетингу і взаємодії на 
туристичному ринку сучасних готелів, на державному рівні максимально 
підтримувати формування національних готельних ланцюгів, які 
впроваджують нові стандарти готельного сервісу, єдині підходи організації 
управління 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 
УКРАЇНІ 

 
У багатьох державах світу туризм розвивається як система,що надає усі 

можливості для ознайомлення із історією,культурою,звичаями,духовними й 
релігійними цінностями даної країни й її народу,й дає дохід у 
скарбницю.[1,ст.58] Переважна більшість діючих туристичних фірм воліють 
займатися відправленням своїх співвітчизників за кордон , й лише  невелика  
їхня частина працює на залучення гостей  в Україну ,тобто усе робиться 
так,що капітал від туристичного бізнесу спливає за кордон. 

Невід’ємною частиною світового туристичного  процесу є вітчизняна 
туристична галузь.За загальними прогнозами на ринку іноземного(в’їзного) 
туризму спостерігається значна сезонність, “пік” якої спостерігається в 
липні-серпні,оскільки основною метою метою приїзду в Україну іноземних 
туристів є відпочинок (понад 50% усіх відвідувань)та бізнес (майже 32%). 

Відповідно до мети приїзду потік іноземних туристів поділяється й 
територіально:майже половина його спрямована на АР Крим, третина-Київ 
,п’ята частина-Одеську область і майже 7%-Львівську. Попри ус політичні та 
соціально-економічні негаразди останніх років індустрія туризму стала тією 
галуззю народного господарства України,котра із року без залучення 
державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного 
продукту.[2,ст.65] Пріоритетним виглядом туризму для України залишається 
іноземний (в’їзний) туризм як вагомий  чинник  поповнення валютними 
надходженнями державної скарбниці та створення додаткових робочих 
місць.Нині Україна має понад 4,5 тис.закладів розміщення туристів й 
відпочиваючих  на 620 тис.місць,що потребують модернізації та 
реконструкції відповідно до міжнародних стандартів. Крім того,підтримання 
в належному стані потребують й рекреаційні зони,пам’ятки культури та 
архітектури України,інші об’єкти туристичних чи екскурсійних послуг. 
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Метою розвитку туризму в Україні є створення сприятливого 
організаційно-правового і економічного середовища для розвитку цієї 
галузі,формування конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного 
туристичного продукту на основі ефективного використання природного та 
історико-культурного потенціалу України,забезпечення, забезпечення її 
соціально-економічних інтересів  й екологічної безпеки. 

За останні три роки до України спрямовані туристичні потоки із 168 
країн світу (табл. 1). 

Таблиця 1 
 Туристичні потоки України 

 

1   Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим,м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної 
операції. 
2 Включно з одноденними відвідувачами(за даними Адміністрації 
Держприкордонної служби України) 
3   2001-2011 за даними Міністерства інфраструктури України ,починаючи з 
2012 року за даними Держстатуту України [4,ст.184] 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі основні 
заподіяння: 

- впровадити ефективні механізми фінансово-економічного регулювання 
розвитку галузі туризму; 

 Кількість 
громадян  
України, 

які 
виїжджал

и за 
кордон-
усього2 

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які 
відвідали 
Україну-
усього2 

Кількість 
туристів, 

обслуговувани
х суб’єктами 
туристичної 
діяльності 
України-
усього2 

Із загальної кількості туристів:3 

 
Іноземн

і 
туристи

Туристи-
громадяни 
України, 

які 
виїжджали 
за кордон 

Внутрішн
і туристи 

2001 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 
2002 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 
2003 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 
2004 14794932 12513883 2856983 590641 344332 192010 
2005 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 
2006 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 
2007 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 
2008 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 
2009 15498567 25449078 3041655 372752 1282023 1386880 
2010 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 
2011 17180034 21203327 2280757 335835 1290068 649299 
2012 19773143 21415096 2199977 234271 1956662 715638 
2013 21432836 23012823 3000696 270064 1956622 773970 
2014 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 
20151 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 
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- визначити шляхи,форми та методи стимулювання розвитку 
підприємства в цій сфері; 

- створити,із урахуванням соціально-економічних інтересів ефективну 
модель інвестиційної політики в галузі туризму; 

- удосконалити організаційні структури управління галуззю туризму; 
- забезпечити раціональне використання та відновлення природного та 

історико-культурного середовища; 
- прийняти екологічні регламенти та затвердити допустиму норми 

освоєння туристичних ресурсів,розробити механізм їхніх дій та 
запровадити в практику управління.[3,ст15] 
Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні полягає у виробленні 

державної політики в галузі туризму як одного з пріоритетних напрямів 
розвитку національної культури та економіки. 

Основу державної політики в галузі туризму повинні складати такі 
чинники: 

- державне стимулювання внутрішнього та іноземного(в’їзного) 
туризму,в тому числі удосконалення системи оподаткування; 

- забезпечення внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом 
підвищення їхньої якості та розширення асортименту та поліпшення 
умов обслуговування туристів; 

- поетапна приватизація туристичних об’єктів із їхньою 
інфраструктурою; 

- будівництво нових,реконструкція та модернізація діючих туристичних 
об’єктів; 

- державне фінансування відновлюючи пам’архітектури,культури,історії 
України; 

- залучення коштів підприємницьких структур ,суб’єктів туристичної 
діяльності для розвитку інфраструктури туризму(шляхи,пункти 
пропуску,системи водопостачання та каналізації,зв’язок,служби 
сервісу,тощо); 

- організація приміських зон короткочасного відпочинку,створення нових 
рекреаційних зон загальнодержавного та місцевого значення; 

- сприяння організації виробництва екологічно-чистої 
сільськогосподарської продукції для забезпечення потреб туристів  й 
відпочиваючих у високоякісних продуктах харчування; 
Отже,підсумовуючи все вищенаведене,приходимо до досить 

простого,але й водночас вирішального висновку. Так,можна із впевненістю 
стверджувати,що в галузі туризму проблемним сьогодні та неефективне та 
нераціональне використання відповідних ресурсів ,сьогоднішній рівень 
розвитку туристичної індустрії не відповідає наявному потенціалу. Це є 
визначальним питанням,яку має диференційовану структуру,складаючись на 
свою чергу,із ряду інших більш конкретних питань. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ  
 
Сучасний туризм стає глобальним чинником розвитку цивілізації, 

однією зі складових економіки, соціальної сфери, духовної культури. 
Процеси, що відбуваються в туристичній індустрії світу, позначилися і на 
розвиткові туризму в Україні.  

Спортивний туризм є невід'ємною складовою загальнодержавної 
системи фізичної культури і спорту і спрямований на зміцнення здоров'я, 
розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини шляхом її залучення до участі у спортивних походах різної 
складності та змаганнях з техніки спортивного туризму. Спортивний туризм 
є важливим засобом сприяння підвищенню соціальної і трудової активності 
людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво 
важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між 
народами і зміцнення миру. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій сфери туризму засвідчив про 
значний інтерес науковців різних галузей до цієї проблематики. Зокрема, 
серед них М.П. Афанасьєв, О.О. Любіцева, В.Ф. Кифяк, І.Ю. Мальська,       
І.Г. Смирнов, Л.М. Устименко, В.В. Худо, А.В. Вавринюк, О.М. Гусєва,    
Н.Н. Коцан, Н.П. Луцишин, П.В. Луцишин, В.О. Патійчук, В.В. Ядощукта 
інші. 
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів спортивного 
туризму. 

Спортивний туризм передбачає подолання маршруту активним 
способом, тобто без використання механічних транспортних засобів, 
покладаючись лише на свої власні сили, реалізуючи вміння і навички 
пересування пішки, на лижах, плавання на плотах і човнах, їзди на 
велосипеді та ін. [3, с. 124] 

Активний рух є визначальною рисою спортивного туризму. За цією 
ознакою спортивний туризм можна назвати активним туризмом (іншомовні 
відповідники: adventure tourism - пригодницький туризм, extreme tourism - 
екстремальний туризм, action tourism - власне активний туризм). 
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Спортивний туризм здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі, 
рекреаційні, пізнавальні, виховні, економічні та інші функції, але через низку 
чинників рівень їх реалізації на сьогодні не відповідає потенційним 
можливостям туристсько-спортивного руху в Україні [1, с. 68]. 

Головна особливість спортивного туризму полягає у тому, що він, на 
відміну від більшості інших видів спорту, не потребує відносно великих 
матеріальних видатків, так як, по-перше, розвивається в існуючому 
навколишньому природному середовищі і не вимагає значних 
капіталовкладень для підготовки та проведення туристсько-спортивних 
масових заходів та зведення спеціальних споруд для їх проведення, по-друге, 
матеріально-технічне та організаційне забезпечення зазначених заходів в 
значній мірі здійснюється силами та засобами самих туристів, по-третє, вже 
склалася і діє громадська система підготовки та підвищення кадрів, яка з 
мінімальними видатками з боку держави може і надалі ефективно 
функціонувати. 

Мета спортивного туризму полягає в: 
- оздоровленні, відновленні сил, поліпшенні медико-фізіологічних даних 

за допомогою зміни форм діяльності, дозованого руху, раціонального 
харчування, нервового розвантаження, підвищення адаптації до незвичних 
умов; 

- вдосконаленні загальної і спеціальної фізичної підготовки, виробленні 
витривалості, спритності, сили, рівноваги; 

- наданні практичних навичок у доланні перешкод, оволодінні технікою 
пересування пішки, на лижах, їзди на велосипеді, греблі; 

- психічному вдосконаленні та емоційному збагаченні внутрішнього 
світу людини, вихованні рішучості, сміливості, впевненості в собі, 
відповідальності; 

- розширенні краєзнавчого кругозору, вдосконаленні навчально-
методичної підготовки, поповненні знань з географії, біології, історії, 
етнографії і культури; 

- засвоєнні теоретичних основ організації і проведення походів, 
розробки маршрутів, планування роботи туристських гуртків; 

- набутті спортивного досвіду участі в походах і керівництва походами 
різної складності, одержанні спортивних розрядів і звань, підвищенні 
майстерності та інструментальної підготовки [2, с. 87]. 

Спортивний туризм є невід'ємною складовою загальнодержавної 
системи фізичної культури і спорту і спрямований на зміцнення здоров'я, 
розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини шляхом її залучення до участі у спортивних походах різної 
складності та змаганнях зі спортивного туризму . 

Спортивний туризм є важливим засобом сприяння підвищенню 
соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, 
естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного 
спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. 
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Розвиток нових напрямів спортивного туризму екстремального, 
пригодницького, вітрильних та інших подорожей, проведення комбінованих 
за видами туризму подорожей з використанням наявних природно-
рекреаційних, історико-культурних та кадрових ресурсів країни, не тільки 
створює умови для залучення до активних занять спортивним туризмом 
населення України, а й має стимулюючий вплив на розвиток міжнародного 
та зарубіжного туризму, сприяє загальному розвитку туристичної галузі 
України як потенційно високорентабельної галузі економіки та її входженню 
до світового туристичного ринку  [4, с. 54]. 

Однак, на сьогодні, незважаючи на наявні потенційно великі 
можливості, свою соціальну і економічну значущість, спортивний туризм в 
Україні розвинутий недостатньо. Труднощі, з яким зіткнувся в своєму 
розвитку спортивний туризм, в першу чергу, пов'язані з економічними 
проблемами розвитку суспільства, а також з майже повною відсутністю 
державної та громадської підтримки цього виду спорту, недосконалістю, а в 
окремих випадках і відсутністю сучасної нормативно-правової, методичної 
та інформаційної бази. 

Таким чином, спортивний туризм має на меті спортивне вдосконалення 
в подоланні природних перешкод. Це означає вдосконалення всього 
комплексу знань, умінь і навичок, фізичної підготовленості, необхідних для 
безпечного пересування людини по місцевості, насиченою природними 
перешкодами, в процесі походу. У спортивному туризмі основний мотив 
занять - розвиток і підвищення рівня знань, умінь, навичок подолання 
природних перешкод різних форм природного рельєфу. У спортивному 
туризмі основний результат занять - спортивне вдосконалення, включаючи 
фізичне і духовне вдосконалення людини в природних умовах, оздоровлення; 
фізичний і духовний розвиток людини; естетичне та морально-вольове 
виховання пізнання історії і сучасності, культур і звичаїв місцевого 
населення; дбайливе ставлення до природи і поваги до національних 
традицій. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ВИНА В 

АЗІЙСЬКИХ КРАЇНАХ 
 
На сьогоднішній день у світі існує величезна різноманітність вин. Перед 

сучасним споживачем постає проблема вибору виду напою за критеріями 
смаку, відповідності якості та ціни. 

В 21 столітті майже кожна країна світу може запропонувати свій 
асортимент вина. Як відомо, Азія вважається найбільшою  частиною світу, 
займає разом з островами третину земної кулі. Крім того, до первинних 
районів, де виноград був введений в культуру, відносять Іран, Малу Азію та 
Афганістан. Тому ми вирішили дослідити сучасний винний асортимент країн 
Азії, найпопулярніших виробників, регіони виноробства та особливості 
споживання вина.  

Станом на 2015 рік загальна площа виноградників у світі складала 
майже 8 млн. га. З них понад половина знаходяться в Європі, друге місце 
займають країни Азії за рахунок стабільного зростання кількості 
виноградників в Китаї, Індії та Ірані. Виробництво вина на сьогоднішній день 
загалом є стабільним. Основними причинами цього можна назвати освоєння 
нових перспективних ринків збуту європейськими виробниками, зокрема в 
Китаї, Індії та інших країнах Сходу, а також нарощування цими країнами 
власного виробництва. Це зумовлено традиціями виробництва, високим 
попитом на продукцію даних країн на світовому ринку та високими 
показниками споживання всередині країн. Зростання натуральних об’ємів 
пояснюється перш за все збільшенням споживання вина та популяризацією 
цього напою в країнах Азії, зокрема в Китаї, та в країнах, популярних серед 
туристів (Таїланд, Камбоджа, Індія, Філіпіни, ОАЕ) [ 1 ]. 

Сьогодні по кількості вирощуваного винограду, придатного для 
виноробства, Азія поступається лише Європі. У зв'язку з різноманіттям 
природних умов в різних країнах Азії стиль і характер вина відрізняються. На 
характер і смак вина впливають багато факторів, зокрема такі, як місце 
розташування, клімат, рельєф, грунти і, звичайно, сорти винограду, які тут 
вирощуються. Найбільшими виноробними країнами вважаються Китай, Індія 
і Японія. Однак, кожна з цих країн має абсолютно різний клімат і грунти, що 
зумовлює таку розбіжність у стилі і характері вина. В Японії, наприклад, 
існує дві найбільш значимі проблеми – це дощі і грунт. Тут переважають 
кислі грунти, що не підходять для виноградарства і лише в околицях Кофу 
грунт сприятливий. У цих трьох країнах вирощують всі міжнародні сорти 
винограду, але при цьому існують і місцеві: в Індії – «Бангалорі Блю» і 
«Рубирел», в Японії – Кошу, в Китаї культивують переважно французькі, 
однак, вирощують і власні сорти - «Бейчун» і «Шасан». 

У даний час лідером з виробництва вина в Азії залишається Китай. У 
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старі часи виноград сюди завозили з Узбекистану, і тільки в кінці 19 століття 
почалися находження його з Європи, тому саме з цим пов'язано переважання 
європейських сортів. Але жителі місцевих міст спробували таке вино тільки 
через сто років.  

Стиль вина сильно відрізняється між країнами. В Центральній Азії – 
Таджикистані, Казахстані, Узбекистані, Туркменії, Киргизії - зазвичай дуже 
солодкі вина. В той час, як у В'єтнамі, Таїланді, Тайвані та Індонезії взагалі 
складно виростити виноград з урахуванням близького розташування тропіків. 
Але на острові Балі виготовляють дуже ароматне напівсолодке вино 
«Александрія», яке вибороло в 2003 році бронзову медаль на Міжнародному 
конкурсі у Великобританії [ 2 ]. 

Завдяки різноманітному клімату та родючості ґрунтів,  в Азії вирощують 
екзотичні сорти винограду, що здатні вразити навіть найдосвідченіших 
гурманів. Крім того, тут вирощують столовий виноград. Найбільшими 
державами, які виробляють вина в Азії, є: Японія, Киргизія, Індія, 
Туркменістан, Китай, Узбекистан. Азіатські червоні вина сортів «Каберне 
Совіньон», «Піно Нуар» і «Мерло» по праву вважаються смачними і 
корисними, а серед білих сортів особливу популярність мають «Совіньон 
Блан», «Шенен Блан», «Шардоне», «Рислінг». 

У Китаї широко культивується «Шардоне», проте столові сорти 
винограду також вирощуються і мають оригінальні назви, як, наприклад, 
«Око дракона», «Сосок корови» або «Серце півня». Північно-східні провінції 
Шандонг, Хебей і Тьянжин мають помірний морський клімат, і спільні 
підприємства із західними компаніями «Remy Martin» і «Pernod-Ricard», 
націлені на виробництво вин для експорту. Це стосується «Шардоне», 
«Вельшрислинга», «Сильванера» та інших [ 5 ]. 

В Японії деякі вина також робляться за західними зразками: у стилі 
бордо змішуються каберне і мерло, шардоне і солодкі десертні вина - в стилі 
сотерну. Але більшість японських вин отримують з винограду районованих 
сортів і гібридів, які більш стійкі до дощової, вологої погоди. Лише одна з 47 
японських провінцій не виробляє вина, але тільки близько 10 відсотків 
врожаю піддається бродінню. 

В Індії виноградники на пагорбах Махарашта над Бомбеєм зовсім не 
знають дощів і потребують рясного поливу, щоб не загинути. Вино, 
вироблене тут — це дуже приємний купаж «Шардоне», «Піно-Нуара», «Піно-
Блана». Консультував по виноробству даний регіон Дім шампанського «Piper 
Heidsieck». Це найвідоміше індійське вино за кордоном, і, мабуть, єдине. 

В проведених соціальних дослідженнях про вживання вина в країнах 
Азії, таких як Китай, Японія, Гонконг і Південна Корея, було представлено 
результати опитування населення. В Японії 40% жінок п'ють вино частіше, 
ніж два рази на тиждень; 50% китайських жінок купують собі вино, 
грунтуючись виключно на власних уподобаннях і ніколи не прислухаються 
до думки третьої сторони; 38% опитаних заявили, що вони п'ють вино, 
оскільки це корисно для здоров'я і 22% сказали, що споживають вино саме 
через його неперевершений смак. 
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Тільки в минулому році у Китаї випили 1,865 млрд. пляшок червоного 
вина, сприяючи збільшенню на 136% рівня споживання вина за останні п'ять 
років. У той час, як французи купили 1,5 млрд. пляшок червоного вина за рік, 
італійці -141 млн., США - 134 млн., Німеччина - 112 млн. [ 3 ]. 

Зазвичай, китайці п’ють більше червоного вина, ніж білого, і цьому є 
вагомий аргумент: червоний колір удачі й щастя, а білий є кольором смерті в 
Китаї. Тому китайці вважають за краще не пити біле вино.  

Деякі вина в країнах Азії є досить дивними і незвичайними. Їх 
настоюють на ящірках, варанах або гекконах – аналоги зміїного вина. А в 
сільській місцевості готують вино з мишей – як і зміїне вино, воно 
вважається еліксиром від багатьох хвороб. Воно зараз є більш популярним у 
В'єтнамі і Японії, але зародилося в Китаї за часів династії Чжоу [ 4 ]. 

Отже, враховуючи все вище викладене, можна зробити висновок, що 
виноробство  Азії розвивається з кожним днем і намагається стати  одним  із 
перших  на ринку виноробства і постачання вина. Завдяки різноманітності 
клімату та грунтів азійські вина можуть  претендувати на першість серед всіх 
країн виробників такого неперевершеного напою, як вино. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНО- 
РЕСТОРАННИХ КОПМЛЕКСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Управління персоналом на сьогоднішній день є невід’ємним процесом в 

управлінні готельно – ресторанного господарства. Цей процес визнається як 
одна з найбільш важливих сфер життєдіяльності організації, здатної 
підвищити її ефективність і продуктивність функціонування.  

До кінця ХХ с. теорія і практика уже виробили ряд досить стійких, 
загальних критеріїв управлінням персоналу, одним із яких є оперативність, 
тобто те, як керівники в повсякденній діяльності здійснюють управління 
співробітниками і які методи впливу при цьому використовувалися. Крім 
того, велике значення має робота кадрових служб і їхніх співробітників. 
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Управління персоналом багато в чому розвивається одночасно із 
загальносвітовою цивілізацією. Готельно – ресторанне господарства стали 
розглядати як сукупність інтересів різних груп, а персонал – як основний 
елемент всієї системи управління. Широке поширення одержали різні форми 
участі працівників у процесах організації праці  в готельно – ресторанному 
господарстві . Таким чином, людський фактор стає стратегічним фактором 
ефективного функціонування підприємства в сучасних нестабільних умовах 
ринку. 

Метою управління персоналу є: 
- задоволення потреби виробничої системи готельно – ресторанного 

господарства  в персоналі, необхідної кількості та якості в заданий 
термін (економічний аспект); 

- задоволення потреби працюючих (соціально – психологічний      
аспект) [ 5 ]. 
Проблема управління персоналом завжди була предметом дослідження 

 вітчизняних та зарубіжних вчених, що належать до різних наукових шкіл. 
Проблему управління досліджували такі відомі вчені, як Ф. Тейлор,            
А. Маслоу, Д. Макґреґор, В. Оучі, В. І. Крамаренко, Г. В. Щокін та інші.        
А деякі аспекти проблеми сучасного управління персоналом знайшли своє 
відображення у працях С.Бєляєвої, М. Виноградського, М.Журавльова,       
Дж. Іванцевича, А. Кибанова, В. Колпакова, А.Лобанова, С.Михайлова, 
М.Мурашко, С. Синка , А.Чикуркової, С. Шекшня, О. Шканової, Г. Щокіна, 
О.Щура та ін. [ 2 ]. 

Управління персоналом  можна назвати діяльністю, яка спрямована на 
вирішення службових проблем, підтримку розвитку персоналу, кожного 
окремого працівника, удосконалення умов праці з метою виконання завдань 
організації. 

Управління персоналом здійснюється в процесі виконання певних 
цілеспрямованих дій і передбачає такі основні етапи і функції: визначення 
цілей і основних напрямків роботи з персоналом; визначення засобів, форм і 
методів досягнення цілей; організація роботи щодо виконання прийнятих 
рішень; контроль виконання запланованих заходів; координація розроблених 
заходів. 

В сучасних умовах основним в управлінні персоналом є принцип 
підбору і розставлення кадрів по їх особистих і ділових якостях. Даний 
принцип передбачає: 

- забезпечення умов для постійного підвищення ділової кваліфікації 
персоналу; 

- чітке визначення прав, обов'язків і відповідальності кожного 
працівника; 

- ротацію кадрів; 
- поєднання досвідчених працівників з молодими кадрами; 
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- забезпечення умов для професійного і посадового просування кадрів на 
основі обґрунтованих критеріїв оцінки їхньої діяльності та особистих 
якостей; 

- поєднання довіри до кадрів з перевіркою виконання ними робочих 
завдань [ 4 ]. 
Також управління персоналом включає в себе наступні функції: 

1) планування трудових ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх 
потреб у людських ресурсах; 

2) набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів по всіх 
посадах; 

3) відбір: оцінка кандидатів на робочі місця і відбір кращих із резерву, 
створеного в ході набору; 

4) визначення заробітної плати і пільг: розробка структури заробітної 
плати і пільг із метою залучення, наймання і збереження службовців; 

5) профорієнтація й адаптація: вступ найнятих робітників в організацію і 
її підрозділи, розвиток у працівників розуміння: чого очікує від нього 
організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку; 

6) навчання: розробка програм для навчання трудовим навичкам, 
необхідним для ефективного виконання роботи; 

7) оцінка трудової діяльності: розробка методик оцінки трудової 
діяльності і доведення їх до працівника; 

8) підвищення, зниження, переклад, звільнення: розробка методів 
переміщення працівників на посади з більшою або меншою 
відповідальністю, розвитку їх професійного досвіду шляхом переміщення на 
інші посади або ділянки роботи, а також процедур припинення договору 
найму; 

9) підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі: 
розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення 
ефективності праці керівних кадрів. 

Управління персоналом — це діяльність організації, спрямована на 
ефективне використання ресурсів для досягнення цілей, як організації, так і 
особистих. Ось чому персоналом треба управляти на основі найважливіших 
аспектів теорії і практики менеджменту. Основними завданнями кожного 
готельно – ресторанного господарства, незалежно від форми власності, типу 
підпорядкування, розміру повинно бути забезпечення ефективної системи 
управління персоналом [ 3 ]. 

У сучасних умовах значно змінилася роль працівника в готельно – 
ресторанному господарстві. Людина є не тільки найважливішим елементом 
виробничого процесу на підприємстві, а й головним стратегічним ресурсом 
компанії в конкурентній боротьбі. У результаті поступово стала формуватися 
система управління людськими ресурсами, що заміняє систему управління 
кадрами. Вона покликана зіграти ключову роль у забезпеченні умов 
конкурентоспроможності і довгострокового розвитку готельно – 
ресторанного господарства. Дана система заснована на концепції людських 
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ресурсів, що визнає необхідність капіталовкладень у формування і розвиток 
людських ресурсів. На відміну від концепції управління персоналом, ця 
концепція виправдовує економічну доцільність витрат, пов'язаних із 
залученням якіснішої робочої сили, її безперервним навчанням, підтримкою 
в працездатному стані і навіть створенням умов для повнішого виявлення 
можливостей і здібностей закладених в особистості, з подальшим їх 
розвитком. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим фактором 
конкурентоспроможності і виживання фірми. У зв'язку з цим затрати, 
пов'язані з персоналом, розглядаються вже не як прикрі втрати, а як 
інвестиції в людський капітал – основне джерело прибутку [ 1 ]. 

Успішність управління персоналом визначається ефективністю 
використання трудових ресурсів для реалізації поставлених перед ними 
цілей, комплексним баченням проблем і цілісним підходом до людських 
ресурсів у взаємозв'язку зі стратегічними установками готельно – 
ресторанного господарства. Таким чином, в рамках стратегічного управління  
виникає нагальна потреба в зміні функціональної моделі управління 
персоналом на підставі власної організаційної філософії, яка грунтується на 
власному досвіді роботи зі своїми працівниками й використанні практики 
провідних вітчизняних та світових компаній. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНІМАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ 

 
Сучасний стан техногенного середовища зумовлює гостру необхідність 

відновлення фізичних і духовних сил, які людина втрачає в процесі 
інтелектуальної і трудової діяльності. Саме рекреація як діяльність, яка  
спрямована на відновлення й розвиток фізичних і духовних сил людини, її 
інтелектуальне вдосконалення є тим сегментом індустрії гостинності, який 
сьогодні найбільш динамічно розвивається у світі. 
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На думку М. Гараніна, сучасна анімація - це діяльність із розробки та 
здійснення спеціальних програм проведення вільного часу. Анімація - це 
оживлення відпочинку й організація безпосередніх вражень від особистої 
участі у заходах, це своєрідна послуга, що має на меті підвищення якості 
обслуговування, і водночас це своєрідна форма реклами, форма повторного 
залучення гостей і їхніх знайомих, яка має на меті просування туристичного 
продукту для підвищення прибутковості туристичного бізнесу [2, с. 50].  

За твердженням В. Зоріна, анімація в туризмі - це діяльність з розробки 
та подання спеціальних програм проведення вільного часу. Анімаційні 
програми включають спортивні ігри та змагання, танцювальні вечори, 
карнавали, ігри, хобі тощо [4, с. 10].  

Готельна анімація - це готельна послуга, яка заснована на особистих 
контактах аніматора з гостями готелю, на спільну участь їх в розвагах, 
пропонованих анімаційною програмою готельного підприємства. Вона має на 
меті реалізацію нової філософії готельного обслуговування - підвищення 
якості послуг і рівня задоволеності гостя відпочинком тощо [3, с. 348]. 

Ефективно організувати дозвілля неможливо без компетентних фахівців 
аніматорів. Базової освіти для спеціалістів туристичної та індустрії розваг 
сьогодні недостатньо. Важливу роль відіграють такі риси аніматора:  

- повна відсутність комплексів; 
- вміння уникати конфліктів; 
- комунікабельність;  
- терплячість; 
- життєрадісність; 
- артистичність.  
Фізична підготовка важлива так само, як вміння грати в різні спортивні 

ігри. Також важливим є знання іноземних мов, щоб спілкуватися з гостями 
готелю. У провідних туристичних центрах світу основним принципом 
анімаційної служби є  індивідуальний підхід у роботі з клієнтом. Наприклад, 
відзначення днів народження туристів, їхніх професійних свят, сімейних 
ювілеїв, особистих значущих подій. 

Головною проблемою для молодих спеціалістів є, зазвичай, відсутність 
практичного досвіду, гнучкості та творчого мислення, невміння 
використовувати набуті знання та навички у практичній діяльності. Тому 
сьогодні до організаторів дозвілля в туристичній галузі висуваються такі 
вимоги: вища освіта, досвід роботи, бажання вдосконалювати свою 
кваліфікацію, наявність відповідних особистісних якостей. З метою 
підвищення кваліфікації організаторів дозвілля в туристичних комплексах 
проводяться різноманітні курси, проектні семінари, практикуми, тренінги, 
діють творчі лабораторії та школи [1, с. 56]. 

Служба анімації в готелі виконує такі функції: 
- створює відповідну гостинну, комфортну, дружню атмосферу в готелі; 
- задовольняє потреби туристів у фізичному і духовному розвитку, 

емоційному збагаченні через приємні переживання;  
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- має комплексний характер завдяки спеціальним програмам, що 
охоплюють всі види і форми анімації;  

- сприяє створенню умов для гарного спілкування, приємних особистих і 
спільних переживань та розваг; 

- має постійний характер, щоденний контакт з туристами;  
- дозволяє врахувати побажання туристів.  
В обов’язки менеджера на вітчизняних туристських підприємствах 

також покладено вирішення комерційних питань, питань організації 
рекламної компанії і багатьох інших, що, звичайно, відбивається на якості 
роботи.  

Технологія створення і реалізації анімаційних програм, як система, 
складається з декількох взаємопов’язаних підсистем:  

1. Організаційна - організація спільної діяльності анімаційної команди, 
економічного, технічного, рекламного відділів;  

2. Інструкторсько-методична - створення і розробка сценаріїв заходів, 
текстів екскурсій, підбір спортивних ігор і змагань, складання маршрутів 
походів з подальшою розробкою методичних рекомендацій на основі 
узагальнення досвіду;  

3. Режисерська - розподіл ролей, складання планів репетицій, постановка 
спектаклю, шоу;  

4. Технічна - підготовка технічних засобів, об’єктів, споруд, 
інструментів, майданчика або сцени для анімаційних заходів, реквізиту, 
декорацій [5, с. 119]. 

Реалізація анімаційного проекту залежить від професійної майстерності 
постановника і режисера анімаційної програми в сфері туристської 
діяльності, що визначається умінням знаходити найбільш оптимальні, 
прийнятні способи впливу на особистість туриста, задоволення його потреб і 
інтересів на основі застосування універсальних, придатних для різних 
організаційно-економічних умов методів, які представляють собою визначені 
закономірності, стійкі і надійні правила функціонування технологічного 
процесу. 

Таким чином, добре організована анімаційна робота - це критерій 
успішності туристичної діяльності і вирішальна умова ефективного 
функціонування готельного підприємства. Правильно організована анімація 
не залишає гостя без належної уваги, а значить, він постійно зайнятий тим 
видом дозвілля, що доставляє йому задоволення, викликає позитивні емоції, 
формує прекрасний настрій і збуджує бажання повертатися до таких емоцій 
знову, а отже, й повернутися у готель. Анімаційна діяльність для успішного 
функціонування повинна, з одного боку, дотримуватися концепції закладу, з 
іншого - збільшувати спектр ексклюзивних та різноманітних анімаційних 
послуг, які змусять постійних відвідувачів повернутися у заклад 
неодноразово, а також привернути увагу потенційних відвідувачів. На 
українському ринку готельних послуг є всі перспективи для розвитку 
анімаційної діяльності. 
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ІННОВАЦІЇ В ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ОНЛАЙН-ЕКСКУРСІЇ 
 

Останнім часом, впровадження інновацій стало показником сучасного 
рівня розвитку кожної сфери життєдіяльності. Підвищення вимог до 
проведення екскурсії, впровадження нових технологій в екскурсійну 
діяльність - це ті вимоги, які висуває екскурсант ХХІ ст. Ці вимоги і дають 
новий поштовх для розвитку сучасної екскурсійної справи. Як зазначає Верес 
К.О., інновації в проведенні екскурсій можна умовно поділити на дві основні 
групи [1]:  

- з використанням нових форм і методів (проведення індивідуальних 
екскурсій, проведення інтерактивних, в т.ч. квест-екскурсій, костюмовані 
екскурсії, новітні музейні екскурсії),  

- з використанням ІТ-технологій (мультимедійні технології, 
каталогізація об’єктів туристичної атракції, віртуальні музеї, віртуальні 
екскурсії, 3-D екскурсії, використання роботів-екскурсоводів, QR- кодів). 

Детальніше розглянемо поняття віртуальної екскурсії. Віртуальний (від 
лат. virtualis - фактичний) - такий, що може проявлятися при певних умовах; 
той, що не має фізичного втілення або, той, що відрізняється від реальності. 
Одне з визначень поняття «віртуальний», запропоноване «Сучасним 
тлумачним словником української мови», розуміється як змодельований за 
допомогою комп’ютера [3, с. 151].  

Екскурсія (від лат. excursio - подорож) - має два визначення: 
1) колективне відвідування визначних місць, музеїв, з культурно-

просвітницькою та навчальною метою;  
2) група екскурсантів, для якої проводиться показ визначних місць, 

музеїв [1]. 
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Отже, можна сформулювати визначення: віртуальна екскурсія - це 
відвідування визначних місць, змодельоване за допомогою комп’ютера. 

Віртуальний тур є ефективним інструментом маркетингу, що дозволяє 
показати потенційному споживачеві товар або послугу особливим чином. Він 
створює у глядача яскраві зорові образи, і дозволяє отримати найбільш повну 
інформацію про товар або послугу. 

Віртуальна екскурсія в Україні - відносно нове явище на українському 
ринку туристичних послуг. Лише невелика кількість закладів України 
презентує споживачеві якісні віртуальні подорожі. Навіть ті установи, що 
створили віртуальний простір, пропонують інтернет-відвідування в 
обмеженому варіанті, не показуючи більшості експонатів. 

Світовий досвід зі створення і впровадження віртуальних екскурсій 
переконливо доводить, що даний напрям діяльності створює умови для 
підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту.  

Всесвітньо відома корпорація Google у 2016 році запустила онлайн-
екскурсії 50-ма музеями світу. Користувачі можуть переглянути 150 
інтерактивних виставок, 300 тисяч фотографій і відео та 30 віртуальних турів 
з 360-градусним оглядом.  

Google Art Project охоплює дев’ять країн, 385 виставкових зал та 400 
художників і 1060 фотокартин у високому розширені. Бажаючі можуть 
побачити картини з Третьяковської галереї, Метрополітену, Тейту і Ермітажу 
і відвідати кращі театри та музеї світу, включаючи Карнегі-хол, Берлінську 
філармонію, Паризьку оперу, Міський театр Сан-Паулу та багато інших. 
Також, на сайті можна переглянути і менш відомі, проте не менш цікаві 
експозиції.  Наприклад, виставку килимів з Азербайджану, Національний 
театр Праги чи Музей сучасного мистецтва Японії. Проект отримав назву 
«Performing Arts». Крім того, сайт включає в себе більше сотні інтерактивних 
матеріалів про вистави і закулісне життя. Онлайн-екскурсії доступні 
кожному на сайті проекту Google Arts & Culture [4]. 

Експонати можна розглянути в браузері, а також в новому додатку 
Google Arts & Culture. Перегляд панорамних відео доступний також на 
YouTube. Всі інтерактивні виставки та онлайн-екскурсії проводяться 
англійською мовою. 

Розглянемо кілька найцікавіших музеїв світу, які доступні онлайн [2].  
1. Natural History Museum - Велика Британія, Лондон. Один з трьох 

найбільших музеїв. Колекція включає в себе більше 70 мільйонів експонатів 
ботаніки, зоології, палеонтології та мінералогії. Музей найбільш відомий 
його колекцією скелетів динозаврів. 

2. Buckingham Palace - Велика Британія, Лондон. Відео з екскурсією 
оснащене технологією 3D, що дозволяє охопити всі деталі резиденції 
королеви Британії. Завдяки панорамній зйомці та динаміці, у користувачів є 
унікальна можливість оглядати величні зали Букінгемського палацу в 
бажаному напрямку. Також інтернет-туристів супроводжує віртуальний гід. 
Тривалість екскурсії - 10 хвилин. 
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3. The Louvre  - Франція, Париж. Екскурсія більше нагадує комп’ютерну 
3D-гру: вид від першої особи, можливість підходити до картин і отримувати 
інформацію про знайдені предмети. На жаль, в тривимірному варіанті 
оглянути можна не все: на даний момент в режимі 3D-екскурсії доступні 
тільки кілька залів і каплиця.  

4. Guggenheim museum - Нью-йорк, США. Наразі можна віртуально 
переглянути близько 120 творів із колекції Гуггенхайма. Більшість із них 
входять до експозиції про мистецтво південної та південно-східної Азії, а 
також до проекту про сучасне мистецтво. Протягом цього року музей обіцяє 
додати до віртуального туру експонати з Латинської Америки, Близького 
Сходу та Північної Африки. 

Використання віртуальних екскурсій музеями має свої переваги: 
віртуальний турист заощаджує час і кошти, підвищує свій інтелектуальний 
рівень, звертає увагу на ті виставки та експонати, які його цікавлять у першу 
чергу, а не переглядає ті, що заздалегідь запропоновані схемою подорожі. 
Головна ж перевага полягає в тому, що дана екскурсія гідно рекламує 
пропонований туристичний продукт, а вдало створена віртуальна подорож 
робить його унікальним, презентабельним і привабливим.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ ІНТЕР’ЄРУ ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Соціально-культурне життя України з кінця 80-х рр. ХХ ст. і по 
сьогодення можна охарактеризувати «ресторанним бумом». Це проявилося 
як в підвищенні рівня пропозицій у сфері послуг, та і в кількості ресторанних 
закладів з різноманітними інтер’єрними тематиками. Наприкінці ХХ ст. 
зародився стиль хай-тек, який значно поширився в інтер’єрах ресторанів 
України кінця ХХ - початку ХХІ ст.  
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Інтер’єр закладів ресторанного господарства - це своєрідний ансамбль, в 
якому взаємна відповідність окремих елементів пов’язана єдиним задумом 
архітектора. Єдність стилю в інтер’єрі досягається співвідношенням об’ємно-
просторового вирішення, кольорів, прийомів освітлення і декору. З 
інтер’єром має бути органічно пов’язане оформлення технологічного, 
торгового і холодильного устаткування, стиль меблів та посуду [3, с. 82]. 

Проектування інтер’єру здійснюється за допомогою архітектурних і 
будівельних креслень, найважливіші з яких: план - горизонтальний розріз 
будови з показом стін і перегородок, обладнання і меблів, плафон - проекція 
стін із світильниками, розгортки - фасад кожної стіни, перспектива - умовне 
зображення загального виду інтер’єру. 

Рішення інтер’єру включає в себе функціональні і естетичні завдання. 
При цьому велику роль відіграє художньо-декоративне мистецтво, яке 
повинно гармонійно синтезувати масштабність, пропорції, ритм, фактуру, 
рельєф, колір і світло для створення найбільш естетичного сприймання 
архітектурно-художньої композиції, задуманої архітектором і художником.  

Оригінальні і різноманітні інтер’єри, теплі або витримані в класичному 
стилі кольори стін, картини, килими, елементи старовинної атрибутики, 
фонтани, люстри, що дають тепле розсіяне світло, правильний підбір меблів, 
вдале поєднання уніформи офіціантів з декором приміщення, кольором штор, 
скатертин і серветок, оббивкою крісел, елегантно сервіровані столи - все це 
налаштовує на ділову бесіду або відпочинок в колі друзів. 

Існує безліч стилів, які використовуються при оформленні інтер’єрів 
залів ресторанного господарства [4, с. 16-32]: 

- історичні (ампір, класицизм, неокласицизм, барокко, рококо, 
готичний); 

- модерн; 
- мінімалізм; 
- хай-тек; 
- етнічні стилі (кантрі, японський, еко-стиль). 
Класицизм сформувався наприкінці XVIII століття та залишається 

актуальним і дотепер. Для стилю характерна сувора гармонійність усіх 
складових (меблі, облаштування стін, штори, посуд). Декор 
використовується в мінімальних кількостях. У сучасному інтер’єрі класицизм 
чудово поєднується з іншими стилями, утворюючи єдність оформлення і 
дизайну [1, с. 84]. 

Неокласицизм - стиль ретро. З’явився на початку XX століття як 
протилежність декоративній надмірності модерну. Базується на класиці.  

Бароко - основний напрям декоративного мистецтва Європи та Америки 
кінця XVI - середини XVIII століття. Йому властиві контрастність, 
напруженість, динамічність образів, прагнення до величі і пишноти, 
поєднання реальності та ілюзії. 

Рококо - стильовий напрям європейського декоративного мистецтва 
першої половини XVIII століття. Для цього періоду характерні вишуканість, 
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театралізація, комфорт, фантазії та міфічні сюжети. У залі, оформленому в 
класичному стилі з елементами рококо, можна використовувати столи 
химерної форми, посуд, декорований під старовинний фарфор, скатертини і 
серветки з вишивкою рішельє.  

Готичний стиль виник у першій половині XII століття у Франції та 
Англії і пізніше поширився по всій Європі. Характерний для концептуальних 
ресторанів, стилізованих під готичне підземелля, середньовічний замок або 
собор. Для готичного інтер'єру характерні сувора колірна гамма, лаконічні 
форми меблів: прямокутні столи, стільці з високими спинками.  

Модерн - стиль кінця XVIII - початку XIX століття. Для нього 
характерні нові техніко-конструктивні рішення: пастельні тони, поєднання 
зелених і фіолетових відтінків, лаконізм, абстрактні лінії, художня виразність 
природних матеріалів - дерева, каменю, скла і металу [1, с. 85]. 

Мінімалізм - сформувався в 60-х роках XX століття. Характеризується 
створенням предметів і форм, яким немає аналогів у природі. Мінімалізм 
відрізняється відсутністю узорів, декору, невеликою кількістю аксесуарів.  

Стиль хай-тек. Елегантності цьому молодіжному стилю оформлення 
залів додає використання сучасних матеріалів - пластику і металу. Стиль хай-
тек вимагає правильного освітлення: за слабкого освітлення предмети, які 
мають холодні кольори, здаються світлішими. При використанні яскравого 
освітлення колірне вирішення інтер’єру слід будувати на контрастах, 
наприклад, чорного і білого.  

Кантрі - сільський стиль. Його відрізняє добротність натуральних 
матеріалів: глини, дерева, виробів з лози. Внутрішнє оздоблення стін 
твердими породами дерева, дерев’яні або плетені столи, стільці, проста 
кераміка, натуральні тканини, перегородки відображають ідею створення 
підприємств ресторанного господарства в народних традиціях.  

Японський стиль. В японській культурі немає прагнення до розкоші. 
Важлива особливість японських інтер’єрів - їх освітлення. Лаконічні 
інтер’єри в японському стилі популярні в усьому світі, вони є 
віддзеркаленням національного стилю.  

Еко-стиль. Основний принцип стилю - екологічність, прагнення до 
єднання з природою. Головні елементи: природні матеріали, природна 
колірна гамма, зимові сади. Цей стиль передбачає використання живих 
кольорів, аксесуарів з дерева, лози, бересту [1, с. 86]. 

Узагальнюючи проведене дослідження стилів інтер’єру, нами 
встановлено, що особливу увагу приділяється використанню кольору та 
освітлення. Колір і світло повинні бути підпорядковані процесу 
обслуговування відвідувачів в закладах ресторанного господарства. 
Очевидно, що цей вплив може бути як сприятливим, так і негативним. 
Колірна гама повинна бути ретельно обміркована, створювати в залах 
обслуговування атмосферу затишку, комфорту, безпеки і спокою. Обираючи 
колірну гаму інтер’єру, важливо враховувати розміри та освітленість 
приміщення. Для великого ресторанного залу можна використовувати 
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насичені кольори, а для малого бенкетного залу цей варіант недоцільний. 
Візуально збільшити площу можна, використовуючи холодні відтінки, а 
додати затишку і відчуття захищеності великому приміщенню можна за 
рахунок використання теплих відтінків кольору. 

Використання світла в інтер’єрі має велику психологічну дію. Воно 
здатне візуально зробити зал просторішим, затишнішим, може сприяти 
гучному пожвавленню в залі або налаштовувати на спокійне спілкування. 
Освітлення може бути загальним, місцевим і змішаним. При загальному 
освітленні світильники розташовують під стелею, при цьому вони рівномірно 
освітлюють весь зал. У залах з високими стелями зазвичай використовують 
красиві люстри, при низьких стелях - витончені плафони [2, с. 189]. 

Зручність й естетичність вираження архітектурно-художньої організації 
простору інтер’єру ресторанного господарства залежить від задуму щодо 
декоративного оздоблення ресторану та підходу до його вирішення, що 
ґрунтується на низці взаємопов’язаних факторів - починаючи від 
професійного рівня автора проекту і закінчуючи не менше значущим 
чинником фінансових інвестувань у розбудову конкретного підприємства. 

Чим компетентніше у професійному відношенні обраний інтер’єр, тим 
більшим є комерційний успіх. Так, ресторанний інтер’єр стає своєрідною 
візитівкою для товарів та послуг і джерелом естетичних емоцій. Така 
функціональна подвійність робить феномен ресторанного інтер’єру по-
справжньому ексклюзивним архітектурно-дизайнерським явищем. 
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СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 

 
На сучасному етапі розвиток туристичної сфери здійснюється під 

впливом таких чинників, як процеси глобалізації, перехід до інформаційного 
суспільства та зростання конкурентної боротьби. Для того, щоб вижити в 
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умовах жорсткої конкуренції і зайняти гідне місце на світовому 
туристичному ринку, необхідно створювати якісний туристичний продукт, 
який задовольнить потреби споживачів і активно здійснювати його 
просування. 

В усіх успішних туристичних підприємствах визначені перспективи 
діяльності. Менеджери вищої ланки управління мають чітке уявлення про 
стратегічні напрями та центри зосередження зусиль, прийняття 
управлінських рішень. На  успішність та стабільність бізнесу туристичного 
підприємства впливає вибір ефективних стратегій. Стратегічне управління 
забезпечує туристичне підприємство засобами адаптації до зовнішніх змін, 
механізмом створення зв’язку між формуванням і реалізацією стратегії. 

Діяльність з просування продукції повинна розглядатися не як разовий 
захід, а як елемент ретельно продуманої довгострокової стратегії. Стратегія 
просування розробляється з урахуванням встановлених цілей і завдань, і 
повинна бути спрямована на максимальне задоволення потреб споживачів за 
місцем, формою та часом придбання туристичного продукту, а також 
узгоджуватися з іншими компонентами комплексу маркетингу [5, с. 348]. 

Насамперед, необхідно визначити зміст поняття «стратегія». Вчені по-
різному розкривають сутність цього поняття. 

Проведений аналіз поняття «стратегія» доводить, що в більшості 
випадків стратегія визначається як план досягнення цілей. 

Вітчизняні підприємства сфери туризму лише нещодавно почали 
опановувати та засвоювати технологію стратегічного управління. Основні 
його переваги:  

- стратегічне управління - це основа для розробки стратегічних планів, 
проектів і програм, що є системною характеристикою напрямів розвитку 
підприємства, формування і реалізації організаційних змін;  

- наявність стратегії дозволяє визначити основні напрями та шляхи 
розвитку туристичного підприємства в довгостроковій перспективі;  

- стратегічний план передбачає можливість постійного оперативного 
уточнення в процесі господарської діяльності та змін при умові добре 
налагодженого зворотного зв’язку [1, с. 204]. 

Професор Н.К. Моісеєва розрізняє в індустрії туризму такі види 
стратегій: низькоціновий виробник - стратегія мінімізації витрат; 
диференціація - стратегія, заснована на зміні якості або обслуговування 
товару; фокусована ніша - стратегія фокусування на географічних ринках, 
функціях продукту; стратегія інновацій. Усі стратегії, що реалізовуються на 
підприємстві, повинні бути узгодженими між собою (рис. 1), а також з 
конкурентним статусом підприємства та місією підприємства [4, с. 84]. 
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Рис. 1. Види стратегій конкуренції в галузі туризму [4, с. 84] 
Таким чином, згрупувавши всі ці поняття в одне ціле, можна навести 

таке визначення: стратегія - це комплексний план, що має на меті визначення 
цілей і задач підприємства, координації та розподілу наявних ресурсів, 
виходячи з ситуації, що склалася, задля досягнення місії підприємства.  

За твердженням Мінсберга: «Стратегія - єдність «5P»: план (plan), 
зразок, модель, шаблон (pattern), позиціонування (position), перспектива 
(perspective) і витівка, відволікаючий маневр (ploy). Стратегія як план є 
певний набір курсів дій, сформованих відповідно до ситуації» [3, с. 11]. 

Мескон М. зазначає, що «стратегія являє собою детальний всебічний 
комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії 
організації і досягнення її цілей» [2, с. 180].  

Чандлер А., досліджуючи це питання, зазначає, що «стратегія - це 
визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства та 
затвердження курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих 
цілей» [6, с. 13]. 

Ефективна стратегія підприємства передбачає отримання конкурентних 
переваг за допомогою створення інновацій для підвищення ефективності 
господарювання туристичного підприємства за рахунок виявлення майбутніх 
факторів успіху з урахуванням особливостей регіонального туристичного 
ринку. 
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На сучасному етапі розвитку світової економіки стратегічне управління 
є найголовнішою складовою успішної діяльності підприємств незалежно від 
галузі. Розвиток туризму особливо залежить від компетентності керівників 
різних рівнів цієї галузі, а особливо від професійності державного 
управління. Ось чому однією з головних проблем, що потребує постійної 
уваги з боку керівництва держави, є формування ефективного механізму 
стратегічного управління розвитком туристичної галузі. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Значення туризму в національній економіці та міжнародній торгівлі 
перетворило його у важливий показник світового розвитку. Його частка 
становить близько 12% світового валового внутрішнього продукту, 7% 
загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% усіх 
податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами [2 с.372]. За 
прогнозами експертів ВТО, число поїздок в світі до 2020 року досягне 1,6 
мільярда туристських прибуттів, з яких 717 млн. припаде на Європу [1 c.248]. 

 До джерел інвестиційного забезпечення розвитку туристичної галузі 
слід відносити: вкладення в туристичні підприємства іноземного та 
вітчизняного капіталу, кредитні фінансові ресурси, внутрішні інвестиційні 
джерела підприємств (амортизація, прибуток), заощадження населення 
(напряму та через фінансові установи). 

У сучасних реаліях України для підвищення інвестиційного інтересу з 
боку іноземного інвестора є безліч умов, обумовлених рядом досить 
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суперечливих факторів. Відсутність у даний час ефективної конкуренції 
серед вітчизняних туристичних підприємств, дешева робоча сила, відносно 
недорогий і ємний (хоча і не досить якісний) ринок матеріально-технічної 
бази, неосяжний споживчий ринок і, насамперед, можливість одержання 
значно більш високих норм прибутку в порівнянні з розвинутими країнами – 
все це повинно робити українську економіку особливо привабливою для 
іноземних підприємців. У той же час більшість іноземних експертів 
виділяють вирішальними факторами інвестиційної привабливості країни 
стабільність економічної, політичної та соціальної ситуації в регіоні, 
відсутність яких в Україні фактично ліквідує всі попередньо зазначені умови. 

Оцінка інвестиційного забезпечення за галузевим принципом передбачає 
виокремлення сукупності видів діяльності, що забезпечують розвиток 
туризму, а саме:  

- готелів та ресторанів; 
- транспорту та зв'язку (в т.ч. послуги з організації подорожувань);  
- санаторно-курортних закладів;  
- у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг; 
- інші види діяльності (виробництво сувенірів, видавнича, фінансова 

діяльність, оренда машин та устаткування, прокат побутових виробів і 
предметів особистого вжитку, здавання в оренду власного нерухомого майна 
тощо).  

Зазначимо, що в Україні з урахуванням необхідності інвестування у 
розвиток всіх видів туристичної діяльності, було розроблено концептуальну 
базу довгострокової Державної програми [3], що передбачила створення 
організаційно-правових та економічних засад становлення туризму та його 
інфраструктури як важливого засобу культурного та духовного виховання 
громадян України, відтворення їх трудового потенціалу. 

Об’єкти інвестування в туризмі можна розділити на: 
- природні: водойми, ліси, гори, степи тощо,  
- інвестиції в такі об’єкти будуть носити природоохоронний характер; 
- історико-культурні: пам’ятники археології, історії та культури, музеї, 

культові споруди, – інвестиції відновлювального, реставраційного характеру; 
- об’єкти інфраструктури: засоби розміщення, приміщення для 

проведення конференцій, семінарів та інших бізнес-заходів, засоби 
транспорту, наявність та якість доріг тощо, – інвестиції капітального 
характеру, тобто інвестиції на відтворення і покращення кількісного і 
якісного складу основних засобів туристичної інфраструктури. [4 c.463]. 

Пропонуємо виділити такі пріоритетні напрямки залучення інвестицій 
на раціональне використання та охорону туристичних ресурсів: реставрація 
та реконструкція пам’яток історії та культури, особливо таких, які 
репрезентують Україну на міжнародному ринку туристичних послуг; 
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збільшення площі туристично-рекреаційних територій; підвищення 
кваліфікації працівників туристичної галузі з екологічним спрямуванням; 
 розвиток "екологічного" туризму, особливо у регіонах, які зберегли народні 
звичаї та традиції: Карпати, Полісся, Полтавщина, Поділля, Буковина та ін., 
що в свою чергу дозволить розвантажити туристичні території, які 
перебувають в критичному стані;  підвищення рівня свідомості туристів, 
зокрема екологозорієнтована рекламна діяльність – повномасштабна охорона 
туристичних ресурсів буде неповною без належної поінформованості 
потенційних туристів та населення туристичного регіону про необхідність 
збереження туристичних ресурсів та правила раціонального їх використання 
та охорони. [3 c.582]. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можемо стверджувати, що ні 
існуючий регуляторний механізм, ні економічні і соціальні передумови не 
змогли забезпечити достатній інвестиційній потік капіталу в розвиток галузі 
туризму за останні роки, що визначає необхідність пошуку шляхів 
підвищення інвестиційної привабливості туристичної індустрії країни та її 
окремих регіонів. 
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СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

В даний час індустрія туризму є однією з найбільших форм міжнародної 
торгівлі, що розвиваються досить динамічно. У останні 20 років 
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середньорічні темпи росту числа приїжджих іноземних туристів у світі 
склали 5,1%, валютних надходжень - 14%. Відповідно до даних всесвітньої 
туристичної організації, у 2003 році у світі було зареєстровано 776 мільйонів 
приїжджих туристів, а надходження від міжнародного туризму досягло 572 
мільярда доларів (без обліку надходжень від міжнародного транспорту) [7]. 
У цілому об'єми валютних надходжень від туризму за період із 1950 по 2000 
рік зросли в 149 раз. 

Тим часом, готельне господарство стає все більш прибутковою 
справою, і будівництво готелів здійснюється переважно з урахуванням 
комерційних цілей. Такому рішенню сприяє розвиток туризму. Готельний 
бізнес і туристський бізнес нерозривно зв’язані поняття. Розвиток 
туристської індустрії викликав небачений зріст готельного господарства. У 
зв’язку з цим багато країн почали вкладати великі кошти у розвиток цієї 
галузі економіки. Отже з точки зору бізнесу готель є комерційним 
виробництвом, яке пропонує на ринку свій товарний продукт у вигляді 
послуги (комплексу послуг) [5]. Армію туристів обслуговують сотні тисяч 
готельних робітників. У багатьох країнах готельне господарство стає однією 
з найважливіших сфер заняття населення. 

Як розвиток туризму викликав розширення готельної справи, так і 
використання готельних і туристських комплексів сьогодні сприяє розвитку 
іноземного туризму у свою чергу, а також розширенню спілкування між 
людьми, розвитку культурних зв’язків, зближенню народів. 

Зміна ринкового середовища зумовлює необхідність застосування 
стратегічного підходу до системи господарювання в готельно-ресторанних 
закладах та на підприємствах туризму. Проблема успішного функціонування 
і забезпечення безперервності розвитку підприємств готельно-ресторанного 
індустрії є першорядною в умовах ринкової економіки, в умовах динамічно 
не-визначеного й нестійкого середовища. Для успішного функціонування 
підприємств в таких умовах система управління повинна мати в своєму 
арсеналі не меншу кількість різноманітних реакцій, ніж можлива кількість 
негативних змін, які можуть виникнути у середовищі, яке його оточує[2]. 

Підприємства готельно-ресторанного сервісу, які функціонують на 
визначеному ринку (середовищі), надають різноманітні послуги й 
пропонують широкий асортимент продукції харчування, здійснюючи при 
цьому певні витрати, розмір яких залежить від потенціалу підприємства, 
організації управлінської, фінансової, правової діяльності, факторів 
зовнішнього й безпосереднього середовища. Значна роль у скороченні 
витрат належить організації стратегічного планування розвитку 
підприємства. 

Суть організації стратегічного менеджменту на підприємствах готельно-
ресторацного бізнесу полягає в створенні необхідних умов для стратегічного 
управління, планування, реалізації планів та контролю за їх виконанням[3]. 

Стратегічне управління підприємств являє собою діяльність спрямовану 
на визначення сфери діяльності й досягнення довготермінових цілей в 
постійно змінних умовах навколишнього середовища [4]. 
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Характер діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
відповідатиме вимогам середовища лише тоді, якщо підприємства 
виготовлятимуть і реалізовуватимуть продукцію та послуги такої якості й у 
такому асортименті, які відповідатимуть потребам і вимогам даного ринку за 
екологічними, економічними й фізіологічними показниками. В разі 
порушення такої відповідності й структура громадського харчування 
готельних комплексів, і сфера обслуговування в номерному фонді 
зазнаватимуть втрат як матеріальних, так і моральних (втрата довіри до 
підприємства з боку споживачів). Стратегія повинна пов'язувати минуле й 
майбутнє, водночас визначаючи шлях до розвитку[6]. Розробка стратегії 
базується на глибокому розумінні дії механізмів ринку, вірогідній оцінці 
позицій підприємства на ринку, усвідомленні й розвитку конкурентних пе-
реваг. 

Головним завданням розробки стратегії є досягнення підприємством 
конкурентних переваг і рентабельності. 
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КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ ВИНА І СИРУ В УКРАЇНІ 
 

В Україні останнім часом спостерігається популяризація культури 
споживання вина та сиру, запроваджується традиція проведення 
спеціалізованих ярмарків двох взаємодоповнювальних продуктів[1]. Разом з 
тим, спостерігається відносно невисока культура споживання вина та сиру 
серед наших співвітчизників. Український сирний ринок істотно відстає від 
європейського.  
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Вино і сир відмінно поєднуються одне з одним. Існує майже нескінченна 
кількість сортів сиру і ще більша кількість вин. Сир – унікальний продукт 
харчування, кількість його видів і сортів величезна, а відмінності у вживанні 
у різних народів дуже значні.  

Сир в Україні поки не став продуктом щоденного споживання. 
Кулінарні звички, як і культура споживання, виробляються поколіннями і 
згодом змінюються досить повільно. Культура споживання сиру пов'язана з 
історичними факторами, тому єдиним сиром, який отримав масову 
популярність ще за радянських часів, став плавлений сир. Головним 
фактором популярності плавленого сиру, окрім дешевизни, було те, що він не 
вимагає спеціальних умов зберігання: його можна досить довго зберігати 
навіть без холодильника[2]. В Україні практично відсутня культура 
споживання вина, традиційним супутником якого є сир.  

На відміну від Франції, Іспанії, Італії чи Грузії, в Україні виробництво і 
споживання вина є значно меншим. Також важливо i те, що широкого 
асортименту сирів, як у Франції чи в Італії, в Україні не було ніколи. Більше 
того, технології виробництва деяких видів сиру (наприклад, сирів з 
пліснявою) у нас досі не відпрацьовані. Масштабне сироваріння в Україні 
почало розвиватися тільки наприкінці XIX століття, в той час як у більшості 
європейських країн цим займаються вже кілька століть[4]. Чітко 
встановлених правил поєднання вина і сиру не існує, але, як показує досвід, 
чим повніші смак і аромат сиру, тим повніше і міцніше повинно бути вино. 
Спеціалісти керуються таким правилом: чим сир м’якший, тим кисліше за 
смаком повинно бути вино. 

  У ресторанах сир розглядається як десерт і, як правило, подається між 
основними стравами та солодкими. При цьому можуть використовуватися 
варіанти "сирний стіл" або "сирна тарілка". Сирний стіл надає гостю 
можливість широкого вибору[3]. 

Сирна тарілка має бути достатньо великою, щоб окремі сири не 
торкалися один одного. На тарілці мають бути представлені як мінімум три 
види сиру: пресований (варений чи неварений), блакитний і м'який (з чистою 
або цвілою скоринкою). Класичним же вважається набір із п'яти видів. Якщо 
тарілка розрахована на дві персони, на ній може бути вісім і більше різних 
сирів. 

Сир не повинен бути занадто холодним. Оптимальна температура його 
подачі складає залежно від виду 15-20°С[5]. 

Вибір вина залежить від ступеня зрілості сиру. До зрілого сиру підійде 
більш витримане вино. Нейтральні та солодкуваті на смак сири не 
поєднуються зі свіжими винами, за рахунок високого вмісту в останніх 
кислоти (із сиром вони здаватимуться ще кислішими). Специфічний склад 
молока, з якого виробляють козячі сири, визначає особливості їхніх 
органолептичних характеристик. При підборі вин основну увагу слід 
звернути на їх вік і консистенцію. Як правило, до ніжних свіжих козячих 
сирів пропонують легкі фруктові червоні вина, до сухих - свіжі білі й рожеві, 
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в тому числі напівсухі. Непогано поєднуються з ними ігристі вина. Так, до 
ніжного сиру Maconnais можна запропонувати червоні вина Beaune, Macon, 
Chinon, а також шампанське Cremant d'Alsace. До сухого лаурського сиру 
Crottin de Chavignol підійдуть білі вина Chablis, Sancerre, Muscadet, Bergerac 
Sec та рожеві Cotes de Provence, Bando і шампанське Cremant d'Alsace[6]. 

Підбір гарного вина до сирної тарілки - справжній виклик для любителів 
сирів. Вибрати вино, яке б гармонійно підходило до п'яти-шести видів сиру, 
зовсім не просто. У цьому випадку рекомендується або подавати два види 
вин, або обмежити сирну тарілку трьома різними сирами, які доповнюють 
один одного. Останнім часом все частіше хвалять здатність білих вин 
поєднуватися практично з будь-якими сирами. 

Вся справа в тому, що багато сирів з високою жирністю - в основному це 
м'які сири - залишають на язиці своєрідну плівку з жиру, яка не дає нам 
відчути все багатство смаку червоного вина, робить його монотонним і 
простим . Вважається, що білим винам, особливо пряним і з кислинкою, 
вдається краще розкривати свій смак у парі з сиром. Давно минули дні, коли 
до камамбер подавали виключно бордоське червоне - не відмовляйте собі в 
задоволенні спробувати цей сир у парі з насиченим цитрусовими нотами піно 
гри з Ельзасу[7]. 

Варено-пресовані сири переважно мають фруктовий, маслянистий смак. 
До них підійдуть різні за силою, але не дуже "нервові" білі вина, з червоних 
же краще віддати перевагу м'яким фруктовим. Так, до молодого сиру Gruyere 
підійдуть червоні вина Beaujolais, Saumur-Champigny, Chinon, Beaune, 
Mercurey або біле Chablis, до зрілого сиру можна рекомендувати Alsace 
Tokay-Pinot gris чи витримане шампанське. З молодим сиром Comte будуть 
поєднуватися червоні вина Brouilly, Fleurie, червоне та біле Macon, білі 
Meursault та Graves, рожеве Arbois, жовті вина Юри. До зрілого ж сиру 
можна запропонувати сильні червоні вина, наприклад Бордо. 

Добре відомі французькі поєднання включають у себе Мюнстер з 
Гевюрцтрамінер (з Ельзасу), Бле д’Овернь з Гаморііз Сен-Пурс, Сен-Нектер з 
Кот-д’Овернь. Звичайно, цей перелік далеко не вичерпується. М’який, 
жирний сир гарний у парі з білим сухим або ігристим фруктовим вином, з 
неменшим успіхом його може супроводжувати також рожеве сухе вино. 
М’які сири з благородною пліснявою добре поєднуються з винами типу 
рислінг і піно грі або ж із дуже м’якими червоними винами, такими як 
божоле. Терпке червоне вино протипоказано м’якому і жирному сиру. До 
рокфору та інших сирів з блакитною пліснявою підійдуть солодкі вина, такі 
як мускат і сотерн. Тверді сири найкраще поєднуються з міцними винами[8].  

Отже, необхідно впроваджувати програми з популяризації вина та сиру, 
підвищувати культуру споживання двох взаємодоповнювальних продуктів. 
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РОЗВИТОК НУМІЗМАТИКИ НА РИНКУ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ 
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Дана робота присвячена історико-туристичним центрам Миколаївської 

області,які відкарбовані на пам’ятних та ювілейних монетах Національного 
банку України.   

Миколаївщина – провідний індустріальний та історико-культурний 
центр півдня України. Центром Миколаївської області є місто корабелів – 
Миколаїв. Чимало потужних військових та торгових кораблів було 
побудовано саме на миколаївських верфях. Миколаїв відомий своїм 
найкращим в Україні зоопарком, який багатий своєю колекцією екзотичних 
тварин, а також активно співпрацює з європейскими зоопарками. А 
давньогрецький поліс Ольвія, який розташований на півдні Миколаївської 
області, зачаровує своїми історичними таємницями істориків з усього світу. 

Щоб зацікавити нумізматів та іноземних спеціалістів, Монетний двір 
НБУ присвятив Миколаївщині 4 ювілейні та пам’ятні монети: «Ольвія», «100 
років Миколаївському зоопарку», «220 років м. Миколаєву» та «75 років 
Миколаївській області». 

Пам’ятна монета «Ольвія» є найпершою монетою, яку присвятили саме 
історичній пам’ятці Миколаївщини та выдноситься до колекційної серії 
«Пам’ятки давніх культур України». Унікальність монети в тому, що вона 
виготовлена із цінних металів – золота та срібла. Номінал монети: 20 
гривень. Її було введено в обіг 26 грудня 2000 року (рис. 1).  
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Рис. 1. Пам’ятна монета «Ольвія» 

На аверсі зображено: по центру внутрішного кола -  колесо, яке означає 
прадавню історію міста-колонії, на якому сидить орел, що символізує 
мужність ольвіополітів та унизу зображена змія. На зовнішньму колі 
зображено давньогрецького гончара, що символізує традиційне ольвійське 
гончарне мистецтво та жінку з дітьми біля грецької колони, що відображує  
сімейні традиції ольвіополітів. 

На реверсі зображено: у внутрішньому колі: типову ольвійську монету, а 
на зовнішньому – традиційні сцени з історичної гончарної спадщини Ольвії. 
2500 років тому, Ольвія славилась своїм першим карбуванням монет, адже 
саме ольвіополіти створювали борисфенчиків (монети у вигляді дельфінів) та 
мідні монети із зображенням богині Афіни та сови. Зараз, Національний 
археологічний парк «Ольвія» є структурним підрозділом вивчення 
стародавньої історії НАН України. 

У 2001 році Миколаївський зоопарк відсвяткував своє 100-річчя. 
Спочатку зоопарк був звичайним міським Акваріумом, який був створений у 
1901 році Миколаївським міським головою Н. П. Леонтовичем. Вже з 
перших днів існування, Акваріум став відомим не тільки на теренах міста, а 
ще й в Європі. Через 24 роки, у цій установі відкрили зоологічний відділ куди 
привозили червонокнижних тварин. Тоді ж розпочалась перша реконструкція 
зоопарку. Рік за роком територія зоопарку зростала, а колекція 
поповнювалася новими екзотичними тваринами, яких налічує більше 2700 
екземплярів та 370 видів. Сьогодні, Миколаївський зоопарк є членом 
Європейської Асоціації Зоопарків і акваріумів (EAZA). 

Тому, Монетний двір НБУ випустив ювілейну монету, з нагоди 100-
річчя Миколаївського зоопарку. Номінал монети: 2 гривні, а виготовлена 
вона з нейзильберу – сплаву міді, нікелю та цинку(рис. 2). 

 
Рис. 2. Пам’ятна монета «Мауглі та Багіра» 

На аверсі монети зображено скульптуру «Мауглі та Багіра», що стала 
символом найкращого зоопарку України (автор скульптури: заслужений 
художник України І.В. Макушина). 
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На аверсі зображено Державний герб України, який прикрашають дві 
гілочки калини – природного символа нашої держави. Над гербом 
відкарбували рік карбування монети, а навколо центрального малюнку 
написано номінал та назва країни. 

На реверсі зображено тварин, яких можна побачити у зоопарку та які є 
представниками фауни нашого світу. 

У 2009 році місто-корабелів Миколаїв відзначив свій 220-річний ювілей. 
У цьому ж році вийшла нова ювілейна монета «220 років м. Миколаєву», яка 
була виготовлена із нейзильберу та номінал якої складав 5 гривень (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пам’ятна монета «Святий Миколай» 

На аверсі монети зображено найбільший міст Миколаєва – 
Варварівський міст, який був побудований за сучасним проектом та крейсер, 
який символізує миколаївське військове суднобудування. На передньому 
фоні відкарбували якір – символ суднобудування та морської справи. 

На реверсі відкарбували будівлю Миколаївської астрономічної 
обсерваторії, яка є однією з найстаріших у Європі та занесена до 
Попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2007 році; 
та зображено будинок штабу Головного командувача Чорноморського флоту 
(зараз: Миколаївський музей суднобудування і флоту, який є єдиним в 
Україні у своїй історичній сфері діяльності). Та на передньому плані можна 
побачити перший побудований на Миколаївській верфі корабель «Святий 
Миколай», який є символом історії суднобудування міста. 

У 2012 році краю корабелів, виноробів, машинобудівників та хліборобів- 
Миколаївщині виповнилося 75 років з дня заснування. Тому з нагоди ювілею 
Монетний двір НБУ випустив ювілейну монету «75 років Миколаївській 
області», номінал якої 5 гривень, а виготовлена із нікелевого сплаву(рис. 3). 

 
Рис. 3. Пам’ятна монета «75 років Миколаївській області» 

На аверсі монети зображено амфору з античною монетою – символ 
стародавньої історії та археології (адже на Миколаївщині розташовані: 
городище кімерійців «Дикий Сад», археологічний парк «Ольвія», пам’ятка 
археології острів Березань та інші), судно – символ судноплавства та 
суднобудування (на території Миколаєва знаходяться декілька портів та 
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суднобудівних заводів) та букет із соняшників, винограду і пшениці 
(Миколаївська область посідає почесне місце у сфері сільського господарства 
України, бо миколаївці пишаються своїми винами та пекарськими виробами).  

Таким чином, завдяки нумізматиці, Миколаївська область зможе 
налагодити міжнародні інвестиційні зв’язки на ринку послуг туристичної 
індустрії, бо туризм є візиткою кожного регіона країни. Та якщо українські 
історико-культурні пам’ятки зображувати на нових ювілейних та 
колекційних монетах, можна зробити Україну популярною у туристичній 
індустрії світу, адже кожний турист спочатку дивиться на матеріали для 
колекціонування, а вже потім відвідує місцевість та інвестує у її розвиток. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЇ  
В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Ефективність туристичного бізнесу залежить від широти спектра 

виробництва туристичних послуг і якісного їх надання туристам (чи 
рекреантам), що значною мірою забезпечується функціонуванням 
підприємств сфери дозвілля. Актуальність дослідження цього питання 
зумовлена моти- вацією рекреантів і туристів, тобто бажання нових вражень, 
позитивних емоцій і гострих відчуттів, що притаманне кожній подорожі.     
Власне тому, для задоволення цих рекреаційно-туристичних потреб людей 
організовуються різні пізнавальні та культурно-розважальні заходи. Які саме, 
від чого вони залежать і на кого розраховані – ось аспекти проблеми, що 
потребує наукового дослідження.  

Так влаштована людська натура, що крім необхідності трудової та 
фізіологічної діяльності, має потребу вільного часу. Протягом вільного часу 
або ще так званого періоду рекреаційного часу (добового, тижневого, річного 
чи життєвого) задовольняються фізичні і духовні потреби туристів чи 
рекреантів способом надання культурних, розважальних чи спортивних 
послуг, що загалом називаємо анімацією. Підтримуємо думку С. 
Килимистого [4, с. 54] щодо виділення двох видів анімації: рекреаційної та 
туристичної, і тому відповідно вживаємо термін додаткові 
туристичні/анімаційні послуги.  

Рекреаційна анімація розрахована на рекреантів і передбачає комплекс 
культурно- розважальних програм у поєднанні із лікувально-оздоровчими у 
межах рекреаційно-туристичного закладу. Російські дослідники М.Гаранін і 
І. Булигіна використовують поняття "готельна анімація", що є значно 
вужчим. Цікавим є той факт, як зазначає В. Стафійчук [6, с. 79], що деякі 
закордонні курорти впроваджують дозвіллєво-розважальні програми, які 
пропагують здоровий спосіб життя і завдяки цьому надають послуги 
різновіковим категоріям рекреантів. Якщо, наприклад, стандартні послуги 
готелю охоплюють дитяче містечко чи дитячу кімнату, гральні автомати, 
волейбольний майданчик, пляж, басейн, танцювальний майданчик, 
спорткомплекс, то додатково вводяться прокат велосипедів, роликів, 
скутерів; тенісні корти; стрільба з лука та арбалета; баскетбольний 
майданчик; парк; дайвінг-центр; пневмотир; клубна пісня-гімн; ексклюзивні 
послуги – скалодром, пейнт-бол, ролердром, батут, комп’ютерний клуб, 
автодром, армрестлінг-клуб, мініаквапарк.  

Метою дослідження є виконання аналізу чинників, що впливають на 
формування додаткових туристичних і анімаційних послуг та визначення 



376 

можливостей впровадження у практику вітчизняної туристичної діяльності 
інноваційних анімаційних програм, застосовуючи досвід зарубіжних країн. 

У туристичному бізнесі, як відомо, розрізняють три складові 
туристичних послуг:  

1. Основні послуги – регламентуються договором (ваучером) і 
охоплюють не менше двох послуг (як правило, це транспортування, 
проживання і харчування). Бувають випадки, коли, крім означених послуг, 
рекреанти забезпечуються певним комплексом послуг, які вказані у 
заздалегідь придбаній путівці незалежно від їх уподобань. У науковій 
літературі така ситуація виражається поняттям "регламентована (планова) 
рекреація" – подорож і перебування за точним попередньо оголошеним 
регламентом [4, с. 39]. Основні послуги забезпечують підприємства 
розміщення туристів і транспорту, туроператори і туристичні агентства, 
курорти тощо.  

2. Додаткові послуги – надаються за окрему плату (екскурсії, культурно-
оглядові заходи, атракції (розваги) і визначають ту величину (в грошовому 
еквіваленті), яку залишає турист у місцях відвідування. За умови розвинутої 
інфраструктури частка від сфери розваг може становити до 50 % від 
загального обсягу доходів від туризму. Надання додаткових послуг 
забезпечують підприємства, що спеціалізуються на туризмі і є виробниками 
(наприклад, сувенірної та літературно-карто- графічної продукції, товарів для 
відпочинку, медикаментів тощо), а також підприємства сфери послуг 
(екскурсоводи, гіди, аніматори, журналісти, страхові компанії, кредитні 
інституції, пункти прокату туристичного спорядження, навчальні заклади з 
підготовки кадрів для туризму, інститути маркетингових досліджень, 
дипломатичні представництва, ТІЦ (туристичні інформаційні центри)).  

3. Супутні послуги забезпечуються підприємствами, які певною мірою є 
залежними від туризму. Сюди належать виробники спорттоварів, одягу (для 
відпочинку і туризму), фототоварів, косметичних засобів; підприємства 
громадського харчування, салони краси; підприємства, що надають торгові, 
інформаційні, тренерські, медичні та послуги зв’язку, також культурно-прос- 
вітницькі заклади. 

На основі означених вище теоретичних аспектів та на підставі власних 
спостережень організації анімаційної роботи в Угорщині, Польщі, Бєларусі, 
Сполучених Штатах Америки пропонуємо до вітчизняних додаткових 
туристичних послуг додати такі розважальні ноу-хау за окремими видами 
туризму: екологічний туризм – організація літніх натуралістичних дитячих 
таборів (за прикладом національного парку "Фертиракос" (Угорщина), що 
належить до світової спадщини ЮНЕСКО; культурно-пізнавальний туризм – 
екскурсії на цікаві промислові об’єкти, як наприклад, відвідання 
Гідроелектростанції чи участь у розважально-театральній програмі на 
спеціально обладнаному пароплаві озером чи річкою (наприклад, озеро 
Тейбл Рок, рекреаційна зона Бренсон, штат Арканзас, США). Щоправда, в 
Україні серед любителів екстремального туризму користуються 
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популярністю екскурсії на Хмельницьку АЕС чи в Чорнобильську зону 
відчуження; релігійний туризм – можлива організація на базі сакрального 
об’єкта (наприклад, Крехівського монастиря) театралізованого дійства 
"Страсті Христові" (за прикладом Кальварії Зебжидовської, Польща); 
дитячий туризм – організація у одному із заповідних масивів Карпатського 
біосферного заповідника (Чорногірському чи Мармароському) 
функціонування цілорічної резиденції Діда Мороза (за прикладом 
національного парку "Біловезька Пуща", Бєларусь [9]). 

На підставі викладеного матеріалу можна зробити такі висновки:  
використання запропонованого алгоритму дослідження попиту на 
впровадження нових анімаційних послуг, а також поетапне додавання нових 
видів розваг до вже відомого туристичного асортименту дасть змогу освоїти 
нові сегменти існуючого ринку; покращання розважальних послуг можливе 
сьогодні за рахунок удосконалення їх харак- теристик, розвитку зон 
обслуговування і впровадження сучасних технологій сфери розваг; у 
найближчому майбутньому зросте попит на навчання професії аніматора і на 
підготовку спеціалістів культурно-дозвіллєвої сфери на відповідних 
спеціальностях у вищих навчальних закладах. 
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ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
Екскурсія є важливим засобом вивчення історії рідного краю, залучення 

широких верств населення, насамперед, молоді до пізнання історико-
культурної спадщини, яку залишили нам попередні покоління.  

Сьогодні, коли немає обмежень у тематиці екскурсій, ідеологічного 
тиску, перед екскурсійною справою відкриваються нові горизонти. Із року в 
рік розширюється тематичний спектр екскурсій, оновлюється їх зміст, що 
сприяє правдивому висвітленню вітчизняної історії. Одна за одною зникають 
«білі плями» багатовікової історії українського народу. У поверненні 
народові його історичної національної пам'яті важливе місце належить 
екскурсійним маршрутам. Об'єктивне і всебічне вивчення історії, історико-
культурної спадщини мають стати основою організації екскурсійних послуг, 
особливо на сучасному етапі. Зацікавленість екскурсантів до вітчизняної 
історії, історико-культурної спадщини все більше зростає. Великою 
популярністю, насамперед серед молоді, користуються туристично-
екскурсійні маршрути «Козацькі Січі», «Фортеці й замки України», 
«Монастирі України», «Гетьманські столиці», «Коліївщина», «Національно-
визвольний рух» та ін. Великою популярністю користуються поїздки до 
давніх міст Білгорода-Дністровського, Києва та Чернігова, Львова і 
Кам’янця-Подільського, овіяних легендами Чигирина та Батурина. Цікавлять 
туристів тури шляхами становлення та розвитку Київської Русі, екскурсії за 
туристично- екскурсійними маршрутами мережі «Намисто Славутича» та 
«Золота підкова Львівщини».  

Ця робота неможлива без серйозної теоретичної і методичної основи. 
Тому сьогодні вкрай необхідно при підтримці держави відтворити у 
туристичній галузі структуру методичних екскурсійних служб, що стали б 
центрами цієї роботи у регіонах, а також регіональних методичних осередків 
для підвищення фахової майстерності екскурсоводів [1, с. 327].  

У екскурсійній діяльності принципи організації послуг можна 
розглядати, по-перше, стосовно підготовчого процесу туристичного 
підприємства чи організації, а можливо навіть іншого закладу, головна мета 
якого — підготовка фахівців, екскурсоводів для туристичної галузі; по-друге, 
щодо суб'єкта туризму в умовах мандрівки, освоєння особистістю іншої 
культури. Під принципами організації послуг в організації екскурсійних 
послуг слід розуміти конкретні рекомендації щодо досягнення цілей 
туристичної діяльності, що стосуються: - регулювання різноманітних і 
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змістових стосунків учасників екскурсійної діяльності, тому що за 
особливістю власного існування вони є суб'єктивними: визначають 
діяльність організаторів екскурсійних послуг і різноманітну діяльність 
суб'єктів туристичної діяльності; відображають внутрішню сутність і сенс 
їхньої діяльності; визначають соціальну і прикладну спрямованість 
організаційного процесу під час екскурсії та діяльність організаторів 
екскурсійних послуг; зумовлюють різні аспекти і особливості різноманітної 
діяльності суб'єктів туризму; визначають взаємозалежність всіх компонентів 
процесу організації послуг під час екскурсії взагалі, тощо; - з'ясування 
провідних тенденцій організації послуг засобами екскурсій; - розв'язання 
суперечностей процесу організації послуг та умов досягнення успіхів у 
екскурсійному процесі; - визначення змісту, методів і форм екскурсійної 
діяльності тощо [3, с.145]. 

Отже, принципи організації екскурсійних послуг — це найбільш 
загальні провідні положення, які визначають мету, ідеали, зміст, методику та 
організацію процесу надання послуг під час організації екскурсійних послуг. 
В основу екскурсійної діяльності покладено традиційні принципи науковості, 
правдивості, національності, зв'язок теорії із життям. Важливою умовою 
підвищення ефективності організації екскурсійних послуг для широких 
верств населення є творче застосування зазначених принципів. Принцип 
науковості – зміст екскурсії повинен викладатися у відповідності із даними 
науки.  

Успіх екскурсії залежить від того, наскільки зрозуміло подається 
матеріал, наскільки за своїм змістом він доступний для даної аудиторії. 
Переконливість екскурсійної діяльності забезпечується також відбором 
фактів і прикладів, посиланнями на авторитетні джерела, спогади учасників 
подій, демонстрацією фотографій, копій справжніх документів. Надзвичайно 
відповідальне завдання перед теорією та практикою екскурсійної діяльності у 
туризмі ставлять: державна програма розвитку туризму, міжнародні правові 
акти із регулювання туристичної діяльності, зокрема, кодекс туриста, хартія 
туризму, глобальний етичний кодекс туризму тощо. Вони визначають 
стратегічні завдання, основні напрями та шляхи розвитку екскурсійної 
діяльності у туризмі, що, у свою чергу, висуває методологічні, теоретичні, 
методичні та практичні завдання перед туристичною галуззю. Принципи 
організації екскурсійних послуг, що знаходяться у тісному взаємозв'язку, 
створюють цілісну єдність і становлять систему. Реалізація одного принципу 
пов'язана із реалізацією інших. Усі вони відображають сутність та основні 
особливості туристичної діяльності і, відповідно, дають фахівцю 
екскурсоводу сукупність конкретних методологічних, теоретичних, 
методичних рекомендацій щодо організації та проведення як мандрівки у 
різних її видах і формах, так і підготовки екскурсоводів для туристичної 
галузі. Основними характеристиками системи принципів організації 
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екскурсійних послуг, виходячи із сучасних тенденцій і потреб є: націленість 
на здійснення основної мети у сучасних умовах розвитку суспільства — 
формування всебічної і гармонійно розвиненої особистості — громадянина 
своєї держави із активною життєвою позицією та почуттям поваги до 
національної культури, історії свого народу;  національна спрямованість 
водночас із гармонійністю, комплексністю, конкретністю та послідовністю 
різних чинників у розвитку взаєморозуміння та взаємоповаги між народами;  
орієнтація на забезпечення поваги до інших культур та комунікації суб'єктів 
екскурсійної діяльності. Узагальнюючи сучасні методологічні та теоретичні 
підходи до обґрунтування системи принципів екскурсійної діяльності, які 
існують на сьогоднішній день у екскурсійній методиці, враховуючи 
закономірності організації екскурсійних послуг, можна обґрунтувати нову 
систему принципів екскурсійної діяльності; цілеспрямованої діяльності.     

Початком будь-якої діяльності, зокрема екскурсійної, є визначення мети.    
Відповідно до мети екскурсійна діяльність має бути спрямована на 
збагачення особистості моральними, етичними цінностями, поповнення та 
закріплення знань із історії, географії, культурології, краєзнавства, 
природознавства, топографії, рекреалогії, мистецтвознавства; принцип 
суб'єкт-суб'єктного аспекту взаємин в екскурсійній діяльності. Важливим в 
екскурсійній діяльності є активність та зацікавленість осіб щодо 
самовдосконалення, стимулювання активності суб'єктів у формуванні та 
постійному самовдосконаленні особистості. Визнання цього принципу 
означає наявність у процесі екскурсійної діяльності діалогічної взаємодії між 
екскурсантами та екскурсоводом, що забезпечує інтенсивність емоційних 
реакцій, перебудову власної поведінки із метою подолання дисонансу між 
фактичною моральною ситуацією та передбачуваними наслідками певних 
поведінкових актів [4, с. 167]. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ  
В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ 

 
Сучасні тенденції дизайну інтер’єру в еко-стилі перш за все стосуються 

використання екологічних матеріалів для оздоблення. Це натуральні камінь, 
дерево та рослини для його озеленення. Такий інтер’єр вже самою своєю 
суттю наближує людину до природи, сприяє зв’язку із прадавніми 
традиціями та позитивно впливає на її психоемоційний стан. Дійсно, фактура 
і текстура матеріалів, які дають приємність дотику, їх природні 
характеристики – тепло і прохолода, колір мають властивість створювати 
затишок навіть у інтер’єрі громадської будівлі. Проте це зовсім не значить, 
що такий інтер’єр не має виглядати сучасно.  

Сьогоднішніми тенденціями в дизайні інтер’єру в еко-стилі є інтеграція 
новітніх екологічних технологій, використання інноваційних ідей. Серед 
таких нововведень останнього часу є впровадження еко-новинок, наприклад 
таких як стабілізований декоративний мох.  
У своїх наукових роботах питаннями екологічних нововведень в сучасному 
інтер’єрі різний час займалися вітчизняні науковці: О. Бойчук, Г. Гурьєва,   
Ю. Ідак, К. Кондратьєва, О. Лисенко, А. Орлова, Б. Пришляк, В. Пузирний, 
А. Шатин тa iн.  

У іноземній практиці розгляданням питань пов’язаних з екологічною 
проблематикою займалися такі дослідники: Е. Брамс, П. Люкнер, Є. Сотсасс, 
У. Тишнер та ін.. Та все ж, незважаючи на те, що з теми екологізації 
інтер’єрного простору накопичено певний теоретичний і практичний 
світовий досвід, в Україні вирішення цієї проблеми перебуває на стадії 
впровадження [2, с. 46], особливо це стосується можливостей використання 
декоративного стабілізованого моху. 

Метою дослідження є висвітлення можливостей використання в дизайні 
інтер’єру в еко-стилі популярного сучасного тренду – стабілізованого 
декоративного моху.  

Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені наступні 
завдання: аналіз та доцільність використання моху, як матеріалу у інтер’єрі; 
унікальність стабілізованого декоративного моху; цільова аудиторія для 
моделювання моху в інтер’єрі. 

Питання озеленення інтер’єру цікавило людство з давнини, при цьому 
наслідувалися різні цілі – це і колекція рідкісних рослин, якими можна 
пишатися, і створення зеленого масиву, що психологічно заспокоює і 
розвантажує, збагачення киснем повітря в приміщенні, висадження розсади і 
вирощування як лікарських трав так і екзотичних плодів. В будь- якому 
випадку, незалежно від мети, «зелений» інтер’єр – це обов’язково 
задоволення естетичних потреб людини.  
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Останнім часом новітні технології дозволяють застосовувати для 
озеленення інтер’єру не лише листяні рослини та сукуленти, але й мох, в 
основному за рахунок його властивості протягом довгого періоду часу 
перебувати без зволоження та зберігати свіжий вигляд. Окрім того, у світі 
існує значна кількість видів мохів, а отже, для різного клімату можна 
підібрати свій мох, який зможе виконувати свою декоративну функцію в 
інтер’єрі. Для оздоблення інтер’єру дизайнери використовують 
стабілізований мох. Його особливості полягають у тому, що природній мох 
після обробки певними хімічними речовинами, здатен стати гіпоалергенним 
та набути певного кольору, залежно від побажань дизайнера і його клієнтів.  

Стабілізований декоративний мох не висихає та зберігає свій вигляд 
свіжим протягом довгого періоду часу, близько 10 років. Він захищений від 
комах через те, що всі поживні речовини були видалені під час обробки. 
Єдиною вимогою щодо догляду за цим матеріалом є необхідний відсоток 
вологості повітря в приміщенні – 50-55%. Порівнюючи стабілізований мох з 
природнім, можна відмітити низку беззаперечних переваг, котрі роблять його 
значно практичнішим, ніж його живий аналог. До цих переваг відноситься: 
зручність у догляді (не потребує професійного підходу та необхідності 
поливати); легко встановлюється; не потребує концентрацію світла чи 
сонячних променів; та найголовніше – повністю виключає можливість 
утворення грибкових інфекцій та поширення комах [3, c. 14]. 

 Практика використання декоративного моху показала, що такий мох, 
котрий попередньо був оброблений в декілька етапів прозорим лаком, має 
властивість не змінювати свого кольору навіть через роки. Унікальністю 
стабілізованого декоративного моху є можливість опинитися на альпійських 
пагорбах, вдихати свіже, прохолодне повітря, не виходячи із власної 
квартири чи офісу. Настільки просто й легко поєднувати унікальність і 
екологічність у декорі інтер’єру. Живий, оброблений за спеціальними 
технологіями декоративний мох дозволяє впустити природу у будівлю та 
освіжити інтер’єр.  

Особливістю використання декоративного моху є те, що він може бути 
використаний практично для всіх сегментів інтер’єру: у приватних будинках, 
для клієнтів, котрі відкриті для зміни своїх будівель в кращу сторону з 
екологічними та якісними матеріалами; для брендів та підприємств, для яких 
необхідно створити для себе атмосферу індивідуальності; для дизайнерів, 
архітекторів та флористів, котрі відкриті для впроваджень сміливі та 
інноваційні деталі у дизайн.  

Стабілізований декоративних мох завдяки своїм особливостям може 
бути використаний в декорі інтер’єру як у горизонтальних, так і 
вертикальних положенням. Серед фірм, які використовують мох в своїх 
технологіях можна виділити й українські компанії, такі як “Artis green” та 
“Moss Decor”. В їхні послуги входять еко-логотипи, стіни з моху, 
фітокартини, оформлення вітрин і вертикальне озеленення 
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Після проведеного аналізу можна зробити наступні висновки: по-перше, 
стабілізований декоративний мох являється інноваційним екологічним 
рішенням для оформлення інтер’єру. По-друге, особливості використання 
декоративного моху дають можливість всередині будівлі створити атмосферу 
гірської свіжості. По-третє, унікальні якості матеріалу сприяють легкості у 
встановленні, швидкості у догляді та стерильності у споживанні.  
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Розвиток туризму в Україні є одним із найбільш перспективних 
напрямків структурної перебудови економіки. Одним із популярних видів 
туризму на сьогоднішній день є екотуризм. 

Екологічний (зелений), сільський туризм - це вид туризму, суть якого 
полягає в активному проведенні людиною часу в природному середовищі не 
тільки з використанням її рекреаційного, пізнавального чи іншого 
потенціалу, але і з ціллю досягнення психологічного комфорту, збереження у 
свідомості позитивних настроїв, чого іноді так складно досягти і втримати в 
реальному житті. Цей період є найсприятливіший для організації 
рекреаційної діяльності людей і, відповідно, характеризується максимальною 
щільністю туристів-а також найбільш комфортними умовами для рекреації.  

Дослідження вітчизняних науковців у сфері «зеленого» туризму 
відображають сучасні тенденції екологізації різних сфер. Деякі аспекти та 
проблеми екотуризму висвітлені у працях відомих учених у галузях 
туризмознавства, економіки й географії, зокрема: Ю. Алексєєва, М. Кекушева 
В.П, Сергеева B.П., Степаницького В.Б та інших дослідників. Наприклад,  

М. Ханей, проводить оцінку екотуризму з точки зору економічного та 
культурного впливу на місцевих жителів, а також на екологічну систему 
дестинації. Потенціал екологічного туризму Р. Шарплей оцінив шляхом 
соціологічного опитування, за результатами якого розроблено ієрархію 
потреб, яким віддають перевагу при екологічному відпочинку. На думку  



384 

О. Дмитрук, екологічний туризм в Україні можна розвивати, створюючи 
у природо-господарських місцях спеціальні екотуристичні економічні зони, 
де діяльність місцевих жителів з реалізації відпочиваючим та туристам 
послуг з розміщення і харчування продуктами домашнього господарства 
мала б пільги і стимулювалася на всіх рівнях [1], [2]. 

Головним завданням, щодо  вітчизняного зеленого туризму  є   розвиток 
особливих соціальних акцентів, формування духовної цінності за рахунок 
реалізації основної й додаткових функцій «зеленого» туризму – рекреаційної, 
просвітницької, виховної, навчальної тощо як складових до оновлення 
загальної культури суспільства за екологічними пріоритетами. Екологічне 
забезпечення системи «зеленого» туризму є необхідною передумовою до 
реалізації туристичного продукту з одночасною природоохоронною 
мотивацією такого виду діяльності.  

На жаль, чимало подорожей по заповідниках і національних парках 
України, планованих як екотуристичні, має серйозні недоліки. Освітній 
аспект в українському екотуризмі розвинений слабко, частіше екскурсія або 
тур спрямовані тільки на демонстрацію визначних пам’яток, екзотичних 
“чудес” і “краси” природи, а не на розуміння екологічних проблем та активне 
їхнє вирішення. Загалом, абсолютно позитивних прикладів розвитку 
екотуризму в Україні не так уже й багато. Швидше за все, можна говорити 
про успішну реалізацію тих або інших конкретних принципів екотуризму. 

 Потенціал до розвитку «зеленого» туризму в Україні та вихід його на 
новий підприємницький рівень із важливими соціальними пріоритетами, 
зокрема екологічними, є значним, що відображають такі параметри, як:   

- географічна зональність та природно-кліматичні умови - можливості 
урізноманітнення вітчизняного ландшафтного туризму-гірського, 
передгірського, рівнинного тощо;    

- різноманітні природні ресурси-геологічні, гідрологічні, біологічні 
дозволяють не лише формувати туристичні комплекси, але виводити їх на 
новий рівень природокористування та пропозиції екологічного продукту;  

 -  значне біорізноманіття - багатий рослинний та тваринний світ 
створює передумови для екологічної рекреації територій. 

Сьогодні в Україні необхідним елементом соціального вдосконалення 
системи туризму, зокрема «зеленого», слід вважати його на основі особливих 
складових-національних та патріотичних в складі загальноєвропейських та 
світових культурних цінностей. Йдеться про розвиток різних видів 
внутрішнього туризму, особливого його супроводу за рахунок готельного і 
ресторанного сервісу в українському стилі-архітектурі, інтер’єрі, кухні тощо. 
Адже, саме зелений туризм дає можливості вдосконалення екологічних 
підходів за рахунок збалансованого ресурсозабезпечення, 
ресурсовикористання та ресурсовідтворення  на основі принципів 
рекреаційного природокористування в межах державних та регіональних 
екологічних стратегій, програм. 
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Отже, ефективність екологічного туризму найвища на місцевому і 
регіональному рівнях. Тому природоохоронні території можуть стати 
джерелом робочих місць і доходів у місцеву економіку. Тільки з 
усвідомленням того, що екотуризм є важливим компонентом сталого 
розвитку природоохоронних територій, можна подолати проблеми та 
перешкоди на шляху розвитку екологічного туризму. 

Діяльність з розвитку екологічного туризму у державі потрібно 
спрямовувати в русло підвищення ролі ресурсного потенціалу регіонів у 
формуванні високоефективного туристичного комплексу, зокрема шляхом 
посилення використання об’єктів ПЗФ 

Екотуризм в Україні має розвиватися в руслі сучасних світових підходів 
і концепцій, особливості яких полягають у тому, що такий вид туризму не 
тільки задовольняє бажання спілкуватися з природою, а й нарощує потенціал 
туризму на охорону природи, соціально-економічний розвиток, еколого-
освітню діяльність, сприяє створенню нових робочих місць, залученню 
місцевого населення та підвищенню загального культурного рівня 
суспільства. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛІНІНГ В ГОТЕЛЯХ 

 
Одним з інноваційних напрямів у галузі професійного прибирання в 

готелях є зелений клінінг. Екологічний клінінг (або екоклінінг) – це комплекс 
заходів із виявлення прихованих загроз, здатних впливати на стан здоров'я 
людини, викликаючи тим самим різноманітні захворювання, і комплекс 
заходів із організації усунення цих загроз. Іншими словами екоклінінг можна 
охарактеризувати як якісне багатоступеневе екологічне прибирання. Сюди 
входить використання засобів для чищення на основі натуральних 
компонентів, зниження водоспоживання і кількості використаних хімзасобів 
за рахунок застосування методів попередньої підготовки матеріалів [1]. 

У готелях зупиняється безліч людей з найрізноманітнішими смаками і 
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звичками, але в одному вони схожі: всі піклуються про своє здоров’я. Тому 
екологічний клінінг у готелях в наш час є перспективним напрямом розвитку 
завдяки нешкідливості для відвідувачів.  

На сьогоднішній день екологічні напрями у прибиранні пропонують, як 
правило, іноземні клінінгові компанії. Це не тільки турбота про екологічний 
стан планети, але й частина іміджу зарубіжних клінінгових компаній. В 
Європі клінінгова компанія, яка в результаті своєї діяльності завдає шкоди 
навколишньому середовищу, засуджується громадськістю і, як результат, не 
може бути успішною. Часто для участі в тендерах необхідний спеціальний 
документ - екологічний сертифікат ISO 14001, який є основним критерієм 
рівня клінінгової компанії. 

Принцип роботи екологічних очисників засновані не на видаленні 
забруднень за допомогою їх розчинення або вступу в хімічну реакцію, а на 
відділення бруду від поверхні за допомогою водної основи та органічних 
сполук. Однією з новинок в даному напрямку є миючі пробіотики - 
очисники, до складу яких входять миючі компоненти й корисні бактерії, що 
борються не тільки з забрудненнями, але і з шкідливими мікроорганізмами і 
бактеріями.   

Екологічне прибирання абсолютно нешкідливе для маленьких дітей, а 
також для тварин та людей, що мають підвищену чутливість організму до 
різних речовин.  

До екоклінінгу відносять:  
• очищення повітря в приміщенні;  
• обладнання для миття підлоги з дозуючою системою; 
• парове очищення меблів та підлогових покриттів; 
• парове очищення гардин і жалюзі. 
Використовувати меншу кількість хімзасобів і води дозволяють 

властивості серветок з мікрофібри, а також - застосовувати розчини замість 
концентратів, що є важливим аспектом у програмі зеленого клінінгу. 
Останнім часом досить широкий розвиток отримали пароочищувачі, які є 
найбільш поширеними пристроями для прибирання за програмою зеленого 
клінінгу. Технології, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на 
навколишнє середовище, пов'язані також з проблемою споживання 
електроенергії та води. На даний момент одним з напрямків зеленого 
клінінгу є зниження споживаної пристроями енергії. Для цього створюється 
ефективне обладнання зі зниженою потужністю, розробляються хімзасоби, 
які утворюють невелику кількість піни, що дозволяє використовувати меншу 
кількість води, встановлюються інтелектуальні системи, контролюючі 
вихідну потужність у відповідності з поточним завданням. 

Японські вчені винайшли метод очищення стін і вікон без участі 
людини. Метод заснований на хімічних реакціях, що відбуваються всередині 
покриття стіни, - під впливом сонячного світла бруд органічного 
походження, окислюючись, розпадається на воду і вуглекислий газ, що 
залишають вікна і стіни чистими.  
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В країнах Європи, де рівень екологічної культури дуже високий, послуги 
екоклінінгу є обов’язковою щоденною виробничою необхідністю [2]. 
Безумовно, екологічна миюча продукція коштує дорожче, проте, її 
використання не викликає алергій у співробітників готелю та гостей, вона 
повністю безпечна для навколишнього середовища та людей. Готелі не 
лишаються осторонь і намагаються все більше відповідати поняттю 
«екоготель» [3]. 

 У CША і Європі прийнято присвоювати знак якості – cвоєрідну 
екологічну нагороду підприємствам, які бережливо ставляться до 
навколишнього середовища. Його можна отримати тільки після процедури 
сертифікації, під час якої готель повинен довести свою відповідність заданим 
критеріям. Наприклад, готельна мережа «Choice» у Скандинавії пройшла 
екологічну сертифікацію. В проекті прийняли участь більше 9000 
співробітників скандинавської мережі, що складається з 160 готелів, які 
знаходяться у Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії і Литві. А це означає, що 
мережа працює над зменшенням використання води і електроенергії, а також 
обсягів сміття і викидів хімікатів. Проект було розпочато ще в 2003 році. З 
тих пір 160 готелів скоротили енергоспоживання на 20%, а з 2007 року 
«Choice» купує тільки електрику, що здобута з відновлювальних джерел. 
Також мережа сервірує в своїх готелях сніданки, зроблені тільки з екологічно 
чистих продуктів, і розвиває партнерство з Фондом захисту тропічних лісів. 
Частка екоготелів в країнах Західної Європи та США відносно невелика і 
рідко перевищує 20% від загальної кількості готелів. В Україні їх 8-10%. 
Наприклад, готель "Maison Blanche" (Мезон Бланш), екоготель "ШишкіNN" - 
Київська область, «Хутір Тихий» -  Чернівецька область. Найбільше 
екоготелів у Західній Україні, Криму, Черкаській і Полтавській областях. 

Впровадження новітніх клінінгових технологій є актуальним в 
сучасному світі для будь-якого готелю, який спроможний конкурувати з 
іншими підприємствами готельного господарства та забезпечувати високий 
рівень обслуговування гостям. Поки екоклінінг розвивається в нашій країні 
не дуже активно, але західний досвід показує, що з часом екологічні 
технології прибирання будуть впроваджуватися все ширше і ширше. 
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УТИЛІЗАЦІЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ – СУЧАСНІ І ТРАДИЦІЙНІ 
МЕТОДИ 

 
Проблема утилізації та переробки харчових актуальна для більшості 

країн світу, у тому числі і для України. Харчові відходи – це біологічне 
сміття і, по суті, не приносить збитку довкіллю, але у великій кількості воно є 
серйозним розсадником інфекцій, шкідливих мікроорганізмів, причиною 
хвороб і епідемій. Ось чому вчені постійно працюють над розробкою нових 
методів його переробки та розширенням можливого спектру використання 
перероблених відходів. Щоб обрати найдоцільніший спосіб утилізації 
харчових відходів розглянемо більш детально традиційні і новаторські 
методи. 

В першу чергу зазначимо, що згідно з українським законодавством 
(Закон №187/98-ВР «Про відходи»), відходами є будь-які речовини, 
матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, 
від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення, а 
утилізація відходів - це їх використання  в якості  вторинних матеріальних чи 
енергетичних ресурсів. [1] Отже, коли ми говоримо про утилізацію відходів, 
маємо на увазі їх переробку для певних цілей, які не лише принесуть користь 
суспільству, а й не шкодитимуть довкіллю. На жаль, більшість традиційних 
методів утилізації відходів не задовольняють цих вимог. 

Захоронення харчових відходів – це розміщення їх у спеціально 
відведені місця чи на об’єктах таким чином, щоб  довгостроковий шкідливий 
вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не 
перевищував установлених нормативів.[1] Це один із застарілих методів,  
його використання може призвести до різноманітних захворювань людей і 
тварин, оскільки величезні маси сміття швидко гниють і закисають, стаючи 
розсадником хвороботворних мікроорганізмів, а також забрудником 
навколишнього середовища. 

Ще одним традиційним, але так само застарілим є метод спалювання 
відходів в печах-крематоріях. Спалювання має ряд переваг, адже так можна 
досить швидко і ефективно позбутися від великої кількості відходів, до того 
ж спалювання органіки дозволяє знищити хвороботворні мікроорганізми і не 
несе за собою великої шкоди довкіллю. Проте при неправильно проведеному 
процесі спалювання відходів можна, без перебільшень, викликати екологічну 
катастрофу. Печі для спалювання найчастіше розміщують на 
м’ясокомбінатах і тваринних фермах. 

Метод компостування не можна назвати новаторським, його 
використовували ще в минулому столітті, проте сучасні спеціалісти 
вдосконалили його і тому він є одним із найбільш використовуваних сьогодні 
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у світі. У спеціальних герметичних  котлованах, де відходи розкладаються, 
процес пришвидшують підігріванням котлованів, в результаті чого  
отримують добрива та цінний біогаз (метан). 

На прикладі Англії можемо розглянути один із найновіших методів 
переробки харчових відходів – перетворення їх в енергію з допомогою 
анаеробних мікроорганізмів. У процесі природної переробки залишків їжі 
бактеріями виділяється біогаз та виходить натуральне добриво. З 1 т сміття 
виробляється 200 кВТ енергії. В Україні цей спосіб теж не новина. Мікробну 
технологію швидкого зброджування змішаних харчових відходів було 
запропоновано Інститутом мікробіології і Вірусології НАН України, а у 2003 
році промислова біотехнологія переробки відходів навіть була впроваджена 
на українській антарктичній станції «Академік Вернадський».  Там була 
введена невелика лінія з виробництва мікробного препарату. Незважаючи на 
масу переваг, таких як можливість отримувати одночасно газоподібні, рідкі і 
тверді види екологічного палива (в т.ч. водню) і ряд проведених дослідів 
спосіб досі не набув поширення через високу вартість дослідження і 
впровадження його в промислових умовах. 

Українським вченим належить ще ряд новаторських технологій в галузі 
переробки органічних відходів. Українська академія наук, для прикладу, 
представила проект утилізації відходів на місці звалищ, відбираючи спочатку 
неорганічні відходи, а  решту збагачуючи торфом або тирсою і брикетуючи, 
так можна отримувати запаси енергії за відсутності електрики. Ще одна 
розробка цієї ж академії, на чолі з академіком Валерієм Остапенком, 
претендує на революцію в галузі екологічних технологій переробки відходів і 
базується на використанні енергії сонячних фотонів. Відкриття дає 
можливість для нових методів синтезу органіки, отримуючи газ, створюючи 
фундамент для розвитку екологічно чистої водневої енергетики. Обидва 
методи, як і попередній, поки що недопрацьовані і не впроваджені через 
високу затратність. 

Підсумовуючи вище сказане можемо зробити висновок, що наразі 
розроблено багато новітніх, екологічних, практичних методів для переробки 
харчових відходів. Світова практика показує, що органічне сміття може не 
лише не шкодити довкіллю, а й приносити неабияку користь, слугуючи 
добривом або енергетичним паливом. В Україні, на жаль, досі 
використовуються традиційні методи утилізації відходів, а новаторські 
технології ще не набули значного поширення, в першу чергу це пов’язано з 
високою вартістю їх впровадження. Проте, обираючи мікробіологічний, 
наприклад, чи компостний методи, можна очікувати, що всі витрати згодом 
повернуться і навіть будуть економічно вигіднішими за захоронення чи 
спалювання харчових відходів. 
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ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
Туризм – явище, що увійшло у повсякденне життя майже третини 

населення планети. Більше того, на початку XXI ст. туризм за обсягами 
доходу справедливо посів третє місце серед провідних галузей світової 
економіки. Про його пріоритетність свідчать досить значні доходи від 
туризму, що складають 9 відсотків світового ВВП і 30 відсотків міжнародної 
торгівлі послугами, щорічне зростання світових туристичних потоків на       
4–5%. На сьогоднішній день туризм вважається одним із перспективних 
напрямків соціально – економічного розвитку країни, регіонів, міст. Адже 
туристичне господарство генерує 11 % валового продукту в світі, а 
туристична індустрія – 4,2 %. [2] 

Туристичний ринок – це сфера задоволення потреб населення в 
послугах, пов'язаних із відпочинком та змістовним проведенням дозвілля в 
подорожі.[1] 

В основі виокремлення туристичного ринку лежить специфіка 
туристичної послуги. Туристична послуга має такі ознаки, як невідчутність, 
нерозривність процесу виробництва та споживання, неможливість 
накопичення та неоднорідність якості. Туристичною послугою може 
вважатися тільки комплекс послуг з задоволення різноманітних потреб 
туриста: у відпочинку, харчуванні, переміщенні та інших, які сприяють 
забезпеченню мети подорожі. Туристичні послуги призначені для 
споживання подорожуючою частиною населення, в процесі якого 
доповнюються туристичними товарами спеціального та загального 
призначення. До них входять: сувеніри, поліграфічна продукція 
інформаційно – довідникового характеру (картосхеми та плани, буклети, 
листівки, довідники, т. ін.), туристське спорядження та товари для 
відпочинку, тощо.[4,5] 



391 

При написанні статті ми досліджували туристичний ринок міста 
Вінниці. Туризм стрімко розвивається. Про це свідчать економічні показники 
та кількість гостей, які мають бажання подивитися на визначні місця міста. 
Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області, 
суб’єктами туристичної діяльності у Вінницькій області в 2016 році було 
обслуговано 20744 особи (без екскурсантів). Туристів – громадян України, 
подорожуючих в межах території України – 6191 (внутрішніх туристів) 
особа. Туристів – громадян України, подорожуючих за кордоном  – 14553 
(виїзних туристів) особи. 

Місто Вінниця має гарні туристичні перспективи на майбутнє. Кількість 
туристів, які відвідують обласний центр зростає. Туристична галузь міста 
розвивається досить динамічно. Про це, в тому числі, свідчать економічні 
показники туристичних агенцій, прибутки яких порівняно з минулим роком 
зросли майже вдвічі. Збільшується кількість відвідувачів міських музеїв. 
Цього року їх побільшало на понад чотири тисячі, порівно із аналогічним 
періодом минулого. А вінницькі готелі прийняли на 3 тисячі гостей більше 
ніж минулого року. 

У Вінниці розробляють аудіогіди, які в майбутньому створять 
можливість самостійно, без екскурсоводів, за допомогою мобільних 
пристроїв здійснити захоплюючу пішохідну екскурсію містом. Тими місцями 
де не їздять ні громадський, ні інший спеціалізований екскурсійний 
транспорт. Впродовж екскурсії можна дізнатись про найвидатніші об’єкти 
міста, події, легенди. Розповідь супроводжується приємною музикою, 
рекомендаціями щодо відвідання найцікавіших музеїв та закладів міста. 
Такий вид екскурсії є доступним та дуже зручним, адже під час екскурсії 
турист сам обирає коли натиснути паузу, для того щоб зробити фотографію, 
зайти в музей чи просто відпочити у затишній кав’ярні. Прогулянка з 
аудіогідом може тривати кілька годин, а може й цілий день, як буде 
зручніше, і оплата при цьому не зростатиме. 

На туристичному ринку найбільшу популярність отримали вінницькі 
туристичні програми за участю таких об’єктів: «Мури», музею-садиби 
М.Пирогова, всіх філій Краєзнавчого музею, музею М.Коцюбинського, 
екскурсійного трамваю «Везунчик», ігрового центру «Roshen» та 
світломузичного фонтану, а також об’єктів сфери розваг (аквапарк, льодові 
катки, скейт-парк). Для популяризації туризму серед вінничан було 
організовано соціальні екскурсійні програми для вінницьких першокласників 
у екскурсійному трамваї «Везунчик». Ефективно працює базова 
муніципальна компанія туристичної галузі міста – комунальне підприємство 
«Подільський туристично-інформаційний центр». Активно впроваджується 
система супроводу туристів у місті Вінниці, забезпечення їх комфорту. [3] 

Одним із найвідоміших туристичних об’єктів міста став світломузичний 
фонтан. Саме він та набережна «Roshen» визнані переможцями у 
Всеукраїнському конкурсі на кращі інженерні споруди. 
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Нині уявлення про місто сучасні туристи складають задовго до того, як 
вирушають в подорож. Вони роблять це в тому числі завдяки мережі 
Інтернет, соціальним мережам, де Вінниця широко представлена. При виборі 
місця подорожі велику роль відіграють коментарі людей, які вже побували у 
тому чи іншому місті. Досвід показує, що найчастіше вони діляться 
враженнями про сервіс. 

На нашу думку, Вінниця стає все привабливішою для туристів, і їх 
кількість постійно зростає. У місті є чимало цікавих атракцій, які викликають 
в людей позитивні враження, цими враженнями вони діляться з іншими, в 
тому числі й в соціальних мережах, радять приїздити в місто і повертаються 
сюди самі. Ми бачимо, що на кожні вихідні до Вінниці приїздить багато 
екскурсійних груп з усіх куточків України. Щоб збільшити кількість 
туристів, потрібно підвищувати якість сервісу. Це колективна робота, цим 
повинні займатися в тому числі люди, які опікуються сервісом в місті. Якщо 
збільшуватиметься потік туристів, розвиватиметься бізнес, зростатимуть 
доходи, заклади отримають ресурси на модернізацію та власний розвиток, 
їхні керівники зможуть підвищити заробітну плату своїм працівникам. Тому 
у всіх закладах має бути чистота та порядок, а працівники мають бути 
ввічливими та професійними. 
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АНАНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Туризм – це дивовижний феномен життя людства XXI століття. Сучасна 

індустрія туризму - одна з найприбутковіших та найперспективніших щодо 
темпів зростання галузей світового господарства. Туристичний бізнес 
України є невід’ємною складовою світового туристичного ринку. 
Стратегічною метою туризму в Україні є створення унікального 
туристичного продукту, який буде конкуренто спроможним на світовому 
ринку, адже туристичний продукт   -   попередньо   розроблений   комплекс 
туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що  
реалізується або пропонується для реалізації за визначеною  ціною, до складу 
якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні 
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послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги  з організації 
відвідувань об'єктів культури,  відпочинку та розваг, реалізації сувенірної 
продукції тощо) [1] 

Україна має всі об’єктивні передумови для інтенсивного розвитку, як 
внутрішнього, так і в’їзного та виїзного туризму. Маючи вигідне 
геополітичне розміщення, наша країна володіє багатим туристично-
рекреаційним потенціалом, цінними природними та історико-культурними 
ресурсами, які привертають увагу вітчизняних та іноземних туристів. На 
жаль, туристичний потенціал України на сьогодні розкрито не повною 
мірою, про що свідчить 1,5 -2,5 % частка туристичної галузі у структурі ВВП 
країни [2, с.15]. Водночас подальший розвиток туристичної сфери 
гальмується. Важливими факторами, що затримують розвиток туризму є 
непроста соціально-економічна ситуація в нашій країні, політична 
дестабілізація, складності митного контролю та недосконала правова 
забезпеченість галузі. 

Аналіз туристичного ринку є доцільне розпочати з динаміки основних 
показників ринку туристичних послуг. Одним із таких показників є 
туристичні потоки. Кількість іноземних громадян, що відвідали Україну, 
мала тенденцію до зменшення. У 2015 році, порівняно з 2013 цей показник 
зменшився на 12242,9 тис. осіб (або на 49,62%). Не досить стрімкою, але все 
ж таки позитивною динамікою є зменшення кількості громадян України, які 
виїжджали за кордон. У 2015 році, порівняно з 2013 роком,  цей показник 
зменшився на 619,7 тис. осіб (або на 2,6%). Порівняльну динаміку основних 
показників ринку туристичних послуг надано на рисунку 1.  

 

 
Рис 1. Динаміка основних показників ринку туристичних послуг [3] 
Виїзд громадян України за кордон здійснюється з метою службової 

поїздки, організованого туризму  та приватної поїздки. Найбільшу  перевагу  
туристи надають приватним поїздкам, тобто неорганізованому туризму. 
Більшість громадян України обирає відпочинок закордоном. Це свідчить про 
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те, що рівень сервісу на українських курортах значно нижчий, аніж сервіс в 
таких державах як Туреччина або Єгипет. Для покращення цієї тенденції, 
туристичним фірмам необхідно привернути увагу потенційних клієнтів. Це 
можна досягти за рахунок розробки нових маршрутів, розвитку готельної 
інфраструктури, підвищення рівня обслуговування туристів та розширення 
комунікацій рекламних компаній. Свій могутній вплив на маркетинг туризму 
і подорожей здійснює Інтернет. Саме тому, на сьогодні, найбільш 
ефективними є рекламні повідомлення через електронні медіа – носії. 

Сучасний розвиток туристичного бізнесу в Україні характеризується 
переважною орієнтацією на виїзд. Переважна частка діючих туристичних 
фірм в нашій країні займаються відправленням співвітчизників за рубіж, в 
той час, як невелика їх доля припадає на залучення іноземних громадян в 
Україну. На даний невелика кількість фірм, що діють на національному 
туристичному ринку займається  тур операторською діяльністю в 
класичному розумінні цього слова. Інша частина постає як посередники 
закордонних операторів, додаючи до їх туристичного продукту частину 
власних послуг. Саме тому, капітал від туристичного бізнесу спливає за 
рубіж.  

Ще одним важливим аспектом розвитку сучасного стану туризму є 
вдосконалення механізмів державної туристичної політики. Туризм впливає 
на економічний розвиток не лише на національному рівні, а й зумовлює 
зміни в розвитку певного регіону (області) країни, видозмінюючи їх 
інфраструктуру, споживчий ринок, інші галузі підприємницької діяльності, 
навіть сьогодні - в умовах світової фінансової кризи. Туризм є однією з 
найбільших і динамічних галузей економіки. На основі досвіду іноземних 
країн, можна зробити висновок, що динамічний розвиток туристичної сфери 
напряму залежить від сприйняття державою важливості туризму та 
використовуваних важелів державної підтримки, що першочерговою, а вже 
потім – підтримка приватного сектора. Сприяння розвитку туристичного 
бізнесу  повинно здійснюватися з урахуванням його місця в економіці країни.  

Туристичний бізнес є надзвичайно прибутковим, але за умови 
грамотного планування та ефективної реалізації проектів. Для того, щоб 
активно розвивати туристичний бізнес, необхідно забезпечити туристам 
зручні та безпечні умови проїзду; сприяти оформленню віз; провести 
будівництво та роботи малих мотелів та готелів сімейного типу, які також 
можуть стати джерелом валютних надходжень [4].  

Таким чином, туризм в Україні ж однією з важливих та перспективних 
напрямків бізнесу, що може принести значний прибуток в економіку 
держави. Розвиток цієї пріоритетної галузі виведе нашу країну та новий 
рівень розвитку, що у свою чергу збільшить прибутковість у таких суміжних 
секторах економіки, як транспорт, торгівля, будівництво, зв'язок, сільське 
господарство і позитивно вплине на структурну економіку країни.  

Позитивний туристичний імідж можна сформувати, лише шляхом 
покращення загального іміджу країни. Необхідність пошуку раціональних 
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шляхів активізації використання потенціалу рекреаційно-туристичного 
комплексу диктується також перспективами відчутних економічних 
результатів і соціальних наслідків розвитку цього сектора української 
економіки, що може і повинен стати реальним способом її оздоровлення, 
найважливішим засобом культурного і духовного відродження народу 
України, відтворення її трудового потенціалу. Прискорити розвиток цього 
напрямку туристичної діяльності в Україні дозволить розробка мережі 
цікавих туристичних маршрутів міжнародного значення на території нашої 
країни з урахуванням потреб і інтересів приїжджаючих гостей, потенціалу 
туристичних ресурсів із подальшим наданням комерційних пропозицій 
іноземним туристичним фірмам для їх використання; забезпечення випуску 
якісної рекламно-інформаційної продукції іноземними мовами, яка висвітлює 
туристичні можливості, історію, культуру України для розповсюдження 
серед іноземних туристів і зарубіжної громадськості. 
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Сьогодні в Україні проблеми соціально-економічних трансформацій, що 

відбуваються в аграрному секторі економіки, зумовлюють пошук нових 
нетрадиційних організаційно-правових форм зайнятості населення, 
спрямованих на забезпечення економічного зростання 
сільськогосподарського сектора та зменшення обсягів як відкритого, так і 
прихованого безробіття серед сільського населення. Одним із пріоритетних 
шляхів розвитку села є активізація сільського населення до діяльності у 
невиробничій сфері сільського зеленого туризму. Проте ринок сільського 
зеленого туризму в Україні й досі перебуває на стадії становлення, а кількість 
господарів, які працюють на цьому ринку і вже мають досвід обслуговування 
туристів, відносно незначна. 
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Дослідженням проблем розвитку зеленого туризму та функціонування 
особистого сільського господарства займалися В. Васильєв, П. Горішевський, 
Л. Гут, Ю. Зінько, В. Кафарський, В. Косенко, М. Костриця, Н. Кудла ,           
О. Лендєл, В. Липчук, Н. Липчук, О. Моран, М. Рутинський, М. Товт,           
В. Котлінський, Я. Маєвський, С. Медлік, Я. Сікора та інші.  

Зайнятість населення виступає одним з головних індикаторів 
трансформаційних процесів в економіці України. Характерною особливістю 
сільського ринку праці на нинішньому етапі здійснення аграрної реформи є 
збереження тривалої негативної тенденції зростання обсягів як відкритого, 
так і прихованого безробіття серед сільського населення. Криза в останній 
період призвела до різкого скорочення попиту на робочу силу як 
безпосередньо в сільській місцевості, так і за її межами [3]. 

Останніми роками на селі спостерігаються негативні тенденції у 
використанні трудового потенціалу. Участь населення у суспільному 
виробництві та особистому підсобному господарстві супроводжується 
низьким рівнем продуктивності праці. У сільськогосподарському 
виробництві України зайнято 4,9 млн. чол., або 24,4% від загальної 
чисельності, що значно більше, ніж у розвинутих країнах світу, а 
продуктивність праці у 5-7 разів нижча. В галузях сільської соціальної 
інфраструктури працює 840 тис. чол. Масовим явищем в Україні стала праця 
на присадибних та садово-городних ділянках, в якій беруть участь, за 
оцінками фахівців, понад 80 відсотків всіх сімей. 

Тому в умовах удосконалення ринкових відносин в Україні одним із 
актуальних напрямів розвитку сільського господарства може стати сільський 
зелений туризм, який є однією із форм самозайнятості та вирішення 
проблеми безробіття на селі. 

Зелений туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного 
збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку багатьох галузей 
економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство 
тощо). Для розвитку сільського зеленого туризму українське село має 
надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній 
побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також лікувально-
рекреаційні ресурси. Наші села багаті індивідуальним житловим фондом та 
добрими і працьовитими людьми. 

Водночас гострою проблемоюбагатьох сіл є зростаючий надлишок 
робочої сили. Враховуючи відсутність капіталовкладень на створення нових 
робочих місць у сільській місцевості України, на загальнодержавному рівні 
більше уваги варто приділяти тим галузям, які не потребують для свого 
розвитку великих коштів. До таких галузей і належить сільський зелений 
туризм. 

Сільський відпочинок в Україні за рахунок збереження етнографічної 
самобутності повинен набути національного значення, тому що: 

- по-перше, він дає поштовх для відродження й розвитку 
традиційної культури: народної архітектури, мистецтва, промислів 
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- усього, що складає місцевий колорит, і що, поряд із природно-
рекреаційними чинниками, є не менш привабливим для 
відпочиваючих; 

- по-друге, через сільський відпочинок мешканці урбанізованих 
територій мають можливість пізнати справжні українські традиції; 

- по-третє, етнокультура села репрезентує Україну світові й 
приваблює також іноземних туристів [5]. 

Як передумову успішного розвитку відпочинку в сільських 
етнографічних районах треба розглядати формування ідеології відродження й 
розвитку всього спектру традиційної культури, починаючи від форм 
господарських занять до надбань духовної сфери, що діятимуть як 
сприятливі чинники для індивідуального відпочинку в етнографічних 
районах України [6]. 

Великою проблемою розвитку сільського зеленого туризму є 
недостатній рівень розвитку комунікацій та соціально-технічної 
інфраструктури у багатьох центрах сільського зеленого туризму: 
незадовільний стан локальних доріг; відсутність централізованого 
теплопостачання та водопостачання наявність соціально-побутових об’єктів 
у сільській місцевості тощо.  

Для нормального функціонування та розвитку сфери сільського зеленого 
туризму на територіях необхідне створення певної інфраструктури, що має 
включати: 
- приміщення для розміщення туристів, яким у більшості випадків 
виступає сільський будинок. До цього варто додати господарчий двір або 
ферму, до якої виявляють інтерес туристи, а особливо діти (догляд за 
тваринами і птахами, збирання овочів та фруктів тощо). Тут увага 
спрямована на збереження народного побуту й архітектури. 

- інженерну інфраструктуру (освітлення, опалення, телефонізація, шляхи, 
водопостачання, лижні траси, підйомники, пляжі тощо). Без цього 
неможливо нормальне споживання туристичного продукту сільського 
зеленого туризму; 

- виробничу інфраструктуру, орієнтовану на народні ремесла та 
виробництво на їхній основі характерних для даного регіону сувенірів на 
сільську тематику; приготування місцевими кухарями, з можливою участю 
туристів, місцевих блюд; 

- участь туристів в різних видах сільськогосподарської діяльності; 
Крім того, на нашу думку, доцільно в регіонах, зацікавлених в розвитку 

сільського зеленого туризму розробити місцеві (регіональні) програми 
розвитку та підтримки сільського зеленого туризму, які слугували б 
орієнтиром цієї діяльності та демонстрували партнерські відносини влади та 
сільських господарів. 

Але туризм не слід вважати панацеєю . Його роль у розвитку сільської 
місцевості України та зайнятості сільського населення досить важлива, але 
не головна. Національна економіка не вичерпала можливостей розвитку 
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традиційних форм господарського освоєння простору. Тому лише 
оптимальне поєднання промислових, сільськогосподарських і рекреаційно-
туристичних технологій взаємодії суспільства і природи дозволить вивести 
деякі регіони з глибокої соціально-економічної кризи і надасть їм імпульсу 
для сталого розвитку. 

Отже, провівши аналіз сучасного стану розвитку сільського зеленого 
туризму, можна зробити висновок про те, що сільський зелений туризм 
можна розглядати як невід’ємну складову частину комплексного соціально-
економічного розвитку села та як один із засобів вирішення багатьох 
проблем сільського населення, а особливо проблем зайнятості. 

Сьогодні в Україні формується розуміння сільського зеленого туризму 
як специфічної форми відпочинку на селі з можливістю ефективного 
використання природного, матеріального і культурного потенціалу регіонів. 
Законодавче врегулювання взаємовідносин у сфері сільського туризму та 
його популяризація сприятиме подальшому розвитку ринку туристичних 
послуг і дозволить зробити сільський зелений туризм більш привабливим, та 
вирішить питання працевлаштування на селі, створить можливості для 
самореалізації. 
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Етностиль в дизайні одягу, інтер’єру і навіть у ландшафтному дизайні 
став нині надзвичайно популярним. У такій мірі, що є усі підставі говорити 
про етнодизайн як одну з найпотужніших тенденцій стильового вирішення 
оточуючого середовища, що активно впливає і на стиль життя. Етнодизайн 
стрімко і в той же час непомітно увійшов у буття народів світу, завоював 
його без жодного пострілу і посів у ньому міцні позиції. 

Вченими відмічається, що впродовж віків етнічний дизайн України 
формувався у двох основних формах: як домашні ремесла та як організовані 
виробництва – промисли, пов’язані з ринком. Вивчення різних періодів 
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розвитку та видів народного мистецтва проводили А. Будзан, Р. Захарчук-
Чугай, М. Драган, К. Кавас, Т. Кара-Васильєва, М. Криволапов,            
Ю. Легенький. М. Макаренко, П. Мельниченко, С. Мигаль та багато інших 
дослідників. 

Етностиль, етнодизайн у сучасних інтер’єрах — явище, спричинене 
прагненням дизайнерів до збереження, творчої інтерпретації культурних і 
мистецьких здобутків певних націй і народностей для їхнього подальшого 
функціонування в сучасному середовищі.  

Етнічна тематика є одним з провідних напрямків формування 
просторового образу сучасного інтер’єру. Популярність такого напрямку 
можна пояснити кількома факторами, насамперед — протягом тривалого 
часу в дизайні інтер’єру перевагу надавали застосуванню сучасних 
матеріалів, нехтуючи глибокими культурними традиціями. 

В останній час помітним є прагнення людей до пошуків першоджерел, 
до того, що є для них природнішим. У сучасних умовах завдяки активізації 
міжкультурного та між етнічного спілкування особливо підвищується роль 
етнічного компоненту в культурних і соціальних процесах, відроджується 
інтерес до національної ідентичності, а звідси і бажання принести в 
повсякденне життя нові елементи побуту та принципи організації простору. 
Відповідно, стилістика меблів і об’ємно-просторове вирішення інтер’єрів і є 
тими виразними візуальними засобами, що їх дизайнери беруть на озброєння, 
відтворюючи атмосфери різних етнічних культур [1; 2]. 

Тенденція до актуалізації етностилю в громадських інтер’єрах України 
має низку чинників, серед яких передусім слід зазначити покращення 
економічної бази — будівництво та реконструкція ресторанів і готельних 
комплексів останнього десятиріччя. Використання етнодизайну в готельно-
ресторанних комплексах є важливим чинником для збереження і 
примноження національної культури. 

Етнодизайн передбачає максимальне використання елементів декору, 
які відображають культурні та історичні особливості не нації чи держави, але 
й відповідної етнічної групи. Завдяки поєднанню фольклорних мотивів в 
дизайні інтер'єру, етнічному стилю удається створювати атмосферу 
звернення до традицій і культури народу. Колірна гамма етнічного інтер'єру 
ресторанно- готельних комплексів може значно варіюватися залежно від 
конкретно, вибраної національної культури. 

Для стін може бути використане фарбування, штукатурка, 
облицювання під камінь. Для покриття підлоги застосовується дерево, 
керамічна плитка, декорування рогожами і килимами [2].  

Для етнодизайну характерна відсутність стандартних міжкімнатних 
перегородок, їх роль зазвичай виконують пересувні декоративні перегородки 
і ширми. Зонувати простір можна за допомогою елементів освітлення та 
покриття підлоги. У східних стилях часто використовується в декорі бамбук, 
у африканському – хутро диких звірів або його імітація, у скандинавському – 
простота форм меблів, переважно з натуральної деревини. 
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Матеріали для облаштування інтер'єрів в етностилі різноманітні, як і 
національні особливості тієї або іншої країни. Для оздоблення, зазвичай, 
використовуються або природні матеріали, або їх імітація. Причому імітація 
має бути фактурною, інколи навіть нарочито грубою, нагадує "необроблену" 
поверхню. 

Загальне освітлення в етнічних інтер'єрах не має бути дуже яскравим, 
освітити окремі частини приміщення допоможуть локальні джерела світла.  

Отже, особливості дизайну інтер’єрів готельно-ресторанних комплексів 
з використанням етнодизайну полягають у застосуванні природних 
матеріалів, або їх імітації, максимальному використанні елементів декору, які 
відображають культурні та історичні особливості відповідної етнічної групи.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 
 

Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей 
світової економіки. Він, крім того, стимулює розвиток народних господарств 
країн, дозволяє збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку 
в'їзного туризму, ефективного використання природного, історико-
культурного потенціалу. 

Проте, в даний час ринок українського туризму розвивається вкрай 
нерівномірно. В умовах великої конкуренції на ринку туристичних послуг, 
економічних потрясінь, зменшення кількості відпочиваючих та схуднення 
кишені потенційних клієнтів, а в результаті - небажання витрачати зайві 
гроші на відпочинок і зміна напрямів відпочинку у більш економний бік, 
багато туристичних компаній опинилося в скрутній ситуації [1]. 

В наш час саме інноваційний підхід може допомогти цій сфері бізнесу. 
Інноваційна діяльність передбачає не лише практичне використання науково-
технічних розробок і винаходів, але і включає зміни в продуктах, процесах, 
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маркетингу, організації та управлінні виробництвом. Інноваційна діяльність у 
туризмі знаходить своє втілення у створенні нових або поліпшенні існуючих 
турпродуктів, удосконаленні транспортних, готельних та інших послуг, 
освоєнні нових ринків, упровадженні провідних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій, сучасних форм організаційно-управлінської 
діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів. 

Саме навколо цього повинна будуватися маркетингова політика, 
створюватися ефективні маркетингові рішення. Впровадження нових ідей - 
запорука успіху туристичного бізнесу, тому політика залучення нових 
клієнтів має базуватися саме на них. , Туристичними компаніями було 
досліджено, які саме інноваційні ідеї та напрямки можуть стати фундаментом 
ефективної маркетингової політики туристичних компаній [2].    

Виявлено, по-перше, що інноваційним підходом стала ідея щодо 
збільшення напрямків відпочинку та його різноманіття. Однак, потрібно 
розуміти, що це не є принципово новим рішенням, бо цю політику 
реалізують усі турфірми. Новою ідеєю є збільшення напрямків в межах 
власної країни, тобто розвиток внутрішнього туристичного потенціалу. 
Робота в цьому напрямку складна, оскільки реалізація потребує підтримки 
держави и побудови інфраструктури, покращення сфери надання послуг. 
Створення туристичних програм в цьому напрямку є дуже вигідним, адже 
ціна таких турів буде набагато нижчою ніж подорож за кордон [3]. 

Другий напрямок інновацій - створення weekend-програм на території 
власної держави. Цей напрямок має великий потенціал, бо в наш час люди не 
мають змоги протягом року відпочивати тиждень чи два, а декілька днів у 
своєму щільному графіку вони знайти зможуть та й мають бажання здійснити 
такий відпочинок. Такий підхід до приваблення нових клієнтів є запорукою 
успіху, бо він, в першу чергу, розрахований на внутрішній ринок [4]. 

Також одним із засобів вдосконалення вітчизняного туризму є 
використання нових технологій, які приносять великий ефект для діяльності 
підприємств туристичної індустрії. На сьогоднішній день ці технології в 
основному полягають в комп'ютеризації, глобалізації та переході на 
електроніку. Електронний бізнес відкриває великі можливості розвитку будь-
якому підприємству. Це нова форма ринкових відносин, заснована на 
застосуванні новітніх телекомунікаційних технологій та Інтернету. Ця 
система торгівлі прийнятна і для покупця, і для продавця. Але головне, що 
туризм має важливу перевагу перед іншими секторами електронної торгівлі – 
його споживач отримує товар безпосередньо в місці його виробництва, в 
тури- стичному центрі. На сьогоднішній день в туристичній індустрії 
широкого використання набули інноваційні технології – програми 
електронного бро- нювання та складання турів. Поява нової програми даного 
виду дозволила не тільки здешевити засоби зв'язку, але й дала можливість 
працювати всім учас- никам туристичного ринку як єдиного офісу [5]. 

Реалізація цих ідей, а саме розширення спектру своїх послуг за рахунок 
нових напрямків відпочинку та подій, впровадження та використання 
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комп’ютерних технологій допоможе туристичним фірмам подолати 
проблему залежності прибутку від пори року і розташування та отримати 
нових клієнтів. 

Тому діяльність провідних туристичних компаній повинна ґрунтуватися 
саме на інноваціях. Якість проти кількості, необхідно це розуміти, 
винятковість та новизна проти застарілих стереотипів є запорукою успіху 
туристичного бізнесу та результатом вірно обраної маркетингової політики. 

Таким чином, впровадження інновацій у практику вітчизняних 
підприємств індустрії туризму дозволить залучити додатковий туристичний 
потік, поліпшити економічні показники діяльності туристичних підприємств 
і підвищити їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і 
зовнішньому туристичному ринках. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ  В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

В передовых странах разработка и внедрение инноваций – решающий 
фактор социального и экономического развития, залог экономической 
безопасности.  Инновационные процессы в настоящее время приобретают 
все большую значимость, их главной задачей является достижение 
предприятиями конкурентных преимуществ и более полное удовлетворение 
спроса потребителей в высококачественных товарах и услугах [1]. 

На сегодняшний день обеспечить это могут в основном инновации, 
которые необходимо широко внедрять и использовать в новых условиях 
хозяйствования. 



403 

Сфера услуг в сегодняшних экономических условиях играет важнейшую 
роль в удовлетворении потребностей общества. По мере формирования 
постиндустриального информационного общества, роль сферы услуг 
неуклонно возрастает, поскольку потребности населения постоянно растут, а 
их разнообразие постоянно расширяется [2]. 

Развитие сферы услуг и повышение ее эффективности удовлетворения 
потребностей общества напрямую связаны с инновациями. Также одним  из 
главных показателем развития сферы услуг является конкурентоспособность 
услуг, которая непосредственно связана с уровнем инновационной 
деятельности на каждом сервисном предприятии. 

 Расширение потребностей в сфере услуг обусловливает трансформации 
в производственном процессе товаропроизводителей, в информационных 
системах. Развитие сферы услуг формирует новую конкурентную среду и 
новые потребности в товарах и услугах. 
В качестве инновации в сфере услуг выступает результат деятельности 
(сервисный продукт, технология или ее отдельные элементы, новая 
организация сервисной деятельности и т.д.), который способен более 
эффективно удовлетворять потребности потребителей[3].  

Появление нового продукта на потребительском рынке затрагивает 
взаимосвязи экономических хозяйствующих субъектов в предоставлении 
услуг потребителям. В результате инновационную деятельность можно 
охарактеризовать как деятельность по освоению (внедрению) в отраслях, 
организациях и экономике широкого спектра нововведений, касающихся: 
-       производства новых продуктов и услуг; 
-       применения новых технологий и/или освоения новой техники; 
-       использования новых источников ресурсов; 
-       введения новых форм и методов организации производства, труда и 
управления; 
-       освоения или развития новых рынков[4]. 

Так, внедряя инновации в обслуживание, киевские отели начинают  
«зеленые» программы лояльности для гостей. В 2016 году заметно выросло 
количество электромобилей: по официальным данным, в Украине в начале 
года их было около 700, в связи с этим увеличилась потребность в зарядных 
станциях для электромобилей не только на СТО, заправочных станциях но и 
на стоянках отелей. Первым зарядную станцию для электромобилей 
установил «Премьер Отель Русь».  Проанализировав опыт работы с гостями, 
менеджмент отеля спрогнозировал, что спрос на услугу «подзарядки» авто 
растет, тем более в центре столицы. Эта инновация помогает отелю 
увеличить клиентскую базу и повысить свою конкурентоспособность на 
рынке отельных услуг[5]. 

Одним из инновационных подходов есть использование новейших 
электронных ресурсов и  продуктов. 
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К примеру, американская компания изобрела микрочип для мониторинга 
халатов, полотенец и постельного белья, часто прихватываемых 
постояльцами «в качестве сувениров».  

Согласно заявлению разработчика, чипы, не восприимчивые к стиркам, 
успешно помогают бороться с воровством. Так, например, отелю в 
Гонолулу(США), начавшему использовать технологию в прошлом году, 
удалось сократить количество украденных полотенец с четырех тысяч до 
750-ти штук, что позволило экономить порядка 15 200 долларов в месяц [6]. 

Одним из примеров применения инновационного подхода есть 
получение отелями специальных кодов-идентификаторов, которые, по 
мнению экспертов, совершили революцию в туристической отрасли. 
Авторами новой технологии стали Travel Technology Initiative и European 
Tour Operators Association, которые работали над проектом около двух лет.  
Благодаря новой системе удается избежать путаницы, которая нередко 
возникает при бронировании. Например, нелегко разобраться, являются ли 
Grand Hotel и Hotel Grande одной и той же гостиницей или это совершенно 
разные отели. Предлагаемые коды являются уникальными 
идентификаторами, которые были присвоены всем участвующим в 
программе гостиницам. 

Новая система помогает разобраться с названиями отелей, которые 
зачастую неправильно переводятся или цитируются. В проекте уже решили 
принять участие почти 200 тысяч гостиниц мира [7]. 

Таким образом, организация инновационной деятельности предприятий, 
представляющих сферу услуг, способствует ее развитию и повышению ее 
эффективности удовлетворения потребностей общества. 
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Розвиток ринку послуг туристичної індустрії в Україні суттєво впливає 
на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, 
сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним 
із найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки. [1] 

Індустрія туризму функціонує як міжгалузевий комплекс завдяки 
налагодженим зв’язкам із чи не усіма державними управліннями та 
службами. Зокрема, існують зв’язки з такими структурами як правова 
(охоплює законодавчу та нормативну базу, митну та консульську служби), 
фінансово-економічна (системи оподаткування і страхування, фінансові 
взаємовідносини), кадрова (підготовка кадрів для туризму, наукові 
дослідження тощо). Державна підтримка полягає в стимулюванні потреб 
населення в послугах туризму. Виявом ефективності державної туристичної 
політики є прибутковість індустрії туризму та її внесок в національну 
економіку. [4] 

Особливість туризму, як галузі народного господарства, полягає в 
задоволенні людських потреб щодо пізнання навколишнього світу, унаслідок 
чого відбувся інтенсивний його розвиток в розвинутих державах світу. 

Однак, якщо проаналізувати періоди зростання, то і тут проявляється 
певне випередження, що підтверджується динамікою зміни прибутковості 
туризму в структурі світового ВВП, а це, у свою чергу, засвідчує 
динамічність даної галузі і її здатність до оперативної адаптації, відповідно 
до тенденцій споживчого ринку(рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динаміка змін прибутковості туризму  
Для підтримки розвитку туризму в країні важливе місце займають 

маркетингові заходи. Створений тур чи послугу необхідно продати для того, 
щоб  досягти цілей підприємства. Тут на одне з перших місць виступає 
реклама як центральний елемент комплексу заходів з маркетингу. 
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Реклама в туризмі є формою непрямого зв’язку між туристичним 
продуктом і споживачем - повинна переконати потенційних клієнтів 
зупинити свій вибір саме на даній компанії та її продукті, підсилити 
впевненість постійних клієнтів у правильності їх вибору. Вона має 
характерні риси, які визначаються специфікою галузі і її товару - 
туристичних послуг. Ця відмінність полягає в тому, що:  
- туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і точність 
повідомлень, які просуваються за її допомогою; 
- послуги, які, на відміну від традиційних товарів, не мають постійної якості, 
смаку, корисності, вимагають пріоритетного розвитку таких функцій 
реклами, як інформаційність і пропаганда; 
- специфіка туристичних послуг передбачає необхідність використання 
глядацьких, наочних засобів, які більш повно відображають об'єкти 
туристичного інтересу (кіно-фотоматеріали, картини, ілюстровані матеріали 
тощо). 
 - реклама є постійним супутником туризму і обслуговує людей не тільки до, 
але й під час, і після подорожі, що покладає на неї особливу відповідальність. 

Якісна та професійно виконана реклама надає подвійний ефект. З однієї 
сторони вона допомагає туристичним підприємствам освоювати нові ринки 
збуту, розширяти об’єми продажів, з іншої – збільшувати власні доходи 
фірми, за рахунок яких можна забезпечити належну оплату праці персоналу. 
Це, в свою чергу, сприяє росту зацікавленості персоналу в результатах 
спільної діяльності. 

 Реклама сприяє загальному процесу формування масової свідомості. 
Таким чином, туристська реклама відіграє велику роль не тільки в розвитку 
бізнесу, але і в сучасному соціокультурному процесі. 

Говорячи про ефективність туристської реклами, не можна не 
відзначити тенденцію до зниження сприйнятливості, як до традиційних, так і 
до нових засобів реклами у зв’язку з нерідким попаданням в засоби масової 
інформації результатів досліджень маркетингових засобів просування. Тому 
маркетологам доводиться постійно розробляти нові рекламні засоби і 
способи просування турпродукту. 
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Для створення сприятливих умов праці та запобігання погіршення стану 

здоров’я й працездатності людини необхідне правильно влаштоване 
освітлення. Важливе значення має не тільки рівень освітленості, але і якість 
освітлення. Для деяких робіт, які вимагають великої уваги і напруги зору, 
якісні показники освітлення займають більш важливу роль, ніж збільшення 
освітленості. Зокрема, при точних роботах з блискучими металевими 
поверхнями першорядне значення має не освітленість робочої поверхні, а 
яскравість світлорозсіювального скла світильника і його розташування щодо 
оброблювальної поверхні, на якій працюють. 

Під час трудової діяльності втомлюваність очей залежить від якості 
освітлення на робочому місці, а також напруженості процесів, що 
супроводжують зорове сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, 
акомодація, конвергенція. Адаптація – здатність ока пристосовуватися до 
різної освітленості звуженням і розширенням зіниці в діапазоні 2-8 мм. 
Акомодація – пристосування ока до чіткого бачення предметів, що 
знаходяться від нього на різній відстані, шляхом зміни кривизни кришталика. 
Конвергенція – здатність ока при розгляданні близьких предметів займати 
положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі         
[1, с. 110]. 

Як відомо, до 90% інформації про наш оточуючий світ людина отримує 
через зір, який дозволяє їй успішно адаптуватися до постійно змінюючих 
умов середовища, до суспільного життя, до професійної діяльності. У зв’язку 
з цим головне завдання кожної людини – попередити процес погіршення зору 
[2]. 

Тому для забезпечення нормальних умов праці й попередження 
погіршення зору необхідно дотримуватись таких основних вимог: 

- освітленість на робочих місцях має відповідати характеру зорової 
роботи (забезпечення необхідної освітленості робочих поверхонь поліпшує 
умови бачення об’єктів, підвищує продуктивність праці); 
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- рівномірний розподіл яскравості на робочій поверхні (при 
нерівномірній яскравості в процесі роботи око змушене переадаптуватися, 
що веде до стомлення зорового аналізатора); 

- відсутність різких тіней на робочих поверхнях (у полі зору людини 
різкі тіні спотворюють розміри й форми об’єктів розрізнення, що додатково 
втомлює зір, а тіні, що рухаються, можуть призвести до травм); 

- відсутність блисткості й засліпленості (блисткість викликає порушення 
зорових функцій, а засліпленість – призводить до швидкого втомлення 
зорового аналізатора і зниження працездатності людини); 

- сталість освітленості в часі; 
- правильна передача кольору; 
- забезпечення електро-, вибухо- і пожежонебезпечності; 
- надійність , простота й економічність в експлуатації [3]. 
Пріоритетним має бути вибір тих штучних джерел світла, вплив яких на 

організм людини в цілому не відрізняється або близький до природного 
освітлення, оскільки саме природне видиме світло, впливаючи на зоровий 
аналізатор людини, викликає специфічне зорове відчуття, що дозволяє 
візуально сприймати навколишні предмети і явища, що відбуваються в цьому 
оточенні, є головним регулятором, своєрідним пусковим механізмом 
біологічних ритмів фізіологічних функцій [4, с. 136]. 

Для створення правильного світлового режиму необхідно враховувати 
весь комплекс гігієнічних умов. Важливо, щоб використовуване штучне 
освітлення було абсолютно безпечним для здоров’я людини і оточуючого 
середовища [5]. 

При відсутності необхідної кількості освітлення зорова система 
працюватиме в постійному напруженні, спричиняючи зорове втомлення, а з 
часом це призведе до хвороб очей, з’являться головні болі, погіршиться 
працездатність людини. Також можливий нещасний випадок через постійні 
наклони працівника до обладнання, які спричинені недостатнім освітленням. 

Якщо ж буде присутня надмірна яскравість джерел світла, ймовірною 
буде поява підвищеної чутливості очей до світла, що супроводжуватиметься 
запаленням слизової оболонки і рогівки ока, а також характерною 
сльозотечою.  

Отже, основні гігієнічні вимоги до освітлення полягають в тому, що 
світла повинно бути досить, воно повинно відповідати призначенню 
приміщення, бути регульованим і безпечним, не чинити сліпучої дії, а також 
шкідливого впливу на людину і на внутрішнє середовище приміщення. 
Дотримання цих правил забезпечить задовільний стан здоров’я працівників, 
підвищення працездатності та зменшить ймовірність виникнення нещасних 
випадків. 
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ЛЮДИНИ 
 

Кожен дизайнер при оформленні приміщення повинен враховувати 
такий чинник як колористика. Будь-який колір є унікальним та неповторним 
за своєю природою. Він може створити гармонію чи викликати потрясіння, 
породити світло чи занепокоєння, збудження, адже всі кольори по-різному 
сприймаються і оцінюються людиною. Тому завжди потрібно пам’ятати про 
фізіолого-психологічний вплив барв на людину. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що кожна людина по-різному 
сприймає кольорову гаму, тому підбирати кольори в оформленні інтер’єру 
потрібно точно і вдало, щоб в душі людини породжувалась гармонія та 
спокій. 

Всі кольори поділяють на дві групи: ахроматичні та хроматичні. 
Ахроматичні кольори - це кольори, які відрізняються один від одного лише 
тоном і яскравістю. До цієї групи відносяться білий, чорний і всі проміжні 
кольори, які можуть утворюватися. До хроматичних кольорів відносять всі 
кольори сонячного спектра. Дані кольори мають три обов’язкові властивості: 
кольоровий тон, яскравість та насиченість [1]. 

Різне ставлення до кольорів людиною виявляється у певних вікових 
групах. Наприклад, для дітей переважають яскраві, теплі кольори; для 
дорослих – більш змішані та холодні середньої насиченості; для людей 
похилого віку- пастельні. 

Отже, нам необхідно дізнатись, як саме впливає кожен колір на 
психологію і фізіологічні функції людини. 

Червоний колір піднімає тонус людини, надає енергії. Але в той же час 
він може бути причиною напруги, утоми, підвищувати артеріальний тиск, 
серцебиття та учащати подих. Щоб уникати негативних наслідків червоний 
колір потрібно використовувати досить обережно та в невеликій кількості. 

Відчуття спокою, умиротворення, тиші викликає блакитний. Даний 
колір сприяє зниженню артеріального тиску та поліпшує загальний стан 
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людини. Дуже часто даний колір використовується в інтер’єрі лікарень в 
палатах хворих. Але надмірність блакитного може викликати в людини 
апатію та байдужість, тому рекомендується його використовувати в сонячних 
кімнатах. 

Синій - колір тривоги, чекання неприємних емоцій. Але яскраво-синій 
колір може умиротворяти людину. Синій та його інші відтінки створюють 
ділову обстановку, тому дуже часто його використовують в оформленні 
робочого місця (кабінет, бібліотека тощо). Цей колір зменшує апетит 
людини, а також стимулює мислення. 

Для відчуття урочистості використовується саме фіолетовий колір. 
Однак його надмірна кількість може викликати роздратування і втому. 
Фіолетовий здатний підсилити діяльність органів дихання і серця. Говорять, 
що ті люди, які люблять фіолетовий колір менш здатні до простудних 
захворювань. 

Білий – символізує чистоту, шляхетність, ясність та здоров’я. Він 
заспокійливо впливає на нервову систему і створює велику кількість 
позитивних емоцій. Якщо використовувати білий у великій кількості, то буде 
спостерігатись у відчуттях людини холод і розчарування. 

Жовтий колір - колір вічності і величі, створює підбадьорливий та 
оптимістичний настрій. Сонячні, теплі кольори не несуть за собою 
негативного впливу на людину[3]. 

Стимулятор апетиту  та енергії є саме оранжевий.  Даний колір символ 
віри в себе та задуманого, привітності та оптимізму, втілення милосердя. 
Оранжевий колір стимулює мозкову діяльність та покращує її роботу. 

Колір надії, відчуття спокою та розслаблення – зелений. За фен-шуй – це 
колір всезагального кохання, процвітання. Даний колій не порушує апетит 
людини  і є визнаним засобом зняття болю. 

У наш час чорний колір сприймається як депресивний, похмурий, 
пригнічений. Також він налаштовує на агресію, суперечки, небажання 
слухати інших. Але в той же час, це колір елегантності, осягнення. Він 
допомагає зосередитись. Ті хто вбрані в чорні речі почувають себе 
впевненіше, а чоловіки відчувають в собі силу до рішучих вчинків. Чорний 
колір особливо гарний для підкреслення інший кольорів. 

Реалізм і респектабельність, стабільна твердість, але тут же і печаль, це 
все про сірий колір. Даний колір контролює емоції, іноді він викликає 
пасивність та невпевненість. 

Коричневий - колір землі, природи, дерева, а також впевненості та 
непохитності. Знак стабільності та згуртованості. Людина, що знаходиться 
під впливом коричневого кольору надзвичайно наполеглива, не схильна 
багато хвилюватись. 

Рожевий колір сприймається як жіночний, м’який. Колір справжнього 
кохання та комфорту[2]. 

Будь-який колір є символом певного явища чи предмета та виконує 
певні функції, що представлено у наступній таблиці (табл.1) [4]. 
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Таблиця 1 
Символи кольорів та геральдичні символи 

Кольори Символи Геральдичні 
символи 

Білий Чистота, невинність, світло, прохолодний, 
сліпучий, блискучий Срібло, правдивість 

Жовтий Сонце, світло, радість, ревнощі, свіжий, юний, 
легкий, світлий 

Золото, сміливість, 
багатство, Азія 

Оранжевий Спека, енергія, радість, злість, сухий, 
схвильований 

Терпімість, віра в 
себе, милосердя 

Червоний Вогонь, енергія, радість, любов, боротьба, гнів, 
близький 

Сила, революція, 
Америка 

Фіолетовий Старість, віра, смиренність, похмурий, важкий, 
задумливий Сум, лихо 

Синій Космос, сум, холод, вірність, серйозність, 
свіжий, віддаляючий Мудрість 

Зелений Природа, спокій, молодість, скромність Плодючість, розквіт, 
Австралія 

Чорний Темрява, морок, важкість Смерть, жалоба, 
Африка 

Блакитний Холод, вода, лід, стомлений Невинність 

Пурпурний Пишність, гідність, влада, держава, зрілість, 
багатство Влада 

 
Отже, за рахунок кольорів можна створити певний настрій, потрібний 

для певного інтер’єру. Тому дуже важливо знати їх вплив на психологію 
людини. Саме це допоможе створити неповторний стиль інтер’єру для 
людини і покращити не тільки її естетичні вподобання, а й стан здоров’я. 

Список використаних джерел: 
1. Артем'єва Е. Ю. Основи психології суб'єктивної семантики. М.: Зміст, 

1999. 350 с. 
2. Петренко В. Ф. Психосемантика свідомості. М.: МГУ, 1987. 207 с. 
3. Колористика інтер’єру: навч. посібник. – К.: НАУ, 2010. – 275 с. 
4. Вплив кольорів на психологію людини [Електронний ресурс] 

http://www.studfiles.ru. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДІЙ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
На сьогоднішній день туризм є однією з найприбутковіших галузей 

господарства. В сучасних умовах він безперервно і стрімкими темпами 
розвивається, сприяючи вирішенню багатьох проблем соціально-
економічного характеру. Міжнародний туризм має великий вплив на 
поліпшення показників торгового балансу, зменшення рівня безробіття, 
темпи економічного зростання, стабільність курсу валюти в державі тощо. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що розвивати туризм потрібно 
не тільки через те, щоб вирішити економічні проблеми держави та 
підприємців, що працюють в даній сфері, а й створити для людей умови, які 
дадуть можливість відпочивати від рутини, подорожувати, побачити для себе 
щось нове та цікаве.  

Розвиток туризму в Україні є надзвичайно важливим, адже саме ця 
галузь економіки сприяє розвитку й інших галузей: будівництво, транспорт, 
зв'язок, торгівля, виробництво товарів широкого вжитку, розвиток сільського 
господарства. Туристична галузь в нашій країні є однією з 
найперспективніших, адже стимулює розвитку народних промислів, 
традицій, відродженню рецептів приготування смачних страв, а також 
закликає до збереження природи та створення хороших соціально-
економічних умов для свого функціонування [2]. 

Наша держава має усі передумови для розвитку туризму. Це і вигідне 
геополітичне положення, і значний рекреаційний потенціал, і сприятливі 
кліматичні умови, і вигідне транспортне сполучення, і різноманітний рельєф, 
і багату культурну спадщину. Все це в сукупності і сприяє розвитку 
туристичної сфери та бізнесу в Україні. Держава сприяє розвитку туризму 
всіма можливими способами: укладання міжнародних угод про співпрацю в 
галузі культури і туризму, укладанні договорів з міжнародними установами, 
реалізація на території України спільних міжнародних проектів з метою 
збереження довкілля, покращення розвитку  потенційно привабливих 
регіонів, збільшення співробітництва тощо. 

За останні два роки кількість туристичні потоки значно зменшились, про 
що свідчить наступна таблиця (табл.1) [5]. 
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Таблиця 1 
Туристичні потоки в Україні за 2000-2015 

Рік 

Кількість 
громадян 
України, 

які 
відвідали 
Україну-
усього 

2 

Кількість 
іноземни

х 
громадян

, які 
відвідали 
України-
усього 

2 

Кількість 
туристів, 
обслугов
уваних 
субєктам

и 
туристич

ної 
діяльност
і України 

Із загальної кількості туристів 
Кількість 
екскурса
нтів 

Іноземн
і 

туристи 

Туристи-
громадян

и 
України, 

які 
виїжджал

и за 
кордон 

Внутрішні 
туристи  

2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 1643955 
2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 1874233 
2002 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 1991688 
2003 14794932 12513883 2856983 590641 344 332 1922010 2690810 
2004 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 1502031 
2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562 
2006 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 1768790 
2007 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 2393064 
2008 15498567 25449078 3041655  372752 1282023  1386880 2405809 
2009 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 1909360 
2010 17180034 21203327 2280757 335835 1295623 649299 1953497 
2011 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638 823000 
2012 21432836 23012823 3000696 270064 1956662 773970 865028 
2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 657924 
2014 
(1) 

22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 1174702 

2015 
(1) 

23141646 12428286 2019576 15159 1647390 357027 125471 

 
1 - Без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції 
2 - Включно з одноденними відвідувачами (за даними  Адміністрації 
Держприкордонслужби України). 

Із статистичних даних ми можемо зробити наступні висновки: кількість 
категорій усіх туристів впродовж 2013-2015 рр. зменшилась. Кількість 
громадян України, що виїжджали за кордон у 2013 та 2015 роках зростала, а 
от в 2014 значно знизилась.  Що стосується всіх інших категорій: іноземні 
громадяни, які відвідали Україну, кількість туристів обслуговуваних 
суб’єктами туристичної діяльності України, іноземні туристи, туристи-
громадяни України, що виїжджали за кордон та кількість екскурсантів, то їх 
кількість зменшувалась. А от кількість внутрішніх туристів у 2015 році 
порівняно з 2014 роком  значно зросла [4]. 
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Всьому цьому є логічні пояснення. Зниження кількості туристів 
відбулося внаслідок фінансової кризи, що значно вплинула на динаміку 
туристичних потоків, нестабільну ситуацію на Сході країни, окупації 
території Автономної Республіки Крим, погіршення рівня життя громадян 
тощо. 

У 2016 році Кабінетом Міністрів України було видано розпорядження 
щодо стратегії розвитку туризму в Україні на 2016-2020 рр. За даними 
Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), частка туризму у 
світовому ВВП складає близько 10%, а на долю міжнародного туризму 
припадає 6% загального обсягу світового експорту та біля 30% світового 
експорту послуг, кожне 11 робоче місце в світі припадає на сферу туризму. 
Прогнозується, що до 2030 року кількість міжнародних туристичних 
відвідувань зросте до 1,8 млрд туристів [3]. 

Фінансово-економічна криза, що продовжується в останні роки, події, 
пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим та проведенням 
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, 
негативно вплинули на в’їзний туристичний потік, структуру туризму та 
туристичні можливості країни як на внутрішньому так і зовнішньому 
туристичному ринку. Фактично у два рази зменшився потік іноземних 
туристів до України та продовжується знижуватись. Так, за даними 
Адміністрації Держприкордонслужби, у 2015 році до країни в’їхало 12,9 млн. 
іноземних громадян, тоді як у 2014 році – 13,2 млн., у 2013 році – 25,7 млн. 
іноземців [1]. 

Україна втрачає свою популярність як туристичний напрям, оскільки в 
уяві потенційних туристів складається враження повномасштабної війни, а 
країна сприймається, виключно, як гаряча точка. Подолання наявних 
негативних тенденцій, створення системних та комплексних передумов для 
розвитку туризму та курортів в державі має стати одним з пріоритетних 
напрямів прискорення економічного зростання країни [3]. 

Отже, Україна є надзвичайно перспективною країною для розвитку 
туризму. Існує ціла низка  передумов, що сприяють розвитку туристичної 
сфери: геополітичне положення, ресурсна база, клімат, культурні та природні 
пам’ятки тощо. Тому варто самим почати подорожувати, щоб сприяти 
розвитку туризму. 

Список використаних джерел: 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ WELLNESS-ІНДУСТРІЇ В  
ТУРИСТИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ  

Впродовж мільйонів років людство формувалося і розвивалося в лоні 
природи, безперервно і багато рухаючись в боротьбі за виживання, 
споживаючи тільки натуральні продукти, дихаючи чистим повітрям. За 
останнє століття у жителів міст та мегаполісів рухова активність 
скоротилася. Їжа, яку ми зараз вживаємо стала містити в собі надзвичайно 
багато енергетичних речовин, які ми не здатні спалити при такому рівні 
рухової активності. Але людство не було б людством, якби не вміло 
усвідомлювати небезпеку та знаходити вихід з будь-якого становища. Тож, 
саме wellness-індустрія – філософія здорового способу життя, покликана 
допомогти людству поліпшити фізичний та психологічний стан, 
перебуваючи у гармонії з самим собою [4, ст. 112 ].  

Дослідженню процесу розвитку wellness- індустрії присвячена велика 
кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема роботи Е. А. 
Богачьова, М. В. Кучуркіна, С. П. Кучмий, П. О. Масляк, проте дану галузь 
все ще розглянуто недостатньо, адже вона постійно вдосконалються. 

В 1946 році Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла таке 
визначення, що «здоров’я – це стан повного фізичного, психологічного та 
соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби та фізичних 
дефектів» [1]. З цього визначення і почалася історія сучасного wellness. 
Струнким і спортивним, красивим і здоровим, радісним та живучи в гармонії 
з навколишнім світом сьогодні бути модно. Складовими wellness системи є 
помірне і комфортне фізичне навантаження, здорове харчування, 
комплексний догляд за шкірою, хороший відпочинок, оптимізм і позитивне 
мислення. 

Нині в нашій країні wellness розвивається все стрімкіше. Крім 
спортивних клубів, салонів краси, SPA-салонів або фітнес-залів все частіше 
з’являються wellness-готелі і wellness-центри. Основна відмінність даного 
закладу розміщення від інших в wellness індустрії – це взаємозв’язок 
медичних (комплексна діагностика, медичні програми, лікарський контроль), 
естетичних (догляд за тілом), фізичних (активний відпочинок та 
індивідуальні програми фізичних тренувань) та психологічних (заняття 
йогою) процедур [3, с. 86]. Також, окрім фізичного навантаження та 
відновлювальних процедур в межах wellness-програм підприємствами 
гостинності передбачаються раціональне харчування та збалансована дієта. 
Незважаючи на досить серйозні вимоги до закладів розміщення, що бажають 
позиціонувати себе як wellness-готелі, в Європі вже функціонує велика 
кількість таких готельних підприємств, і не менша частина наближається до 
цього.  
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Дослідження географічного положення України дозволяє стверджувати, 
що наша держава багата на всі необхідні для wellness-готелів ресурси, серед 
яких можна виділити бальнеологічні, кліматичні та ландшафтні. Стосовно 
бальнеологічних ресурсів, то в Україні наявні такі мінеральні води, як 
"Миргородська", "Куяльник", "Поляна Квасова", "Берегівські мінеральні 
води", "Нафтуся" і радонові води є унікальними і мають світове значення [2, 
с. 95]. Це важливо для wellness-індустрії, так як невід’ємним її компонентом 
є вода (людське тіло – це 70 % води), від чистоти та достатньої кількості якої, 
залежить як фізичне так і духовне здоров’я. Крім того, Україна володіє 
практично невичерпними і найбільшими у світі запасами лікувальних грязей, 
які складаються з різних за природним утворенням і лікувальною дією 
відкладів морських заток і озер. Аналіз нинішнього стану української 
індустрії оздоровлення показав, що в нашій країні виділяють основний 
географічний wellness-центр – Карпати. Хоча, зрозуміло, що об’єкти SPA- та 
wellness-індустрії діють і в інших регіонах держави. Наприклад, у Сатанові 
(на межі Хмельницької та Тернопільської областей), Хмільнику (Вінницька 
область) і навіть на Донбасі (санаторій «Соляна симфонія» в Соледарі) [5].  

Сьогодні в Україні діє невелика кількість wellness-готелів, здатних 
запропонувати гостям всі складові системи оздоровлення. Більшість 
пропонує лише окремі wellness-послуги.  

Отже, на сьогодні, в рамках створення і розвитку української wellness-
системи потрібно розробити та впровадити стандарти якості надання 
wellness-послуг, розглянути та затвердити вимоги до устаткування для 
проведення SPA- і wellness-процедур, підготувати програми навчання 
персоналу wellness-індустрії. Тому вважаємо, що закордонний досвід, які 
значною мірою прагнуть до формування для туристів програмних пакетів в 
дусі філософії wellness, для України стане дуже корисним, оскільки 
українська wellness-індустрія знаходиться на початковому етапі розвитку, 
темпи якого не потрібно збавляти, тим паче, що Україна має значний 
потенціал для розвитку даної галузі.  
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ БІЛКІВ  
В ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 
На сьогоднішній день білки виконують безліч важливих функцій в 

людському організмі: служать матеріалом для побудови клітин, утворення 
ферментів і більшості гормонів, гемоглобіну; формують з'єднання, що 
забезпечують імунітет до інфекцій; беруть участь в процесі засвоєння жирів, 
вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів.[1] 

Білок або протеїн - основне джерело енергії в організмі нарівні з жиром і 
вуглеводами, а також головний будівельний матеріал для всіх клітин нашого 
тіла. І хоча вважається, що білок в основному міститься в продуктах 
тваринного походження, досить багато його можна отримати і з рослинної 
їжі.[2] 

Єдиних норм споживання білків людиною немає. Мікрофлора товстого 
кишечника синтезує амінокислоти, які не враховуються при складанні 
білкових норм.[3] 

М'ясо є одним з основних постачальників білка, який, в допомагає 
засвоювати мінерали, вітаміни, відповідає за обмін речовин. Якщо в силу 
будь-яких причин людина не може вживати м'ясні продукти, то єдиним 
джерелом протеїну і всіх інших життєво необхідних речовин, залишаються 
продукти рослинного походження.[1,3] 

Кращими представниками такої заміни білка в організмі можна назвати 
гриби, горіхи, бобові, сою та інші продукти. 

У сушених грибах міститься до 30% білка, що в залежності від виду 
коливається від 20 до 35,5 м на 100 грам сухого продукту. До того ж гриби є 
джерелом 18 амінокислот, 8 з яких незамінні, тобто не утворюються в 
людському організмі і надходять тільки з їжею.[2] 

Риба і морепродукти можуть забезпечувати організм людини 
легкозасвоюваним білком. Білок риби нічим не поступається м'ясному. У 
ньому стільки ж амінокислот і корисних речовин. Крім того, риба покращує 
зір, стан шкіри, волосся і зубів.[5] 

Запаси білків можна поповнювати горіхами. Вони містять необхідні 
кожному жирні кислоти і антиоксиданти, зокрема вітаміни А і Е. Найбільше 
кількості білка міститься в арахісі, мигдалі, фісташці, кеш’ю і кедрових 
горіхах. Фундук, каштан і жолудь відстають в цьому плані від своїх 
побратимів, але все горіхи залишаються дуже калорійним продуктом.[2] 

Квасоля, горох і сочевиця - кращі джерела протеїну. Також сімейство 
бобових - це лідер за вмістом білку у рослинному світі, оскільки соєвий білок 
має цілий ряд позитивних функцій: він знижує холестерин, покращує роботу 
нирок і виводить з організму діоксин, який призводить до ракових 
захворювань.  
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Свіжі зелені боби сої багаті білком. На основі соєвих бобів, на 
сьогоднішній день,  виробляють такі продукти, як тофу і темпі, в яких 
міститься багато протеїну,  необхідного для нормального росту м'язів.[2, 5] 

Запаси білків можна поповнювати макаронами з твердозернових сортів 
борошна. Якщо вживати щодня хліб (житній, пшеничний) з борошна грубого 
помелу, то можна отримати порцію протеїнів. В овочах найменше білків. Але 
все ж вони є в кабачках, спаржі, огірках, брюссельській капусті, картоплі, 
авокадо та інжирі.[5] 

Вчені дослідницької компанії з Бостона, результатами наукових 
досліджень, стверджують, що альтернативні білки глибоко вплинуть на 
сільське господарство, продовольчі технології та кінцеві продукти. Також  на 
тлі швидкого зростання населення в світі виробництво альтернативних білків 
повинно буде збільшитися і годувати світ, оскільки традиційні джерела білка 
не витримують зростання потреб населення.[4] 

Отже, зміна попиту на білок буде стимулюватися потребою споживачів, 
побоюваннями з приводу здатності планети виробляти достатню кількість 
м'яса, впливом тваринництва на навколишнє середовище і досягненнями 
науки.[4] Тому на сьогоднішній день альтернативними джерелами 
надходження в організм людини білка, визнаними науковими 
дослідженнями, є гриби, морепродукти, горіхи, боби та інші білковмісні 
продукти. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ У СИРОВ'ЯЛЕНИХ 

М'ЯСНИХ ПРОДУКТАХ 
 

Раціональне харчування є одним із найважливіших чинників, що 
впливають на здоров'я населення. Застосування ферментних препаратів  у 
переробці м'ясної сировини дозволяє значно прискорити низку біохімічних 
реакцій, відкриває перспективи модифікації та інтенсифікації процесів 
переробки, прискорюючи пом'якшення та поліпшуючи ніжність тканин. 
Найбільш дешевим і доступним джерелом протеолітичних ферментів є різні 
види мікроорганізмів: молочнокислі бактерії, актиноміцети, водорості, 
дріжджі та мікроміцети. Протеолітичні ферменти мікробного походження 
діють переважно на білки м'язової тканини . 

Об'єкти досліджень - ферментний препарат протосубтилін (виробник 
ЗАТ "Ензим", м. Ладижин); контрольні зразки - спинні м’язи  свинини 
(зразок № 1) та яловичини (зразок № 2), витримані за температури 5-8 °С у 
розсолі із сіллю кухонною (3.8 %), глюкозою (2 %) та нітритом натрію (0.02 
%).  Протосубтилін внесено до розсолу для дослідних зразків у кількості 0.01 
% до маси сировини (для свинини - зразок № 3, для яловичини - зразок № 4). 
Підготовлений розсіл шприцювали голчастим шприцом у кількості 20 % до 
маси свинини, та 30 % до маси яловичини, після чого витримували в розсолі 
протягом 48 годин при температурі 8-10 °С за стаціонарних умов. 
Ферментування м'ясної сировини здійснено в кліматичній камері за значень 
температури, що регламентуються технологією продукту балик 
"Дарницький" протягом десяти діб. 

На десяту добу дозрівання загальна кількість вільних амінокислот 
істотно зросла у варіантах із ферментним препаратом залежно від 
особливостей сировини - на 48 та 32 % для баликів зі свинини та яловичини 
відповідно. 

Дослідні зразки готового продукту № 3 та № 4 містили порівняно з 
контролем більше вільних амінокислот, які формують специфічний м'ясний 
смак, а саме: глютамінову кислоту, лізин, фенілаланін, аланін, ізолейцин, 
метіонін, треонін та серин: вміст незамінних амінокислот у цих варіантах 
збільшився у 1.7 та 3.4 рази, а замінних - у 1.4 та 1.3 рази відповідно. 
Одним із важливих параметрів якості та безпечності харчових продуктів є 
показник активності води. Делікатесні сиров'ялені та сирокопчені готові 
продукти мають значення активності води в межах 0.78-0.85. 

Отже, додавання до сировини ферментного препарату стимулювало 
зменшення активності води та масової частки вологи протягом 
технологічного процесу по відношенню до контролю. Все це дає підстави для 
віднесення зразків, виготовлених зі застосуванням ферменту, до групи 
продуктів тривалого зберігання, для яких активність води менше 0.91. 
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На десяту добу визрівання продукту в зразках № 1 та № 3 вміст вологи 
зменшувався на 13-16%, у № 2  та № 4  - на 17-21%. Це свідчить про помірне 
випаровування води в усіх зразках, що запобігає небажаному швидкому їх 
підсиханню. 

Встановлено, що протеолітичний ферментний препарат протосубтилін 
позитивно діє на хімічні, фізико-хімічні, структурно-механічні 
характеристики солоних продуктів із м'яса свинини та яловичини. Доведено, 
що його застосування активізує розщеплення білків м'язової тканини, 
збільшує пул вільних амінокислот, зокрема відповідальних за смако-
ароматичний букет готової продукції, сприяє формуванню її ніжної та 
пластичної консистенції. 
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ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ ТА ЗВОРОТНЬОГО 
ОСМОСУ В ХАРЧОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 На сьогоднішній день у харчовій промисловості стоїть проблема 
ефективного, високотехнологічного та економічно вигідного очищення 
сировини, розділення різних середовищ та збереження при цьому корисних 
властивостей продуктів. На даний час існують різні способи обробки 
харчової сировини. 

Способи мембранного розділення, що використовуються в технології 
очищення води, умовно діляться на діаліз, електродіаліз, мікрофільтрацію, 
ультрафільтрацію, зворотний осмос. У відповідності з видом перенесення 
речовини мембранні методи можна розділити на дифузійні, електричні і 
гідродинамічні. Іноді один вид переносу речовини накладається на інший для 
прискорення або поліпшення поділу. До дифузійних методів відносять газову 
дифузію і діаліз. При накладенні електричного поля протікає електродіаліз. 
Гідродинамічними методами є фільтрація, ультрафільтрація і зворотний 
осмос.[1] 

Зворотний осмос - технологія очищення води, яка використовує 
напівпроникні мембрани. У зворотному осмосі прикладений тиск 
використовується для подолання осмотичного тиску, калігативних 
властивостей, що зумовлено хімічним потенціалом (термодинамічний 
параметр). ЗО здатен видалити багато типів молекул й іонів з розчинів, тож 
використовується як в промислових процесах, так і для виробництва питної 
води. Розчинена речовина утримується під тиском з однієї сторони 
мембрани, в результаті чистий розчинник (в нашому випадку вода) 
проходить на іншу сторону. Задля забезпечення "селективності", ця 
мембрана не повинна пропускати великі молекули або іони через пори 
(отвори), проте має вільно пропускати лише менші компоненти розчину 
(наприклад, розчинник).[2] 

У харчовій промисловості реверсивний осмос використовують при 
очищенні води для виробництва напоїв (підготовка води на пивоварних 
заводах і т.п.), при виробленні фруктових і овочевих соків. 

Зворотним осмосом концентрують яєчний білок. При цьому не 
відбувається денатурація протеїнів  і отримується яєчний білок з вмістом 
протеїнів до 30%. 

Обробка виноградних вин зворотнім осмосом дозволяє вирішити 
питання їх стабілізації. При використанні зворотного осмосу через мембрану 
проходить вода і етиловий спирт, а іони калію і винна кислота залишаються в 
концентраті, з якого інтенсивно випадає винний камінь. При фільтруванні 
концентрату його змішують з фільтратом, що підвищує його стабільність на 
тривалий період.[3] 
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Ультрафільтрація - це процес пропускання води через спеціальну 
мембрану. Ультрафільтрація займає проміжне місце між зворотнім осмосом і 
мікрофільтрацією. Одна з переваг ультрафільтрації - це можливість зберегти 
сольовий склад води з одночасним очищенням води від домішок і патогенних 
мікроорганізмів без застосування хімічних інгредієнтів. Пори 
ультрафільтраційної мембрани знаходяться в діапазоні від 0,05 мкм до            
1 нмкм.[4] 

Ультрафільтрацію застосовують для поділу (концентрування) систем, 
що містять високомолекулярні сполуки (ВМС). Розмір молекул цих сполук 
більше розміру пор мембрани, завдяки чому молекули розчинника проходять 
через мембрани, а молекули ВМС затримуються. Це призводить до 
концентрації розчину з високомолекулярних сполук або забезпечує очистку 
розчину від ВМС.[3] 

Одним із способів ультрафільтрації є діаліз, при якому одночасно з 
відбором фільтрату, що містить низькомолекулярні сполуки, в вихідний 
розчин вводиться додатково чистий розчинник. Цей спосіб дозволяє 
отримати практично чисті високомолекулярні сполуки, відмиті від 
низькомолекулярних сполук. 

Отже, зворотний осмос – більш економічний процес для підвищення 
концентрацій харчових рідин, наприклад фруктовий соків, ніж термічних 
процесів. Перевага полягає в низькій вартості, експлуатації та можливості 
уникнути термічної обробки, що робить процес придатним для 
термочутливих речовин, таких як білки та ферменти, в більшості харчових 
продуктів. Зворотний осмос широко використовується в молочній 
промисловості для виробництва порошків, сироваткового білка, для 
концентрації молока – зменшуються транспортні витрати.  

Ультрафільтрація має широку область використання, пов’язану з 
завданнями відділення високомолекулярних  від низькомолекулярних 
компонентів. Подібного роду завдання можуть знайти застосування в 
харчовій та молочній промисловості, у фармацевтичній та інших видах 
промисловості.[5] 
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Туризм на сьогоднішній день виступає одним з ведучих напрямків 
соціально-економічної діяльності в світі і є одним з головних джерел 
прибутків для більшості країн. Туризм займає лідируючі позиції в 
економічній гілці за кількістю створених робочих місць, і їх кількість 
постійно зростає.  

Призначення галузі полягає в тому, щоб задовольняти потреби 
туристичного ринку в продукції галузі на основі формування людського 
капіталу, технологічних і інформаційних процесів, та шляхом вдосконалення 
матеріальної бази туристичного комплексу в межах державної стратегії 
розвитку національної економіки. Туристична індустрія впливає на 
зайнятість населення, розвиток виробництва та послуг, інфраструктуру та 
комунікації у регіонах. При правильному використанні економічних та 
соціальних ресурсів туризм здатен розвинути економіку як окремих регіонів, 
так і країни в цілому [1, c.259 ]. 

В економіці України, спрямованої на активну інтеграцію у світове 
господарство, туристична галузь поступово перетворюється на детермінанту 
соціально-економічного розвитку, однак темпи цих перетворень 
залишаються незадовільними, про що свідчать найнижчі позиції у світових 
рейтингах туристичного ринку. Роль і місце туризму в економіці України 
досліджено на основі аналізу динаміки статистичних показників: частки 
туризму у ВВП, прямої та генерованої зайнятості, обсягів капітальних 
туристичних інвестицій, обсягів бюджетного фінансування туризму (див. 
таблицю 1). 

Таблиця 1 
Статистичні показники впливу туризму на економіку України [4] 

Показник Роки 
2014 2015 2025 

Прямий внесок 
туризму у ВВП, 

млрд грн 

28,4 28,1 42,0 

Загальний внесок 
туризму у ВВП, 

млрд грн 

106,7 104,3 151,2 

Пряма зайнятість у 
туризмі, тис. осіб 

333 342 322 

Загальна зайнятість 
у туризмі, млн. осіб 

1,27 1,29 1,16 

Як показало дослідження, ці показники значно нижчі за аналогічні в 
інших державах Ценрально-Східної Європи. 
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Актуальними є наразі використання мандрівниками та туристами 
електронних гаджетів, за допомогою яких потенційний турист стає 
самостійним об’єктом туризму. Можна вважати що наявність гаджетів та 
програм для туристів – це тренд туристичної індустрії, але для туристичних 
підприємств це є глобальна перешкода для роботи з людиною (туристом), 
адже функція посередника (туристичного агента) зводиться до нуля, так як 
турист самостійно може обирати варіанти відпочинку. 

Основними мобільними програмами можна вважати: програма 
«Seatguru» яка дозволяє швидко обрати дешеві авіаквитки, легко їх 
забронювати та обрати комфортне місце на борту. 

«HotelTonight» – програма дозволяє швидко знайти місце для ночівлі та 
забронювати готель який сподобався. Переглянувши його місце 
розташування та типи кімнат. 

«TourCaster» за допомогою даної програми турист може вільно 
економити на послугах гіда, адже сама програма є аудіогідом, яка може 
розповідати детально про певні місця чи культурні пам’ятки. 

Варто відмітити що вихід програм для самостійного туризму, значно 
зменшує витрати подорожуючих аніж звернення до туристичних фірм. Але 
все ж таки дані програми можуть забезпечувати вільну подорож лише у 
Європі , але 70% туристів обирають для відпочинку Туреччину, Єгипет, 
Болгарію, тому використання програм туристами зменшується, адже дані 
напрями можна придбати лише через ліцензійних офіційних представників-
туроператорів та турагентів, які зможуть забезпечити комфортний 
відпочинок [1, c. 263]. 

Проаналізувавши ряд відомих джерел, враховуючи данні World Travel 
Monitor Forum, та сучасний туристичний ринок, можна виокремити основні 
тренди в туризмі: 

1. З’являються нові види туризму – гастрономічний туризм, 
дегустаційні тури, дієтичні, шопінг-тури, тури-детокс, серф-тури та ін. 
Набувають популярності екстремальні подорожі: на повітряній кулі, 
подорожі по джунглях, експедиції в Арктику, на Камчатку та у космос [5].  

2. Поїздки стали коротшими і частішими. Посткризове пере- 
осмислення вплинуло на нових, «легких на підйом» туристів .ці мандрівники 
«багаті грошима, але бідні часом».  

3. Сформувався специфічний сегмент «здорових і багатих» – 
LOHAS (Lifestyles Of Health And Sustaina bility). Таким людям подобається 
екологічний туризм. Ці туристи, перш за все, піклуються про навколишнє 
середовище. Фахівці з туризму вважають, що це – преміальний сегмент 
найближчого майбутнього в туристичній галузі.  

Паралельно з цим, звернемось до дослідження, яке проводили 
представники сайту Booking. Вони оприлюднили 8 головних трендів у сфері 
туризму в 2017 році. Зокрема, фахівці стверджують, що в доступному для 
огляду майбутньому зросте роль технологій у туризмі, про що зазначається 
на сайті компанії. 
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За інформацією ресурсу, 44% мандрівників вважають, що зможуть 
спланувати поїздку за допомогою смартфона. Також багато хто вважає, що 
будуть частіше використовуватися мобільні додатки під час подорожей. 

Також, на думку опитаних, відрядження будуть дедалі частіше 
поєднуватися з туризмом. Кордон між роботою і відпочинком буде 
продовжувати зникати. Це виражається в тому, що близько 75% опитаних 
мають намір продовжувати свої відрядження, щоб вивчати нові місця. 

Ще однією тенденцією стане зростання допитливості серед туристів. 
45% респондентів планують обирати нові напрямки для подорожей. При 
цьому 47% опитаних націлені відправитися туди, де не бували їхні друзі. 

При цьому багато хто має намір у поїздках приділяти час своєму 
здоров'ю і відвідувати різні заклади, як наприклад спа-центри. На тлі цієї 
тенденції також зросте роль екотуризму. 

Отримання незабутніх емоцій буде превалювати над радістю від 
покупок у майбутньому році. Так, 58% опитаних мають намір витрачати 
гроші на враження, а не на речі. 

Що стосується вибору готелів, то тут мандрівники будуть більше 
орієнтуватися на доброзичливість персоналу. 42% респондентів не бажають 
зупинятися в готелях, персонал яких не вирізняється доброзичливістю. 

Окрім того, серед мандрівників збільшилася кількість охочих побувати 
на Місяці. Близько 44% опитаних висловили бажання відправитися туди у 
2017 році [2]. 

Отже, в новому столітті з’явилися нові туристи та мандрівники, які по-
новому планують подорожі, по-іншому проводять час в поїздках, 
породжують цілий ряд нових трендів, особливо важливих для відділів 
маркетингу, реклами та розробки турпакетів Онлайн і мобільний сегменти 
індустрії будуть і далі розвиватися. 

Туристична індустрія з роками набуває потужного розвитку, та слідкує 
за технологіями, які використовуються для розповсюдження інформації щодо 
конкретних напрямів та туристичних маршрутів.  

Список використаних джерел: 
1. Оцінка та напрямки удосконалення конкурентоспроможності 

туристичних підприємств / Лужанська Т.Ю., Костенко С.А., Катц Е.Б., 
Будкевич Г.Б. // Економічний форум. – 2015. – C. 258–267.  

2. Booking озвучив топ-8 головних трендів туризму 2017 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ua.korrespondent.net/lifestyle/travel/3777304-Booking-ozvuchyv-top-8-
holovnykh-trendiv-turyzmu-2017-roku 

3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Елек- 
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua/Documents/ 
List?lang=ukUA&tag=PravoviZasadiDiialnosti  

4. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World 
Tourism Organization) http://www.world-tourism.org 
 



426 

Інна Осаволюк 
Науковий керівник: Мазуркевич І. О., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТИЛЮ ЛОФТ В ІНТЕР’ЄРІ 

 
Готель в сучасному світі - це повноцінна частина туристичного досвіду, 

джерело не тільки комфорту, але і естетичного задоволення. У ціні стиль і 
авторство. З кожним роком публіка стає все більш досвідченої, а інтер'єри 
поступово перетворюються в суцільні арт-об'єкти. 

У 40-х роках XX ст. в індустріальних кварталах Нью-Йорку зародився 
стильовий напрям «лофт». Черговий стрибок цін на землю в центрі міста 
змусив власників промислових підприємств залишити свої приміщення і 
вивести виробництво на околиці. Вивчення питань повторного використання 
індустріальної спадщини в країнах Європи розпочалося вже у 1970-1980-х 
роках. Цьому сприяло і видання ряду нормативно-правових актів, які 
стосувалися питань реставрації, консервації не тільки окремих будівель, а 
цілих районів забудови, в тому числі архітектурних об’єктів промислової та 
сільської забудови.  

Відмінні ознаки такого житла: історична будівля, спочатку задумана як 
нежитлова, величезні простори в декілька сотень метрів, не розділені 
перегородками, і вікна на всю стіну. Крім того, особливу цінність лофту 
надають деталі, успадковані з минулого життя будівлі: труби та вентиляційні 
короби, не заховані в стіни, груба цегла, іржаві балки. Після реконструкції у 
внутрішньому оздобленні квартири повинне бути збережене що-небудь від 
промислового "історичного будинку". Це можуть бути чавунні колони і 
сходи, стельові балки, цегляні стіни. Крім того, класичний лофт не можна 
дуже дробити і перегороджувати [1, с.213].  

Пристосування, переобладнання будівель і споруд промислової 
архітектури, що не використовуються за своїм призначенням, надання їм 
нових функцій – є досить поширеною практикою в країнах світу. Часто, 
об’єкти промислової архітектури розташовуються в престижних або із 
розвиненою інфраструктурою районах населеного пункту, що робить їх 
більш привабливими для пристосування і використання як житла, офісів, 
торгівельних закладів, громадських установ тощо. Пристосування 
промислових будівель і споруд під заклади туризму, зокрема, молодіжні 
хостели, є також досить поширеною практикою, а стиль лофт - актуальний в 
молодіжному середовищі [2, C.214–215]. 

Стильові особливості лофту дуже підходять для формування архітектури 
закладів туризму для молоді як у їх традиційній інтерпретації так і у 
незвичайному або оригінальному використанні.  

Традиційні лофти представлені прикладами молодіжних хостелів різних 
країн: Loft Hostel у Рейк’явіку (Ісландія), Loft Hostel у Вроцлаві (Польща), 
The Loft Hostel Budapest (Угорщина), Vertigo Vieux Port у Парижі (Франція), 
Shenzhen Loft Youth Hostel (Китай) та інші.  
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Як приклад, розглянемо американський хостел - Boston Hostel – приклад 
лофту, що відображає класичний New York style із акцентом на поєднання 
різних текстур і форм, що звертають на себе увагу: великі столи із грубих 
дощок та пластикові і металеві стільці поруч [3]. 

Також The New-York Loft Hostel, де використано концепцію «розвиток 
через збереження». Адже, створення хостелу в одній із промислових 
будівель, а також раніше відкрита неподалік піцерія сприяло збереженню 
забудови та пожвавленню життя в одному із промислових районів Нью-
Йорку [4]. 

Пристосування індустріальних об’єктів в Україні та надання їм нового 
функціонального призначення існує, але, як правило, перевага віддається 
облаштуванню офісних, торгівельно-розважальних приміщень або 
реконструкції квартир здебільшого для молодих людей.  

Даним питанням займається багато дизайнерів стосовно обробки 
квартир, офісів, шоурумів, але програм, проектів які б передбачали вивчення, 
дослідження, проектування та перепрофілювання, а також подальше 
використання та забезпечення життєздатності занедбаних будівель і споруд, 
в тому числі індустріального походження, під заклади туризму для молоді в 
Україні знаходиться на повільній стадії зародження. 

Звідси можна зробити висновок, що лофт-інтер'єр, який відрізняється 
простором і відсутністю затишних куточків, підходить, в основному, людям 
творчим і не обтяжених домашніми клопотами. Особливості стилю лофт 
дають необмежений простір для самовираження і творчих експериментів. 
Сьогодні цей нью-йоркський стиль воліють заможні індивідуалісти, артисти, 
художники, люди публічних професій, а останнім часом і багато молодих 
людей.  

Сучасний стиль лофт, завдяки своїй економічності поряд з 
оригінальністю та привабливими експлуатаційними характеристиками, може 
бути рекомендований до впровадження у закладах готельного господарства, 
що підтверджується досвідом закордонних закладів. 
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УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
 

 В управлінні туристичною організацією далеко не останнє місце посідає 
саме людський фактор,психологічні особливості колективу, особисті потреби 
й інтереси окремих його членів. Мистецтво керівництва і полягає в тому, щоб 
знайти саме такі підходи і методи, які забезпечили бажаний перебіг на 
підприємстві і спонукали його працівників до кращої праці. В таких умовах 
дослідження психологічних аспектів процесу прийняття управлінських 
рішень є важливою складовою туристичного менеджменту , яка забезпечує 
ефективну діяльність організації. 

Прийняття управлінських рішень здійснюється в умовах двох видів 
відносин: 

1.Керівництво – підлеглість, коли керівник приймає рішення самостійно. 
2.Партнерство, коли рішення приймаються колегіально, творчою групою 

спеціалістів. 
Це спричинило дві форми прийняття управлінських рішень: 

індивідуальну та колективну, кожна з яких має свої переваги і недоліки. 
Вибір їх залежить від особливостей управлінської ситуації. 

У практиці управління не кожне управлінське рішення приводить до 
очікуваного результату. Це відбувається через помилки, допущені у процесі 
підготовки рішень, та ігнорування особливостей взаємодії людей у групі. 
Такі помилки, розходження в думках тощо спричиняють групову 
деформацію рішень. Тому приймаючи рішення, необхідно врахувати такі 
особливості колективного мислення: конформізм мислення(окремі члени 
колективу піддаються впливу інших); захисні тенденції(окремі особи 
намагаються захистити себе від впливу інших); тенденційний підбір фактів 
(стійкі установки, стереотипи мислення); надмірний скептицизм[1, с.63]. 

При прийнятті рішень на його результат може впливати «збільшення 
рівня ризику». Управлінська практика засвідчує, що багато людей, які 
приймають рішення, ризикують. При цьому рівень ризику значно вищий ніж, 
у інших людей, які діють за таких самих обставин. Причиною цього є 
несвідомі тенденції поведінки, які виявляються в неусвідомлені людьми 
свого прагнення до ризику. 

За індивідуальної форми прийняття управлінських рішень керівник, 
який дбає про ефективність діяльності підприємства, обов’язково 
враховуватиме такі рекомендації: перш,  ніж вникати у деталі проблеми, 
потрібно їх уявити в цілому; перед прийняттям рішення необхідно 
розглянути всі можливі варіанти; навіть за мінімальних шансів навіть за 
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мінімальних шансів на успіх, слід намагатися розглянути проблему з різних 
поглядів; під час розробки рішення необхідно поставити якомога більше 
запитань; не варто задовольнятися першим рішенням, яке спаде на думку; 
перед прийняттям остаточного рішення доцільно обговорити проблему з 
компетентними, досвідченими людьми; не слід нехтувати своїми почуттями, 
хвилюваннями, емоціями, інтуїцією.[2,с.205] 

Чим складніша та відповідальніша ситуація, в якій відбувається 
прийняття управлінського рішення, тим яскравіше виявляється особистий 
профіль керівника. Особливо яскравим він є в екстремальних ситуаціях. 
Істинні психологічні явища особистості проявляються під час прийняття 
відповідальних рішень за умов дефіциту часу, реальних загроз, високих 
ризиків, тощо. Наприклад, у звичайних умовах тип нервової системи не 
надто впливає на стиль ефективності роботи керівника. В екстремальних 
особи із слабким типом нервової системи часто помиляються, рішення їм 
даються важко. Компенсаторним чинником для них можуть стати досвід та 
управлінські навички. Особи із сильним типом нервової системи у 
нетрадиційних, складних ситуаціях діють зібрано, відчуваючи навіть певне 
емоційне піднесення. Найчастіше індивідуальні особливості керівника 
помітні на етапі висунення гіпотез, альтернатив та на етапі контролю. 

Багато керівників у процесі прийняття рішення орієнтуються на 
зовнішні та внутрішні фактори, що обумовлюють їх діяльність. Керівники з 
внутрішньою стратегією вважають, що якість й ефективність управлінських 
рішень залежить від їх компетентності, досвіду, знань, уміння працювати з 
людьми. Керівники з зовнішньою стратегією пояснюють свої успіхи і невдачі 
об’єктивними обставинами, на які вони не можуть істотно впливати, а тільки 
враховують їх особливості. Вони працюють менш ефективно, ніж керівники з 
внутрішньою стратегією, оскільки їм не вистачає ініціативності й активності, 
конструктивних дій в екстремальних ситуаціях, гнучкості, стійкості до тиску, 
вміння визначити відповідальних за проблему, координувати роботу 
колективу, вдало використовувати інформацію, тощо. Налаштованість 
керівника на творчу управлінську діяльність є запорукою кваліфікованого 
розв’зання проблеми, конструктивних дій у нестандартних ситуаціях, вибору 
оптимальної з альтернатив.[3] 

Отже, на процес підготовки та прийняття управлінських рішень на 
туристичних підприємствах впливають як зовнішні так і внутрішні чинники. 
Злагодженість дій керівника і підлеглих, їх спрямованість на визначення 
шляхів та засобів реалізації планів сприяє досягненню поставлених цілей 
організації.  
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ТЕХНОЛОГІЯ БРОНЮВАННЯ МІСЦЬ І НОМЕРІВ У ГОТЕЛІ 

 
В сучасних умовах значної конкуренції серед готельних підприємств 

значно зростають вимоги щодо процесу бронювання гостей, підвищення 
рівня обслуговування та матеріального забезпечення готелів. В свою чергу, 
аквізиція гостей у готельному підприємстві нaйчaстіше здійснюється у формі 
бронювaння номерів і місць. 

У готелі процес обслуговування гостей починається саме з бронювання, 
під яким розуміється попереднє замовлення місць і номерів. Функції 
бронювання здійснюють або менеджери відділу бронювання готелю, або 
безпосередньо служба прийому і розміщення гостей. Як правило, турист чи 
бізнесмен, який не хоче стикатися з труднощами найму тимчасового житла, 
обов'язково зв'яжеться з такою службою і подасть заявку на бронювання 
місця або номери.  

Принципи, методи, проблеми бронювання номерів в готелі знайшли своє 
відображення в роботах таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як 
О.А.Агєєв, Г.Н.Бургонова, Н.А.Коморджанова, З.А.Балченко, І.В.Балченко, 
С.О.Балченко, М.Бойцова, С.Я.Король, В.Кузнєцова, Л.П.Кукушкіна, 
К.А.Куркіна, В.В.Сємєніхіна та інших. 

Метою даного дослідження є аналіз технології бронювання місць і 
номерів у готелі. 

Бронювання - це попереднє замовлення місць і номерів у готелі. З цього 
процесу починається обслуговування гостей в готелі. Бронюванням номерів 
займаються менеджери відділу бронювання або служби прийому і 
розміщення. Саме до цих підрозділів надходять заявки на бронювання від 
клієнтів. Крім формального збору заявок, відділ бронювання має вивчати 
попит на готельні місця. Вивчаючи багаторічний досвід роботи готелю, з 
огляду на план заходів, що проходитимуть в даному регіоні, прогнозуючи 
попит на місця та аналізуючи завантаження номерів у минулі і поточний 
періоди, відділ бронювання разом зі службою маркетингу планує діяльність 
готелю  [3, с.28]. 

Зaвaнтaження готелю зaлежить від сезону, ділової aктивності в дaному 
регіоні, економічної і політичної ситуaції. В чaси політичної нестaбільності 
інтерес туристів до дaної місцевості знижується через неможливість 
зaбезпечити безпеку перебувaння. У пік сезону готель може йти нa подвійне 
бронювaння.  
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Подвійне бронювaння – це підтвердження мaйбутнього нaдaння місць у 
готелі одночaсно двом клієнтaм нa ту сaму дaту. Йдучи нa це, готель іде нa 
ризик, оскільки можуть одночaсно приїхaти обидвa клієнти. Цей ризик 
випрaвдовується тоді, коли він ретельно вирaховується нa основі 
бaгaторічного досвіду роботи готелю, нa основі знaння того, яку кількість в 
середньому склaдaють aнульовaні зaявки [1, с. 86].  

Виділяють кількa способів бронювання номерів aбо місць в готелі: 
письмовий, усний і через Інтернет [5, с. 84].  

Поштою aбо зa допомогою фaксу клієнт нaдсилaє до готелю лист-зaявку. 
Тaку сaму зaявку можнa оформити й у готелі у відділі бронювaння. Роботa із 
зaявкaми вимaгaє великої увaги.  

Кожнa зaявкa нa бронювaння й aнуляція зaмовлення повинні бути 
зaреєстровaні.  

Зaявку реєструють і підтверджують, aбо відмовляють тим же чином, 
яким вонa булa отримaнa. При телефонному бронювaнні дуже вaжливе 
увaжне стaвлення до клієнтa, оскільки врaження від цієї розмови визнaчить 
його відношення до готелю в цілому. Для клієнтa вaжливо, як довго він буде 
чекaти відповіді, оскільки зa нормaми слухaвку мaють зняти мaксимум через 
п'ять гудків. 

Знімaти трубку повинен співробітник, що володіє інформaцією про 
зaвaнтaження готелю. У готелях, що приймaють зaмовлення нa номери по 
телефону, розроблені спеціaльні блaнки. У них необхідно лише робити 
відмітки в потрібних грaфaх, a не зaписувaти цілком зaявку [2, с. 32].  

Спосіб бронювaння через мережу Інтернет відкривaє широкі можливості 
для готелів і клієнтів. При бронювaнні через мережу Інтернет зaмовлення 
місць може бути здійснене у готелі, розтaшовaному в іншому місті aбо нaвіть 
у іншій крaїні. Перевaгою aвтомaтизовaної мережі є те, що бронювaння може 
бути переaдресовaне в будь-який інший готель певного лaнцюгa, що 
знaходиться в цьому місті.  

Виділяють  ще двa вaріaнти бронювaння зa допомогою комп'ютерa: 
готель мaє влaсну Інтернет-сторінку aбо є членом однієї із систем Інтернет-
бронювaння (Aкaдемсервіс, WEB International, Nota Bene тощо). Системи 
стaють все більш популярними через дуже широкі пропоновaні можливості 
при досить невеликих витрaтaх. Ефективність цього способу зaлучення 
клієнтів тим вищa, чим менший чaс відповіді нa отримaне зaмовлення. 
Швидкість відпрaвлення підтвердження бaгaто в чому зaлежить від ступеня 
aвтомaтизaції процесу обробки зaявок, що нaдходять, і від чіткості взaємодії 
готелю й агента [6, с. 96]. 

Якщо готель мaє свою влaсну сторінку, реaкція нa зaявки, що нaдходять, 
є функцією служби резервувaння сaмого готелю. Інтернет дaє можливість, не 
виходячи з дому, без посередників отримaти необхідну інформaцію про 
готель, побaчити, як оформлені номери.  

При телефонному aбо комп'ютерному бронювaнні існує небезпекa 
рaптового припинення резервувaння, і тоді клієнт, шо не одержaв 
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підтвердження, може прибути для реєстрaції і не одержaти номер, оскільки 
може не виявитися вільних місць. Зa зaявкaми відділ бронювaння може 
склaсти перспективний плaн зaвaнтaження готелю нa певний період (рік, 
місяць, тиждень) і плaн зaвaнтaження нa поточний день [4, с. 195].  

Відділ бронювaння повинен постійно взaємодіяти зі службою прийому і 
розміщення, що подaє інформaцію про зaвaнтaження номерів у поточний чaс. 
Якщо ж звіт про зaвaнтaження склaдений непрaвильно, то менеджери можуть 
винести непрaвильне рішення, що стосується прогнозів зaвaнтaження. A коли 
номер зaлишaється непродaним, це знижує доходи готелю.  

Варто зазначити, що адміністрaція готелю встaновлює обумовлений 
розмір сплaти зa бронь. Звичaйно з індивідуaльних туристів беруть 50 % від 
тaрифу номерa aбо місця в номері. Для туристських груп передбaчені знижки 
зa бронювaння, проживaння і нaвіть деякі послуги. Обсяг знижки зaлежить 
від числa людей у групі, терміну проживaння. У середньому зa бронювaння 
місць для туристської групи береться оплaтa в розмірі 25 - 35% від тaрифу. 

Таким чином, бронювання місць і номерів в готелі – процес, який 
полягає в тому, що подорожуючий, чи його довірена особа домовляється з 
адміністрацією готелю про те, що певний номер буде зарезервовано на його 
ім'я. Це, як правило, гарантує наявність кімнати на час прибуття. При 
бронювання подорожуючий, як правило, повідомляє свої особисті дані. 
Більшість готелів теж вимагають кредитну картку як гарантію 
платоспроможності клієнта. Подорожуючий може відмовитись від 
бронювання чи змінити дати прибуття-відбуття, заздалегідь попередивши 
готель про зміни своєї подорожі. 

Варто зазначити, що спосіб бронювання через мережу Інтернет 
відкриває широкі можливості для готелів і клієнтів. При бронюванні через 
мережу Інтернет замовлення місць може бути здійснене у готелі, 
розташованому в іншому місті або навіть у іншій країні. Перевагою 
автоматизованої мережі є те, що бронювання може бути переадресоване в 
будь-який інший готель певного ланцюга, що знаходиться в цьому місті. 
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 Окрасою Вінниччини є унікальні історичні, архітектурні, природничі 

пам’ятки, духовні святині, однак далеко не всі вони достатньо відомі в 
Україні та за її межами. 

Потенціал туристичної галузі  Вінницької області відображений в 
працях відомих учених, таких як В.І. Биркович, Н.В Васильєва, Г.І. Денисик, 
В.М. Воловик, А.Г. Кізюн, Т.Ю. Лужанська, В.П. Феєр та ін. 

Метою даного дослідження є аналіз краєзнавчих туристичних ресурсів 
Вінницької області. 

У Вінницькій області функціонує 28 готелів, які здатні надавати якісні 
послуги розміщення для туристів. В регіоні наявні 320 територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду, в тому числі 11 парків, що є пам'ятками 
садово-паркового мистецтва. Загальна кількість пам'яток історії, археології, 
містобудування і архітектури, монументального мистецтва становить 2204 
одиниці. 511 пам'яток архітектури внесено до Державного реєстру 
національного культурного надбання [2, с. 226].  

Цікавими туристсько-екскурсійними об'єктами є залишки скельних 
храмів. Печерний храм VI-VII ст. з унікальними рельєфними композиціями і 
написами був виявлений В. Антоновичем ще у 1883 р. в розколині скелі над 
річкою Бушка (с. Буша). Тут збереглися також Вежа, що входила в комплекс 
укріплень XVII ст., і Покровська церква з келіями (1787 p.).  

Скельний монастир – комплекс споруд ХІ-ХІХ ст., до якого входять 3 
печерних церкви (Усікновення голови Св. Іоанна Предтечі, Св. Параскеви 
П'ятниці, Св. Антонія Печерського), розташований над Дністром у с Ладова.  

Палацово-паркові ансамблі XVIII-XIX ст. збереглися у селах Антопіль, 
Верхівка, Вороновиця. У вороновицькому палаці розміщується музей авіації. 
У 1869-1876 pp. тут жив відомий авіаконструктор О.Ф.Можайський у маєтку 
брата, де провів свої перші експерименти, збудував дерев'яний планер із 
нерухомими крилами [1].  

У пейзажному парку селища Муровані Курилівці зберігся палац (1805 
p.), а також залишки укріплень XVI ст. з підземними казематами. Палац із 
прилеглим парком (1897-1917 pp.) у м. Немирів з 1921 р. функціонує як 
будинок відпочинку. Тут у 1821 р. народився відомий російський поет М.О. 
Некрасов.  

Кращим зразком класицизму серед архітектурних споруд України 
вважається палац (1757 р.) у Тульчині. Художнє оздоблення інтер'єру майже 
повністю знищене вже в радянський період. Ремонт палацу триває з 1975 р. В 
Тульчині зберігся також малий палац (1782 р.). Обидва вони належали 
Потоцьким. 
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Православні, католицькі, іудаїстські культові споруди XVII-XIX ст. 
збереглись у Вінниці. Миколаївський собор (1829 р.), привратний корпус із 
дзвіницею і вежа з оборонними мурами (XVIII ст.), а також господарчі 
споруди Миколаївського монастиря, костьол Непорочного зачаття (1627 p., 
1791 p.) збереглись у Шаргороді. В м. Хмільник до наших днів дійшли 
оборонна вежа (1534 p.), костьол Усікновення голови Св. Іоанна Предтечі 
(1630 р.) і поміщицький палац (1911-1915 pp.). Проект і розписи церкви в с. 
Кукавка здійснений В.Тропініним, ще під час його перебування у кріпацтві. 
У Браїлові, в маєтку Надії фон Мекк, у XIX ст. бував П. Чайковський. Клод 
Дебюссі давав тут уроки музики.  

У Брацлаві, колишньому центрі воєводства, зберігся будинок, у якому 
жив винахідник польової кухні Турчанович. Не збереглась міська церква, в 
якій правив службу дід Ф. Достоєвського.  

Місто Рів називали «стіною Поділля». В 1537 р. фортеця, подарована 
королем Сигізмундом І його дружині Боні Сфорца, була перейменована на 
Бар.  

Історія Вінницької області пов’язана з іменами багатьох видатних людей 
- тут творили В.Тропінін, П.Чайковський, М.Некрасов; у XIX ст. жив і 
працював російський хірург М. Пирогов. Церква-усипальниця, де 
зберігається забальзамоване тіло великого вченого, маєток – музей, аптека з 
музеєм воскових фігур – важливі об’єкти туризму області. Два сторіччя тому 
писав на Вінниччині свою знамениту "Науку перемагати" О. Суворов. У селі 
Тиманівці Тульчинського району функціонує меморіальний музей славетного 
полководця, а також, музей історії села та художній музей ім. Т. Г. 
Шевченка. Численних туристів приваблюють меморіальні музеї Ф. 
Можайського - у Вороновиці, П. Чайковського – у Браїлові Жмеринського 
району, вченого – мікробіолога акад. П. Заболотного – у с.Заболотному 
Крижопільського району, М. Леонтовича – у м. Тульчині. Вітчизняні та 
іноземні туристи проявляють значний інтерес до історичного об’єкта – 
ставки гітлерівського Верховного командування "Вервольф", збудованої у 
роки другої світової війни неподалік Вінниці [3]. 

Таким чином, Вінниччина має потужну історико-культурну базу, яка є 
головним фактором розвитку  культурно-пізнавального туризму. На 
Вінниччині є чисельні пам’ятники архітектури та історії, меморіальні місця 
та культові споруди, панські маєтки у вікових парках з палацовими 
ансамблями, які мають унікальну історію та користуються популярністю 
серед туристів, зокрема іноземців  
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ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 
 

В умовах євроінтеграції нашої країни туристична індустрія стрімко   
розвивається. В процесі своєї діяльності туристичні підприємства виконують 
функції виробництва, реалізують туристичні продукти та послуги, вимоги до 
яких з кожним роком збільшуються.  

Тому зважаючи на сучасний стан туристичної сфери в Україні 
першочерговим є здійснення комплексу заходів, що повинні бути спрямовані 
на вдосконалення методики обліку виробничих витрат і калькулювання 
собівартості туристичного продукту, поліпшення якості обслуговування 
туристів, приведення нормативно-законодавчої бази у відповідність до 
міжнародних вимог і стандартів. 

Питання формування собівартості туристичного продукту завжди 
займало пріоритетне місце в  фінансово-господарській діяльності 
туристичного підприємства. Дослідженням в цій сфері приділяють увагу такі 
вітчизняні і зарубіжні науковці, як З.Балченко, Р.Балашова , Л.Дядечко, 
Т.Шляхтич, М. Мальська, С. Іскарджян, С.Наумова, С.Бакина, А.Апчерч, 
Л.Булгакова та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів 
формування туристичного продукту. 

Відповідно до Закону України «Про туризм» туристичний продукт – це 
попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не 
менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації 
за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги 
розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і 
розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, 
відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [2].  

З точки зору виробництва туристичний продукт (послуга) –  це 
сукупність певної кількості і якості товарів і послуг переважно рекреаційного 
характеру, підготовлених у даний конкретний момент для реалізації 
споживачем. Для споживачів туристичний продукт (послуга) не має речового 
виразу: це потенційна можливість, абстрактний споживчий продукт, що 
складається з благ, джерела яких знаходяться в природі як 
у матеріальній (туристські товари, споруди, інфраструктура), так і в 
нематеріальній (послуги, суспільне середовище ) формі. [1, с. 145]. 

Вивчення економічної сутності витрат на туристичних підприємствах 
потребує врахування специфіки галузі туризму та визначення суб’єктів 
діяльності, які надають туристичні послуги. Згідно з Законом України “Про 
туризм”, необхідно насамперед виокремити суб’єктів підприємництва 
(туроператорів), які формують, тобто виробляють тур-продукт та тур-агентів, 



436 

які здійснюють діяльність, спрямовану на просування й реалізацію 
туристичного продукту, сформованого туроператором. Залежно від того, ким 
буде виступати суб’єкт підприємництва (виробником тур-продукту чи тур-
агентом), формуються особливості обліку витрат і калькулювання 
собівартості туристичного продукту. Дана галузь має таку особливість, що 
туристичні підприємства займаються як формуванням (виробництвом) тур-
продукту, так і безпосередньо його просуванням на ринку туристичних 
послуг [2]. 

Сукупність витрат на формування та реалізацію туристичного продукту, 
що виражається в грошовій формі, – це його собівартість. Собівартість 
туристичного продукту представляє собою сукупність витрат на його 
формування і реалізацію.  

Собівартість туристичного продукту включає наступні витрати: 
– на придбання прав у спеціалізованих організацій по наданню 

туристичних послуг; 
– на забезпечення туристичної організації робочою силою; 
– відрахування в різні фонди і бюджети; 
– на організований набір працівників; 
– пов’язані із освоєнням нових турів; 
– на утримання, обслуговування та управління туристичною 

організацією; 
– на виплату комісійних винагород контрагентам; 
– інші витрати та платежі, включаючи витрати на сертифікацію 

туристичних маршрутів та оплату ліцензій на здійснення туроператорської 
або турагентської діяльності [4, с. 245]. 

Oб’єктoм калькулювання сoбівартoсті виступає туристичний прoдукт – 
це фoрма пакета туристичних пoслуг, який рoзрахoваний на групу туристів, 
калькуляція  собівартості якого  має наступну специфіку. З урахуванням oсіб 
супрoвoду туристичних груп визначається сoбівартість усьoгo пакета 
туристичних пoслуг як на групу туристів, так і на oднoгo туриста. Вoна 
включає вартість прoживання, харчування, витрати на транспoртування (авіа-
, залізничний, автoбусний квитoк), трансфер, страхoвку, пoїздку керівника 
групи, витрати на екскурсії, кoмісійну винагoрoду турагентів, митний збір 
тoщo. Витрати на пoїздку керівника групи визначаються як сума витрат на 
прoживання (якщo гoтель не надає безкoштoвних пoслуг керівникам груп), 
прoїзд, візи, відрядження, страхoві пoліси. Крім тoгo, дo калькуляції мoжуть 
включатися пoслуги стoрoнніх oрганізацій (прoживання, харчування, 
транспoртне oбслугoвування тoщo), якщo підприємствo викoристoвує їх 
пoслуги згіднo з укладенoю угoдoю.  

Вартo зазначити: якщo частина витрат має валютну складoву, тo вартість 
таких витрат перевoдиться пo діючoму валютнoму курсу дo загальнoї ціни 
туру в інoземній валюті. Рoзрахунoк сoбівартoсті здійснюється спoчатку 
відпoвіднo дo пакета пoслуг на групу туристів у цілoму, а пoтім визначається 
сoбівартість у рoзрахунку на oднoгo туриста і встанoвлюється ціна пoслуг, 
передбачених ваучерoм [3, с. 390].  
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Варто зазначити, що на фoрмування сoбівартoсті тур-прoдукту 
впливають наступні фактoри: клас кoмплекснoгo туристичнoгo 
oбслугoвування, вид туру залежнo від  мети пoдoрoжі, транспoртні засoби, 
які викoристoвуються, принцип, який лежить в oснoві фoрмування пакету 
туристичних пoслуг, фoрма oрганізації туру, кoн’юнктура туристичнoгo 
ринку, сoціальнo-демoграфічна характеристика пoтенційних спoживачів, 
тривалість пoдoрoжі, сезoнність турів, маркетингoве забезпечення та 
ефективність маркетингoвoї діяльнoсті. Неoбхіднo такoж врахoвувати такі 
чинники, як кліматo-геoграфічні oсoбливoсті, суспільнo-пoлітична і 
фінансoва стабільність. 

В межах країни калькуляцію туристичного продукту можна представити 
в наступному відсотковому співвідношенні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Калькуляція туру 

№ Калькуляційна стаття Відсоткове співвідношення 
(%) 

1 Страховка  2 
2 Транспорт 10 
3 Проживання  25 
4 Харчування  32 
5 Екскурсійне обслуговування 4 
6 Загальновиробничі витрати  2 
7 Прибуток туристичної фірми 25 

Разом  100 
 

Таким чинoм, гoлoвними складoвими формування собівартості 
туристичного продукту є oплата пoслуг з прoживання, харчування, 
транспoртнoгo oбслугoвування, зарoбітна плата працівникам, зайнятих 
фoрмуванням турпрoдукту, відрахування від зарoбітнoї плати та інші 
витрати. На нашу думку, в сучасних умовах актуальни є зниження 
собівартості турпродукту, тому основними напрямками які забезпечать більш 
ефективне ведення туристичної діяльності національними підприємствами є: 
максимальне зниження накладних витрат, пошук постачальників більш 
дешевих продуктів харчування; скорочення транспортних витрат, збільшення 
кількості туристів; розширення асортименту послуг. 
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УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
В сучасних умовах надзвичайно динамічного середовища інформація 

відіграє все більш важливу роль як ресурс, і як товар, стає все більш 
релевантною у якості вхідного фактору виробництва. Ефективність передачі 
даних забезпечує інформаційна технологія управління, що являє собою 
процес, який використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, 
передачі даних для одержання нової інформації про стан об’єкта, процесу або 
явища. Сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. 
Суспільство наповнене і пронизане потоками інформації, які потребують 
обробки. Тому без інформаційних технологій, так само як без енергетичних, 
транспортних і хімічних технологій, воно нормально функціонувати не може. 

Метою інформаційної технології управління є задоволення 
інформаційних потреб всіх без виключення співробітників фірми, що мають 
справу з ухваленням рішень. Вона може бути корисною на будь-якому рівні 
управління.  

Основним завданням сучасних інформаційних систем та технологій є 
можливість спрощення виконання основної діяльності працівником, 
вивільнення значної кількості робочого часу від постійного аналізу 
документації та розробки нових стратегій управління, пошук нових 
ефективних методів управління людським капіталом. До таких висновків 
схильні такі науковці, як І.В. Бойко, К.С. Долгопол, С.М. Микитишин. 
Водночас певні питання потребують подальшого дослідження. 

Сучасна туристична галузь все більше потребують інформаційного 
обслуговування, переробки величезної кількості інформації, тому перед 
керуючим органом постають завдання отримання інформації, її переробки, а 
також передачі нової похідної інформації у вигляді керуючих впливів. 
Прийняття будь-якого рішення в управлінні вимагає оперативної обробки 
значних масивів інформації; компетентність керівника вже залежить не 
стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння 
достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння 
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зробити корисні висновки. Розв’язанням цієї проблеми займається 
інформаційний менеджмент, а саме: інформаційні технології менеджменту. 
саме цьому аспекту присвячена дана стаття [1]. 

В роботі туристичних підприємств використовується різноманітне 
програмне забезпечення, що дозволяє автоматизувати роботу персоналу та 
керівництва турфірми. Як приклад можна навести програмне забезпечення 
для підприємств туристичної сфери, що розробляється компанією "Парус-
Запад": 

1) "Парус-Підприємство" - проста та зручна, потужна 
повнофункціональна система, що дозволяє автоматизувати усі облікові 
та управлінські задачі, характерні для підприємств малого та 
середнього бізнесу;  

2) "Парус-Консультант" - система, в базі даних якої зібрано ряд 
нормативних документів, що регламентують порядок оподаткування 
фізичних та юридичних осіб, ведення бухгалтерського обліку, 
зовнішньоекономічної 
діяльності та стосуються  інших  аспектів  діяльності  турпідприємства; 

3) "Парус-Турагентство" - система, що дозволяє вести деталізований облік 
параметрів клієнта, вести облік особистих даних, враховувати 
параметри квитків на різні види транспорту, здійснювати візову 
підтримку, формувати рахунки, угоди та платіжні документи, вести 
облік розрахунків з клієнтами та здійснювати  інші  операції; 

4) "Парус-Готель" - система, що полегшує управління номерним фондом, 
автоматизує процеси бронювання, реєстрації та виїзду клієнтів, формує 
вартість наданих послуг, здійснює розрахунки з клієнтами, дозволяє 
формувати актуальну базу даних про номерний фонд, послуги, 
клієнтів, дозволяє роздрукувати основні форми документів, що 
використовуються в готельному бізнесі, а також звіти про основні 
аспекти діяльності готелю; а також системи "Парус-Ресторан", "Парус-
Лікувальний заклад", "Парус-Менеджмент і маркетинг" [3]. 
Технологічну основу інформатизації менеджменту створюють 

комп’ютерні системи і сучасні засоби зв’язку. На базі цих технічних засобів 
формуються інформаційні технології. В основному мова йде про створення 
інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту. Вони 
охоплюють повний інформаційний цикл – вироблення інформації, їхню 
передачу, переробку, використання для перетворення об'єкта, досягнення 
вищих цілей. Інформаційні технології третього рівня дозволяють перейти на 
вищий етап комп’ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти техніку у 
творчому процесі, з’єднати силу людського розуму з потужністю електронної 
техніки. 

Більш точним слід вважати термін «нова», а не «комп’ютерна» 
інформаційна технологія, бо він відтворює в її структурі не тільки технології, 
побудовані на використанні комп’ютерів, але і технології, побудовані на 
інших технічних засобах, особливо на засобах, які забезпечують 
телекомунікацію. 
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Таким чином в зовнішньому та внутрішньому середовищі туристичного 
підприємства збільшується кількість інформації, висуваються нові вимоги до 
якості, методів отримання та обробки. Таким чином, ефективні інформаційні 
технології забезпечують оптимальний процес управління у туристичній 
галузі. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Сучасний етап розвитку туризму в різних його формах відіграє все 
більш значну роль в світовій економіці, у багатьох країнах дана галузь досить 
швидко розвивається та стає могутнім важелем розвитку. Слід зауважити, що 
туристична діяльність є міжгалузевою сферою економіки, яка охоплює не 
тільки засоби розміщення, але й транспорт, зв’язок, індустрію харчування, 
розваг і багато іншого, ця сфера впливає на кожен континент, державу чи 
місто. Значення туризму для економік різних країн пов’язане, перш за все, з 
тими перевагами, які він дає за умови успішного розвитку. Ідеться про 
зростання робочих місць у готелях та інших засобах розміщення, у 
ресторанах та інших підприємствах індустрії харчування, на транспорті і в 
суміжних обслуговуючих галузях. Іншою важливою перевагою є 
мультиплікативний ефект від туризму, тобто його вплив на розвиток 
суміжних галузей економіки. Крім цього, варто згадати про зростання 
податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Також туризм справляє 
економічний вплив на місцеву економіку, стимулюючи експорт місцевих 
продуктів. 

Теоретичні аспекти та проблеми туристичної діяльності в Україні та 
світі викладенні в працях багатьох вітчизняних вчених, зокрема            
Г.В. Балабанова, І.І. Винниченка, Л.В Воротіної, Н.А. Гук, О.П. Корольчук, 
Т.І. Ткаченко та інших. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних проблем та 
перспектив розвитку туристичної галузі в Україні. 

В Україні налічується чимало унікальних архітектурних пам'яток. Безліч 
вражаючих куточків таких, як Чорне і Азовське моря, Карпати, Придніпров'я, 
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Поділля та Слобожанщина, понад 70 тисяч річок, найбільші з яких – Дніпро, 
Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Десна і Дунай, – складають 
основу туристичних ресурсів України. Проте такі місця, на яких можна 
відпочивати не гірше, ніж на закордонних курортах, залишаються поза 
увагою як вітчизняних, так і іноземних туристів [3, с. 16]. 

Низькі показники туристичної активності України на світовому ринку, а 
особливо чотириразове перевищення імпорту туристичних послуг над 
експортом свідчать про недостатню конкурентоспроможність вітчизняної 
індустрії туризму. Це можна пояснити трьома головними факторами: по-
перше, недостатньою ефективністю реалізації механізму забезпечення 
пріоритетів державної політики у сфері організації експорту туристичних 
послуг; по-друге, потужним впливом розвинених глобальних корпорацій, які 
контролюють світовий ринок туристичних послуг, а саме: Carison Companies, 
American Express, Preussag, Airtours, Accor – і низки інших; по-третє, 
відсутністю явища масовості туризму в Україну через низьку 
платоспроможність основної маси населення. 

Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку свідчить про те, що 
розвиток туризму в Україні перебуває лише на початковій стадії. За останні 
два роки в’їзний туризм зменшився вдвічі. За даними ДССУ, в 2015 році 
Україну відвідало 15 159 туристів, тоді як в 2013 році країну відвідало 
232 311 туристів. Внутрішній потік скоротився вдвічі. Якщо у 2013 році було 
зафіксовано   702,6 тис. любителів подорожувати країною, то у 2015 році 
кількість внутрішніх туристів становила 357 тис. Збільшення потоків 
внутрішнього та в’їзного туризму нині уповільнюється через низку 
негативних факторів: 

1) відсутність цілісної системи державного управління туризмом у 
регіонах; 

2) заходи, які надають туристичні послуги, як правило, підпорядковані 
різним підприємствам, що ускладнює їх координацію; 

3) повільне зростання обсягів капіталовкладень у розвиток туризму; 
4) не відповідність наявної матеріальної бази (дороги, сервісне 

обслуговування) загальним міжнародним стандартам; 
5) відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з питань 

розвитку туризму; 
6) недосконалість законодавчих актів, що регулюють дану сферу та 

необхідність в прийнятті додаткових законів, а також поліпшення 
статистичної звітності, яка б охоплювала всі аспекти розвитку туризму; 

7) недостатність уваги, що приділяється, для визнання туризму як 
чинника не тільки соціально-економічного розвитку, але в якості 
джерела «заробляння» іноземної валюти, розвитку міжнародних 
культурних зв’язків тощо; 

8) слабка матеріальна база для розвитку туризму; 
9) низький та неякісний рівень харчування туристів; 
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10) відсутність якісних доріг і придорожніх кафе, мотелів, ресторанів, 
розважальних підприємств (на відміну Європі), які б забезпечували 
комфортне проживання та обслуговування туристів [1, с. 85]. 
Розвиток туристичної галузі України повинен ґрунтуватись на 

впровадженні інновацій у діяльність підприємств та організацій цієї сфери, 
що, своєю чергою, потребує інвестиційних вкладень.  

Наявність великої низки проблем свідчить про можливість розвитку 
національного туризму тільки у випадку значної фінансової підтримки з боку 
держави, проте сучасна Україна не має економічної можливості здійснювати 
інвестування. В результаті складається ситуація, коли з одного боку, активно 
розвивається «туризм для багатих», тобто виїзний туризм, який сприяє 
зростанню фінансових потоків з України, а з іншого боку, в тіні залишаються 
внутрішній і в'їзний туризм, для розвитку яких потрібна мобілізація значних 
державних ресурсів і серйозні зміни на законодавчому рівні.  

Таким чином, в Україні практично не використовується національний 
туристичний потенціал, а розвиток туристичної інфраструктури знаходиться 
у вкрай низькому стані, що вимагає серйозного і професійного втручання     
[2, с. 75]. З метою забезпечення розвитку національного туризму, нами 
запропоновано ряд стратегічних заходів, а саме:  

1) удосконалення існуючої законодавчої бази та механізмів її реалізації; 
2) збільшення витрат на маркетинг, рекламу та інформаційну підтримку 

туристичних об’єктів з боку держави; 
3) розвиток і впровадження фінансово-економічних механізмів для 

стимулювання туристичної діяльності та залучення інвестицій; 
4) підготовка кваліфікованих фахівців, покращення якості надання 

туристичних послуг; 
5) розвиток туристичної інфраструктури, транспортного забезпечення, 

покращення якості сервісу відповідно до міжнародних стандартів 
ВТО, впровадження додаткових послуг; 

6) створення і реалізація програм із захисту навколишнього середовища 
та культурної спадщини. 

Важливими чинниками, які впливатимуть надалі на розвиток ринку 
туризму, є демографічні зміни, матеріальний і соціальний стан населення, 
рівень освіти, тривалість відпустки, професійна зайнятість та багато інших 
чинників. Одним з вагомих факторів впливу є добробут населення. Існує 
чіткий зв'язок між тенденцією розвитку туризму, загальним економічним 
розвитком і особистими доходами громадян. 

Таким чином, незважаючи на значний потенціал, туристична галузь 
України має цілий ряд проблем, нагальне вирішення яких покращить 
перспективи її розвитку вже найближчим часом. 

Метою державної політики економічного зростання на найближчі роки 
повинно стати формування сучасної конкурентоспроможної туристичної 
галузі, яка б задовольнила потреби як вітчизняних так і іноземних громадян в 
туристичних послугах, а також створила би умови для сталого розвитку 
туризму в Україні. 
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 ДОСЛІДЖЕННЯ СОУСІВ ГРУЗИНСЬКОЇ КУХНІ 
 

Соуси – додатковий компонент страви, з характерною напіврідкою 
консистенцією, який використовують у процесі приготування страви або 
подають до готової страви для поліпшення її смаку і аромату. Добре 
приготовлені і добре подрібненні соуси дають змогу урізноманітнити смак 
їжі, роблять її більш соковитою, що полегшує засвоюваність. Крім того соуси 
доповнюють склад страв, підвищують їхню енергію, цінність, оскільки до 
більшості з них входять вершкове масло, олія, сметана, борошно. Соуси 
приготовлені на м’ясних, рибних і грибних бульйонах, містять велику 
кількість екстрактивних речовин, тому вони збуджують апетит. Білки, жири і 
вуглеводи, які містяться в соусах легко засвоюються організмом.  

Ми провели аналіз грузинської кухні. Говорячи про неї не можна не 
згадати їхні національні соуси. Сьогодні вони відомі в усьому світі і часто 
застосовуються в багатьох  закладах ресторанного господарства. Для того 
щоб спробувати  та дослідити такі соуси з оригінальним смаком і особливою 
технологією приготування спочатку ми побували в одному з ресторанів 
Вінниці - «Тифлісі», який представляє в своєму асортименті страви 
національної грузинської кухні.  

Особливу гордість грузинської кухні складають соуси — «аджика», 
горіхові соуси «Баджо» («баже») і «сацебелі», знаменитий соус з 
дикоростучої аличі і червоного перцю — «ткемалі», ну і, звичайно, кінза, 
естрагон, базилік, чебрець, цибуля, м’ята, перець, часник і сотні інших 
«зелених приправ» у всіляких комбінаціях. При цьому характерною рисою 
приготування місцевих соусів є те, що виготовляються вони тільки з 
натуральних компонентів, з мінімальним втручанням у вигляді обсмажування 
або гасіння, що надає їм особливий смак і аромат. 
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Провівши аніліз технології приготування відомих соусів, виявилося що 
грузинські соуси принципово відрізняються від європейських як складом, так 
і технологією. Для грузинських соусів всіх видів в якості основи 
використовується виключно рослинне масло. Найчастіше це кислі ягідні і 
фруктові соки чи пюре з Кемалі, терну, гранату, ожини, барбарису, іноді з 
помідорів. Широко розповсюджені також горіхові соуси, де за основу 
слугують товчені горіхи, розведені або бульйоном, або простою водою чи 
винним оцтом. Рідше використовується в якості основи для деяких соусів 
товчений часник (але він входить як додатковий компонент в більшість 
соусів). В багатьох соусах та підливах усі вказані основні рослинні елементи 
(кислий сік, горіхи, часник) поєднуються в різних пропорціях. 

Ми приготували такі соуси і звели технологію приготування 
грузинських соусів до двох операцій: уварювання фруктового соку чи пюре 
та товчіння горіхів, прянощів, часнику. Спочатку ми уварювали їх на 
третину, а потім товкли до отримання рідкої пасти чи емульсії. Після 
уварювання та товчіння нам залишилося лише змішати всі компоненти, що 
входять в соус. Зазвичай змішування зводиться до розведення сухих 
компонентів рідкими: соками, винним оцтом, бульйоном чи водою. Більшість 
грузинських соусів за консистенцією рідкі на противагу, наприклад, соусам 
європейським, що мають густу консистенцію, іноді більш щільну, ніж густа 
сметана. 

Ми виявили, що своєрідним є і застосування соусів в грузинській кухні. 
На приклад один і той самий соус може застосовуватися до абсолютно різної 
основи (м'ясної, овочевої і навіть рибної) і, в залежності від цього, давати 
різні страви. Таким є, наприклад, використання соусу сациві. А іноді діапазон 
застосування соусу може обмежуватися лише овочевими стравами, але при 
цьому ці страви мають бути різними за складом основних овочів, тобто, і в 
цьому випадку принцип той самий - однаковий соус до різної основи. Так, до 
капусти, баклажанів, буряка і квасолі, може бути застосований один і той 
самий соус - ткемалі. З іншого боку, до одної і той самої основи можуть бути 
застосовані різні соуси. Цей прийом дає також різні за назвою страви. 
Наприклад, до абсолютно однаково засмаженої курки можна подати соуси 
сацебелі, сациві, гаро, ткемалі, часниково-винний, горіховий, барбарисовий 
та ін. 

Іноді грузинські соуси виступають в ролі самостійних страв і 
вживаються в такому випадку з хлібом. Достатня калорійність, значна 
концентрація вітамінів, високі смакові якості цілком пояснюють таке їх 
використання. 

Декілька слів хочемо сказати про смакову гаму грузинських соусів, які 
ми дегустували в «Тифлісі». Найбільш відмінна її риса це терпка кислинка, 
що створюється природними фруктово-ягідними соками. Дуже часто її 
помилково приймають за "гостроту" та пов'язують з, начебто, непомірним 
використанням прянощів, особливо перцю. Між іншим кислувато-терпкий 
смак не має нічого спільного з "гостротою". Звичайно, він підсилює аромат та 
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присмак, що з'являється в грузинських соусах завдяки використаним пряним 
травам, але сам характер їх кислуватої основи та цих прянощів не є гострим. 

Природна кислинка фруктових соків не має нічого спільного з 
гостротою оцту, що ним іноді заміняють ці соки при приготуванні цих страв 
в домашній практиці. Що ж до прянощів, що використовуються в грузинській 
кухні як в соусах, так і безпосередньо при приготування їжі, то вони також 
відрізняються ароматичністю, але зовсім не гостротою: не лише пряна зелень, 
як, наприклад, кіндза, базилік, чабер, естрагон, м'ята, але і улюблені 
грузинами сухі прянощі - хмелі-сунелі і кориця - пом'якшують, роблять 
помірною різкість смаку і також відрізняються, в першу чергу, не пекучістю, 
а високою ароматичністю. 
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ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Хліб є продуктом харчування, який найчастіше в своєму раціоні 

використовують українці. Він майже на половину задовільняє потребу людей 
у вуглеводах, на третину у білках, більш ніж на половину у вітамінах   групи 
В, солях фосфору та заліза. 

Та попри це сьогодні можна виділити декілька проблем, які потребують 
вирішення шляхом впровадження нових та вдосконалення вже існуючих 
технологій виробництва.  

Аналізуючи сучасну ситуацію в світі та в Україні, можна спостерігати 
суттєве погіршення стану здоров’я населення. Тому сьогодні, як ніколи, 
потрібно слідкувати за потребами організму в певних елементах, тим самим 
бути уважним стосовно складу харчових продуктів, особливо хліба.  

 Останніми роками в світі все більшу увагу приділяють збагаченню 
хліба корисними речовинами, які надають йому лікувальних та 
профілактичних властивостей. Саме такі ефекти після споживання хліба 
створюються або введенням в рецептуру потрібних компонентів, або 
виключенням небажаних, а також зміною технології їх приготування. 

Ринок виробництва хлібобулочних виробів функціонального харчування 
має великий потенціал. В світі розроблено значну кількість різноманітних 
хлібобулочних виробів для лікувального, профілактичного харчування, 
призначених для людей, які мають схильність до деяких хвороб, а також осіб, 
які проживають в екологічно забруднених регіонах, для працівників важких 
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професій, дітей дошкільного та поважного віку. До функціональних видів 
хліба можна віднести вітамінізовані хлібобулочні вироби, вироби з 
біологічно активними добавками і йодовані вироби. 

Уже розроблено велику кількість технологій хліба функціонального 
призначення. В їх ряду важливе місце посідають технології, що 
передбачають використання продуктів переробки зародків пшениці —  
зародкового борошна, пророщеного зародку тощо. У рецептурі 
хлібобулочних виробів такі компоненти не лише підвищують їх харчову 
цінність, але і надає красивий зовнішній вигляд. Розширення асортименту 
хліба з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин може бути 
здійснено також за рахунок введення у рецептуру харчових сумішей, які 
повинні збагатити готові вироби необхідними для організму людини 
речовинами: томатним порошком, насінням соняшнику, кунжуту, кмину, 
кукурудзяного борошна, пшеничної клейковини, декстрози, прянощів та ін.   

Поліпшити споживні властивості хліба можна з використанням 
нетрадиційної зернової сировини та продуктів її переробки. Наглядно це 
помітно на порівнянні виробів з борошна пшеничного першого і вищого 
ґатунків, які набагато бідніші віамінами, ніж продукти з борошна другого 
гатунку. В Україні розробляють рецептуру хлібобулочних виробів з 
підвищеною харчовою та біологічною цінністю з додаванням білка зародка 
пшениці, кукурудзи, амаранту, буряку, моркви, гарбуза, екстрактів 
лікарських рослин. Для збагачення вітамінами групи А на підприємствах 
використовують природний β-каротин (морква, гарбуз, шипшина тощо) та 
синтезований. Також особливої уваги заслуговує йодування хлібних виробів. 
Основним джерелом йоду органічного походження є морські водорості. 
Створено нові сорти хлібобулочних виробів з використанням термостійкого 
пігменту мікроводорості спіруліни платенсіс. Так, хлібобулочні вироби 
можуть використовуватись  як функціональні, з підвищеною біологічною 
цінністю. 

Провівши аналіз асортиментної політики підприємств хлібопекарської 
промисловості в нашій місцевості, я отримала наступні дані. Виявилося що 
асортимент хлібобулочних виробів, що випускається у Вінниці, досить 
широкий, однак виробів дієтичного, лікувально-профілактичного, 
спеціального призначення для різних груп населення недостатньо і їх частка 
в загальному об’ємі виробництва не перевищує 1—2 %. Але як правило, 
попит на них невисокий, пояснення- завищена ціна. Проте в порівнянні з 
загальною ситуацією в Україні, основна доля випуску та споживання даної 
продукції приходиться на центральні регіони. 
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СПОСОБИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 
 

Щодня люди користуються послугами закладів громадського 
харчування. Їжа, яку готують для продажу, повинна бути якісною та не 
шкодити здоров’ю споживача. Ці критерії досягаються за рахунок правильної 
технології приготування, чистоти робочого місця та устаткування, свіжих 
продуктів та іншого. Найголовнішим є санітарно-епідеміологічні показники 
сировини і приготовлених страв  тому, що саме від дотримання даних вимог 
залежить здоров’я споживачів ресторанної продукції. 

Для того, щоб уникнути харчового отруєння споживача, в першу чергу 
потрібно перевіряти якість сировини. Продукти повинні мати відповідні 
органолептичні  властивості такі як: колір, запах, консистенція. [2.265] На 
жаль, в деяких ресторанних закладах бувають випадки, коли продукти 
намагаються «замалювати» для того, щоб вони вигляділи свіжими. Також  
стравам надають більш сильні смаки та запахи за допомогою різних хімічних 
добавок, що приховує якість їжі. 

Ще одним важливим правилом є чистота робочої зони. Тобто, все що 
находиться довкола робочого місця не повинно мати забруднення, пилу, 
зайвих речей, занадто рельєфного оздоблення та матеріалу, яке важко 
миється. Отже, приміщення має бути раціонально облаштовано, що дасть 
можливість його ретельно та якісно прибирати.[1.80] 

На підприємствах харчування повинен підтримуватись встановлений 
санітарними нормами мікроклімат з врахуванням періоду року. Для цього 
використовують кондиціонери, вентиляції, теплоізоляцію та інше 
устаткування.   Правильно витримані показники норм покращують 
зберігання страв, до того ж,  підвищують працездатність працівників.[3.4] 

Найголовнішою вимогою до санітарно-гігієнічного стану підприємства є 
правильність зберігання сировини та напівфабрикатів. Кожен продукт 
потрібно зберігати у відповідній температурі враховуючи його властивості.  

Порушення товарного сусідства та тривалості зберігання, призводить до 
псування продуктів, появлення комах та розвитку  інфекційних 
мікроорганізмів.[3.8] 

Щоб уникнути порушення вище зазначених вимог на підприємствах 
потрібно не тільки регулярно робити перевірки санітарно-епідеміологічної 
комісії, а й заохочувати власників закладів громадського харчування до 
дотримання санітарно-гігієнічних правил. 

 Для покращення умов робочої зони, для більшості закладів, потрібно: 
розширити площу цехів, встановити необхідне устаткування, модернізувати 
лінії приготування страв, перевіряти стан приміщення кожного дня після 
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прибирання. Це дозволить підвищити якість кулінарних виробів і заслужити 
довіру постійних споживачів, покращить роботу працівників ресторану та 
сприятливо вплине на рейтинг і  прибуток ресторану.  
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА НА ВІННИЧЧИНІ 
 

Ресторанне господарство набуло масового поширення у всьому світі. В 
Україні діє велика кількість ресторанів, кафе, кондитерських. Ці заклади 
пропонують не тільки українську кухню, а й закордонну. Вони забезпечують 
проведення багатьох видів відпочинку та дозвілля, починаючи від сімейних 
зустрічей та різних свят і закінчуючи діловими заходами. В Україні 
найбільша концентрація ресторанів находиться особливо у великих містах: 
Київ, Одеса, Львів; а також в туристичних зонах, таких як: Карпати, 
узбережжя Чорного моря. Порівняно з цими місцями Вінниця нараховує 
значно меншу кількість закладів громадського харчування. 

Основними сегментами ресторанного ринку Вінниці є: кондитерські, 
підприємства швидкого харчування, ресторани та кафе столового типу, елітні 
ресторани. Аналізуючи заклади ресторанного господарства протягом 
декількох років, можна побачити, що сам ринок розпочав свій розвиток із 
формування елітного сегмента ресторанних послуг. Так, перші ресторани 
були розраховані на заможну публіку того часу. Згодом ці ресторани набули 
значного поширення по всій території Вінниці та інших областей, але нових, 
подібних закладів, стало менше відкриватись. Більш високу 
розповсюдженість зайняли ресторани середнього класу, характерною 
ознакою яких була доступність для більшої частини населення [2, с. 57] 

На сьогоднішній день успішність ресторанів залежить від таких 
основних факторів: сучасної та унікальної кухні, менеджера, тематики 
закладу, належного сервірування, цікавого інтер’єру та відповідних цін. 
основними тенденціями ринку ресторанних послуг Вінниччини є розвиток 
закладів, що розраховані на масового відвідувача , що передбачає з одного 
боку наявність доступних цін на страви, а з іншої – якісну та смачну кухню 
[1, с. 34]. 
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Обдумане та обґрунтоване розташування ресторану також забезпечує 
його стабільний дохід та постійне місце на ринку. Вибране місце дозволяє 
визначити контингент клієнтів, що зможуть відвідувати даний заклад. Тут 
будуть враховуватись вік, рід занять, дохід людей, що регулярно бувають 
поблизу. Якщо ресторан орієнтується на молодих, то в окрузі повинні 
знаходитися більше людей, молодших 40-а років. Якщо роблять ставку на 
обіди і бізнес-вечері, то поблизу повинні бути офіси. Ретельне вивчення 
обраного району дозволить правильно оцінити можливу конкуренцію, яка 
виникне з довколишніми закладами [3, с. 86].  

Статистика показує, що все частіше люди, які працюють чи навчаються, 
користуються послугами закладів швидкого харчування. Звичайно, таке 
харчування має свої недоліки, але воно дозволяє швидко втамувати голод за 
невисоку ціну та знаходиться в потрібному місці в потрібний час. Тому, 
кількість такого виду закладів ресторанного бізнесу зростає. 

Більш дорожчі заклади ресторанного бізнесу втримуються на ринку 
тільки у випадку вдалого впровадження. Для цього потрібно не тільки 
підтримувати хороші відносини з постійними споживачами таких ресторанів, 
а й зацікавлювати більше клієнтів хорошою рекламою [3, с. 87]. 

Таким чином, основними тенденціями розвитку підприємств 
ресторанного бізнесу у Вінницькому регіоні:  
створення вдалого та стабільного іміджу закладів; 
формування та підтримання позитивної думки серед постійних клієнтів; 
ефективна система постачання; 
розрахунок з постачальником без затримки, що складе вдалі партнерські 
відносини [3, с. 34]. 

Отже, сьогоднішній ресторанний бізнес Вінничини займає доволі високе 
місце у рейтингу ресторанів України. Основна кількість такого виду 
підприємств ресторанного бізнесу знаходиться на ринку вже протягом 
декількох років. Але деякі власники ресторанів не завжди надають належної 
уваги нововведенням ринку послуг, що  призводить до зниження прибутку 
та, як наслідок, їх закриття. Ресторани, які не тільки підтримують свій імідж, 
а й покращують його, можуть «втриматись на плаву» навіть під час 
нестабільної економічної ситуації в країні чи в світі. 

Список використаних джерел:  
1. Ююкін А.М. Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу: 
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2011. - №45 – 60 с. 
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СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 
 В УМОВАХ КРИЗИ 

 
        Сучасні умови господарювання вимагають пошуку шляхів підвищення 
ефективності діяльності окремих галузей національного господарства, 
регіонів і держави в цілому. Сфера туризму є однією з найбільш 
перспективних, динамічних і прибуткових галузей світового господарства, 
що акумулює наявний природно-рекреаційний потенціал. Її розвиток 
потребує регулювання та підтримки, вирішення нових завдань, приймання 
відповідних дій, зважаючи на значні зміни як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища особливо в умовах економычноъ кризи. 

Теоретико-методологічні, економічні та управлінські аспекти впливу 
економічної кризи на туризм знаходяться в полі зору широкого кола 
дослідників, зокрема: І. Смирнова, О. Любіцевої, Т. Бондаренко,             
І. Герчикової, В. Квартальнова, А. Чудновського, Т. Ткаченко, В. Пестушко, 
Т. Вахненко,     О. Веклич, І. Ансоффа, П. Кругмана, К. Омає та інших. 

Метою даного дослідження є обґрунтування особливостей розвитку 
туристичного ринку в умовах кризи. 

Глобалізація всесвітніх господарських зв’язків є однією з головних 
тенденцій розвитку сучасності. Одним із проявів процесу глобалізації 
світової економіки є динамічний розвиток міжнародних ринків послуг, 
зокрема туристичних. Туризм сьогодні – це сфера соціально-економічного 
комплексу, що в багатьох країнах перетворилася на індустрію, яка бурхливо 
розвивається. За різними оцінками, на туристах бізнес щорічно заробляє 
приблизно 700 млрд. дол. США, а згідно прогнозів експертів Світової 
туристичної організації, до 2020 р. ця сума мала б вирости у три рази. Проте 
у кінці 2008 р. галузь суттєво підкосила економічна криза. Якщо протягом 
останніх п’яти років зростання світового туристичного ринку стабільно 
складало 4-5%, то наступного року оборот ринку збільшиться в найкращому 
разі на 0,5%, прогнозують у Всесвітній раді з подорожей і туризму (WTTC). 
Хоча ще в середині 2008 р. експерти WTTC прогнозували, що глобальна 
туристична індустрія зросте на 4,5% [3].   

Характерною особливістю показників розвитку туризму і, відповідно, 
стійкості туризму до кризових явищ є те, що в країнах з різним рівнем 
економічного розвитку вони суттєво відрізняються. Так, країни, що 
розвиваються, впоралися з глобальною економічною кризою  краще, ніж 
розвинені країни. Більшість країн, що розвиваються, не мають негативних 
темпів зростання. Динаміка їхніх ринків і значне збільшення їхнього 
внутрішнього туризму пом’якшили наслідки кризи. Також ця група країн 
повертається до більш високих темпів зростання порівняно з групою країн з 
розвиненою економікою.  
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У розвинених країнах міжнародний туризм постраждав від недавньої 
фінансово-економічної кризи  значно сильніше. Низьке падіння ринку у 
розвинутих країнах відбулося значною мірою за рахунок широкої 
диверсифікації туристичних послуг та переорієнтації населення на 
внутрішній туризм, що зіграло роль стабілізаторів кризових наслідків для 
туризму.  

Розвиток туризму як важливої сфери надання послуг гостинності, 
дозвілля, подорожей, обумовлений багатьма чинниками, але серед них на 
сучасному етапі розвитку суспільства, на нашу думку, необхідно виділити 
такі: демографічний, техніко-технологічний, економічний та інформаційний. 
Дійсно, розвиток економіки в цілому стимулює демографічний сектор за 
підтримки техніко-технологічних процесів і інформаційної складової. Ці 
напрями є такими, на збереження яких під час кризового стану мають 
консолідуватися зусилля як з боку держави, так і з боку провідних, якщо не 
більшості, туроператорів країни. Менеджмент даних інституцій в умовах 
кризових процесів в економіці повинен приділити значну увагу збору і 
аналізу отриманої з різних джерел інформації про зміни в галузі, особливо в 
ключових та самих уразливих для неї місцях та оперативно реагувати на них 
задля захисту своїх позицій і споживачів в разі потреби. Тим більш це 
актуально з позиції значного збільшення технічного та інформаційного 
навантаження на виробничі та обслуговуючі комплекси. Аналіз такого рівня 
та особливості управління в кризовому становищі мають базуватися на 
взаємозв’язку між економікою країни в цілому, темпами розвитку 
туристичного підприємства і позицією на ринку конкретного товару. 
Спочатку оцінюють фактори, що впливають на них, далі формулюють 
основні поняття і визначення для конкретного кризового чинника з тим, щоб 
ідентифікувати його і встановити межі моніторингу або інструментарію 
врегулювання ситуації [2, с. 45]. 

У загальному вигляді алгоритм кризової ситуації з позиції середовища 
управлінського впливу виглядає наступним чином: економічна криза → 
макроекономічна нестабільність → ринкові флуктуації → ситуативна 
невизначеність → тактичний та операційний деструктивізм. На кожному 
етапі даного ланцюга розгортання кризового механізму відбувається 
ураження чинників господарського процесу, від яких залежить дієздатність 
соціально-економічної системи господарювання в цілому, та туристської 
галузі зокрема. Так, якщо на макрорівні підвищуються темпи інфляції – це 
веде до зниження ступеня збалансованості туристського ринку, а на 
макрорівні - до зниження платоспроможного попиту, що негативно 
позначається на обсягах продажу туристичного продукту, втраті ринкових 
позицій, зниженні ефективності діяльності туристичного підприємства в 
цілому. Таке положення зумовило створення нових вимог до діяльності 
підприємств, визначивши ряд параметрів, яким мають відповідати умови та 
особливості роботи суб’єктів туристичної діяльності. До основних можна 
віднести:  
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– збереження пропорцій між поставленими завданнями та наявними 
ресурсами;  

– наявність техніко-технологічних складових за допомогою яких мають 
виконуватись поставлені завдання;  

– використання інформаційних програмних засобів на високому 
техніко-технологічному рівні;  

– діяльність має задовольняти вимогам сьогодення і користуватися 
попитом на ринку послуг;  

– впровадження в практику елементів ситуативного менеджменту, як 
одного з основних інструментів дієздатності підприємства;  

– наявність висококваліфікованого персоналу, який володіє не тільки 
програмними продуктами підприємства, а й творчим потенціалом і 
відповідним аналітичним та творчим мисленням [1, с. 105]. 

Таким чином, ключовим в кризових умовах є розробка дієвої стратегії 
розвитку туристичної галузі. На нашу думку, така стратегія повинна в першу 
чергу включати заходи по підвищенню туристичної привабливості України 
як регіону з потужним природним та історико-культурним туристичним 
потенціалом, але неефективною політикою державного регулювання, 
інформаційного та інвестиційного забезпечення, що визначає невідповідність 
міжнародним стандартам існуючої інфраструктури туризму та відсутність 
попиту на національний туристичний продукт. 
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WELLNESS I SPA ТЕНДЕНЦІЇ 2017 РОКУ 

 
Сучасне життя характеризується частими стресами, емоційним 

перевантаженням та гіподинамією. Сучасна людина потребує якісний та 
доступний профілактично-оздоровчий відпочинок, який на сьогоднішній 
день переважно представлений санаторіями, профілакторіями, spa-центрами 
та wellness-курортами. 
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Серед іноземних дослідників Wellness і Spa тенденцій  працюють 
Малькольм Купер (Великобританія), Мелані Сміт (США), Кетрін Келлі 
(Великобританія), Жанет Д’Анжело (Італія) та інші.  

Метою даного дослідження є обґрунтування основних Wellness і Spa 
тенденцій. 

На сьогоднішній день як у вітчизняній, так і у світовій літературі немає 
єдності щодо визначень понять, пов’язаних зі «spa&wellness» індустрією, 
тобто лікувально-оздоровчим туризмом. Це зумовлюється тим, що дана 
галузь позиціонується як більш-менш самостійна лише з кінця XX століття, а 
також тим, що представники галузі та дослідники сповідують різні концепції 
розвитку, зумовлені історичними особливостями розвитку «spa&wellness» 
туризму у різних частинах світу. Разом з тим, у світі спостерігається 
тенденція до уніфікації визначень, пов’язаних зі spa галуззю, з метою 
підвищення якості досліджень, кращого зіставлення даних, розуміння 
термінології та концепцій spa, в тому числі з боку споживачів. 

Поняття «spa» або лікувально-оздоровчий туризм є узагальнюючою 
категорією, що охоплює оздоровчий (wellness) та лікувальний (більш 
традиційний лікувальний, санаторно-лікувальний, медичний) туризм. При 
цьому термін «spa» може відноситися як до «spa&wellness» концепції, так і 
до концепції традиційного лікувального туризму [2, с. 150].  

Отже, існуюча нова модель сприйняття spa- туризму та wellness-туризму 
підкреслює наявність двох елементів:  

1) розходження понять spa-туризму та wellness-туризму (оскільки ці 
ринки іноді плутають); 

 2) континуум загальних продуктів/послуг (які можуть бути доступні в 
будь-якому місці) до автентичних (орієнтованих під особливі традиції країни 
та наявні природні ресурси).  

Wellness і Spa індустрії набирають обертів. З кожним роком виникає ще 
більше способів, нових і давно забутих, які дають можливість відчути життя 
у кожній клітинці свого тіла і допомагають ставати ще більш здоровими та 
красивими. Органічні продукти перемістилися з краєчку до центру тарілки, 
сеанси медитації проводяться у величезних конференц-залах, накрохмалені 
костюми поступилися легкому та спортивному одягу. Суспільство 
змінюється, а отже змінюються пріоритети [1].  

1. Індивідуальний підхід до харчування та  ж Habit – компанія, яка 
використовує ДНК клієнтів, щоб запропонувати їм оптимальний раціон. Її 
засновник Ніл Гріммер пояснює, що всі люди різні – за статурою, віком, 
захопленнями, тому в компанії аналізують 60 біомаркерів людини і 
складають план індивідуального харчування. За бажанням команда кухарів 
зможе приготувати для клієнта страви та доставити додому. Є і інші цікаві 
стартапи у цьому напрямку. Так,  Care/of аналізує результати розгорнутого 
опитувальника і рекомендує кожному особистий план вживання вітамінних 
комплексів. У кожної людини свої цілі: хтось хоче оздоровити серце або 
кістки, поліпшити травлення, збільшити енергію, або зменшити стрес, 
відповідно, і комплекси мають бути різними.  
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2. Мода на тверезість. У минулому році мода на тверезість стала 
відповіддю на зростаюче невдоволення людей тим, що відбувається у 
їхньому житті, яке більше не наповнює енергією та не мотивує. Пияцтво аж 
ніяк не допомагає позбутися цієї проблеми, а лише тимчасово «відключає» 
нас від реальності. У меню барів з’являються нові безалкогольні напої, а у 
броварнях пропонують широкий вибір крафтового безалкогольного пива.    

3. Більше, ніж йога. За останні кілька років неймовірна кількість людей 
звернулися до йоги і медитації для боротьби зі стресом та тривогою. Зараз ця 
тенденція виходить на новий рівень. Дуже поширеними стали так звані 
сенсорні заняття. Під час сеансу залучаються звукові, зорові враження, 
різноманітні текстури і смаки – це все працює на отримання 360-градусного 
досвіду. Якщо раніше медитація більше асоціювалась із духовністю, то зараз 
люди розуміють її переваги і механізми, завдяки яким вони можуть розкрити 
свій найбільший потенціал на таких заняттях.  

4. Зірковий час неідеальних продуктів. Приблизно 40% продуктів у 
США відправляється у смітник. У минулому році кухарі почали шукати 
способи покінчити із цим марнотратством. Виник рух під назвою «WastED», 
в рамках якого кухарі створюють смачні та апетитні страви з тих продуктів 
харчування, які раніше просто б викинули – яблука із темними плямами, 
огірки негарної форми, трохи зів’яла зелень.  

5. Мескаль – нова Текіла Мескаль – це алкогольний напій із 
збродженого соку агави. За останні роки його популярність стрімко зросла. 
Не в останню чергу це відбулося завдяки його походженню – у моді все 
рустикальне та старовинне. До того ж, якщо текілу наразі виробляють на 
великих заводах у великих містах, то мескаль везуть із невеличкого 
мексиканського містечка Оахака, де агаву подрібнюють вручну, обсмажують 
у земляних ямках, і залишають бродити на свіжому повітрі [3].  

6. Кетодієта. Наймоднішою з часів трендової палеодієти стала кетодієта. 
Виникає безліч сторінок в Інстаграмі, куховарські книги і подкасти, 
присвячені цьому підходу до харчування. Люди заінтриговані потенційними 
бонусами для психічного здоров’я цієї дієти із високим вмістом жирів, 
низьким вмістом цукру, яку ефективно застосовували для лікування епілепсії 
ще з 1920-х років, а на сьогоднішній день нею навіть намагаються лікувати 
хворобу Альцгеймера і аутизм. Основна мета кетодієти – навчити організм 
використовувати жир (а не глюкозу) в якості палива.  

7. Гриби – новий суперфуд. Гриби завоювали неабияку популярність 
серед медиків завдяки їхній  здатності боротися з раком, придушувати 
запалення, вірівнювати рівень цукру у крові та багатьом іншим корисним 
властивостям. Екстракти грибів є унікальними, оскільки вони містять 
полісахариди і бета-глюкан, з'єднання, які активують імунну систему, 
збільшуючи кількість білих кров'яних клітин, також вони є одним з 
небагатьох природних джерел вітаміну D. Більше того, гриби захищають тіло 
людини від патогенів і токсинів, з якими вона контактує щодня [3].  
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8. Інфрачервоні сауни – це нова тенденція у спа-індустрії. Ці сауни 
нагадують спеціальні лампи в реабілітаційних центрах та лампи для обігріву 
недоношених дітей. Теплові хвилі проникають в організм і підвищують його 
внутрішню температуру. Інфрачервоні сауни насправді холодніші, ніж 
традиційні сауни, і температура в них досягає приблизно 40-60 С, в той час 
як у традиційних саунах - близько 90 С.  

Таким чином, «Spa» і «wellness» туризм у сучасному світі являють 
собою значний глобальний ринок, що стрімко зростає, випереджає у 
розвитку інші туристичні сектори та чинить неабиякий економічний ефект на 
інші галузі економіки. Для «spa» і «wellness» індустрії та окремо для spa-
туризму характерним є набагато менша залежність від сезонних та кризових 
тенденцій. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

РЕГІОНУ 
 

Питання розвитку туризму є першочерговими серед завдань 
економічного піднесення країни. Україна має величезний туристичний 
потенціал, проте це недостатньо впливає на залучення інвестицій у розвиток 
туристичної сфери. Саме тому досить актуальним постає питання 
дослідження інвестиційної привабливості регіонів України та залучення 
інвестицій у туристичну сферу. 

Реалізація стратегічних інвестиційних проектів дозволить здійснити 
відповідну переструктуризацію діяльності туристичної галузі у взаємозв'язку 
з напрямами соціально-економічного життя держави, дасть можливість 
зорієнтувати населення, владні, управлінські та бізнесові структури та 
комплексний підхід до забезпечення ефективного використання переваг і 
можливостей вітчизняної туристичної сфери. 
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Для забезпечення ефективної діяльності будь-якої сфери необхідні 
кошти, державних видатків не завжди вистачає для їх підтримки та розвитку. 
Тому важливою умовою структурної перебудови туристичної галузі є 
залучення інвестицій у сферу туризму області, прискорення темпів її росту та 
підвищення їх ефективності. Інвестиційний процес - це один з 
найважливіших факторів економічного зростання туризму, а тому 
туристична галузь, як складова економічного зростання туризму та  
національної економіки України, потребує вкладення інвестицій для 
оптимального функціонування і розвитку [1]. 

Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які зробили значний внесок у 
розвиток теорії та практики функціонування інвестицій, інвестиційну 
привабливість, специфіку та ефективність інвестування в туризм слід 
відзначити таких науковців, як О.Батура, У.Шарп, В.Саймон, В.Сейми, 
М.Долішній, Я.Єлейко, Г.Ковалевсьий, С.Прохода, Н.Татаренко, 
А.Александрова, В.Лушкін, Я.Попов, Л.Шинкарук, П.Гудзьом, І.Школа та ін. 

Проте наукові розробки у даному напрямку недостатньо 
систематизовані - в більшості робіт автори окремо розглядають інвестиційну 
привабливість і туристичний потенціал, тобто відсутній підхід до визначення 
саме інвестиційної привабливості туристичного регіону. 

Туристична привабливість території України визначається наявністю 
потенціалу туристичних ресурсів, відносним розвитком матеріально-
технічної бази туризму, доступною і достатньою для туриста інформацією 
про неї, а також забезпеченістю досягнення максимального соціально-
економічного ефекту від розвитку в її межах туристичної індустрії. 

Розвиток туристичної індустрії вказує на регіональну неодноманітність 
інвестиційної привабливості українських рекреаційних зон. Оскільки всі 
регіони України розвинені, варто дослідити їх інвестиційну привабливість та 
визначити слабкі сторони, що заважають отриманню інвестицій. 

Щодо регіонів України з високим рівнем інвестиційної привабливості з 
точки зору туристичної діяльності, то до таких відносяться Чернівецька, 
Закарпатська та Львівська області. До регіонів з рівнем інвестиційної 
привабливості вище середнього - Одеська, Донецька, Харківська, 
Дніпропетровська області та місто Київ. До регіонів з середнім рівнем 
інвестиційної привабливості - Вінницька, Київська, Полтавська, Запорізька, 
Херсонська, Івано-Франківська, Луганська, Житомирська, Миколаївська, 
Тернопільська. До регіонів з низьким рівнем інвестиційної привабливості 
відповідно відносяться Волинська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, 
Хмельницька, Кіровоградська та Рівненська області [2]. 

Для покращення інвестиційної привабливості кожного регіону варто 
звернути увагу на слабкі сторони регіону, оскільки саме ці показники можуть 
стати вирішальними при прийнятті рішення інвестора про доцільність 
інвестування того чи іншого регіону. 
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Розвиток туристичної сфери сприяє не лише підвищенню 
конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг, 
але й забезпечує надходження додаткових коштів до бюджетів різних рівнів. 

Інвестиційний процес є одним із найважливіших факторів економічного 
зростання України. Україна має величезний туристичний потенціал, проте це 
недостатньо впливає на залучення інвестицій у розвиток туристичної сфери. 

Більшість іноземних інвестицій, які надходять в Україну, йдуть 
переважно в промисловість та агропромисловий комплекс. Проте і 
готельний, і рекреаційно-туристичний бізнес також потребують 
інвестиційних ресурсів і, зокрема, прямих іноземних інвестицій, що дасть 
можливість підвищити прибутковість цієї галузі та збільшити надходження 
до бюджету. 

До галузевих факторів, що перешкоджають формуванню позитивного 
інвестиційного клімату в туристичній сфері України, можна віднести: 

- недостатній рівень розвитку мережі та об'єктів туристичної 
інфраструктури, їх невідповідність світовим стандартам; 

- відсутність скоординованої висококваліфікованої та грамотної системи 
дій з проведення туристичного продукту України на світовий ринок, яка б 
давала відчутні результати; 

- технологічна відсталість галузі; 
- низький рівень обслуговування, зумовлений загальною кваліфікацією 

працівників галузі [4]. 
Головні зовнішні фактори, що стримують розвиток формування 

позитивного інвестиційного іміджу в туристичній сфері України, викликані 
млявістю та несподіваністю економічних реформ, а саме: несприятливість 
існуючих умов для підприємництва взагалі та туристичного зокрема, 
недосконалість нормативно-правового поля і, як наслідок, відсутність 
необхідних інвестицій для розвитку туризму - як внутрішніх, так і іноземних 
[3]. 

Отже, неоднорідний розвиток туристичної індустрії вказує на 
регіональну неодноманітнісгь інвестиційної привабливості українських 
рекреаційних зон. Наявність різноманітних природних ресурсів дозволила б 
створити в Україні багатофункціональну систему сучасних оздоровчих 
закладів, але такі проекти потребують постійного фінансування. Тому 
розвиток туризму в Україні суттєво вплине на зайнятість населення в 
майбутніх періодах. Збільшення рівня інвестицій в туристичну галузь 
України забезпечить країні розвиток даної галузі, допоможе розвитку 
супутніх індустрій і позитивно вплине на добробут населення. 
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 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
  

Сучасний ресторанний ринок України в своєму розвитку досить 
молодий, але пережив кілька стадій розвитку. На сьогоднішній день знята 
проблема дефіциту, покращилась якість даного виду послуг. Все це стало 
можливо завдяки широкому розвитку ресторанного бізнесу, який дозволяє 
задовольнити численні особисті та культурні потреби людини.  

Фундаментальні аспекти сучасних форм організації і роботи у 
ресторанному бізнесі, розвитку ресторанної справи України знайшли своє 
відображення у працях таких вчених, як А.І. Усіна, Т.П. Кононенко,          
Н.В. Полстяна, І.В. Хваліна, О.Л. Іванік, Г.Б. Мунін, А.О. Змійов та ін.  

Слід зазначити, що нові реалії для ресторанного ринку дозволили 
виявити недоліки в роботі, досліджувати проблеми, зумовлені кризою, а 
також визначити перспективи виживання і розвитку бізнесу. На думку 
багатьох рестораторів, у виграші будуть мережі ресторанів, що працюють в 
демократичному ціновому сегменті і пропонують на ринку послуги 
франчайзингу [1,с.118]. 

Розвиток ресторанів «швидкого обслуговування», що працюють на 
підставі франчайзингу, це, по-перше, дуже перспективно для такого 
сегмента, по-друге, швидке обслуговування найбільше підходить для сфери 
малого бізнесу. Такі підприємства в основному спеціалізуються на 
приготуванні стандартних страв з напівфабрикатів, призначених для негайної 
реалізації. Для підприємств, що працюють в даному сегменті ринку, ризик 
мінімізований. Вкладення в сферу недорогого масового харчування мають 
швидку оборотність коштів, так як, побудова бізнесу йде за рахунок 
організації ресторанної мережі. 
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За результатами проведеного дослідження, система франчайзингу 
забезпечує безперебійний розвиток бізнесу навіть в умовах фінансової 
економічної кризи. Ресторани, що працюють в даному сегменті, досягають 
значних успіхів, при цьому постійно удосконалюючи свій вид діяльності, 
розширюючи асортимент, вводячи в меню спеціальні пропозиції, 
покращуючи якість обслуговування [5]. 

Також досить ефективним може виявитися розвиток «сімейних 
ресторанів». Сімейний бізнес особливо поширений серед іноземних 
рестораторів. Залучаючи до справи своїх родичів, вони отримують різні 
податкові пільги. У той час як член сім'ї отримує таку ж зарплату, як будь-
який співробітник по найму, витрати підприємства скорочуються. 

Зазначимо, що розвитком цього сегмента ринку, сімейний бізнес може 
стати сферою зайнятості і джерелом доходу для багатьох сімей. Крім того, 
таке поширене явище, як злодійство в ресторані, може стати стимулом для 
залучення до управління рестораном родичів, та тих людей, кому ресторатор 
може довіряти [3,с.12]. 

Важливим сегментом у ресторанному бізнесі є  ресторани з 
національною кухнею. Серед ресторанів національної кухні в Україні, за 
даними проведенних досліджень у 2016 році, перевага надається українській 
– 36,8%. Проте значна увага приділяється і французькій кухні – 21%; 
італійській, кавказькій, японській по 7,9%; всі інші – 18,5% [4]. Тематичні 
ресторани також є дуже популярними як серед українців, так і туристів. В 
Україні вже є певний досвід у створенні таких закладів харчування, 
найвідоміші з яких у Львові: "Криївка", присвячений героям УПА, 
планується відкриття автомобільного ресторану; у Києві: “Шинок”, “Вулик”, 
“Царське село” – ресторани-музеї – присвячені українським традиціям 
[2,с.55].  

Отже, можна сказати, що тенденції розвитку ресторанного бізнесу 
України в сучасних умовах, не дивлячись на загальну тенденцію зниження 
кількості підприємств, що обумовлена перш за все загальною економічною 
кризою в країні та загостреним станом галузі ресторанних послуг, слід 
відзначити значні перспективи розвитку для національних ресторанних 
мереж за рахунок неповної насиченості ринку, а також поглинання 
індивідуальних закладів ресторанного господарства. Саме це дає підстави 
для майбутніх позитивних тенденцій розвитку сфери ресторанного 
господарства України. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 

 
На сьогоднішній день неможливий розвиток підприємств харчової та 

переробної галузі без розвитку інтелектуального потенціалу, розробки нових 
брендів, реорганізації менеджменту та введення інноваційних технологій. 
Інновації в сучасних умовах економіки можуть бути як продукт діяльності 
спеціальних науково-дослідницьких інститутів, так результатом діяльності 
працівників підприємства та організацій, які займаються господарською 
діяльністю з метою отримання прибутку.[3 c.224] 

Нові технології виробництва готової продукції забезпечують 
конкурентні переваги в харчовій промисловості. Підприємства харчової 
промисловості, як і економіка країни в цілому, виявились не готовими до 
роботи в умовах фінансово-економічної кризи. Водночас не викликає 
сумніву той факт, що в умовах протистояння фінансово-економічній кризі 
саме інноваційна діяльність є головним джерелом розвитку та підґрунтям 
майбутнього ефективного функціонування підприємств. 

Інвестиції в покращення виробництва та розробку нових технологій 
роблять для того, щоб гідно конкурувати зі світовими і вітчизняними 
виробниками. 

Інновація – нововведення в галузі техніки, технології, організації праці 
або управління, яке засноване на використанні досягнень науки і світового 
досвіду та є остаточним результатом інноваційної діяльності.[1c.24-25] 

Щоб забезпечити стабільний фінансовий стан на ринку економіки, 
підприємство повинно виробляти продукцію, яка буде спроможна 
конкурувати з аналогічними продуктами на сучасному світовому ринку. 

Все вище сказане змушує підприємства харчової  галузі вкладати великі 
кошти в інвестиції, розвиток технології та модернізацію потужностей. 

Наслідком проведення інноваційної політики є створення нового виду 
продукції, зростання якості продукту в наслідок оновлення та удосконалення 
технологій виробництва, налагоджується система ціноутворення за рахунок 
покращення процесів збуту та постачання, покращується рівень 
рентабельності діяльності за рахунок вдосконалення системи управління. 
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Кожна галузь харчової промисловості має свої нюанси і особливості 
інноваційного розвитку. 

Так, інновації в лікерно-горілчаній промисловості направлені на 
маркетингові, управлінські та ринкові аспекти. Технологія виробництва 
готового продукт в цій галузі особливо не змінилась за останні роки.  

Найголовнішою новизною в інноваційному розвиту є система 
забезпечення відповідної якості готової продукції та систем захисту від 
підробок.  

У пивоварній промисловості головними напрями діяльності є саме 
технологія та управління виробничими та логістичними процесами. 

Основними напрямками інноваційного розвитку для покращення 
конкурентоспроможності кондитерської промисловості стали товарні, 
технологічні та маркетингові інновації, що забезпечуються розробкою нових 
продуктів. 

Створення інноваційної стратегії консервної галузі в порівняні з іншими 
галузями, має свої особливості. До таких особливостей відносять: 
високий рівень імпорту консервованої продукції, що створює високу 
конкуренцію; 
високий ступінь зносу обладнання та поганий технічний стан продукції; 
низький рівень рентабельності готової продукції; 
короткий термін використання та високі вимоги до зберігання сировини; 
відсутність фінансування в інноваційні проекти.[5] 

Підприємство консервної галузі, щоб втриматись на світовому ринку, в 
першу чергу, має запропонувати нові види продукції та технології, іншими 
словами, потрібно розвивати товарні та процесові інновації. 

 Нововведення, які не змінюють  якість продукції та технологічний 
процес, а лише можуть задовільнити потреби споживачів та покупців, 
отримали назву псевдоінновації. Такі нововведення потребують незначного 
вкладу коштів та швидко окуповуються, але вони не можуть запезпечити 
процвітання в економічному стані підприємства.[2 c.150]  

Дуже важливим є створення ефективної системи впровадження 
продукту на ринок. Досягти високого рівня рентабельності можливо лише за 
наявності комплексу продуктивних та маркетингових інновацій. 

Інновація також є результатом інтелектувальної діяльності. 
Підприємство може обрати один з двох шляхів: 

• розробкою інновації на підприємстві; 
• скористатися послугами науково-дослідницьої організації. 
Обидва шляхи мають потребу в кваліфікованих спеціалістах, що дає 

змогу говорити про необхідність розвитку інтелектуальних інновацій. [4] 
Отже, активізація інноваційної діяльності є одним із пріоритетних 

завдань стратегічного розвитку підприємств галузі. Таким чином, 
підприємствам харчової промисловості слід зосередити зусилля на 
постійному удосконаленні технологій, розробленні нових рецептур, 
розширенні асортименту, комплексному використанні сировини, оновленні 
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основних засобів, впровадженні нових напрямів виробництва, реорганізації 
бізнес-процесів, впровадженні енергозберігаючих технологій, застосуванні 
нестандартних маркетингових і рекламних заходів тощо. Потужні та 
інноваційно активні підприємства мають більше шансів першими подолати 
кризу, отримати додаткові конкурентні переваги та протистояти 
конкурентам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

У сучасному світі для розвитку готельного бізнесу потрібно збудувати 
систему обслуговування, яка буде надавати своїм клієнтам належну увагу та 
якісні послуги.  

Чимало країн світу, на даний час, визначають, що туризм посідає 
важливе місце у структурі готельного господарства. На частку туризму 
припадає майже 10% світового ВВП (валового національного продукту) й 
становить приблизно 11% від послуг, які споживаються у всьому світі. Саме 
сфера туризму входить в трійку найбільших експортних галузей. Окрім 
цього, галузь туризму є одна з найважливіших і найперспективніших, яка 
надає велику кількість робочих місць по всьому світі [2]. За даними 
статистики, одна людина з п’ятнадцяти на Землі, працює у сфері готельної та 
ресторанної справи. Україна має достатньо ресурсів для розвитку готельної 
справи. Нашою країною все більше цікавляться західні туристи, але розвиток 
туристичної індустрії гальмується через те, що відсутня належна 
інфраструктура.  

Досліджуючи тенденцію розвитку готельного господарства України, 
можна відзначити, що конкурентоздатність вітчизняних підприємств 
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готельного господарства з року в рік знижується порівняно з європейськими 
та азіатськими підприємствами туристичних та рекреаційних зон. Це 
спричинено рядом факторів, зокрема політичного та економічного характеру. 
Це вимагає адаптації існуючих управлінських механізмів діяльності таких 
підприємств: з одного боку, до потреб ринку послуг з тимчасового 
розміщування та харчування серед населення України та зарубіжних 
туристів, з іншого, підвищення ефективності господарської діяльності самих 
підприємств як самостійних господарських одиниць[5]. 

Сучасний стан та тенденції до розвитку в готельній індустрії країни 
можна  охарактеризувати наступними твердженнями: 
1. Досягнення індустрії гостинності України є дуже скромними, якщо 

брати до уваги загальносвітову тенденцію невпинного зростання та 
розвитку цієї сфери  діяльності. 

2. Основний готельний фонд України не відповідає міжнародним 
стандартам. 

3. Високо комфортабельні готелі, які були введені в експлуатацію за 
допомогою іноземних компаній, дозволили істотно скоротити існуючий 
дефіцит ланки готелів високого класу, призначеної для багатих 
клієнтів. Вартість розміщення в таких готелях можна порівняти з 
вартістю розміщення в готелях найбільших столиць світу. Нестача 
українських операторів на національному ринку готельних і 
туристських послуг приводить до того, що пропозиції в сфері 
готельних послуг замалі, знижується якість послуг, і переважають 
іноземні оператори. Тому виникає необхідність виявити фактори, які 
гальмують розвиток готельних мереж, та визначити шляхи їхнього 
розвитку[4]. 
У своєму становленні готельний ринок України зіткнувся з низкою 

проблем. Однією з них є слабкість внутрішньої конкуренції, що пояснюється 
відсутністю вільних засобів та високих податкових ставок, через це складно 
забезпечити економічну стабільність, максимізувати прибуток, підвищити 
конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності на ринку готельних 
послуг, а також відсутність потужних міжнародних готельних мереж. Проте, 
готельний бізнес в Україні перспективний як мінімум за чотирма причинами, а 
саме: 
1) В країні спостерігається підвищення ділової активності, що, як правило, 

неминуче викликає збільшення обсягів «ділового туризму», причому не 
лише внутрішнього, але й в'їзного. 

2) Підвищення доходів населення України призводить до збільшення кількості 
людей, які подорожують, що викликає необхідність збільшити засоби 
розміщення та надання якісних готельних послуг.  

3) Україна, поступово стає привабливою для європейців.  
4) Скасування готельного збору призвело до зниження податкових 

обов’язків для готелів[3]. 
     З метою розвитку готельного бізнесу України, державі необхідно вжити 
таких заходів: 



464 

⎯ забезпечити туристам комфортні й безпечні умови для приїзду та 
перебування в Україні;  

⎯ проводити ефективну політику розвитку масового туризму;  
⎯ вжити заходів щодо поліпшення стану визначних пам'яток;  
⎯ внести зміни в закони про землекористування; 
⎯ внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організаціям 

суміжних галузей, щоб залучати інвестиції у відкриття нових об'єктів 
масового туризму[1]. 
Одже, досліджуючи стан розвитку готельної справи в Україні, можна 

визначити, що розвиток готельного господарства є повільний. Причиною цього 
є невідповідність існуючих стандартів готельної сфери в України до стандартів 
європейських країн,  відсутність чіткої та стабільної нормативно-правової бази 
та малі інвестиції у готельно-ресторанне господарство. Системний підхід у 
вирішенні проблем може не лише надати поштовх у розвитку зазначеної галузі, 
а й суттєво підвищити рівень входження інвестицій іноземного капіталу, а 
також стимулювати вітчизняного підприємця. 
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ НАЙНЕЗВИЧАЙНІШИХ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ 

 
На сьогоднішній день, дизайн готелів є досить таки важливим 

елементом, який сприяє популярності та впізнаванності бренду. Адже, тільки 
якісного виконання основних функцій не достатньо для постійного потоку 
гостів. Готелі – це одночасно житлові і громадські будівлі, що і визначає 
особливості формування їхніх інтер’єрів. Взагалі, інтер’єр готелів – це 
організація внутрішнього простору будівлі, що становить зорово обмежене, 
штучно створене середовище, яке забезпечує нормальні умови 
життєдіяльності людини, які забезпечуються завдяки створенню комфорту і в 
самому готелі, і на прилеглій території.  

Перед відкриттям готелю, важливо розуміти, що його дизайн повинен 



465 

працювати на збільшення доходів. Дехто відкриває заклад із звичайним 
дизайнерським рішенням, класичними номерами і зовнішнім оздобленням. А 
деякі сміливці захоплюються неповторними формами архітектури та 
дизайну, аналогів яким немає.  

При проектуванні інтер’єрного середовища готелів великих міст 
України дизайнери керуються загальносвітовими нормами та художньо-
стилістичними тенденціями організації простору. Натомість, у рекреаційних 
зонах дизайн інтер’єрів готельних комплексів відображає етносередовище 
певного регіону [2]. 

Але, попри загальноприйняті тенденції та стандарти у дизайнерських 
рішеннях, в Україні є досить таки незвичайні концептуальні готелі. Так, 
готель «Історія», що знаходиться у с.Поляниця Івано-Франківської області. 
Це 4-поверховий етнічний дизайн-готель, концепція якого присвячена історії 
України на різних етапах. Всі номери мають назви того чи іншого періоду в 
українській історії і відповідно оформлені: Печера, Трипілля, Скіфія, 
Київська Русь, Кріпацтво, Княжий, Козацтво, УПА і Класика. При розробці 
дизайну номерів враховувались три фактори: історична достовірність, 
художня самобутність та комфортність [1].  

Дизайн-готель «11 Mirrors», м. Київ. Ідея закладу – баланс стилю і краси, 
тобто строгість і нейтральні тони, що, на думку творців, прекрасно сприяє як 
підтриманню робочого настрою, так і відпочинку. Ця концепція дотримана і 
в екстер’єрі, і в інтер’єрі. В готелі є чотири типи номерів, які спрямовані на 
певний тип людей: Lifestyle Executive Suite (для людей із сучасним стилем 
життя та прихильністю до простого і елегантного дизайну), Signature 
Premium Room (тим, хто бажає більшого та звик бути на один крок 
попереду), Desire DeLuxe Room (комфорт та робоча зона) та Incognito 
Superior Room (для тих, хто понад усе цінує приватність, бажає ненадовго 
усамітнитись та відпочити від шуму міста) [3]. 

Арт-готель «Баккара», що знаходиться у місті Києві. Головна 
відмінність цього закладу від інших полягає в тому, що готель розташований 
на воді. Тобто це плавуча баржа, перетворена на затишний готель, вікна 
якого виходять на дніпровські береги та на парк. Зовні готель нагадує 
океанський лайнер з дахом синього кольору, а в цілому здалеку готель 
схожий на різнобарвний вітраж. В інтер’єрі переважають світлі тони, зручні 
меблі – у вінтажному стилі [6].  

Замок «Радомисль», що знаходиться у Житомирській області. Готель є 
невід’ємною частиною музейного комплексу «Радомисль». Номери виконані 
в аскетичному стилі раннього модерну і трохи нагадують чернечі келії, але 
оформлені в теплих, світлих тонах з підкресленими елементами цегляної 
кладки. Меблі в номерах – дерев’яні та плетені, що дозволяє повною мірою 
відчути себе в епосі 17-18-го століть [6]. 

Готель «Тридев’яте царство» у Тернопільській області. Зовні цей готель 
дійсно нагадує казковий замок, він так само виконаний з каменю та дерева. 
Схожості на старовинну оселею лицарів додає і особлива форма вікон, а 
також невеликий кам’яний паркан, який є елементом ландшафтного дизайну 
[4]. 
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Еко-готель «Friend House», що знаходиться у Дніпропетровській області. 
Цей заклад побудований за спеціальним проектом з біорозкладних матеріалів 
і виглядає так, ніби він з’явився сам по собі. Матеріали, з яких побудовано 
будівлю, виключно екологічно чисті: глина, дерево, черепашник, очерет. 
Ширина вікон така, що дозволяє підтримувати рівень освітленості як на 
вулиці. Інтер’єр номерів місцями нагадує печеру з численними отворами, 
куди проникає сонячне світло, що створює в номері особливу атмосферу[6]. 

Відпочинковий комплекс «Услад», у Чернівецькій області. Це 
етнокомплекс, що розташувався на березі Дністра. Нова незвичайна послуга, 
яку пропонують гостям – проживання у будиночках на воді. Номери 
буквально плавають на хвилях річки. Комфортабельні двоповерхові 
будиночки (окремі один від одного) обладнані всіма необхідними 
зручностями. На першому поверсі житлова зона, на другому – простора 
відпочинкова зона з лежаками, та місцем для рибалки або ж стрибків у воду 
[5].  

Отже, дизайн інтер’єру готелю – це один із основних чинників впливу на 
психічні якості особистості, що потребує послуг гостинності. Від реакції 
споживача на організацію внутрішнього простору готелю та умов 
проживання залежить, чи скористається він послугами проживання і чи 
розповість своїм близьким про цей заклад. Тому важливо, щоб хороші умови 
поєднувались з цікавим дизайнерським рішенням.  

Як бачимо, у стилістиці інтер’єрів готельних комплексів у сучасній 
Україні є як стандартні напрями, так і досить оригінальні рішення, які 
привертають увагу туристів Ці заклади маюсь свою концепцію, яка 
заключається не тільки в назві, а й у дизайні інтер’єру. Це показує, що 
українська система гостинності розвивається, з’являються нові цікаві заклади 
розміщення.  
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РИНКУ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ВІННИЧЧИНИ 
 

В сучасних умовах, незважаючи на економічну кризу, туристичний 
бізнес, на щастя, продовжує активно розвиватись та вдосконалюватись.  

Сучасні туристичні фірми, що сьогодні виживуть тільки ті агенції, які 
займуть унікальну нішу і завоюють найбільшу кількість потенційних 
клієнтів. 

Одним із сучасних трендів розвитку туристичного бізнесу – є 
гастрономічний туризм, тому актуальним стає розвиток готельно – 
ресторанного бізнесу в контексті спеціалізації. У ресторанному бізнесі ця 
тенденція називається "локалізація", адже кухні відрізняються одна від одної, 
як правило, регіоном походження, інгредієнтним складом, технологіями 
приготування тих чи інших страв та кулінарних виробів. При цьому, чим 
зрозуміліший регіон походження страв, які пропонують споживачам заклади 
ресторанного господарства, тим більше довіри та інтересу дані страви 
викликають у пересічних громадян та й туристів. 

На сьогодні найбільш популярні у нашому регіоні такі формати кухонь: 
• локальна кухня; 
• італійська кухня; 
• екзотика. 
Асортимент страв, які замовляють відвідувачі ресторанів Вінниччини 

складається наполовину з страв місцевої кухні,  а інша половина дістається 
італійським стравам та екзотиці. В усіх трьох випадках відвідувач не в змозі 
харчуватися одним і тим же. Крім того, при виборі місця споживання їжі та 
відпочинку він прагне розуміти, чим  один ресторан відрізняється від іншого. 
Ресторан – це не їжа, сьогодні він є  емоціями, згадками  і бажанням 
повертатись, щоб ще раз поринути у атмосферу смаку та комфорту. 

 Що ж таке локальна кухня в розумінні пересічного українця? Локальна 
кухня - це банош на Закарпатті, стейк і бургер в Північній Америці, суп 
«лакса» в Сінгапурі, смажений рис «насі горенг» в Індонезії, тажин і кускус в 
Марокко, паелья в Іспанії, буябес у Франції, шакшука в Ізраїлі, табуле в 
Лівані, паста і різотто в Італії і т.д. 

На Поділлі це – картопля по-уланівськи, чорна Зіньківська ковбаса, 
оселедець з товстолоба, засипана капуста та інші сезонні страви з місцевих 
продуктів.  

Україні туристичній є чим пишатися, адже найстаріша кав’ярня в Європі 
була відкрита в Кам’янець-Подільському 1670 році турками, які на той час 
володіли містом, через 13 років українець Юрій Кульчицький відкрив першу 
кав’ярню у Відні. Та й перше пиво в Європі почали варити саме українці.  
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Подільська кухня більш різноманітна ніж ми можемо собі уявити, адже на 
території Поділля культивувалися не лише зернові культури, але й багато 
бобових рослин, таких як чечевиця, нут та багато інших, з яких наші предки 
готували смачні страви та кулінарні вироби. 

Чи мало хто знає, що шафран – це є наші чорнобривці, які ми всі 
сприймаємо більш за квітку а ніж спецію. Ажгон – зіра, а відома всім 
українська руккола – листя кульбаби. І ще багато цікавинок Подільської 
кухні можна відкривати та пізнавати.  

Іноді ці продукти не тільки збагачували харчовий раціон, а й могли 
врятувати життя, завдяки значній кількість корисних речовин з  
лікувальними властивостями.  

Вченими доведено, що для забезпечення високої  якості харчування, 
свіжості продуктів та загалом для здоров’я споживачів набагато корисніші є 
саме ті продукти, які були вирощені у 70-км зоні проживання.  

Наприклад, «Ресторація Шпігеля» та «Південна Брама» - м. 
Хмельницький, не лише відроджують локальну кухню на Поділлі, а й 
сприяють розвитку гончарства, фермерських господарств, оскільки  
актуальним стає вирощування локальних продуктів. 

Я пишаюсь тим, що на Поділлі є такі заклади як «Ресторація Шпігеля» 
та «Південна Брама», які не стоять на місці, постійно вдосконалюються, 
розробляють нові авторські рецепти страв та кулінарних виробів, з 
використанням в якості сировини місцевих продуктів, тим самим вражаючи 
своїх споживачів, наскільки смачними та неповторними можуть бути страви 
подільської кухні. Хрінові цукерки, кропивний торт, сир власного 
виробництва, в’яленості та інші страви, які до сих пір відроджуються та 
удосконалюються – це далеко не повний перелік смаколиків, які ви можете 
скуштувати у «Ресторації Шпігеля» та «Південній Брамі».  

На відміну від Хмельницької області, Вінниччина стоїть на старті 
розвитку локальних ресторанів з власними продуктами, засновуються  
організації,  які відроджують старовинні продукти та традиції приготування 
різноманітних страв.  

Отже, локальна кухня має дві головні переваги: перша - це безмежна 
варіативність поєднання і вивчення місцевих продуктів та інгредієнтів, друга 
- максимальна свіжість та якість сировини. Коли це поєднується з 
високотехнологічним виконанням, відвідувач отримує задоволення, користь 
та позитивні емоції.  Це ще раз доводить те, як можна поєднувати різні 
продукти тим самим створювати нові смакові властивості страви. І тоді на 
рівні з кухнями Провансу, Лотарінгіі та Японії славною та відомою стане і 
кухня Поділля, як наслідок - можливість розвитку  гастрономічного туризму  
в нашому регіоні, а це доволі перспективний напрям розвитку ринку послуг 
туристичної індустрії Вінниччини, який  значно поповнить бюджет нашого 
міста і регіону в цілому. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ  
У ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 
Харчування є важливим компонентом у житті людини. Навіть у 

подорожах, у дорозі, людина повинна харчуватися аби підтримувати 
стабільний стан свого організму. Саме тому, обслуговування пасажирів на 
залізничному транспорті здійснюється на вокзалах, станціях, перонах, у 
потягах. 

Як відомо, на вокзалах, станціях і перонах пасажирів обслуговують у 
ресторанах, кафе, буфетах, а також у вузькоспеціалізованих підприємствах 
(пельменних, сосисочних, вареничних), які працюють за методом 
самообслуговування. 

Останнім часом на залізничних вокзалах, крім підприємств харчування 
"Укрзалізниці", з'явилася велика кількість мережевих ресторанів швидкого 
харчування. Так, у багатьох обласних центрах України, поряд з вокзалами, 
працюють ресторани "Макдональдз", "Пузата хата". На території 
залізничного вокзалу станції "Київ-пасажирський" надають послуги 
підприємства харчування відомих брендів "Швидко", "Рідна Диканька", 
"Дрова", "Смачна картопля" та ін., що дає можливість пасажирам вибрати 
страви за своїм смаком. [2, с. 56]. 

При прямуванні поїзда близько доби і більше в його склад включається 
вагон-ресторан, якщо менше доби - вагон з купе-буфетом.  Вагон-ресторан 
має кухню, мийну, салони, роздавальну. Кухня обладнана плитою, 
холодильною шафою, двома мийними ваннами з підведенням холодної і 
гарячої води, обробні столи з охолоджуваними шафами, стіл для 
універсального приводу, роздавальний прилавок. Планування і розміщення 
оснащення кухонної частини забезпечує зручність роботи обслуговуючого 
персоналу. Оформлення кухні виконується із застосуванням нержавіючої 
сталі та пластику, що дозволяє легко і швидко прибрати приміщення [3, с.87]. 

Цікавим є те, що сьогодні з'явилися вагони-ресторани підвищеної 
комфортності. Внутрішній інтер'єр вагона виготовляється на основі 
дерев'яних перегородок, облицьованих пластиком або тканиною. Планування 
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салону включає ресторанну і барну частини, обладнані з максимальним для 
пасажирів комфортом. Місткість ресторанної частини - 18 осіб, барної - 7.  

Планування і розміщення обладнання кухонного відділення 
максимально враховує зручність роботи обслуговуючого персоналу.  

Оформлення кухні виконане із застосуванням нержавіючих сталей і 
пластику, що миються. Герметична підлога кухні забезпечує надійний захист 
днища кузова від попадання води і, відповідно, запобігає його корозії.  

Теплоізоляція вагона виготовлена з матеріалу "коуег", що має низьку 
теплопровідність і гігроскопічність та максимальне звукопоглинання            
[5, с. 115]. 

Приклад салону вагона-ресторану підвищеної комфортності наведено на 
рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Салон вагона-ресторану підвищеної комфортності 
Під час рейсу пасажирів обслуговує бригада у складі директора, 

завідувача виробництва, одного-двох кухарів, двох кухонних працівників, 
мийника посуду, трьох офіціантів (один з них офіціант-розносник) і 
буфетника. Директор ресторану, поряд із загальним керівництвом, може 
виконувати обов'язки буфетника  [1, с. 49]. 

Можна сказати, що робота вагонів-ресторанів багато в чому залежить 
від правильної організації їх постачання харчовими продуктами. Воно 
здійснюється на базах за місцем приписки й на шляху проходження на 
проміжних станціях за попередніми заявками директорів вагонів-ресторанів 
відповідно до укладених договорів. Директор вагона-ресторану не пізніше 
ніж за 12 годин до прибуття потяга в пункт постачання направляє на базу 
телеграфну заявку, на підставі якої підбирають і комплектують товари. До 
прибуття потяга працівник бази підвозить продукти в спеціальних 
контейнерах на автокарах або візках до вагона-ресторану. Робота баз 
організовується цілодобово. Там, де вони відсутні, постачання здійснює 
дорожній ресторан [4, с. 104]. 
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Підготовка до рейсу здійснюється в наступному порядку. Директор 
оформляє документи на одержання товарів, інструктує бригаду, приймає 
вагон-ресторан від іншої бригади. Завідувач виробництва приймає інвентар 
кухні, одержує продукти, що підвозять до вагона-ресторану в день 
відправлення потяга. Директор є матеріально відповідальною особою за 
продукти та предмети матеріально-технічного оснащення [2, с. 37]. 

Отже, навіть у залізничному транспорті під час подорожі можна 
ознайомитися з вагоном-рестораном, асортиментом страв у меню та 
спробувати їх.  
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ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНIЗМ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРI ТУРИЗМУ 

 
Сучасний перiод становлення ринкових вiдносин в Українi 

характеризується адаптацiєю законодавства до вимог i умов європейського 
спiвтовариства. Це зумовлює необхiднiсть дослiдження впливу економiчних 
реформ на розвиток туристичного ринку та забезпечення дiєвого контролю за 
наданням якiсних туристичних послуг. Особливо гостро ця проблема постає 
в умовах вiдмiни лiцензування дiяльностi туристичних агентств та змiн в 
державному механiзмi регулювання в туризмi. 

Проблема державного контролю за туристичною сферою висвiтлена в 
роботах науковцiв Галушкiної Т.П., Дiдик Я.М., Євдокименка В.К., Єлозiної 
О.М., Живицького О.П., Жука П.В., Коваля Я.В., Кравцiва В.С., Мацоли В.С., 
Павлова В.I., Черчика Л.М., Шмагiної В.В. 

Метою даного дослiдження є обґрунтування основних аспектiв 
державного механiзму регулювання туризму. 

Сучаснi ринковi умови, що склалися на туристичному ринку України, не 
можуть забезпечити якiсть послуг на високому рiвнi. Це пiдтверджують 
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показники України в мiжнародних рейтингах. Так, в рейтингу Свiтового 
банку за рiвнем прозоростi ведення бiзнесу Україна займає 142-ге мiсце з 183 
країн, а за iндексом корупцiї – 134-те мiсце, за рiвнем економiчної свободи – 
152-ге мiсце.  

Аналiз сучасних моделей державного регулювання туризму дозволяє 
зробити висновок, що успiх розвитку туризму напряму залежить вiд того, як 
на державному рiвнi вiдносяться до цiєї галузi, наскiльки вона пiдтримується 
чи не пiдтримується державою, наскiльки цiлiсним i комплексним є бачення 
iндустрiї у загальнiй стратегiї просування країни [3, с. 87]. 

Незважаючи на необхiднiсть державного регулювання сфери туризму, 
потрiбно з особливою увагою ставитися до цього питання. Так як, з одного 
боку, туризм – це багатогалузева iндустрiя, що потребує координацiї своєї 
дiяльностi набагато бiльше, нiж будь яка iнша сфера. З iншого боку, надмiрна 
присутнiсть державного регулювання стримує пiдприємницьку iнiцiативу, 
яка лежить в основi розвитку туристичної сфери. Свiтовий досвiд доводить, 
що оптимальної формули, яка б створила iдеальну систему управлiння 
туристичною сферою, не iснує, але послiдовна, продумана та цiлеспрямована 
полiтика держави у вибраному напрямi у тiснiй спiвпрацi з 
саморегулюючими органiзацiями в туризмi приводить до значних успiхiв. 

Регулювання розвитку туристичної iндустрiї на державному рiвнi 
необхiдне з метою: 

- збiльшення валового нацiонального доходу вiд рекреацiйно-
туристичної дiяльностi; 

- захисту споживача туристичних послуг; 
- органiзацiя рекреацiйно-туристичної дiяльностi у цивiлiзованих 

рамках; 
- збереження i охорона рекреацiйно-туристичних ресурсiв. 
Концептуальнi завдання державного регулювання туристичного бiзнесу 

на сучасному етапi розвитку економiки полягають у:  
- розробленнi нацiональної концепцiї туризму, в якiй повинен бути 

встановлений рiвний прiоритет внутрiшнього туризму i послуг iноземним 
туристам; на внутрiшньому ринку перевага повинна вiддаватися масовим 
видам туризму для українських громадян, доступних широким прошаркам 
населення; при обґрунтуваннi регiональної полiтики доцiльно стимулювати 
активiзацiю пропозицiї послуг культурного й iсторичного туризму;  

- сприяннi розвитку туризму, що забезпечує вiдтворення та охорону 
природних i культурних ресурсiв країни;  

- створеннi умов для формування адресного туризму 
соцiальнонезахищених верств населення;  

- створеннi можливостей для погодженого розвитку всiх численних 
елементiв сектора туризму;  

- оптимальному поєднаннi полiтичних, економiчних, екологiчних i 
соцiальних вигод вiд туризму i розподiлу їх усерединi суспiльства, зводячи 
при цьому до мiнiмуму проблеми, пов'язанi з туризмом;  
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- формуваннi на нацiональному рiвнi необхiдних координу-вальних 
структур у сферi вивчення ринку; оцiнюваннi можливостей розмiщення, 
вибору типiв i ступеня розвитку визначних об'єктiв, послуг i iнфраструктури 
в туристичному секторi;  

- досягненнi iнвестицiйної привабливостi туризму; забезпеченнi 
орiєнтирiв для постiйного контролю за ходом i напрямами розвитку туризму 
[2, с. 46].  

Дослiдження механiзмiв державного регулювання сфери туризму 
свiдчать, що органiзацiйний механiзм є основою державного регулювання i 
потребує найбiльшого удосконалення. До основних засобiв реалiзацiї 
органiзацiйного механiзму вiдносяться: розмежування повноважень 
центрального та мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi туризму; 
створення структурних пiдроздiлiв з питань туризму i курортiв на всiх рiвнях 
управлiння та координацiйних консультативно-дорадчих органiв; 
удосконалення взаємовiдносин органiв мiсцевого самоврядування з 
суб’єктами господарчої дiяльностi, пов’язаної з наданням туристичних 
послуг; створення туристсько-iнформацiйних центрiв; удосконалення 
системи пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв та посадових осiб 
мiсцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з питань розвитку 
туризму [1, с. 68].  

Порiвняльний аналiз повноважень центрального i мiсцевих органiв 
виконавчої влади, якi здiйснюють державне регулювання сфери туризму, 
свiдчить, що державна регiональна полiтика в сферi туризму i курортiв не 
повною мiрою сприяє реалiзацiї туристичних можливостей на мiсцевому 
рiвнi. Спостерiгається невiдповiднiсть мiж рiвнем використання ресурсiв 
територiй, на яких здiйснюється туристсько-екскурсiйна дiяльнiсть, i 
наповненiстю мiсцевих бюджетiв за рахунок її здiйснення та розвитку; 
недосконалiсть системи органiзацiйних та економiчних взаємовiдносин мiж 
органами мiсцевого самоврядування i суб'єктами, що здiйснюють 
туристсько-екскурсiйне обслуговування населення на пiдпорядкованiй їм 
територiї. Повноваження мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв 
мiсцевого самоврядування в сферi туризму i курортiв реалiзуються не в 
повному обсязi: деякi з цих повноважень дублюються, а iншi не дають 
можливостi повною мiрою здiйснювати вимоги чинного законодавства у 
сферi туризму. Iснуюча органiзацiйна структура регiональної системи 
управлiння сферою туризму i курортами є недосконалою, нечiтко визначено 
її функцiї та завдання. 

Таким чином, державний механiзм управлiння в туристичнiй сферi 
розглядається як виважена система прийомiв, важелiв та методiв впливу 
державних органiв влади на дiяльнiсть усiх суб'єктiв туристичного ринку, а 
також способiв практичного застосування їх за тiєї чи iншої ситуацiї, якою 
обумовлюються цiлi та завдання розвитку галузi. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СТРАВ З 
МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 

 
Макарони – один з найпопулярніших продуктів харчування у світі, що 

являє собою висушені вироби з твердих та м’яких видів  пшеничного тіста 
вищого сорту.  Асортимент макаронних виробів налічує більше 350 
різновидів, адже їх виготовляють у формі пасти, вермішелі, локшини, ріжок, 
різноманітних трубочок, бантиків, зірочок, черепашок і т.д. Макаронні 
вироби мають ряд позитивних властивостей, таких як можливість тривалого 
зберігання без втрати смакових і поживних властивостей, висока поживність, 
легкість приготування, за які їх цінують споживачі. Неможливо уявити кухні 
деяких народів без цього продукту, усім відомі, наприклад, італійські паста 
та каннеллоні чи  японська локшина.  Незважаючи на легкість в приготуванні 
макаронних виробів цей технологічний процес має ряд, залежно від страви і 
виду макаронних виробів, що входять в рецептуру. [1] Розглянемо 
детальніше ці особливості на прикладі  страв, які ми дослідили. 

Для початку проводимо підготовку сировини для приготування страв, 
аналогічну такій як у закладах ресторанного господарства. В першу чергу, 
макаронні вироби перебираємо, перевіряючи на наявність домішок, довгі 
вироби (спагеті, локшина) розламуємо до 10 см, а дрібні просіємо. Лише 
після цього слідує теплова обробка макаронних виробів,  зазвичай їх варять у 
підсоленій воді до необхідного стану. В Італії, наприклад, стандартним є 
приготування до al dente, тобто коли середина виробів залишається твердою. 
Визначимо два основних  способи варіння макаронних виробів: 

1. Зливний – виріб кладуть у підсолену воду (на 1 кг макаронів 5-6 
літрів води і 50 г солі) і варять до готовності, потім відкидають на сито або 
друшляк, промивають гарячою кип’яченою водою і заправляють жиром. 

2. Незливний – варять у підголений воді ( на 1 кг макаронів 2,2-3 л 
води і 30 г солі), наприкінці варіння заправляють жиром і доварюють під 
кришкою. Зварені таким способом макаронні вироби використовують для 
приготування запечених страв. 
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Таким чином ми розглянули основні методи приготування макаронних 
виробів, на прикладі деяких страв з них. Метою нашої роботи було 
розробити страву «Спагеті Карбонара» в італійському стилі, яку ми 
розглядаємо далі (табл. 1). 

Таблиця 1 
Технологічна карта на страву Спагеті Карбонара 

Найменування 
сировини 

Витрати сировини, г Вимоги до якості 
сировини 

Брутто Нетто 

Спагеті 80 140 

Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

Бекон 70 50 

Яєчний жовток 60 40 

Бринза 22 20 

Пармезан 12 10 

Спеції 3 3 

Вихід, г                                                                 230 

 
Технологія приготування: 

1. Яєчні жовтки змішати з натертою бринзою та пармезаном. 
2. Бекон нарізати соломкою та обсмажити без жиру. 
3. Відварити спагеті зливним способом до стану «аль денте»  і тушити під 

кришкою з беконом 2-3 хв. 
4. Змішати з яєчно-сирною сумішшю і додати спеції. 
5. Подати на підігрітій тарілці Розглянемо більш детально технологію 

приготування деяких страв з макаронних виробів. 
Страва 1. Макарони з твердим сиром, бринзою 
Зварені зливним способом макарони заправляють жиром, перед 

подаванням посипають тертим твердим сиром або бринзою або їх подають 
окремо. Подають до страв з м’яса, овочів або як самостійну страву із 
соусом.[2] 

Страва 2. Макаронник  
Макарони, зварені в суміші молока і води незливним способом, 

охолоджують до 60°С, додають сирі яйця, збиті з цукром, і перемішують. 
Масу викладають на змащений жиром і посипаний сухарями лист, 
вирівнюють поверхню, збризкують маслом і запікають у жаровій шафі. 
Готовий макаронник розрізають на порції і подають з вершковим маслом. [2] 

Страва 3. Макарони по-флотськи 
М’ясо перемелюють через м’ясорубку, обсмажують на сковороді або 

листі з жиром, періодично помішуючи, додають бульйон, дрібно нарізану 
пасеровану ріпчасту цибулю і тушкують до готовності м’яса. Макарони 
варять зливним способом  і змішують з готовим м’ясом, заправляють сіллю, 
перцем. При відпусканні посипають зеленню. [2] 
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Страва «Спагеті Карбонара» має приємні смакові властивості і високу 
енергетичну цінність, завдяки тому що до макаронних виробів додаються 
молочні продукти, бекон, яйця. Варто зазначити, що для цієї страви краще 
використовувати спагеті з твердих сортів пшениці, оскільки їх простіше 
довести до потрібного ступеня готовності, вони характерні для італійської 
кухні і краще засвоюються організмом. 

Отже, макаронні вироби відносяться до цінних харчових продуктів, 
оскільки мають високі смакові та поживні властивості. Крім цього, вони 
користуються попитом серед споживачів завдяки легкому і швидкому 
приготуванню. За свої позитивні властивості цей продукт популярний як в 
Україні, так і у всьому світі і,навіть, є основою національних кухонь деяких 
народів. На підприємствах громадського харчування макаронні вироби є 
кулінарним напівфабрикатом для приготування перших і других страв. Їх 
форма дозволяє комбінувати їх з іншими продуктами і готувати 
різноманітний асортимент смачних і поживних страв. Готують макаронні 
вироби з овочами, різними видами м’яса, тушать і запікають у різноманітних 
соусах, вершках. Такі страви мають високу калорійність, харчову і 
енергетичну цінність, добре втамовують голод, можуть слугувати гарніром 
до став з м’яса чи овочів, або подаватись самостійно з соусом.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 В УКРАЇНІ 
 

Кондитерська галузь в Україні за останні роки стає все більш 
затребуваною, оскільки вітчизняні підприємства не лише забезпечують 
потреби внутрішнього ринку, але й збільшують експортний потенціал. За 
рахунок покращення якості та збільшення асортименту кондитерських 
виробів на вітчизняних підприємствах, Україна стала досить 
конкурентоспроможною в кондитерській галузі на світовому рівні. Саме 
тому проблема дослідження кондитерської промисловості України є досить 
актуальною у наш час. 

Проблеми розвитку вітчизняної кондитерської галузі досліджували 
Шашина М.В. (можливі шляхи вдосконалення ресурсного потенціалу 
кондитерської галузі); Кроніковський Д.О. (дослідження економічних 
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факторів впливу на кондитерську промисловість України); Тюха І.В та 
Кравчук Н.В. в свою чергу займалися дослідженням світового ринку 
кондитерської промисловості, визначаючи частку українських підприємств 
кондитерської галузі в світовому обороті. 

Метою дослідження є огляд провідних кондитерських підприємств 
України, аналіз асортименту та новинок в кондитерській галузі та 
з`ясуванння особливостей її розвитку на сучасному етапі. 

В Україні зареєстровано близько 800 кондитерських компаній, що 
становить близько 95% загального обороту кондитерських виробів на 
вітчизняному ринку [4]. Також Україна є відомим експортером 
кондитерських виробів на світовому ринку. 

Зарубіжними кондитерськими компаніями, які представлені на 
вітчизняному ринку кондитерських виробів, є Nestle (представник в Україні – 
АТ «Львівська кондитерська фірма Світоч»), Kraft foods (АТ «Крафт Фудз 
Україна»), western NIS Enterprise Fund АТ «АВК», Sigma Bleyzer            
(АТ «Полтавакондитер», Trilini International (АТ КФ «Харків`янка»), що 
становлять лише 5% загального обороту кондитерських виробів України [2, 
c.53-58]. 

Найвідомішими кондитерськими корпораціями, які розиваються за 
рахунок українських інвесторів, є «Roshen», «Конті», «АВК», «Бісквіт-
Шоколад», «Житомирські ласощі», ПАТ «Полтавкондитер», ПрАТ «КФ 
«Лагода», ПрАТ «Одесакондитер» та ін.   

Українські кондитерські компанії займають провідні місця серед 
світових конкурентів. За даними досліджень Candy Industry компанії Roshen, 
Конті та АВК входять в ТОП-100 кондитерських компаній світу за 
підсумками 2015 року [5], зайнявши 22, 38 та 62 позиції відповідно (табл. 1). 
Проте в 2016 році кондитерська компанія «АВК» втратила свою позицію, 
оскільки у зв’язку з воєнними діями в зоні АТО два заводи компанії 
припинили свою діяльність. 

Таблиця 1 
Українські кондитерські компанії в ТОП-100 кондитерських 

компаній світу за підсумками 2015 року 
№ п/п Кондитерська 

компанія 
Чисті продажі, 
млд. дол. США 

Кількість 
працівників, 

осіб 

Кількість 
фабрик, од. 

22 Roshen 800 10000 8 
38 Конті 473 8097 5 
62 АВК 269 2300 3 

 
Компані «Конті» є другою компанією з виготовлення кондитерських 

виробів в Україні. Її частка в загальному обороті кондитерських виробів на 
вітчизняному ринку становить 14%. Асортимент продукції компанії 
представлений такими кондитерськими виробами: цукерки, печиво, 
тарталетки, десерти, м`який бісквіт, карамель, крекер, драже і т. д. 
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Під власним «солодким знаком якості» Roshen, виробляє понад 350 
видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, 
карамель, ірис, шоколадні плитки та батончики, печиво, вафлі, бісквітні 
рулети, торти, тістечка, зефір та ін.). Загальний обсяг виробництва продукції 
сягає 300 тисяч тон на рік. 

Асортимент компанії «АВК» в основному представлений шоколадними 
виробами, зокрема, цукерками. Компанія є експортером кондитерських 
виробів до 20 країн світу, основними з яких є Німеччина, Великобританія, 
Латвія та Ізраїль. На даний момент основні потужності розташовані в 
Дніпропетровську, оскільки дві фабрики в Донецьку і Луганську через 
військові дії в зоні АТО були зупинені. 

Як вже було зазначено, вітчизняні підприємства значну кількість своєї 
продукції експортують до інших країн. Для України одним із важливих 
ринків збуту була Росія [1, c.17-23]. Через заборону на ввезення 
кондитерської продукції з України до Росії, вітчизняні підприємства 
потребують пошуку нових ринків збутy. Проте підписання договорів про 
співпрацю з Європейським Союзом має позитивно вплинути на розвиток 
провідних кондитерських компаній України, оскільки зарубіжні споживачі є 
більш вибагливими, що може призвести до розширення асортименту 
вітчизняних кондитерських виробів [3, c.34-39].  

За останні два роки в Україні набули популярності такі напрямки 
кондитерського мистецтва, як цукрова флористика, акварельні малюнки на 
печиві і т. д. Також для того, щоб кондитерські вироби українських фабрик 
мали попит на світовому ринку, необхідно покращувати якість даних 
виробів, що, безперечно, вплине на собівартість виробів, викличе довіру не 
лише у вітчизняних, але й у зарубіжних споживачів. 

Отже, ми дослідили провідні кондитерські підприємства України, 
проаналізували асортимент кондитерської галузі та визначили особливості її 
розвитку на сучасному етапі. На основі проведених досліджень можна 
зробити висновок, що кондитерська промисловість України в останні роки 
розвивається досить нерівномірно, оскільки втратила один із каналів збуту, 
проте є висока ймовірність того, що в найближчі роки українські 
кондитерські вироби набудуть ще більшої популярності серед зарубіжних 
споживачів та покращить не лише загальний економічний стан галузі, але й 
збільшить асортимент та покращить якість кондитерських виробів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ В ОПЕРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ГОТЕЛІВ 

 
При створенні нового готельного підприємства необхідно приділяти 

важливу увагу розробці системи управління якістю. Для створення даної 
системи необхідно врахувати такі основні фактори, що визначають її 
специфіку: дослідження ринку споживачів, дослідження потреб споживачів 
та методи задоволення їхніх потреб. Світовий досвід показує, що найкраще 
система управління якістю готелів діє на тих готельних підприємствах, де 
впроваджена система документації та стандартизації. 

Теоретичні та практичні основи формування системи управління якістю 
на підприємствах готельного підприємства досліджували такі вчені, як:             
Л. Басовський, В. Беседіна, Г. Бондаренко, П. Калита, Т. Кісельова, С. 
Мельниченко, М. Новак, І. Будищева, О. Чубукова, М. Шаповал, О. 
Ольшанський та інші. 

Метою є дослідження можливостей впровадження міжнародних 
стандартів якості в операційну діяльність готельних господарств України в 
умовах її інтеграції в міжнародне співтовариство, а також визначення 
основних етапів розробки, адаптації та впровадження системи стандартизації 
системи якості послуг у вітчизняних готелях. 

В Україні всі підприємства діють на основі стандартів – певного 
комплексу обов’язкових до виконання правил, що гарантують установлений 
рівень якості всіх наданих послуг. У сфері діяльності готельних підприємств 
діють стандарти системи управління якістю, розроблені на основі 
міжнародних стандартів ISO серії 9000 [3]. До них відносять такі нормативні 
акти, як: ГОСТ 28681.1 – 95 «Туристсько-екскурсійне обслуговування. 
Проектування туристичних послуг»;  ГОСТ 28681.2-95 «Туристсько-
екскурсійне обслуговування. Туристичні послуги. Загальні вимоги»; ГОСТ 
28681.2-95 «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Вимоги по 
забезпеченню безпеки туристів та екскурсантів»; ДСТУ 4268:2003 «Послуги 
туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги»; ДСТУ 4269:2003 
«Послуги туристичні. Класифікація. Загальні вимоги»; ДСТУ 4527:2006 
«Засоби розміщування. Терміни та визначення»; ДСТУ ISO 9004-2-96 
«Управління якістю та елементи системи якості». 
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Практика зарубіжних готелів доводить, що процес впровадження 
стандартів ISO триває, в середньому, від 1,5 до 2 років. А підприємства, які 
намагаються впровадити такий самий комплекс стандартів якості 
обслуговування за термін від кількох місяців до одного року, зазнають 
поразки [5, c.162-165]. 

Процес надання послуг є ефективним за умови контролю їх надання не 
лише з боку держави чи регіону, але й на рівні самого підприємства.  

За результатами досліджень можна виокремити такі основні тенденції 
розвитку готельного бізнесу в Україні [2, с.242-249]: 

- розширення основних та додаткових послуг в готелях (наприклад, 
надання послуг харчування, оренди конференц-залу, створення власного 
бізнес-центру, послуги оренди спортивного інвентарю, СПА-центри при 
готелях та інше); 

- виокремлення спеціалізації готелю, що допомагає споживачам у виборі 
місця розміщення, а готелю дозволяє створити певний комплекс послуг, 
необхідних конкретному сегменту споживачів (туристичні готелі, 
бізнес-готелі, СПА-готелі, хостели і т.д.); 

- увага до споживача (впровадження концепції «гість завжди має рацію»); 
- використання інформаційних технологій, зокрема мережі Інтернет, для 

залучення клієнтів. 
Відповідно до цього готелі потребують впровадження стандартів 

обслуговування, який має проводитися за такими етапами [1,c.253-258]: 
1) організація робіт зі створення системи якості; 
2) проектування самої системи; 
3) документування системи; 
4) впровадження системи; 
5) стандартизація системи; 
6) оцінка ефективності функціонування системи та її коригування. 

Перший етап включає в себе прийняття рішення щодо впровадження 
стандартів, визначення стратегій підприємства, створення органів, які будуть 
відповідати за стандарти готелю, базове навчання керівників та провідних 
спеціалістів готельного підприємства, розробку політики та цілей у галузі 
якості надання послуг. 

Другий етап складається з розробки функціональної та організаційної 
структури підприємства, тобто визначення основних структурних підрозділів 
підприємства та їх функцій. На даному етапі важливо розробити адаптовані 
стандарти для всіх працівників в цілому, а також окремо для кожного 
підрозділу, посадових інструкцій для працівників. Також важливим є вибір 
надійних партнерів з постачання товарів, маркетингових фірм. Даний етап 
включає також створення служби якості готелю, яка відповідає за розробку 
програм діяльності готелю, навчання працівників, координацію робіт з 
впровадження документації системи якості, перевірку виконання вимог 
стандартів, проведення корегування наявних стандартів за необхідністю, а 
також роботи щодо надання готелю категорії. 
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Одним з найважливіших етапів впровадження системи якості є розробка 
документації, тобто самих стандартів, посадових інструкції, які будуть 
обов’язковими для виконання кожним працівником готелю. Стандарти 
готельного підприємства повинні розроблюватися відповідно до діючих 
міжнародних та державних стандартів, але з урахуванням специфіки 
конкретного готелю.  

Четвертий етап включає в себе безпосереднє впровадження стандартів у 
готелі відповідно до графіків, розроблених на попередньому етапі. Кожен 
працівник, який влаштовується на роботу, має ознайомитися зі стандартами 
та поставити підпис на першій сторінці, що засвідчує його погодження зі 
стандартами та їх прийняття.  

На п’ятому етапі відбувається перевірка впровадження системи, тобто 
внутрішній аудит працівників, шляхом перевірки працівників безпосередньо 
в роботі, моніторинг відгуків гостей. Кожну службу перевіряють, 
визначають, чи діє стандартизація на кожному етапі їх роботи. Відповідно до 
цього переходять до шостого етапу, а саме аналізу системи [4]. 

Останній етап не є завершальним у процесі впровадження системи 
стандартизації якості готельних послуг, адже служба стандартизації якості є 
постійно діючою, а моніторинги проводяться щомісяця для того, щоб була 
можливість постійно вдосконалювати та пристосовувати систему відповідно 
до нових умов. 

Отже, можна зробити висновок, що сучасні українські готелі не лише 
потребують стандартизації якості надання послуг, але й роблять перші кроки 
на шляху до цього. В Україні є перспективи та можливості впровадження 
міжнародних стандартів, проте важливими факторами при цьому являється 
час, за який будуть впроваджуватися дані стандарти на підприємстві 
готельного господарства, а також поетапність їх впровадження. 
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Дизайн у наш час відіграє важливу роль у функціонуванні будь-якого 

готелю, так само, як і ввічливий персонал чи смачні страви. Тому важливо не 
лише вдало скомпонувати всі елементи декору, меблі та інше, але й 
визначити фірмовий стиль свого підприємства [2, с.24]. Дизайн та атмосфера 
закладів ресторанного  господарства визначає його призначення: для 
відпочинку, для проведення часу з батьками, рідними, друзями, колегами чи 
для ділової зустрічі. Саме тому дослідження методів правильного дизайну 
приміщень є актуальним питанням у наш час. 

Метою є дослідження факторів оформлення дизайну інтер’єрів закладів 
ресторанного господарства. 

Загально прийнято, що заклад ресторанного господарства виконує три 
основні функції: 

- виробництво кулінарної продукції і послуг; 
- реалізація кулінарної продукції та послуг; 
- організація дозвілля. 
У наш час найбільше цінується саме остання функція – організація 

дозвілля, тому на перших етапах створення ресторану, бару, кафе чи іншого 
закладу ресторанного господарства необхідно розробити дизайн-проект 
закладу, продумати його організацію, зонування і т. д. В останні роки 
ресторатори вигадали безліч ідей щодо дизайну свої закладів; з`явилася 
велика кількість Інтернет-кафе, кафе-бібліотек, мобільних ресторанів чи 
кафе, кальян-барів, караоке-ресторанів, а також тематичних закладів 
ресторанного господарства. Всі ці заклади відрізняє не назва, а саме інтер’єр 
приміщень [1, с. 92].  

Основними факторами, які враховуються при оформленні дизайну 
закладу ресторанного господарства є: 

1. Світло. 
2. Колір. 
3. Матеріал, з якого виготовлені меблі. 
4. Стиль закладу. 
В закладах ресторанного господарства важливу роль відіграє освітлення. 

Воно має бути як природним, так і штучним. Саме природне освітлення 
надає ресторану чи кафе відповідної затишної атмосфери. В барах, зазвичай, 
використовують більш приглушене штучне освітлення, що допомагає 
розслабитися після важкого робочого дня. Світильники чи люстри можна 
розташовувати по-різному: на стелі, стінах, на підлозі, окремо на кожному 
столику. Іноді в ресторанах для освітлення застосовують навіть свічки, що 
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дозволяє створити затишну, романтичну атмосферу. Загалом основними 
функціями освітлення в інтер’єрі є такі: психофізіологічна (вплив на загальне 
самопочуття та атмосферу) та естетична (сприйняття загального інтер’єру 
приміщення відвідувачами) [4, с. 51]. 

Не менш важливим у створенні власного закладу є його колір. Доведено, 
що кожен колір по-різному впливає на самопочуття, емоції людини (табл. 1). 
Деякі кольори навіть збільшують апетит. 

Таблиця 1 
Вплив кольору на людину 

Колір Його вплив на людину 
Червоний надає енергії, радості, стимулює мозкову діяльність, підвищує 

тиск, ритм дихання 
Оранжевий створює атмосферу радості, може і заспокоїти, і роздразнити, 

покращує процес переварювання їжі  
Жовтий стимулює мозкову діяльність та заспокоює нервову діяльність, 

збуджує апетит 
Зелений асоціюється з природою, спокоєм, сприяє пониженню тиску, 

також заспокоює нервову систему 
Блакитний має лікувальні властивості, покращує хворобливий стан  
Фіолетовий позитивно впливає на серце та легені, асоціюється з пишністю, 

благородністю 
Коричневий створює відчуття спокою 
Сірий характерний для ділових зустрічей, проте створює апатію та 

смуток 
Білий являється символом чистоти, використовується для контрасту з 

іншими кольорами 
Синій надає відчуття умиротворення,  спокою 
Чорний понижує настрій, також використовується для контрасту 

 
Таким чином, на основі наведених даних в таблиці 1 можна зробити 

висновок, що в закладах ресторанного господарства доцільніше 
використовувати такі кольори, як червоний, оранжевий, жовтий, зелений, 
фіолетовий, коричневий, синій. Не рекомендується використовувати сірий, 
чорний. Проте такі кольори, як білий та чорний, створюють прекрасні 
контрасти з іншими кольорами. Щодо блакитного, то його рекомендується 
використовувати в закладах харчування при лікарнях, лікувальних чи 
профілактичних санаторіях. 

Не менш важливими у створенні атмосфери затишку  є матеріали, з яких 
виготовлені меблі закладу. В основному для закладів ресторанного 
господарства використовують деревину, що завжди надає закладу привітної 
атмосфери. Також використовуються скляні столики, що надають інтер’єру 
приміщення вишуканості. Часто застосовуються тканини для надання 
закладам затишку [3, с. 175]. 

В свою чергу, стиль закладу включає в себе як кольори інтер’єру, так і 
освітлення, меблі та безліч інших факторів, що у поєднанні створюють 
атмосферу закладу. Стиль закладу може виражатися і його тематикою, і 
кухнею, і навіть персоналом закладу.  
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Отже, для того, щоб створити неповторний дизайн власного закладу 
ресторанного господарства, необхідно не лише креативно підійти до його 
створення, але й врахувати ряд таких факторів, як кольори, освітлення, 
матеріали для меблів, стиль закладу, а також розташування меблів та інше. 
Лише правильне поєднання всіх елементів може забезпечити атмосферу, до 
якої відвідувачам захочеться повертатися ще раз. 
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ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
 

Праця – невід’ємна частина життя кожної людини, вона завжди визначає 
становище людини у суспільстві, надає певні права, гарантії і в той же час 
обмеження. Кодекс законів про працю України регламентує права та 
обов’язки усіх учасників трудових правовідносин. Останнім часом особлива 
увага надається саме захисту прав неповнолітніх. В Україні підлітки мають 
можливість набути професійних навичок та адаптуватись до певної трудової 
діяльності, однак їх діяльність обмежена законодавством.   

Роботодавці беруть на роботу неповнолітніх, оскільки на їх заробітній 
платі можна заощадити. Молоді люди погоджуються на будь-яку роботу за 
високу, на їх думку, винагороду. Досить важливо знати як і роботодавцям, 
так і підліткам положення КЗпП та інших нормативно-правових актів, щодо 
працевлаштування неповнолітніх, для того щоб забезпечити себе від 
кримінальної та іншої відповідальності.  Варто знати, наприклад, що для 
неповнолітніх встановлено додаткові гарантії від незаконного звільнення з 
роботи і звільнення з ініціативи власника допускається лише у крайніх 
випадках за згодою комісії у справах неповнолітніх 

Неповнолітніми вважаються особи обох статей, які не досягли 
вісімнадцяти років. У трудових правовідносинах вони прирівнюються до 
повнолітніх, але, що стосується охорони праці, робочого часу, відпусток та 
інших умов праці, неповнолітні користуються відповідними пільгами, 
встановленими чинним законодавством.  

Правовою основою охорони праці неповнолітніх є відповідні статті 
КЗпП, Закон «Про охорону праці», cписок виробництв, професій, 
спеціальностей і робіт, на яких забороняється використання праці осіб, що не 
досягли 18-річного віку, перелік медичних протипоказань до роботи в різних 
галузях, затверджений МОЗ та ін. [2, с.41-42]. 
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Злочини, змістом яких є експлуатація неповнолітніх шляхом 
використання їх праці, що може зашкодити здоров’ю, фізичному розвитку 
або освітньому рівню дітей, передбачені ст. 150 Кримінального кодексу 
України від 5 квітня 2001 року.  

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на 
роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх 
спеціальних навчальних закладів для виконання легкої праці, що не завдає 
шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час 
після досягнення ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків 
або особи, що його замінює (ст.188). 

Окрім того, законодавством України у галузі охорони праці встановлено 
такі норми щодо застосування праці неповнолітніх: 

• заборонено використовувати осіб, яким не виповнилося 18 років, на 
важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами 
праці, а також на підземних роботах;  

• забороняється приймати неповнолітніх на роботу за сумісництвом; 
• для неповнолітніх установлюється скорочений робочий день; 
• оплата учнів, що працюють у вільний від навчання час, здійснюється 

пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку;   
• відпустки за перший рік роботи неповнолітнім працівникам надаються 

за їх заявою і до закінчення 6-ти місяців безперервної роботи на такому 
підприємстві; 

• звільнення працівника молодше 18-ти років з ініціативи власника 
допускається тільки за згодою районної (міської) комісії у справах; 
неповнолітніх; 

• батьки, усиновителі, піклувальники неповнолітнього, а також державні 
органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за 
додержанням законодавства про працю, мають право вимагати 
розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й 
строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю 
неповнолітнього або порушує його законні інтереси. 
За останні роки кількість випадків коли дітей викрадають, незаконно 

використовують для тієї чи іншої діяльності зросла. У відповідності до 
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону 
дитинства" від 3 лютого 2005 року до найгірших форм дитячої праці 
належать: 

• усі форми рабства або практика, подібна до рабства; 
• використання, вербування або пропонування дитини для зайняття 

проституцією, виробництва порнографічної продукції чи 
порнографічних вистав; 

• використання, вербування або пропонування дитини для незаконної 
діяльності; 

• робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, 
може завдати шкоди фізичному або психічному здоров’ю дитини. 
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Правами неповнолітніх у трудових відносинах опікуються багато 
міжнародних організацій, в тому числі ООН,  зокрема її спеціалізована 
структура ЮНІСЕФ, британська організація Save the Children та інші.  

Вітчизняна статистика свідчить, що правопорушення у сфері трудових 
відносин підлітків щороку зростає. Пріоритетним напрямком для держави є 
проведення ефективної політики соціального захисту дітей, молодий людей з 
метою захисту їх трудових прав.   

На нашу думку, неповнолітні особи - це особлива категорія працівників, 
які потребують особливого створення умов праці, а саме розроблення 
відповідного комплексу заходів та засобів:  

• санітарно-гігієнічних (відповідний мікроклімат, освітлення робочого 
місця, дотримання заходів особистої гігієни тощо);   

• організаційно-технічних (має бути створена відповідна наглядова 
служба, які здійснюватиме контроль за дотриманням вимог охорони 
праці, важливо організовувати навчання та перевірку знань з охорони 
праці, і не менш важливим є забезпечення підлітків засобами 
індивідуального та колективного захисту);  

• соціально-економічних (надання пільг, компенсацій, соціальне 
страхування, відшкодування збитків);  

• правових (дотримання відповідного законодавства); 
• лікувально-профілактичних (контроль за здоров’ям працівників, 

проведення медичних оглядів).  
Належне виконання даних умов праці обумовлюється фізіологічними, 

психологічними та віковими особливостями. Саме тому роботодавці, які 
наймають на роботу дану категорію працівників мають бути переконані у 
створенні відповідних умов для здійснення їх трудової діяльності, а кожен 
неповнолітній працівник має знати власні трудові права та як діяти у випадку 
їх порушення. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИ 
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ГОСПОДАРСТВА 
 
Відвідувачі ресторану за весь час перебування в закладі спілкуються з 

офіціантами. Він є особою, голосом і усмішкою ресторану. Так само, як і 
залучити клієнта гостинністю і високою якістю обслуговування, офіціант 
може і відштовхнути його неналежним ставленням. 
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Нерідко буває, що в процесі обслуговування виникають конфлікти з 
клієнтом. У цей час офіціант не повинен розгубитися, а навпаки, вислухати 
його, ввічливо вибачитися, вжити заходів щодо усунення проблеми. 

В останні десятиліття, як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці, до 
проблеми психологічних аспектів різних сфер професійної діяльності 
звертається досить велике коло дослідників, а саме: Брайнер Р. А., Бичков 
В.Г., Васильєв С. С., Карпова Є. В., Климов Е . А., Леонтьєв А. Н., Маркова 
А. К., Рутгайзер В. М., Шадриков В. Д., Югов А. А. та ін. Проте залишається 
мало вивченою психологічна сторона діяльності та особистості фахівців в 
області ресторанного сервісу. 

У зв’язку з відповідальністю, яка покладається на офіціанта, актуальною 
стає проблема вивчення стратегій його поведінки в процесі взаємовідносин з 
клієнтами. Від того, яким чином офіціант взаємодіє з клієнтом, залежить не 
тільки престиж, прибутковість і «добра слава» ресторану, а й професіоналізм, 
компетентність самого працівника [4, с. 83]. 

Основна гіпотеза дослідження полягає в тому, що офіціант, як 
представник персоналу ресторану, на якому лежить основне навантаження 
взаємодії з клієнтом, вибудовує свою поведінку відповідно до особистісних 
особливостей. 

Розглядаючи теоретичний аспект професійного змісту діяльності 
офіціанта, було встановлено, що основний компонент трудового процесу 
офіціанта — обслуговування споживачів. Сам процес можна представити у 
вигляді декількох операцій, кожній з яких відводиться певний час: підготовка 
до обслуговування; привітання; розміщення гостей; подача меню; прийом 
замовлення; виконання замовлення; розрахунок зі споживачем; прощання. 
При цьому на кожному етапі офіціант повинен дотримуватися правил 
культури обслуговування, демонструвати знання етикету і не виходити за 
рамки етики [3, с. 194]. 

Для ефективного виконання своїх професійних обов’язків офіціант 
повинен мати такими професійно важливими якостями: на 
психофізіологічному рівні — емоційна стійкість, витримка, спокій, здатність 
реально зважувати обстановку, стійкість до стресу, сильний тип нервової 
системи; на інтелектуальному рівні — логічність мислення, творчість, 
проникливість, знання психології особистості та психології споживача; на 
особистісному рівні — комунікабельність, спрямованість на іншого, 
професійна вмотивованість, активність, тактовність і дипломатичність у 
спілкуванні, емпатійність, особиста відповідальність, моральність та ін. 

Незважаючи на високі вимоги до особистісних особливостей офіціантів, 
слід пам’ятати, що праця офіціанта знеособлена. Клієнтам в принципі 
байдуже, хто буде їх обслуговувати, важливо те, щоб були задоволені їхні 
потреби. Взаємини носять суто діловий характер. Встановлення особистих 
контактів з клієнтом малоймовірно через постійно мінливі потоки 
відвідувачів. Але, не дивлячись на це, офіціантам притаманне особистісне 
ставлення до клієнтів. Однак, невідомо, якими саме характеристиками 
наділяють офіціанти клієнтів, чи виділяються певні типологічні портрети. 
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Можна тільки припустити, що в процесі обслуговування і спілкування з 
клієнтом офіціант спирається на власні уявлення про відвідувачів, свою 
систему цінностей, поглядів і установок. 

Дослідження стратегій поведінки офіціантів і їх особистісних 
особливостей при взаємодії з клієнтом показало, що офіціанти-інтроверти, у 
порівнянні з офіціантами-екстравертами більш схильні вдаватися до 
обережних дій у відносинах з клієнтами. При цьому офіціанти, які 
відчувають тривожність, можуть чинити так само [2, с. 78]. Ймовірно, 
офіціанти побоюються реакції з боку клієнта, яка може бути негативно 
забарвленою. У цьому випадку офіціант навіть за будь-яке, що не стосується 
його дій, невдоволення клієнта, може відчувати почуття провини. Швидше за 
все, офіціанти-інтроверти вдаються до обережних дій з тієї ж причини. Вони 
досить екологічно ставляться до власної душевної рівноваги і тому 
намагаються вже спочатку взаємодії з клієнтом забезпечити собі захист від 
можливих очікуваних негативних впливів. 

Емоційні офіціанти, прагнуть не тільки задовольнити запити клієнта, а й 
встановити неформальні відносини з ним. Офіціанти з вираженими 
особистісними властивостями «спонтанність», «агресивність» і «ригідність» 
не схильні вступати з клієнтами в соціальний контакт. Можна припустити, 
що офіціанти з такими якостями не задовольняють професійні вимоги цієї 
спеціальності. 

Сенситивні і емотивні офіціанти при взаємодії з клієнтом намагаються 
вдатися до сторонньої допомоги (іншого офіціанта, адміністратора та ін.). 
Така поведінка може бути викликане невпевненістю в належному виконанні 
своїх обов’язків, страхом образити клієнта. Офіціанти з особистісними 
властивостями «спонтанність», «агресивність» і «ригідність» не звертаються 
за допомогою до інших співробітників персоналу. Такі особистості схильні 
приймати рішення самостійно, вони вважають, що самі знають, як правильно 
чинити, і впевнені в своїй правоті. Проте їх рішення часто афективно 
пофарбовані, спонтанні і необдумані, що часто може призвести до конфлікту 
чи завдати шкоди оточуючим або собі [3, с. 261]. 

Так само було встановлено, що чим більше офіціант схильний до 
відстоювання своїх інтересів, у агресивній манері самоствердження всупереч 
інтересам навколишніх, тим більше часто при взаєминах з клієнтом він 
відстоює свою позицію, вдається до агресивних оборонним реакцій, що в 
цілому не відповідає культурі обслуговування [4, с. 286]. 

Налаштовані на соціальний контакт і соціальну підтримку офіціанти, 
ймовірно, відрізняються сенситивністю і емотивністю. Це означає, що вони 
не схильні контролювати ситуацію, а, навпаки, повністю підкоряються 
вимогам, що пред’являються сферою обслуговування. 

Поряд з проявом агресивно-забарвлених асертивних дій на 
некомпетентність офіціанта і як наслідок його профнепридатність вказують в 
рівній мірі такі способи поведінки, як обережні дії і уникнення, притаманні 
інтровертам і тривожним, та агресивні і імпульсивні дії в офіціантів з 
агресивним і ригідним властивостями особистості. 
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Стратегії поведінки офіціантів в ситуації взаємодії з клієнтами більшою 
мірою пов’язані з особистісними особливостями піддослідних і в меншій з 
типом міжособистісних відносин, який вони віддають перевагу [2, с. 52]. 
Таким чином, основна гіпотеза про наявність зв’язку між стратегіями 
поведінки та особистісними особливостями офіціантів у взаєминах з 
клієнтами підтверджується. 

Тому основною рекомендацією для менеджерів з персоналу є 
необхідність проводити більш ретельний відбір претендентів на вакантну 
посаду. Звертати увагу не тільки на кваліфікаційні вимоги, а й особливості 
особистості (ставлення до себе, людей, професії, життєва позиція, 
особистісні якості, стресостійкість тощо). Для діагностики стратегій 
поведінки можна використовувати опитувальник «SACS» (С. Хобфолл), для 
дослідження типу міжособистісних відносин опитувальники Шутца, Лірі, 
Собчика, для визначення способу поведінки в конфліктних ситуаціях 
опитувальник Томаса, а також тести, що визначають риси особистості 
(наприклад, 16-факторний опитувальник Кеттела або Каліфорнійський 
психологічний опитувальник) та багато інших методики. Проте використання 
діагностичних методик не дозволяє скласти повний психологічний портрет 
особистості, тому слід проводити спеціальним чином структуроване 
інтерв’ю, можливе використання процедур assessment-center [1, с. 115]. 
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