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СЕКЦІЯ 1 

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ, ЛОГІСТИКИ, 

РЕКЛАМИ ТА PR В УКРАЇНІ: 

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

 

Білий Михайло 

Науковий керівник – к.т.н., доцент Лошенюк І.Р. 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

PR-РИНКУ УКРАЇНИ 

Сьогодні паблік-рилейшнз (PR) переживає стрімкий підйом у своєму 

розвитку. В різних країнах PR відображає національні особливості культури, 

політики, економіки країни. Загальні технології PR у країнах світу реалізуються 

в особливому контексті і формі, а тому існують: північноамериканський, 

французький, німецький, російський та український PR. Український PR – 

досить молода сфера професійних послуг, яка пройшла значний шлях розвитку 

– вiд виокремлення PR як самостійного маркетингового інструменту до 

усвідомлення необхiдностi PR при плануванні будь-якої бiзнес-дiяльностi. 

Проте український PR-ринок поки знаходиться на першій кількісній стадії 

розвитку. На ринку з‘являються нові PR-агенти, а до послуг спеціалістів з PR 

звертаються все більше підприємств та  організацій. Нині з PR-агентствами  

співпрацює близько 45% великих підприємств, зокрема в Україні більше 130 

спеціалізованих PR-агентств. Також понад 150 рекламних агентств готові   за  

бажанням  клієнта  виконати разові послуги в області PR. В цілому   для  

України  характерна   динаміка   росту PR-ринку   від 40-50% і  більше   на   рік.  

Оцінюючи  обсяг  ринку,  більшість  експертів  називають  цифри   в  межах  

250-300  млн.  USD [2], при цьому багато спеціалістів  схиляються   до  ще  

більш   вагомих   обсягів.  Географічній структурі  українського PR ринку  

властивий  своєрідний синдром Мехіко, коли більшість  коштів сконцентровано 

у столиці – найбільша концентрація   операторів   припадає саме на м.  Київ ( 

більше  80%),  інші  20%  представлені  в основному на   Сході  та   Півдні   

України.  При   цьому   всі  обласні центри мають хоча б   одного   гравця   

даного   ринку.  Кількість   співробітників які  працюють  у  сфері PR (у 

великих,  середніх   компаніях  і PR- агентствах )  коливається  від 7  до 14,5 

тис.  осіб. На  українському   ринку   за   рівних   умов  існує PR,  котрий   

орієнтується  на   західні   стандарти (західний  тип),  а  також  PR, який  

орієнтується  на   своєрідні   перехідні  стандарти  культури   українського   

суспільства  (національний   тип).  Співвідношення   іноземних   і  українських 

PR- агентств   на   українському   ринку   складає  15 % і 85 %  відповідно: 15 %  

українських  компаній   вважають  за   краще   співпрацювати  із   зарубіжними   
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і 85 % –  з  вітчизняними  PR- агентствами [4,  с. 15].  Перевагами  вітчизняних  

агентств   є   те ,  що  вони  добре  розуміють специфіку  національного  ринку   

та   проблематику  в  цілому;  оперативно   реагують   на   запити   клієнтів, 

тримають  досить   помірні  ціни,  мають   високий   професійний  рівень   

керівництва,  добру   репутацію  і перевірені  бренди.  Серед  недоліків   можна   

виділити   такі:  українські  компанії   ще  не   отримали  достатньо досвіду та  

ресурсів ,  також   в   їх   роботі   завжди  є   присутнім  ризик,  пов‘язаний   із   

розвитком   вітчизняних PR-компаній. 

Водночас недостатня увага  приділяється  іміджу   підприємств,  присутня   

швидка плинність   кадрів і т. п.  Закордонні   агенції,  навпаки,  багаті   на   

великий   досвід   роботи,  професіоналізм  співробітників,  значні   технічні   

можливості,  ресурси;  в   них   присутнє   більш   серйозне   ставлення  до  

клієнта, також   існує  можливість   відстрочки   платежу.  Проте в їх  роботі 

також  виділяють  певні  недоліки,  особливо   по відношенню  до  українського   

ринку  PR, а  саме:  завищена  ціна,  відмінності   західного  досвіду  від  

специфіки українського   ринку,  використання   неадаптованих  до  України  

шаблонів,  низька   швидкість  прийняття  рішень, ігнорування  побажань  

невеликих  або   провінційних   компаній і т.п.,  також   існує  негативний   

фактор,  який пов‘язаний   з  тим,  що  не   завжди  ім‘я  компанії   відповідає  

якості  роботи   українського   філіалу.  

Позитивною тенденцією для українського PR-ринку є те,  що  за   

кількістю  клієнтів,  проектів, які супроводжуються, домінують агентства  

вітчизняного походження. Прогнози  в цьому напрямку також  оптимістичні.  

Не  припиняється процес,  пов'язаний   з  накопиченням  досвіду,  завоюванням   

довіри   клієнтів  і наступним виходом  ринку   на   більш   якісний  рівень.  

Український  ринок  PR  є   ще  не   достатньо  структурованим. В  сегменті PR 

фахівці  виділяють  такі   ринки:  фінансовий,  будівництво,  нерухомість,  

інформаційні  технології,  продукти   харчування, алкогольні вироби, тютюнові  

вироби,  фармацевтичний  ринок.   

На загострення  конкуренції  впливає   різке  розмежування  світу  на   

економічні зони. За ринки  збуту  змагаються   між  собою   корпорації   країн 

«великої  трійки» –  США,  Японії   і  Західної   Європи.  У  цю боротьбу   все  

активніше  включаються   нові   промислово  розвинуті  країни  –  Південна   

Корея,  Тайвань, Сінгапур,  Гонконг,  Таїланд,  Бразилія,  Туреччина,  

Німеччина.  Труднощів   зі   збутом   додала   науково-технічна  революція, 

котра  підвищила   вимоги  до  якості   та  асортименту  продукції, внаслідок  

якої підприємствам доводиться знаходити  нові засоби модернізації  

виробництва та продукції.   

В  цих   умовах  боротьба   за   споживача   з  кожним  днем  стає   

гострішою.  Новизна  і  досконалість  продукції  для  нього  тепер  часто  є   

важливішими,  ніж  ціна.  Звідси, на   сучасному   ринку   перемагає  той,  хто 

поряд  із   принципово  з новою  продукцією   пропонує  досконаліші  послуги,  

форми   і  методи  збуту.  PR-агенства  починають   відігравати   особливу   роль 
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в маркетинговій діяльності підприємств.  На  світовому  ринку   на   їх   

діяльність  витрачаються астрономічні   суми, що  зростають  із   

безпрецедентною   гостротою,  випереджаючи  темпи   збільшення   

виробництва  валового  національного  продукту.  Це  показник   постійного   

розвитку,  ефективності,  прибутковості  й актуальності   іміджевої рекламної  

діяльності [1].   

З одного боку, більшість керівників організацій недооцінюють  

можливості  PR  впливати   на   економіку конкретних   компаній, з  іншого,  

багато  PR-фахівців  не   вміють  функціонувати паралельно з  бізнесом   його   

мовою.  Проте  визначаються  позитивні їх сигнали:  зріс   попит   на   послуги  

у  сфері  кризових   комунікацій, посилилася   увага  замовників   до  якості   

послуг.  Криза «дає роботу» тим, хто дає ринку ефективні  рішення   та  готовий 

відповідати  за  кінцевий  результат  їх  реалізації.  Отже,  український PR-

ринок знаходиться  на стадії  активного  розвитку,  постійно   наростаючими 

темпами збільшується кількість  PR-операторів і, що особливо   важливо, серед 

них збільшується частка  українських підприємств.  

Таким чином,  досить  істотно  на   український PR- ринок   вплинула  

економічна  нестабільність підприємств,  але  фахівці вважають, що  вона   

допоможе  ринку стати більш структурованим і професійним. Потрібно 

виокремити всі переваги їхньої роботи та сподіватися, що вітчизняні PR-

агенства зможуть подолати труднощі та вийти на світовий рівень.  
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ЕПАТАЖНИЙ МАРКЕТИНГ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 
В наш час, як малим компаніям, так і великим доводиться вести важку 

боротьбу за споживача. Підприємства, фірми, організації усіма способами 

намагаються витримати величезну конкуренцію на ринку і привернути увагу 
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покупців саме до свого товару чи послуги. Тому, щоб не опинитися на межі 

припинення існування свого бізнесу їм потрібен різкий стрибок попиту. Деякі 

компанії вибирають такий ризиковий вид реклами, як епатажний маркетинг. 

Останнім часом спостерігається великий інтерес багатьох компаній до 

епатажної рекламі, яка стала приводом для широких дискусій. Справа в тому, 

що люди досить критично ставляться до всього, що не є загальноприйнятим. 

Але безпосередньо це викликає інтерес і довше утримує увагу споживачів. Дія 

епатажної реклами досить цікава. Ніхто не знає, що від неї очікувати. Коли 

споживач бачить таку рекламу, він автоматично загострює на ній увагу, адже 

вона не відповідає моральним нормам. І вже не так важливо - відчуває він 

захоплення або тремтить від гніву - потрібний ефект отримано. Отже, 

епатажний маркетинг - це скандальна реклама, яка повинна привернути увагу 

до певного товару [2]. 

Для малого бізнесу, найчастіше, метою використання епатажного 

маркетингу є чітке позиціонування і виділення з середовища конкурентів. Для 

великого бізнесу - шокування публіки і представлення компанії в якості 

солідної фірми, що має право на руйнування стереотипів [1]. 

Наприклад якщо зрівнювати звичайну реклама та епатажну, то звичайна 

реклама найчастіше спрямована на свідомість споживача, то епатажна реклама 

впливає більше на емоційні складові, які, в свою чергу, викликають у людей 

сплеск емоцій. Вона є так званим «підсилювачем смаку». Але потрібно чітко 

знати потрібну «дозу» епатажу в рекламі, тому, що можливе не задоволення 

споживача рекламним продуктом. Ефективність та безпечність такого виду 

маркетингу може бути високою лише за умови дотримання таких умов, як: 

висока якість ідеї, чітка асоціація продукту з методом реклами, абсолютне 

розуміння широкою аудиторією представленого товару або бренду. У Європі та 

США вже в 2006-2007 рр. епатажний маркетинг не був новинкою, а цілком 

повноправним інструментом в рекламній діяльності. Доказ цьому можна знайти 

в рекламній війні між автогігантів Audi, BMW, Subaru. Використовуючи 

плакати, виробники цих автомобілів вели між собою діалог, залучаючи  інтерес 

споживачів,під час цього з'явився плакат Bentley, на якому глава компанії 

сфотографувавшись особисто, показує всім середній палець, викликав бурхливі 

емоції, привернув величезну кількість уваги до автомобілів цієї марки. 

Сьогодні активно використовують епатажний маркетинг для просування свого 

товару багато великих корпорацій, серед яких: «IBM», «Microsoft», «Volvo», 

«Mercedes», «Nissan», «Procter & Gamble» та інші [4]. 

Визначивши правильну «дозу» ефективність епатажної реклами є досить 

висока. Таку ефективність епатажного маркетингу можна порівняти з дією 

атомної бомби. І чим різкіше буде така реклама, тим сильніше ефект. Особливо 

яскраво вона буде виглядати тлі своїх конкурентів. Ще одна важлива сторона 

епатажного маркетингу - пам'ять. Припустимо, відома компанія лише на 

початку свого існування випустила епатажну рекламу, а потім перемкнулася на 

більш традиційні види маркетингу. Проте, згадувати її завжди будуть саме з тієї 
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першої, епатажної реклами. Крім того, така реклама практично не втрачає 

актуальності з часом [3].  

Отже, можна сказати, що епатажна реклама як палиця з двома кінцями, 

якщо використовувати не продумано, то не варто очікувати збільшення 

продажу, як планувалося спочатку, а можна отримати лише погіршення 

становища компанії. 
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ПАРТИЗАНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ 

У зв'язку з тим, що інформаційний простір перенасичений рекламою, 

фахівці і представники компаній все частіше говорять, що традиційні 

маркетингові інструменти втрачають ефективність. Проблема ефективності 

реклами постає тим гостріше, чим швидше ростуть ціни на її розміщення. У цих 

умовах компанії починають звертати увагу на альтернативні прямої реклами 

способи комунікації, одним з яких є партизанський маркетинг. 

Поняття «партизанський маркетинг» (guerrilla marketing) з‘явилось у 

1984р. з виходом однойменної книги Джея Конрада Левінсона. Партизанський 

маркетинг – мало бюджетний засіб реклами та маркетингу, що дозволяє 

ефективно просувати свій товар чи послугу, залучати нових клієнтів та 

збільшувати свій прибуток, не вкладаючи грошей. Згідно з визначенням 

партизанського маркетингу, його також можна називати «мало бюджетним 

маркетингом» чи «мало витратним маркетингом». Для компаній, що не мають 

великого бюджету на рекламу та просування, використання зазначеного виду 

маркетингу є оптимальним. В основу партизанського маркетингу покладено 

звичайний принцип: якщо у компанії немає грошей на рекламу, то потрібно 

використовувати нестандартні рекламні носії та незвичайні ідеї. Існує дві 

проблеми нестандартної реклами:  

- потрібно бути здібним генерувати креативні ідеї та мати сміливість їх 

реалізувати;  

http://www.executive.ru/
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- навіть удачливі ідеї нечасто вдається використовувати багато разів, так 

як кожна «партизанська» акція досить унікальна.  

Найпоширенішими методами партизанського маркетингу є наступні 

етапи: 

1. Співробітництво з компаніями, що працюють з такою ж цільовою 

аудиторією, але реалізують іншу продукцію. 

2. Застосування реклами безпосередньо в момент виникнення потреби 

споживача, а можливо навіть до її усвідомлення. 

3. Проведення такої акції, щоб ЗМІ самі захотіли про неї поговорити. 

4. Впровадження товару в повсякденне життя людини з використанням 

спеціально підготовлених «щасливих» покупців. 

5. Використання дірект-мейлу як прямої адресної розсилки рекламних 

матеріалів конкретним потенційним споживачам. 

6. Використання авторитетних у певній галузі людей в якості центру 

впливу. 

7. Вірусне відео в Інтернеті [1, ст. 192]. 

Різновидом партизанського маркетингу є епатажний. Епатаж – спеціально 

задумана скандальна витівка, шокуюча поведінка, що суперечить суспільним 

нормам і сприймається як недопустима. В останні роки все більше 

спостерігається проявів епатажної реклами. І її ефективність пояснюється тим, 

що ця реклама стає приводом для дискусій. Люди критично ставляться до 

всього, що загально не прийнято. Це викликає зацікавленість і довше утримує 

увагу споживачів саме на цьому товарі. Епатаж в рекламі доцільно 

застосовувати в двох випадках: коли бюджет на проведення рекламної кампанії 

не значний, в цьому випадку епатажна реклама дасть змогу з невеликими 

витратами отримати прихильність певної цільової аудиторії; епатаж може бути 

частиною концепції бренда – створити яскравий імідж за рахунок, так званого, 

«вибуху». Для малого бізнесу, частіше за все, метою використання епатажного 

маркетингу є чітке позиціонування та виділення серед конкурентів. Для 

великого бізнесу – шокування публіки і представлення компанії в якості 

солідної фірми [2, ст. 53]. 

Найбільшим ризиком використання даного маркетингу є те, що 

спрогнозувати оцінку впливу епатажу майже не можливо, можна лише 

припускати, що підприємства, які нададуть перевагу епатажній рекламі, 

досягнуть більше успіху та швидше розкрутять свою продукцію на ринку, ніж 

підприємства, які будуть використовувати традиційні методи реклами. Або ж 

все може відбутися навпаки, використання епатажної реклами призведе до 

значного погіршення іміджу фірми. 

Приклади партизанського маркетингу. Компанія Sony Ericsson Mobile 

Communications, просуваючи одну зі своїх новинок - мобільний телефон з 

вбудованою відеокамерою, наймала акторів, які зверталися до перехожих з 

проханням сфотографувати їх за допомогою нового телефону. Паралельно з 

цим фотомоделі спілкувалися з відвідувачами модних клубів, демонструючи їм 
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новинку. Виробник паперових кухонних рушників Scottex знайшов 

оригінальний спосіб привернути до співпраці ресторани і бари. Ця компанія 

вдалася до креативної поштової розсилки. Для наочної демонстрації таких 

властивостей як м'якість і міцність, матеріалом для конвертів та письмового 

папером виступили ці самі рушники. 

В Аргентині 20 липня святкують День дружби, в зв'язку з цим, Coca-Cola 

придумала пристрій, мати можливість скористатися яким зможуть тільки 

справжні друзі. Перевірити друзів допоможе гігантський апарат у якого отвір 

для монети знаходиться на висоті 2 м. Стимулом активного використання 

апарату є акція дві пляшки за ціною однієї. 

IKEA провела партизанську акцію на 4-х станціях метро в Парижі. 

Основне завдання полягало в тому щоб показати свої крісла та дивани в 

незвичайному контексті. Аналогічні акції вже пройшли в Маямі, Нью-Йорку і 

Токіо. Nestle почала революційну промокампанію для корму Purina. Гігант 

харчової індустрії наділив запахом плакати, що демонструють корм для собак. 

Такі плакати розміщені на 400 піларсах в місті Мюнхені та інших містах 

Німеччини. Пробігаючих повз собак приваблює запах, вони тягнуть до нього 

власників, які несвідомо залучаються до рекламного повідомлення [3]. 

Отже, інновації є невід‘ємною часткою діяльності будь-якої фірми. 

Застосування інноваційних підходів в маркетингу є гарним стимулом 

підприємства, який дає змогу при правильному впроваджені підвищити 

конкурентні позиції компанії на певному товарному ринку. Зокрема, 

використання таких прийомів, як партизанський маркетинг, дозволяє охопити 

широку аудиторію потенційних споживачів та привернути увагу тих клієнтів, 

які зазвичай не чутливі до традиційних рекламних акцій. Ці заходи в цілому 

формують потужну систему, яка дозволяє вивести маркетингову діяльність 

фірми на сучасний рівень та досягти успіхів у своїй діяльності за рахунок 

сміливих кроків та нестандартних ідей. 
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ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ 

Невід‘ємною складовою логістичної системи є транспорт. Транспорт 

органічно вписується у виробничі й торгові процеси. Тому транспортна 

складова бере участь у вирішенні багатьох завдань логістики.  

Разом з тим 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. 

Формування матеріалопотоку неможливе без переміщення об‘єктів та 

засобів виробництва в просторі, що є одним з головних завдань транспортної 

логістики. Транспортна логістика відповідає за створення транспортних систем, 

визначення раціональних маршрутів доставки, забезпечення технологічної 

єдності транспортно-складського процесу тощо. 

Транспорт як галузь матеріального виробництва, здійснює перевезення 

людей та вантажів, і в структурі суспільного виробництва відноситься до сфери 

матеріальних послуг. При цьому він включає в себе не лише транспортні засоби 

різних видів та типів, але й транспортну інфраструктуру та підготовлений 

персонал [3]. 

Розвиток логістики значно впливає на транспортну політику та 

структурні зміни в діяльності підприємств будь-якої галузі, а особливо в галузі 

машинобудування. Особливо актуальним цей вплив є і для транспортної галузі, 

що обумовлено надмірним державним регулюванням тарифів, відстаней 

транспортування, номенклатури вантажів, що перевозяться, та інших 

параметрів діяльності транспортних компаній. 

До завдань транспортної логістики відносять [1]: 

1. Створення транспортних систем, зокрема створення транспортних 

коридорів і транспортних ланцюгів. 

2. Сумісне планування транспортних процесів на різних видах 

транспорту. 

3. Сумісне планування транспортного процесу зі складським і 

виробничим процесами. 

4. Вибір виду транспортного засобу. 

5. Вибір типу транспортування. 

6. Визначення раціонального маршруту. 

7. Визначення раціональних маршрутів доставки. 

8. Забезпечення технічної і технологічної пов'язаності учасників 

транспортного процесу, узгодження їх економічних інтересів, а також 

використання єдиних систем планування. 
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Транспортні засоби діляться на транспорт загального користування, не 

загального користування та особистий й індивідуальний транспорт. Перші дві 

категорії і включаються у сферу матеріального виробництва.  

Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу та населення, 

і є основним засобом транспортної логістики. Тоді як транспорт не загального 

користування обслуговує лише сферу виробництва, оскільки це 

внутрішньовиробничий і внутрішньовідомчий транспорт (найчастіше він 

представлений залізничним та автомобільним видами транспорту). 

Впродовж 2012-2016 рр. обсяги перевезень транспортом загального 

користування України становить в середньому 685,4 млн.т. За п‘ять років (2012 

р. порівняно з 2016 р.) спад обсягів перевезень склав 19,2 % (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1 - Обсяги перевезення вантажів за видами 

транспорту в Україні (млн. т) 

Вид транспорту 
Роки 2016 р. у % 

до 2012 р. 2012 2013 2014 2015 2016 

Всіма видами транспорту 

у тому числі: 
772,8 757,6 671,2 601,0 624,5 80,8 

залізничним 457,5 441,8 387,0 350,0 344,1 75,2 

автомобільним 179,0 183,5 178,4 147,3 166,9 93,2 

водним 7,8 6,3 6,0 6,4 6,7 85,8 

трубопровідним 128,4 125,9 99,7 97,2 106,7 83,0 

авіаційним 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07 70,0 

 

Вантажооборот транспорту за 2016 рік зменшився на 18%. Це пов‘язано з 

економічною кризою в країні. Найменше почав використовуватися авіаційний 

транспорт, про що свідчить зменшення обсягів вантажообороту на 35,4% 

порівняно з 2012 роком (табл. 2) [2]. 

Таблиця 2 - Вантажооборот за видами транспорту в Україні (млн.т/км) 
Вид транспорту Роки 2016 р. у % 

до 2012 р. 2012 2013 2014 2015 2016 

Всіма видами 

транспорту 

у тому числі: 

394648,1 379045,0 335151,7 315341,8 323473,9 82,0 

залізничним 237274,6 224017,8 209634,3 194321,6 187215,6 78,9 

автомобільним 39194,1 40487,2 37764,2 34431,1 37654,9 96,0 

водним 5324,8 4615,2 5462,3 5434,1 3998,6 75,0 

трубопровідним 112505,1 109651,8 82050,9 80944,1 94378,9 83,8 

авіаційним 349,5 273,0 240,0 210,9 225,9 64,6 

 

Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду 

транспорту[3]: 

- час доставки; 

- частота відправлень вантажу; 

- надійність дотримання графіка доставки; 

- здатність перевозити різні вантажі; 
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- здатність доставити вантаж у будь-яку точку території; 

- вартість перевезення. 

Отже, метою транспортної логістики є надання необхідних транспортних 

послуг за умови зменшення потреби в транспорті та мінімізація витрат ресурсів 

і часу, тобто вибір виду й типу транспортних засобів, обґрунтування 

доцільності використання власного або стороннього транспорту, а також 

одновидової або змішано-комбінованих моделей транспортування, організація 

процесу транспортування, забезпечення єдності транспортно-виробничого і 

транспортно-складського процесу. 
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«ЗЕЛЕНА» ЛОГІСТИКА В УКРАЇНІ ТА  

ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЮ 

На сучасному етапі розвитку економіки значної актуальності набуває 

питання розгляду логістики, як одного з чинників збереження навколишнього 

середовища, тому що саме логістика займається питаннями постачання 

сировини на підприємство, рухом напівфабрикатів всередині підприємства, 

транспортування готової продукції на склади та доставку товарів покупцям. 

 «Зеленою» логістикою назвали логістику, яка заснована на 

ресурсозберігаючих та екологічно безпечних процесах і технологіях. Польські 

вчені запропонували екологічний напрям логістики називати екологістикою, що 

вказує на екологічну орієнтацію логістики, також на таку її мету, як створення 

інтегрованої екологістичної системи. 

Для того, щоб дослідити вплив логістики на навколишнє середовище 

розглянемо окремі функціональні сфери логістики, які подані в табл. 

  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця - Екологічний вплив окремих  

функціональних сфер логістики 

Функціональна сфера 

логістики 
Екологічний вплив 

Логістика 

постачання 
• збільшення об‘єму твердих відходів у процесі зберігання 

матеріальних ресурсів; 

• контакт людей з екологічно небезпечними інгредієнтами при 

обробці та затарюванні вантажів; 

• антропогенне навантаження на ґрунти при складуванні 

матеріальних ресурсів та їх доставці від постачальників. 

Інформаційна • електромагнітне випромінювання при передачі інформації 

технічними засобами зв‘язку . 

Логістика збуту • збільшення об‘єму твердих відходів у процесі реалізації; 

• висипання, витікання, випаровування вантажів через неякісну 

упаковку. 

Логістика 

виробництва 
• збільшення об'єму використання виробничих ресурсів; 

• використання земельних ділянок для розміщення виробничих 

об‘єктів та складування відходів виробництва; 

• підвищення шуму та вібрації на прилеглій території; 

Транспортна 

логістика 
• викиди транспортними засобами шкідливих речовин в атмосферу; 

• використання більш дешевих видів палива, продукти переробки 

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

• шумове та вібраційне забруднення; 

• використання автомобільного транспорту при можливості 

застосування морського, річкового чи залізничного. 

 

Серед значної кількості логістичних систем найбільшої шкоди 

навколишньому середовищу завдає транспортна логістика. Транспортна 

логістика – це система з організації доставки, а саме з переміщення будь-яких 

матеріальних предметів, речовин тощо, з однієї точки в іншу найбільш 

оптимальним маршрутом. Україна має великий потенціал до використання 

менш шкідливих видів транспорту, адже на її території розташована одна з 

найбільших за довжиною залізничних мереж у Європі, наявна широка мережа 

внутрішньоводних шляхів з виходом до моря. У свою чергу, Україна має значні 

природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, але 

водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону [2]. 

Україна має з десяток офіційних екологічних програм. Але нині Meest 

Express започатковує свою програму – в межах проекту «green logistic» 

компанія стала першим і поки єдиним поштово-логістичним оператором в 

Україні, який розуміє, що між зеленими офісами та помешканнями рано чи 

пізно має курсувати екологічний кур‘єр, здійснюючи якісну доставку 

Зокрема, в рамках цієї програми передбачається:  
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- створення та розвиток сучасної, інноваційної ІТ-платформи, яка 

полегшить процес замовлення послуг через Інтернет, спростить процеси 

обробки та обліку замовлень;  

розвиток та модернізацію сучасних поштових відділень, логістичних 

вузлових центрів в Україні та за кордоном;  

- модернізацію та розвиток технології прийому та доставки замовлень, їх 

обліку 

Meest Express усвідомлює що захист довкілля є одними з головних 

завдань, тому в рамках інвестиційного проекту та з допомогою ЄБРР реалізовує 

та підтримує заходи «green logistic», які передбачають запровадження 

вуглецево-нейтральних кур‘єрських продуктів. Йдеться, зокрема, про 

автомобілі, які мінімізують шкідливі викиди в атмосферу з двигунів 

внутрішнього згоряння. Вуглекислий газ є продуктом спалювання викопного 

палива і має парникові властивості, себто сприяє утриманню тепла на поверхні 

Землі, що, своєю чергою, впливає на глобальне потепління [1].  

Отже, розвиток, дослідження та впровадження зеленої логістики у нас в 

Україні є дуже важливим кроком для інтеграції країни у європейську спільноту. 

Крім того, це підтримка у розвитку і самої промисловості, і її окремих галузей. 

Також надання додаткових робочих місць і впровадження нових наукових 

винаходів. Це, особливо, стосується сфери розвитку переробки відходів, що є 

також частиною логістичного процесу. 
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КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ  

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

В останні десятиріччя одним із головних факторів, що прискорює 

формування і розвиток інформаційного суспільства, є Інтернет. Він став не 

лише глобальним засобом комунікацій без територіальних і національних 

кордонів, але й ефективним інструментом ведення бізнесу, досліджень, впливу 

на аудиторію. 

Як правило, будь-який товар пропонується кількома компаніями, і кожна 

з них хоче, щоб вибрали її. Чи можна вплинути на рішення покупця на користь 

певного продавця? Можна, саме це і робить реклама – впливає на вибір 

https://www.business.ua/
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споживача. Арсенал засобів рекламного переконання дуже великий, але існує 

серйозна проблема, що обмежує можливості їх застосування: як знайти людину, 

яку варто переконувати, хто вже задумався про придбання рекламованого 

товару, і як відрізнити його від інших, кому цей товар в даний момент не 

потрібен? Вирішувати цю проблему намагаються всі рекламні канали, але саме 

Інтернет пропонує найбільш ефективний спосіб - контекстну рекламу. 

Ніхто не в змозі пам'ятати зміст сотень тисяч рекламних оголошень, 

роликів, плакатів, які щодня миготять перед очима. Тому максимальний ефект 

досягається при появі гарної рекламної пропозиції в момент, коли людині 

знадобиться рекламований товар або послуга. Це реклама, що відповідає 

інтересу, бажанням користувача, або, як кажуть, реклама в контексті поточної 

потреби [1 c.16]. 

Кінцевою метою застосування методів маркетингу в Інтернеті є 

залучення відвідувачів на сайт і їх подальша активна участь (постійне 

відвідування ресурсу, реєстрація, використання послуг, купівля продукції або 

послуг тощо). Найціннішими відвідувачами є ті, що прийшли з пошукових 

систем, тому що цей тип користувача є цільовим (80% користувачів Інтернету 

шукають потрібну їм інформацію саме там), а виходить, більша ймовірність 

того, що даний конкретний користувач стане постійним відвідувачем або 

купить той або інший продукт. 

Методи залучення користувачів можна розділити на 2 основні групи: 

конвенційні («білі»: контекстна реклама в пошукових машинах; обмін банерами 

й банерні мережі; пошукова оптимізація; партнерські програми; зовнішня 

реклама) та не конвенційні («чорні»: спам; використання дорвеїв). 

Контекстна реклама – це реклама, яка відповідає поточним інтересам 

користувача, останнім часом здобуває все більшу популярність в Інтернеті. 

Найбільш зручним засобом визначення інтересів користувача є пошукові 

системи, де контекстна реклама «прив‘язується» до конкретних пошукових 

запитів. 

Основний принцип контекстної реклами: показувати рекламу даного 

товару або послуги тільки тому, хто шукає саме цей товар або послугу. Відомо, 

що до пошукової машини (Яндекс або Google, наприклад) користувачі 

звертаються для того, щоб знайти в мережі Інтернет сайт, на якому перебуває 

інформація, що цікавить користувача. Крім «просто інформації» загального 

типу (наприклад: прогноз погоди, новини тощо) користувачі так само 

запитують і про цілком певні товари або послуги. Наприклад: автомобіль, 

кухня, медична установа того або іншого профілю й багато чого іншого. Тому, 

виникає технічна можливість, по певному запиту користувача запропонувати 

йому не тільки стандартний вивід результатів пошуку, але й вивід рекламної 

інформації, вміст якої адекватний його запиту [3, c. 4]. 

На сьогоднішній день споживач втомлюється від реклами (точніше від її 

кількості), так як реклама – скрізь, її кількість надмірна. Тому саме текстова 
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контекстна реклама й має більшу довіру в споживача. Вона має переваги над 

іншими видами реклами, проте має й деякі недоліки (табл.). 

Таблиця - Переваги та недоліки контекстної реклами 
Переваги Недоліки 

Зменшення витрат (немає необхідності 

платити за контакт із нецільовою 

аудиторією). 

Як будь-яка інша реклама, контекстна вимагає 

постійного вкладення додаткових коштів. 

Використання даного маркетингового методу 

можливо тільки в сукупності з іншими, інакше він 

стає невигідним 

Збільшення ефективності (контекстна 

реклама підлаштовується під контекст дій 

користувача, тематично й географічно під 

певні цільові групи) 

Відвідувач не закріплюється на сайті. Він 

прийшов за конкретною інформацією й, одержавши 

її, пішов. Щоб зробити відвідувача постійним, 

необхідно  постійно працювати над сайтом. 

Контроль ходу рекламної кампанії й 

докладна статистика. 

Останнім часом стали частими випадки 

недобросовісної конкуренції (конкуренти 

витрачають рекламні гроші, а точніше кількість 

кліків, передбачених рекламною кампанією, 

навмисно посилаючи по банерах конкурента 

неконвертований трафік). 

Рекламне повідомлення сприймається 

користувачем не як нав'язлива реклама, а як 

додаткова інформація, що допомагає 

зорієнтуватися серед величезної кількості 

однотипних пропозицій 

З огляду на ряд недоліків, контекстна реклама все-таки не втрачає 

власних позицій на ринку і приносить певному сайту більше відвідувачів, які 

зацікавлені певним продуктом чи інформації у конкретний момент часу, 

сервісам розміщення контекстної реклами – прибутки, а користувачам – 

інформацію, відповідно до запиту. Тому, власник певної компанії чи фірми, за 

наявності оптимізованого Інтернет-ресурсу може звертати на себе увагу саме 

зацікавленого споживача конкретної належної йому продукції. 

Наприклад, припустимо, що ми є власником книжкового магазину з 

налагодженим Інтернет-ресурсом і хочемо запустити контекстну рекламу. Для 

цього нам необхідно визначити, які слова використати, щоб потенційний 

покупець при запиті отримав посилання саме на наш ресурс. В цьому випадку 

можемо скористатись такими сервісами: Google Trends, Статиститка ключових 

слів на Яндексі, Статистикою пошукових запитів Mail.ru та іншими, залежно 

від того, яка пошукова система нас цікавить або де ми плануємо розмістити 

свою рекламу. Наприклад, подивившись та порівнявши запити за термінами 

«словник», «словарь» та «vocabulary» в Україні за останні 90 днів за допомогою 

сервісу Google Trends, отримаємо наступну інформацію: перші два 

користуються однаковою популярністю і отримують рівну кількість запитів, 

запит «vocabulary» має майже в 9 разів менше переглядів. Найпопулярнішими 

схожими запитами до «словарь» є: 1) русский словарь, 2) словарь онлайн, 3) 

толковый словарь, 4) словарь английский; до запиту «словник»: 1) 

орфографічний словник, 2) словник онлайн, 3) словник української мови. 
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Можемо наглядно побачити регіони розподілу запитів (пошуковий термін 

«словник»; пошуковий термін «словарь»): 

 

Рисунок - Популярність запитів за територіальними одиницями [2] 

Тому, якщо ми реалізовуємо продукцію по всій території країни, нам буде 

вигідно застосувати обидва цих запити у нашій контекстній рекламі.  

Отже, контекстна реклама – це самий простий, швидкий і надійний спосіб 

отримання цільових відвідувачів. Використання даного інструменту може 

призвести до збільшення кількості відвідувачів сайту та обсягів продажу, проте 

контекстна реклама не працює на імідж бренду. Найважливіше, що контекстна 

реклама не повинна набридати відвідувачам вашого сайту і відволікати їх від 

теми. Вона повинна доповнювати сайт і вписуватися в його дизайн та контент. 
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РОЛЬ СЕНСОРНОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Сучасний маркетинг - це філософія в бізнесі. Мета його полягає в тому, 

щоб найбільш повно сформувати, а потім і задовольнити потреби ринку. 

Продавати стає непросто, адже не секрет, що нинішня епоха - епоха 

найсильнішого впливу візуальної реклами на людину, епоха боротьби за 
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клієнта на іншому, більш високому, рівні - рівні відчуттів. Особлива увага 

приділяється впливу на підсвідомість споживачів. Так, за даними Scent Australia 

75% емоцій народжуються завдяки запахам - «запах дитинства», «запах Нового 

року», «запах грошей», адже світ ми сприймаємо саме через органи почуттів. 

Саме з цих причин і з'явився новий напрям в маркетингу - сенсорний 

маркетинг, суть якого полягає у впливі на почуття покупців і їх емоційний стан 

з метою збільшення продажів. 

Значимість сенсорного маркетингу безмірно висока, адже з його 

допомогою у людини виробляються умовні рефлекси, які пов'язані з самими 

брендами. Таким чином, формуються такі властивості бренду, які створюють 

багатий чуттєвий досвід його взаємодії з кінцевими споживачами.  

Ідея сенсорного маркетингу належить Мартіну Ліндстром - одному з 

найвідоміших творців брендів і консультанту багатьох транснаціональних 

корпорацій. Ним були наведені конкретні цифри результатів впливу 

інструментів сенсорного маркетингу на покупця: дослідження показують, що  

якщо покупка супроводжується приємним людині звуком, то готовність 

придбати товар зростає на 65%. Приємний смак прискорює ріст цієї готовності 

на 23%, приємний запах - на 40%. Товар, який приємний на дотик, люди готові 

придбати на 26% швидше, а приємний на погляд - на 46%. Зробивши 

найпростішу арифметичну дію, отримуємо наступний результат: сукупність 

впливів на всі органи чуття повинна підвищити купівельну готовність клієнта 

рівно на 200%. Реальність пропонує нам інші, але теж непогані цифри. З цього 

можна зробити висновок про те, що одна із запорук успішного продажу - це 

професійний сенсорний маркетинг в сукупності з іншими рекламними 

технологіями [1]. 

Лідери ринку, максимально зацікавлені в просуванні свого бренду, 

збільшення продажів і зміцнення позицій на ринку, також прагнуть замінити 

поведінкову лояльність споживачів глибокої емоційної прихильністю до 

бренду. В даному випадку, найважливіша роль відведена комунікації зі 

споживачами безпосередньо в місці продажів, оскільки саме так можна 

забезпечити максимально повне занурення клієнта в бренд і спонукати його на 

незаплановані покупки. Тому основною діяльністю, що відповідає ідеям 

сенсорного маркетингу, є діяльність по формуванню indoor-environment, тобто 

атмосфери в місцях продажів. 

На українському ринку поступово починають впроваджуватися в торгівлі 

три основні інструменти сенсорного маркетингу - візуальний (колір), звуковий 

(звук) і аромо (запах). 

Колір - це найбільш поширений інструмент сенсорного маркетингу. 

Дивно, але він увійшов в ужиток ще тоді, коли українські власники магазинів, 

ймовірно, і не здогадувалися про його визначальне значення.  

Вдало вибране кольорове оформлення інтер'єру здатне привернути увагу 

покупців, створити сприятливу обстановку і їх комфортне проведення часу.  
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Правильне використання семантики кольорів може забезпечити підбір 

колірного рішення таким чином, щоб воно відповідало настрою споживачів, їх 

особливостям і сприяло збільшенню їх бажання придбати певний товар. 

Велике значення в цьому питанні відіграє і пора року: так, в осінньо-

зимовий період запам'ятається швидше бренд з яскравою, помітною рекламою, 

оскільки не секрет, що люди в цей період більш схильні до депресій і дефіциту 

приємних емоцій [2]. 

Вченими доведено, що людина інстинктивно тягнеться до того місця, в 

якому світліше. Там, де світло, людина відчуває себе розкуто і розслаблено, тим 

самим ймовірність покупки помітно зростає. Існують маса різних варіантів 

колірних рішень з оформлення торгових залів, але необхідно враховувати не 

тільки сезон і настрій покупців, а й етнічний аспект кольору. Згідно з 

дослідженнями психологів, українці демонструють цілком стійкі переваги 

кольору, це: блакитний (31%), зелений (22%), червоний (10%). З цього 

випливає, що збільшення продажів за допомогою колірного інструменту 

сенсорного маркетингу з найбільшою ймовірністю досягається при 

використанні блакитного кольору в оформленні торгового залу.  

Звук теж в свою чергу забарвлений і здатний підсвідомо впливати, як на 

рішення, так і на вчинки кожної людини.  

Психологами встановлено, що швидка музика сприяє тому, що покупці 

рухаються швидше уздовж товарних рядів, повільна ж, навпаки, на 

підсвідомому рівні змушує їх збільшувати свій час на вибір товару.  

Ще однією з найважливіших складових сенсорного маркетингу є аромо-

маркетинг. Якщо підприємець вирішив вводити в свій бізнес інструменти 

сенсорного маркетингу, то почати найкраще з впливу на нюх. 

Запахи, як і інші інструменти маркетингу, здатні впливати на настрій 

людини, а так само сприяти на його зміни. Певні аромати при цьому можуть 

впливати специфічно, викликаючи при цьому розслаблення або ж посилення 

чуттєвості.  

Відомі наступні дані: з'єднання, які входять до складу мускатного горіха 

(валеріана, мускат і ін.) Здатні знімати стрес, відчуття пригніченості і страху. 

Так само ефірні масла впливають на формування емоційного стану людини 

(жасмин, лаванда і ін.).  

Звичайно, маркетологи зверталися, і не раз, до інструментів сенсорного 

маркетингу, але подібні звернення відбувалися на елементарному, інтуїтивному 

рівні, наприклад, було помічено, що аромат свіжої випічки більш привабливий, 

ніж яскраві білборди, ресторани і кафе використовують аромат ягід і шоколаду, 

меблеві салони використовують запахи дорогих порід дерева і ванілі, магазини 

одягу - спеціально розроблені для них ексклюзивні композиції, а також легкі, 

що піднімають настрій аромати, готелі - аромати лотоса, інжиру, різних суцвіть  

Підводячи підсумок вищесказаного, можна зробити висновок, що 

використання сенсорного маркетингу, в основі якого лежить вплив на 

підсвідомість людини при виборі товарів і послуг, стає все більш популярним 
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способом в сучасному маркетингу, при тому, що більш прості і прямолінійні 

інструменти перестають діяти на споживача. При здійсненні покупки для 

сучасної людини набагато важливіше емоційний стан, ніж просто задоволення 

своїх потреб. Розвиток ідей сенсорного маркетингу в Україні знаходиться 

скоріше в зародковому стані, в порівнянні з його розвитком в країнах 

зарубіжжя. Відсталість в досвіді зарубіжних компаній, недовіра споживачів до 

нових ідей сучасного маркетингу, а також відсутність віри підприємців у 

можливість збільшення продажів за допомогою інструментів сенсорного 

маркетингу якраз і гальмує його розвиток в нашій країні. І від усвідомлення 

виробників, що сенсорний маркетинг є не просто новою іграшкою, що з'явилася 

на ринку, а саме активним інструментом продажів, залежить мотивація 

споживачів до покупки, а значить і рентабельність виробництв. Незважаючи на 

це, ймовірність того, що сенсорний маркетинг незабаром стане зовсім звичним і 

буденним явищем для України, буде безмірно висока і саме зараз Українські 

компанії - піонери в області сенсорного маркетингу мають непогані шанси 

отримати багато переваг даної маркетингової новинки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АРОМАМАРКЕТИНГУ В 

АВТОМОБІЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 

Звичайна реклама, коли інформація про продукт споживачеві 

нав‘язується з телеекранів, журналів, газет або білбордів, вже не приносить 

бажаних результатів. Тому виробники товарів та послуг  шукають інші методи 

впливу на споживача, які здатні обійти свідомі бар‘єри та звернутися до 

підсвідомості. 

До таких методів в першу чергу відноситься сенсорний маркетинг – один 

з найбільш перспективних напрямків впливу на поведінку споживача. Вплив на 

такі органи чуття, як нюх, смак, дотик, виявляється найбільш ефективним, 

оскільки дозволяє вплинути на споживача на більш глибокому рівні. Три 
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головних різновиди сенсорного маркетингу – візуальний, звуковий і арома – 

починають все активніше впроваджуватися в ритейлі. 

Аромамаркетинг – одна з найважливіших складових сенсорного 

маркетингу. У сучасному розумінні аромамаркетинг – це використання аромату 

як інструмента просування бренду. Дослідженню впливу аромамаркетингу на 

поведінку споживача та його реакції на товар присвятили свої праці такі 

науковці як Т. Соколова, С. Романюха, А. Хірш, Дж. Залтман, А. Трайндл, М. 

Ліндстром та ін. 

Світова практика свідчить про те, що з недавнього часу все більше 

компаній по всьому світу застосовують органи нюху, як канал комунікації між 

брендом і споживачем. Аромамаркетинг став невід‘ємною складовою на ринку, 

а дослідження показали, що  70-80% людей судять по аромату не тільки про 

такі характеристики як вишуканість, свіжість, але й потужність. Багато 

компаній намагаються створити аромат, який буде в свідомості споживача 

тісно пов'язаний з їх брендом. І він повинен не тільки нагадувати про компанію, 

але і підкреслювати її статус. Автомобільні компанії також не відстають, тому 

аромамаркетинг активно застосовується в автомобільній індустрії, зокрема в 

автосалонах і автомобілях. Аромати підкреслюють якість бренду та 

автомобілів, які компанія хоче продемонструвати. Це, наприклад, динамічність, 

привілейованість, розкіш.  

Автомобільний салон поєднує в собі і магазин, і виставковий зал, тому 

ароматизація повітря створює атмосферу, яка підтверджує виняткову якість 

представлених автомобілів. Нові автомобілі неминуче мають неприємний запах 

гуми, пластику і текстилю, тому необхідно подбати про нейтралізацію цих 

запахів, замінюючи їх більш приємними (ароматами благородної шкіри, дерева 

або інших вишуканих композицій). Автосалони можуть застосовувати 

ароматизацію для наступних результатів: 

 збільшення часу перебування клієнтів у виставковому залі; 

 поліпшення сприймання якості товару; 

 підвищення ступеня лояльності клієнтів за рахунок неповторної 

атмосфери; 

 створення сприятливої атмосфери для персоналу, підвищення уваги, 

точності; 

 підвищити настрій і заспокоїти нервових клієнтів. 

Підрозділ компанії Lexus в Північній Кароліні використовує 

ароматизацію, щоб підкреслити високий рівень сервісу. На вході відвідувачів 

зустрічає запах зеленого чаю і лемонграсу, в шоу-румі відчуваються свіжі ноти 

грейпфрута і ванілі, а в лаундж зоні, окрім солодких страв, гостей зустрічають 

не менше солодкі запахи печива і шоколаду, що створюють атмосферу 

домашнього затишку і гостинності. «Ароматизація надає розкішності нашому 

салону і є важливою складовою сприйняття» - повідомляє генеральний 

директор Hendrick Lexus Dealership [3, c. 62]. 
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Використання аромамаркетингу безпосередньо в салоні автомобіля 

вимагає більшого контролю, оскільки необхідно передбачити вплив даного 

аромату на водія. Британські вчені за замовленням компанії RAC Foundation у 

ході численних досліджень  виявили, що запахи ромашки, жасмину, лаванди, 

свіжоскошеної трави та польових трав розслаблюють водія і більш 

того - можуть викликати депресію. А все тому, що ці запахи притупляють 

реакцію, таку необхідну на дорозі, в такому стані керування відбувається на 

«автопілоті». Запахи свіжого хліба, копченого окосту, та іншої їжі можуть 

призвести до дратівливості. 

Потрібно, щоб у салоні був аромат чогось такого, що бадьорить: кориці, 

м'яти або лимону. Ну, а найбільш підбадьорливий, як з'ясували англійці - це 

запах нового автомобіля. Він сприяє тому, що власник авто стає спокійним і 

доброзичливим, більш впевненим у собі - а значить, стримує агресію на дорогах 

і менше порушує правила дорожнього руху [1].  

В табл. наведено приклади ароматів, які позитивно впливають на 

власників автомобільних засобів, та аромати, які заважають зосередитися. 

Таблиця - Аромати, що допомагають та заважають зосередитися [4] 
Допомагають зосередитися Заважають зосередитися 

Цитрус Ромашка 

М‘ята Лаванда 

Базилік Жасмин 

Розмарин Ванілін 

Кориця Випічка 

При розробці запаху для автомобіля, необхідно враховувати не тільки 

приналежність транспортного засобу до дорогих покупок, але й вплив даного 

аромату на водія. Велика кількість автомобільних журналістів, яким через 

специфіку їх роботи доводиться їздити на безлічі машин, стверджують, що 

можуть відрізнити BMW від Audi по запаху, навіть якщо сядуть в салон з 

зав'язаними очима. 

У використанні аромамаркетингу в наші дні особливо відзначилися такі 

автомобільні компанії: Citroen, Cadillac, Rolls Royce, BMW, Mercedes, Ferrari та 

багато інших. 

Французький виробник автомобілів, компанія Citroen, використовує 

ароматизацію автомобілів. Покупці Citroen C4 можуть вибрати один з дев'яти 

ароматів, наприклад, запахи ванілі, лаванди, цитруса, квітки лотоса. У Citroen 

вважають, що створена за допомогою ароматизаторів приємна атмосфера, 

сприятливо впливає на безпеку водіння. Аромат тримається близько 6 місяців, 

після чого власник авто отримує лист з компанії з пропозицією купити новий 

аромат. 

Cadillac здійснили бум у 2003 році, створивши свій фірмовий аромат, 

названий «Нюанс». Аромат обраний за підсумками голосування серед 340 

власників Кадилаків, які були піддані тесту з зав'язаними очима. Один з шести 

ароматів автомобілів був обраний в якості нового фірмового аромату компанії. 
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Після справи компанії дивним чином пішли вгору з новою моделлю Cadillac 

Escalate [2]. 

Таким чином, аромат відіграє величезну роль у створенні бренда. Бренд, 

який має свій характерний аромат дозволяє продукту зайняти особливе місце у 

свідомості споживача. Прогресивний світовий досвід підтверджує думку, що 

приємний запах, як елемент фірмового стилю, може значно збільшувати 

готовність споживачів до придбання товару. Тому аромамаркетинг ефективно 

використовується як закордонними, так і українськими автомобільними 

компаніями, хоча, на сьогодні, його використання не масове, а нове та 

ексклюзивне. Не викликає жодних сумнівів, що запах, поряд із дизайном 

приміщень та продукції, одягом співробітників, рекламою, персональними 

продажами та сервісом є дієвим інструментом підвищення конкурентоздатності 

та дозволяє позитивно впливати на емоційну складову потенційних споживачів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА 

РИНКУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ 

На даному етапі розвитку сфери ІТ-технологій ринок мобільних 

телефонів України є одним з найбільш високорозвинених і 

конкурентоспроможних сегментів вітчизняного ринку. Фахівці провідних 

компаній, які працюють на вітчизняному і світовому ринках, спостерігають 

тенденції до зростання виробництва, швидкого розповсюдження інновацій, 

залучення значних інвестицій і потужний потенціал подальшого розвитку. 

Проте, високий рівень конкуренції в даному сегменті  зумовлює високий рівень 

вимог до маркетингових програм підприємств, що на ньому працюють. 

Найбільші вимоги постають перед маркетинговою товарною політикою 

виробників мобільних телефонів. 
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http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_14/16.pdf
http://www.aromareklama.ru/
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Дослідженнями сутності поняття «маркетингова товарна політика» 

займаються багато вітчизняних науковців, серед яких А.В. Войчак, В.Я.Кардаш, 

Н.Б. Ткаченко, С.С. Гаркавенко, Л.В. Балабанова та ін.  
Маркетингова товарна політика – це система дій підприємства для 

визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного 

споживача товарами, широких можливостей їх вибору. Маркетингова товарна 

політика припускає реалізацію комплексу заходів, у рамках якого один або 

декілька товарів використовуються як основні інструменти досягнення цілей 

підприємства [1, c. 64]. 

Для збільшення ефективності товарної політики необхідно розглядати та 

застосовувати різні її інструменти, орієнтуючись на три рівні товару: сутність 

товару, товар у реальному виконанні та товар з підкріпленням. Такий підхід є 

виправданим, оскільки сприяє гармонійному формуванню потрібного 

ставлення до продукції виробника.  

Наприклад, якщо підприємство робить акцент на надійності виготовлених 

мобільних телефонів (1-й рівень товару), то потрібно подбати про відповідний 

склад матеріалів та технологій виробництва, упаковки та маркування (2-й 

рівень товару), про належний сервіс та доступність до інформації (3-й рівень 

товару). Для досягнення потрібного ефекту спершу необхідно здійснити аналіз 

та систематизувати інструменти товарної політики, які активно 

використовуються підприємствами. Відібрати ті інструменти, які мають 

прихований потенціал, та оптимізувати їх використання. Знайти нові засоби та 

інструменти товарної політики, які не використовуються у практиці 

підприємств, але мають потенціал у досягненні поставлених цілей – досягненні 

максимального прибутку. 

Із 1999 по 2014 рік в усьому світі було продано 2,15 млрд мобільних 

телефонів. Згідно з інформацією компанії IDC Worldwide Mobile Phone Tracker і 

її досліджень, обсяги українського ринку мобільних телефонів і смартфонів за 

три квартали 2016 року склали 4,3 млн пристроїв, що на 30% більше в 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року [2]. 

Збільшення кількості мобільних пристроїв та інтенсивність їхнього 

використання, що у деяких сегментах зросла більш ніж удвічі, свідчить про 

зміну поведінки споживачів. Стрімкий розвиток, модифікація моделей та їх 

технічних характеристик спонукає виробників удосконалювати власний 

продукт, розширювати товарний асортимент, щоб бути 

конкурентоспроможними і мати попит на власний товар.  

Аналітики відзначають, що розширення ринку смартфонів відбувається, в 

першу чергу, за рахунок недорогих пристроїв вартістю до $200. На них 

припадає до 82% у загальній кількості. При цьому середня вартість смартфону 

не змінюється і становить приблизно $150 без урахування ПДВ. В табл. 

наведено 5 найкращих смартфонів 2016 року за версією сайту navkolonas.com 

[3]. 
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Таблиця – Пять кращих смартфонів 2016 року, їх технічні 

характеристики та ціна 
№ Марка  

телефону 

Розмір 

екрану 

Батарея Камери Ціна Дизайн 

Осн. Фронт. 

5 iPhone 7 
 

4.7 

дюймів 

1960 

мАг 

12 

Мп 
7 

Мп 
від 21 248 

грн 

 

4 Samsung 
Galaxy 
Note 7 
 

5.7 

дюймів 

3500 

мАг 

12 

Мп 
5 

Мп 
від 23 479 

грн 

 

3 iPhone 7 
Plus 

 

5.5 

дюймів 

2900 

мАг 

12 

Мп 
7 

Мп 
від 28 130 

грн 

 

2 Samsung 
Galaxy S7 

 

5.1 

дюйм 

3000 

мАг 

12 

Мп 

5 

Мп 

від 14 100 

грн 

 

1 Samsung 
Galaxy S7 
Edge 

 

5.5 

дюймів 

3600 

мАг 

12 

Мп 

5 

Мп 

від 14 657 

грн 

 

 

Аналізуючи показники таблиці слід зазначити, що при виборі мобільного 

пристрою споживач звертає увагу на такі показники як: розмір екрану, об‘єм 

батареї, камера, ціна та дизайн. Згідно технічних характеристик перше місце 

посідає Samsung Galaxy S7 Edge, проте слід звернути, що за ціновим поділом 

найдоступнішу ціну з перерахованих варіантів має Samsung Galaxy S7. 

Таким чином, маркетингова товарна політика є невід‘ємною складовою в 

процесі продажу мобільних телефонів. З її допомогою товаровиробник здатен 

спрогнозувати попит на власний товар, витрати в процесі виробництва, 

стратегії поведінки конкурентів та передбачити ризики від введення нового 

товару на масовий ринок. За допомогою маркетингової товарної політики 

можна зрозуміти причини провалу товару, зокрема: завищення цін, протидія 

конкурентів, неправильна політика збуту та ін.  
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ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В сучасних економічних умовах концепція маркетингової логістики 

набуває все більшого розповсюдження. Сучасний ринок в Україні та світі 

характеризується зростанням важливості забезпечення бізнес-процесів 

інформацією щодо попиту. Постає питання взаємодії маркетингу з основними 

напрямками діяльності підприємств з метою покращення їх функціонування. 

Не є виключенням і діяльність у ланцюгу постачання, де знання про 

вподобання споживачів та ринкову ситуацію є одним з ключових факторів 

успіху. Поєднання методів логістики та маркетингу в процесі управління 

підприємством допомагає забезпечити його конкурентоспроможність та 

максимально ефективно використовувати власний потенціал в питаннях 

взаємодії з клієнтами.  

Українські вчені, такі як М.А. Окландер, А.Ю. Голіков, О.М. Поспєлов, 

О.В. Перебийніс, О.Ю. Варєс, які розглядали питання використання 

маркетингової логістики у роботі підприємств, дотримуються думки, що 

маркетинг виявляє попит, а логістика його задовольняє, але не одна, а нарівні з 

виробництвом, інвестиціями, інноваціями, менеджментом, фінансами та ін. 

Тобто це одна із підсистем, що забезпечує адаптивність суб‘єкту 

господарювання. Тому для покращення цього процесу необхідна інтеграція всіх 

підсистем підприємства. 

Практика роботи підприємств України є свідченням того, що 

впровадження маркетингової логістики хоча й набуває все більшого 

поширення, проте повною мірою ще не використовується. Маркетингова 

логістика сьогодні має бути креативною, виходити за рамки традиційного 

мислення, цілісною, стратегічною і фінансово-орієнтованою. 

Те, що маркетинг і логістика взаємопов‘язані очевидно, оскільки всі 

підсистеми економічної системи (маркетинг, логістика, виробництво, фінанси, 

http://tehnot.com/ua
http://navkolonas.com/
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менеджмент, інновації) залежні. Проте проблема співвідношення маркетингу і 

логістики залишалась не вирішеною. 

Результатом поєднання виявлених залежностей в маркетингу і логістиці є 

так зване маркетингово-логістичне управління, яке з погляду логістики 

охоплює процедури, пов‘язані з переміщенням товарів та інформації, що 

безпосередньо впливають на ринкові орієнтовані інструменти маркетингу. 

Зв‘язки маркетингово-логістичного управління можна спостерігати у процесі 

фізичної дистрибуції продуктів або послуг, яка проявляється у можливості 

визначення шляхів обігу продукту на ринку, здійснення вибору найкорисніших 

каналів дистрибуції, розробленні програми взаємодії виробників з 

підприємствами роздрібної та оптової торгівлі, встановленні ефективних 

процедур пропонування, замовлення і поставки продуктів, мінімізації витрат, 

використанні маркетингової логістики для забезпечення поставки товарів у 

відповідному часі, відповідно до локалізації покупців [1, с. 215]. 

Найбільший ефект в забезпеченні конкурентної переваги підприємства на 

ринку буде досягнуто при інтеграції маркетингу і логістики, оскільки взаємодія 

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

концепції управління, орієнтованій на потік, створює можливості підвищення 

інформаційної корисності товарів, що оцінюються покупцем [2, с. 89-92]. 

Тому найбільший синергічний ефект можна отримати тільки при вмілому 

використанні обох концепцій одночасно. 

Так, інформаційна логістика повинна ґрунтуватися на використанні 

маркетингової інформації, оскільки в умовах орієнтації діяльності підприємств 

на ринкові відносини дане питання необхідно, перш за все, розглядати з 

позицій системи маркетингової інформації, метою використання якої 

є зменшення невизначеності в процесі ухвалення управлінських рішень. 

Діяльність по закупівельній логістиці слід починати з використання таких 

маркетингових елементів, як вивчення попиту, потреб покупців на товари, 

дослідження купівельних намірів, оцінки конкурентоспроможності товарів 

різних товаровиробників та ін. При цьому за допомогою методів маркетингу 

комерційні працівники повинні отримувати необхідну інформацію про те, які 

товари і чому хочуть купувати споживачі, на які товари попит найбільш 

високий, закупівля яких товарів зможе принести необхідний прибуток. 

Маркетинг дозволяє визначити асортиментний профіль підприємства, 

який, у свою чергу, істотно впливає на систему логістики. Чим більше 

асортимент продукції, що реалізовується, тим складніше проблема логістики у 

всіх сферах контролю запасів, транспорту і збуту. 

Стан системи маркетингової логістики багато в чому визначає вибір 

каналу розподілу. Вибрані канали безпосередньо впливають на швидкість, час, 

ефективність руху і збереження товарів при їх доставці в торгівельне 

підприємство. Вживаний при цьому вартісний аналіз логістики, направлений на 

зниження витрат обігу, може привести до зниження якості обслуговування. У 

свою чергу, якість обслуговування системи фізичного розподілу визначається 
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швидкістю доставки; надійністю термінів постачання; здібністю системи до 

задоволення попиту. Здатність системи задовольняти попит і швидкість 

доставки взаємозв'язані: негайна реалізація попиту означає швидку доставку. 

Якісне обслуговування досягається прискоренням транспортування і передачі 

замовлення, а також потужністю складських площ. Ці моменти, що відносяться 

до маркетингу, підвищують витрати логістики. 

Система маркетингової логістики залежить також від тактики збуту 

товарів. Перш за все, виникає необхідність вдосконалення збутової політики в 

цілях формування ринку і значного поліпшення асортименту товарів, що 

реалізовується. При розробці такої політики комерційні працівники повинні 

орієнтуватися на концепцію крізної логістики, поширеної на всю сферу 

комерційної діяльності підприємства. При цьому основний упор в логістичному 

аналізі повинен робитися на виявленні і обліку споживчих характеристик 

товару, систему управління товарними запасами, сервісні послуги, а також на 

визначенні їх залежності від ринкових чинників, тобто конкуренції, попиту на 

ринку, привабливості ринку, цін і ін. 

Існують певні бізнес-процеси, ефективне управління якими можливо 

тільки при використанні механізмів інтеграції маркетингу і логістики. Це: 

– формування бренду; 

– розвиток відносин із споживачем, спрямованих на 

створення лояльності кінцевого споживача; 

– вдосконалення відносин з постачальниками, тобто зміцнення 

взаємин, направлених угору по ланцюжку; 

– управління ланцюжком постачань [3, с. 215]. 

 Маркетингова логістика забезпечує здійснення цих процесів на якісно 

новому рівні, дозволяє забезпечити повне розуміння потреб і запитів ринку і 

розробити стратегію, яка задовольнить як учасників логістичного ланцюга, так і 

кінцевих покупців. 

Таким чином, активне використання зазначених джерел конкурентних 

переваг дасть можливість розробки програми розвитку діяльності 

підприємства, орієнтованої на ринок, забезпечити швидке й ефективне рішення 

логістичних і маркетингових задач, а також забезпечити високий рівень 

сервісного обслуговування покупців, що, у свою чергу, зміцнить ринкові 

позиції підприємства і підвищить його конкурентоспроможність. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 

Сьогодні, разом зі стрімким розвитком інформаційних технологій, все 

більшою популярністю користуються соціальні мережі. Серед умов 

функціонування сучасної економіки, які відрізняються гострою конкуренцією, 

керівникам компаній важливо постійно модернізувати свій бізнес-процес 

підприємства та використовувати інноваційні технології.  

Соціальні мережі – це новий простір, в якому є свої особливості, що 

відрізняються від інших інформаційних ресурсів. Звичайна реклама змінюється 

таким явищем, як «сарафанне радіо» («world-of-mouth»), що не рідко 

використовується в мережі Інтернет.  

Споживачі  починають втрачати довіру до традиційних медіа та 

ігнорувати їх. Запровадження маркетингу в соціальних мережах дозволяє 

сучасним підприємствам автоматизувати процес взаємодії з клієнтами, надаючи 

індивідуальне обслуговування в зручний час, ефективно організувати 

зворотний зв'язок, оперативно отримувати маркетингову інформацію і на цій 

основі приймати ефективні, обґрунтовані маркетингові рішення, проводити 

високоефективні рекламні кампанії.  

Використовуючи новітні технології Інтернет-маркетингу підприємство 

підвищує свою  конкурентоспроможність, а для деяких ринків з часом може 

стати бар‘єром виходу на ринок. 

Використання соціального маркетингу у різних сферах господарювання 

досліджували такі теоретики та практики як Стелзнер М., Лисенденська С., 

Шмітт Г., Лерч Б., Вишліньский Г., Генеліус С., Бергоф Дж.,  Кабочан К., 

Башинська І., Сохацька О., Баран. Р., Гнатюк Т. та інші. Варто зазначити, що 

дана тема не отримала повноцінного пояснення як у працях зарубіжних 

науковців, так і у вітчизняних.  

Здебільшого соціальний  медіа маркетинг розглядають лише на рівні 

окремих інструментів, наприклад, просування ідей, товарів і послуг через 

Інтернет, або як середу для пошуку інформації та продажу своїх товарів та 

послуг. 

Соціальний медіа маркетинг або маркетинг соціальних мереж (SMM або 

«Social Media Marketing») - це поняття, яке не має загальноприйнятого 

визначення.  

Проте проаналізувавши публікації різних  авторів, можна сформулювати 

визначення, що соціальний медіа маркетинг - це особливий інструмент 

Інтернет-маркетингу, що передбачає просування продукту, послуги, бренда чи 

компанії за рахунок використання соціальних медіа, контент яких створюється 

та оновлюється зусиллями їх користувачів (таблиця).  
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Запускаючи механізми вірусного маркетингу, вони збільшують не тільки 

кількість інформації, що знаходиться на сайті, але й підвищують його рейтинги 

у пошукових системах. 

Метою маркетингу в соціальних мережах є зацікавлення споживачів, 

позиціонування компанії, для якої на першому місці стоять задоволення потреб 

споживачів, завоювання їх прихильності, а не прибуток та  створення хорошого 

та позитивного іміджу для бренду. 

Соціальні мережі створенні спеціально для взаємодії людей один з одним. 

Під даним терміном розуміють, як правило, ресурс, що дозволяє користувачам 

організовувати спільноти відповідно до їх уподобань, роду діяльності (за 

даними «Енциклопедії корисного» 80% світових компаній користуються 

соціальними мережами для підбору кадрів. Більшість з них використовують 

мережу LinkedIn) [1]. 

Таблиця - Систематизація підходів до трактування  

поняття «Соціальний маркетинг» 
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Шивінські Б., 

Дабровські Д. 
+ +      + 

Нейшос Д.     +    

Роуз М.  + +     + 

Тратнер К.,  

Каппе Ф. 
   + +    

Еванс Д., 

МакКі Дж. 
      + + 

Майжді П.    + +    

Стейнберг С.      +   

Гунеліус С.  + +     + 

Унікальність маркетингу в соціальних мережах полягає в тому, що він 

допомагає підприємству безпосередньо взаємодіяти зі споживачами не 

користуючись при цьому традиційними, нав‘язливими маркетинговим 

технологіями. Наприклад, якщо компанія створює сторінку свого товару чи 

послуги в соціальній мережі, користувачі можуть залишити там свої коментарі, 

рекомендації, задавати питання, ділитись думками один з одним, обговорювати 

той продукт, що їх цікавить. Будь-який відгук споживача, може стати 
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причиною використання послуги чи покупки товару для іншого користувача. 

Залишені відгуки в соціальні мережі можуть спонукати до вибору(відмови) тієї 

чи іншої компанії, бренду і т.д. 

Згідно з даними звіту «Social Media Marketing Industry Report» - 94% 

серед 3800 опитаних експертів із маркетингу по всьому світу вважають, що 

соціальні мережі є ефективною платформою для доведення маркетингових 

повідомлень до кінцевого споживача. З погляду на це маркетологи-практики 

успішно використовують їх у своїй роботі для просування власного бізнесу. 

Також 83% опитаних зазначили, що соціальні медіа є важливим інструментом 

популяризації їх бренду, а 77% маркетологів, із досвідом роботи в соціальних 

мережах, близько 3 або більше років, присвячують більше 6 годин на тиждень 

соціальному медіа маркетингу, 15% з-поміж усіх опитаних проводять більше 20 

годин на тиждень у соціальних мережах [4, с. 42].  

Перевагами реклами в соціальних мережах є [3]: 

- можливість вибору цільової аудиторії з точним таргетингом; 

- постійна підтримка контакту з потенційними клієнтами; 

- можливість інформування клієнтів про нові пропозиції компанії; 

- збільшення лояльності до компанії. 

До основних інструментів, що використовуються в SMM сучасними 

підприємствами є: моніторинг соціальних медіа, агрегація соціальних медіа 

(збір контенту з різних медіа-сервісів), соціальні вкладки, соціальна аналітика 

(дослідження тенденцій), обладнання, соціальні мережі, програмне 

забезпечення [2]. 

Отже, використання маркетингу в соціальних мережах дає змогу 

підприємствам більш ефективно вести свій бізнес в мережі Інтернет, тобто 

знижувати витрати, здійснювати ефективні маркетингові дослідження, 

підвищувати ефективність взаємодії продавця-покупця, автоматизувати  процес 

інформування користувача. Здійснення ефективного соціального медіа 

маркетингу призводить до просування бренду, розширення аудиторії 

споживачів, покращення та захисту репутації підприємства через формування 

лояльності споживачів до бренда. 
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АЛГОРИТМ І ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

В даний час спостерігається поворот багатьох компаній у бік ретельного 

вибору постачальників і пред'явлення до них більш високих вимог. Процес 

закупівлі є ланцюжком взаємопов'язаних дій. Починається він з складання 

заявок, а закінчується практичним надходженням необхідних товарів у 

потрібній кількості з дотриманням якості в задані терміни, а саме головне, що 

може виявитися лімітуючим фактором, - на прийнятних умовах. 

Перш ніж здійснити вибір джерела постачання, необхідно зібрати 

максимально повну інформацію про всіх потенційних постачальників. 

Основними джерелами інформації є загальнодоступні і інформативні 

довідники: каталоги, торгові журнали, прайс-листи і т.д. Особлива увага 

приділяється Інтернету - величезному «інформаційного банку». Сьогодні рідко 

можна знайти фірму, ефективно функціонуючу в бізнесі, яка б не користувалася 

послугами Інтернету. 

Вибір постачальника може здійснюватися шляхом конкурсних торгів чи 

письмових переговорів між постачальниками та споживчами. Досить 

поширеною формою пошуку потенційних постачальників є конкурсні торги 

(тендери). Вони проводяться в тому випадку, коли передбачається 

налагоджування довгострокових зв‘язків між постачальником і споживачем. 

Постачальник одержує чітку уяву про умови роботи зі споживачем, споживач, у 

свою чергу, не тільки вирішує проблему одержання пропозиції, що відповідає 

його вимогам, а й обирає найкращого постачальника [1]. 

Інший варіант процедури одержання пропозиції від потенційних 

постачальників – письмові подання. Ініціативу може також взяти на себе 

споживач. Якщо ініціатором є постачальник, він розсилає потенційним 

покупцям своєї продукції пропозиції на постачання товару. На відміну від 

конкурсних торгів, де тендерні форми чітко визначені, письмові пропозиції 

постачальника можуть мати різні форму і зміст, тобто містити найменування 

товару, відомості про його кількість та якість, умови ціни та термін постачання, 

вид товару та вид пакування, порядок приймання і передачі. Пропозиції, або 

оферти, можуть бути твердими і вільними [1]. 

Тверді оферти відсилаються тільки одному покупцеві із зазначенням 

терміну дії оферти, протягом якого продавець не може змінити свої умови. 

Неодержання відповіді впродовж цього терміну рівноцінне відмові покупця від 

постачання і звільняє продавця від зробленої пропозиції. Якщо покупець 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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приймає пропозицію, то він направляє продавцеві в межах терміну дії оферти 

підтвердження про прийняття пропозиції. Продавець може одержати і 

контролювати покупця. Якщо контрагенти не досягають згоди протягом 

терміну дії пропозиції, переговори продовжуються без урахування зобов‘язань 

продавця, що були ним узяті за умов твердої оферти [2]. 

Вільна оферта не передбачає жодних зобов‘язань продавця стосовно 

покупця. ЇЇ можна відсилати необмеженій кількості потенційних споживачів. За 

умов вільної оферти ініціатором переговорів є покупець. Він розсилає 

потенційним постачальникам комерційний лист чи запит, головною метою 

якого є одержання пропозиції (оферти). Запит містить всі необхідні реквізити 

(найменування товару, якість, яка вимагається, умови та терміни поставки, 

платежу тощо), крім ціни, яка обумовлюється у відповіді-пропозиції [2]. 

Основними методами вибору постачальника є: 

 метод рейтингових оцінок; 

 метод оцінки витрат (метод місій, затратно-коефіцієнтний метод); 

 метод домінуючих характеристик; 

 метод категорій переваги. 

Метод рейтингових оцінок передбачає спрощений підхід до оцінки 

потенційних постачальників, за рейтинговою шкалою згідно розроблених 

критеріїв (рис.). При цьому попередньо визначаються: критерії оцінки 

постачальника; рейтингова шкала (бальні оцінки та їх зміст); вагомість кожного 

критерію оцінки постачальника для покупця (вагові коефіцієнти, сума яких = 

1). Ці показники вносяться в рейтингові листки, які складаються для всіх 

потенційних постачальників. Розраховані в листках підсумкові загальні 

рейтинги по кожному постачальнику порівнюються між собою і на цій основі 

здійснюється вибір найбільш привабливих для організації-покупця 

постачальників. Перевага надається тим організаціям-постачальникам, які за 

рейтинговою оцінкою отримають найвищий бал [3]. 

 
Рисунок - Критерії вибору постачальника 

Метод оцінки витрат іноді називають затратно-коефіцієнтним, або 

методом місій. Він полягає в тому, що весь досліджуваний процес постачання 
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ділиться на кілька можливих варіантів (місій) і ретельно розраховуються всі 

витрати і доходи для кожного з них. У результаті виходить вихідний матеріал 

для порівняння і вибору або переробки варіантів рішень. При виборі 

постачальників окремо розраховуються для кожного з них всі можливі витрати 

на постачання та доходи (виграші) (при цьому повинні враховуватися і 

логістичні ризики) в рамках логістичного ланцюга «постачальник-споживач». 

Потім з набору варіантів вибирається найбільш вигідний (за критерієм 

загального прибутку) [1]. 

Метод домінуючих характеристик вимагає зосередження на одній обраної 

характеристиці (критерії) як основі для подальшої оцінки. Характеристика 

може бути будь: найнижча ціна, найкраща якість, графік поставок, що вселяє 

найбільшу довіру і т.п. Перевага цього методу - простота, а 

недолік - відсутність уваги до решти чинників - критеріям відбору [3]. 

Метод категорій переваг. В цьому випадку оцінка постачальника 

залежить від інформації, яка стікається з багатьох підрозділів фірми. Інженерні 

служби дають свою оцінку здатності постачальника виробляти 

високотехнологічну продукцію і можуть компетентно судити про її якість. 

Диспетчерська доповідає про терміни доставки закуповуваних матеріальних 

ресурсів. Виробничі відділи - про простоту і зручність використання 

матеріальних ресурсів у виробничому процесі. Такий метод має на увазі 

наявність великої і різноманітної інформації з багатьох джерел, яка дозволяє 

розглядати кожен фактор нарівні з іншими, в той час як для фірми, можливо, 

якийсь фактор є ключовим, наприклад, простота використання продукції у 

виробничому процесі [2]. 

Отже, вибір надійного постачальника – одне з найважливіших завдань 

компанії, до якого варто підійти з повною серйозністю. Ні в якому разі не 

можна обмежуватися тільки одним джерелом інформації, необхідно 

якнайбільше дізнатися про потенційного постачальника. Як мінімум одне з 

використовуваних джерел має бути незалежним, тобто не зацікавленим у 

можливих наслідках використання наданої інформації.  
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДІВ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

У процесі сучасного економічного розвитку знакове місце в діяльності 

підприємства займає маркетинг. Успішна організація маркетингової діяльності 

та ефективне її функціонування – є однією з головних умов виходу 

підприємства із кризи та формування ринкових відносин.  

З розвитком електронної комерції та появою нових технологій все 

актуальнішим постає питання, яким чином підприємству збільшити продажі з 

найменшими витратами.  

У зв‘язку з цим, виникає потреба використання нестандартних 

маркетингових методів управління підприємством на сучасному ринку. 

Питання про маркетингову діяльність та її формування на підприємстві 

почало набувати особливого значення тільки наприкінці 60-тих років ХХ 

сторіччя. Це було обумовлено тим, що маркетинг почав являти собою елемент 

загальнокорпоративної системи керування, який зв'язує фірму із зовнішнім 

середовищем, тому загальна результативність діяльності фірми багато в чому 

залежить від ефективності маркетингу.  

Теоретичні і методологічні аспекти управління маркетингової діяльності 

відображені в роботах зарубіжних науковців: Г. Амстронга, Г.Л. Багієва, Б. 

Бермана, Г. Дж. Болта, П.Р. Діксона, П.В. Друкера й інших. Серед 

представників вітчизняної економічної науки, які внесли значний науковий 

вклад в розвиток теорії та практики маркетингової діяльності на підприємствах 

є: Л.В. Балабанова, Н.В. Куденко, В.Л. Корінєв, Т.О. Примак, А.О. Старостіна, 

О.С. Тєлєтов та інші [1]. 

Сучасні несприятливі тенденції у бізнес-середовищі ставлять 

підприємства перед потребою швидкого адаптування до мінливих ринкових 

умов. Постійні зміни інформаційного простору також виступають суттєвим 

стимулом для вмотивованості персоналу до адаптаційних процесів на 

підприємстві. 

Більша увага приділяється використанню сучасних маркетингових 

концепцій та їх різновидів (маркетинг інновацій, концепція інтегрованого 

маркетингу та інше) у формуванні стратегії розвитку підприємства, сучасним 

маркетинговим інструментам (Інтернет-маркетинг, нейромаркетинг, сучасні 

методи маркетингових досліджень та інше). 

Впровадження нестандартних маркетингових методів умовно новітній 

етап на сучасному розвитку управління. Для прикладу, пропонуємо розглянути 

два нестандартних підходи: латеральний та мультиканальний маркетинг. 
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Нестандартний підхід до ведення бізнесу за допомогою латерального 

маркетингу був запропонований одним із найвідоміших класиків маркетингу 

Філіпом Котлером.  

Передумовою появи цього виду стала одна із основних проблем 

маркетингу: переповнення та насичення більшості ринків великою кількістю 

товарів та послуг, що є наслідком посилення конкуренції.  

За таких умов більшість підприємств починають шукати нові шляхи та 

напрямки ведення бізнесу, оскільки використання стандартних прийомів та 

методів стає менш дієвим.  

Латеральний маркетинг – це нестандартний та креативний підхід до 

ведення бізнесу підприємствами. Його сутність полягає у створенні 

принципово нових інноваційних товарів або послуг, нових ідей, за умов 

створення нового ринку та вихід за межі старого, вже існуючого [1]. 

Представники агентства Leo Burnett стверджують, що в нову еру продажі 

повинні бути менше схожими на шопінг. Магазини є подібними до галерей, в 

яких можна повністю взаємодіяти з товаром, що повинно підштовхнути людину 

до покупки - не важливо, в магазині або через Інтернет.  

Також команда компанії Leo Burnett виділила три риси, які притаманні 

магазинам нового типу для того, щоб збільшити конкурентоспроможність 

підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок - Риси магазинів нового типу [3] 

 

Ще одним нестандартним методом для розвитку підприємницької 

діяльності є мультиканальний маркетинг. Згідно з визначенням вітчизняних 

науковців, багатоканальний (мультиканальний) маркетинг (англ. multichannel 

marketing) – процес змішування різноманітних каналів комунікації і доставки, 

які взаємно підсилюють залучення, підтримання і побудову відносин зі 

споживачами, що роблять вибір і купують на традиційному й віртуальному 

ринках [2].  
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Канали маркетингу підприємства є різноманітними. Мобільні пристрої, 

пошта, повідомлення, телебачення, комп‘ютери – все це дозволяє 

розповсюджувати інформацію про товари та послуги, які надає фірма, а також 

впливати на споживачів. 

Характеризуючи всі вище перечисленні особливості маркетингової 

діяльності на підприємстві, є необхідним продовжити вивчення питання 

латерального та мультиканального маркетингу у площині формування системи 

чи алгоритму їх застосування, виходячи із певних принципів, одним із 

найважливіших серед яких є принцип конкурентоспроможності. Відведення 

маркетингу належної ролі у стратегічному плануванні на підприємстві 

сприятимуть підвищенню ефективності діяльності вітчизняних підприємств. 
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СУТНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ 

З розвитком суспільства, культури, науки та технологій сучасному 

виробнику товарів та послуг важко втриматись на плаву. Щоразу необхідно 

використовувати нові розробки не тільки для виготовлення, але й для 

просування нового продукти чи бренду. У цьому виробнику значно допомагає 

маркетинг. Проте, на сьогодні, коли ринок насичений різноманітними товарами 

та послугами, базових знань маркетингу недостатньо. У цьому разі на допомогу 

приходить маркетинг інновацій. 

Маркетинг інновацій - це діяльність, спрямована 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, c. 245]. 

В останні роки в економічній літературі часто  використовується  поняття 

«маркетинг інновацій». Проблеми, пов'язані із вивченням інноваційної 

діяльності та маркетингом інновацій досліджували такі автори як І. Ансофф, Г. 

Ассель, Дж. Вествуд, Є.П. Голубков, П.Р. Диксон, В. Кондратьєв, а також 

http://workabox.ua/
http://leoburnett.com/
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вітчизняні дослідники А.Г. Войчак, Т.Є. Воронкова, А.П. Гречан, Т.П. Данько, 

В.Я. Кардаш, Т.С. Максимова та інші. 

Однією з основних цілей інноваційного маркетингу є зміна технологій 

виробництва  певного товару чи послуг до такої міри, щоб виробник мав змогу 

отримати цілком новий продукт. В індустріально розвинених країнах 

маркетингова концепція розвитку фірми займає почесне місце вже протягом 

десятиліть. Комплекс маркетингу інновацій включає розробку інноваційної 

стратегії, аналіз ринку та оперативний маркетинг і складається із семи 

принципових етапів, зображених на схемі (рис.). Як видно зі схеми, найбільш 

важливими видами інноваційного маркетингу є стратегічна й оперативна 

складові.  

Основна мета інноваційного маркетингу полягає в розробці стратегії 

введення інновацій на ринок. Тому в основу стратегічних маркетингових 

досліджень закладається аналіз кон'юнктури ринку з наступною розробкою 

сегментів ринку, організацією та формуванням попиту, моделюванням 

поведінки покупця. Ключовим моментом стратегії маркетингу є дослідження та 

прогнозування попиту на новий товар, засноване на доскональному вивченні 

сприйняття споживачем нововведення. У ході стратегічних досліджень 

керівник інноваційного проекту повинен визначити: яку продукцію, якої якості 

і яких споживачів він буде пропонувати. Тому стратегічний маркетинг 

орієнтований на тісний контакт працівників маркетингових і соціологічних 

служб підприємства зі споживачем [2, с. 247]. 

Маркетинг інновацій можна розглядати також з таких позицій:  

1) як аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових 

можливостей інноваційного розвитку;  

2) як засіб активного впливу на споживачів та цільовий ринок у цілому, 

що пов‘язаний з виведенням та просуванням інновації на ринок;  

3) як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення 

можливих напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію 

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 ;  

4) як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих суб‘єктів 

господарювання, а разом з тим і національної економіки у цілому, на 

інноваційний розвиток [3, с.163]. 

При здійсненні інноваційної діяльності важливу роль відіграє вибір 

принципів реалізації маркетингових заходів. Можна ідентифікувати такі 

основні принципи маркетингу інновацій:  

1)  Націленість на досягнення кінцевого практичного результату 

інновації;  

2)  Захоплення певної частки ринку відповідно до довгострокової мети, 

яка поставлена перед інноваційним проектом;  
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3)  Інтеграція дослідницької,  виробничої та маркетингової діяльності в 

систему менеджменту підприємства ;  

4) Орієнтація на довгострокову перспективу,  що вимагає ретельної 

уваги до прогнозних досліджень, розроблення на їх основі інновацій,  що 

забезпечують високопродуктивну господарську діяльність ;  

5) Застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених стратегії і тактики 

активного пристосування до вимог потенційних споживачів інновації з 

одночасним цілеспрямованим впливом на їх інтереси [3,с.245].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Етапи розробки маркетингу інновацій 
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Реалізація нових вимог, які ставляться перед підприємствами, змушує їх 

шукати і втілювати нові стратегії діяльності, які збільшують гнучкість і 

уможливлюють виживання в суперництві з конкурентами.  

Впровадження маркетингу інновацій дозволить сучасним підприємцям 

використовувати новітні методи управління діяльністю підприємств в ринкових 

умовах та буде сприяти забезпеченню та підвищенню їх 

конкурентоспроможності й розвитку.  
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СИСТЕМА ПОЗИЦІЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ  

ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

Транспорт як найважливіша складова частина ринкової інфраструктури 

істотно впливає на динамічність і ефективність соціально-економічного 

розвитку окремих регіонів і країни в цілому. У порівнянні з іншими галузями 

економіки транспорт має ряд особливостей організаційно-економічного та 

технологічного характеру, які слід враховувати при вирішенні проблем 

розвитку національного ринку транспортних послуг. 

Варто зауважити, що в умовах, коли центр формування витрат 

перемістився зі сфери виробництва в сферу обігу товарної продукції, одним з 

ключових чинників розвитку національної економіки стала логістика. Вона 

дозволяє вирішувати широкий діапазон завдань, пов'язаний з раціональною 

організацією й управлінням потоковими процесами в умовах ринкового 

конкурентного середовища. Саме тому в даний час в рамках транспортного 

обслуговування товароруху найбільшої популярності набуває логістика, яка 

водночас виступає потужним засобом розвитку сфери транспортних послуг. 

Зважаючи на те, що Україна є вузловим центром транспортно-логістичної 

інфраструктури Євроазіатської мережі, доцільно зауважити, що логістичні 

проекти сусідніх країн «підійшли» безпосередньо до українського кордону. 

Таким чином, посилення впливу глобалізації на національну економіку 
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спричиняє необхідність реформування вітчизняної інфраструктури логістики. 

Це стосується насамперед транспортної логістики. Адже дані тенденції 

глобалізації вимагають не просто адаптації транспортних комплексів 

прикордонних територій до вимог та стандартів ЄС, а розробки науково 

обґрунтованих підходів до організації управління розвитком транспортних 

систем [2, с. 214]. 

У зв‘язку з aктивним розвитком ділових зв‘язків з іншими країнами перед 

Україною стоять складні завдання, які пов'язані з питаннями адаптації до нових 

умов господарювання в ринковому середовищі, інтеграції в європейську та 

світову транспортну систему. Орієнтація України на інтеграцію в європейську 

економічну спільноту і перехід до ринкових відносин, а також певні економічні 

проблеми зумовлюють підвищену увагу до розвитку та ефективному 

функціонуванню транспортної системи України, від стабільної та ефективної 

роботи якої залежить розвиток не тільки національної економіки, а й 

міжнародна позиція країни. 

Як свідчить світовий досвід, найбільш ефективний напрямок розвитку 

транспортного сектору України може бути реалізований шляхом подальшого 

розвитку транспортно-логістичної системи країни, яка забезпечує взаємодію 

всіх учасників транспортно-розподільчого процесу в організаційно-

економічному, технічному, технологічному та інформаційному аспектах під час 

руху вантажних потоків до кінцевих споживачів, а також дозволяє зайняти 

конкурентоспроможні позиції на міжнародних ринках транспортно- 

логістичних послуг [3, с. 57]. 

Транспортна логістика є кінцевою ланкою виробничого ланцюга, що 

здатна забезпечити доставку виробленого продуту до споживача. Від того 

наскільки ефективним буде транспортно-логістичне забезпечення основних 

галузей економіки залежить собівартість товарів, рівень цін при їх реалізації, а 

отже й їх здатність забезпечити потреби покупців. 

На сьогодні для досягнення цієї ефективності транспортна логістика має 

вирішити такі завдання: 

- вибір виду та типу транспортних засобів, що здатні забезпечити 

ефективне перевезення вантажів; 

- спільне планування транспортного процесу зі складськими і 

виробничими підрозділами зацікавлених сторін; 

- забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу; 

- визначення раціональних маршрутів та графіку доставки вантажів 

- спільне планування транспортних процесів на різних видах транспорту 

(у випадку змішаних перевезень) [1, с. 60]. 

Сьогодні багато крупних українських транспортних компаній починають 

усе більш активно упроваджувати нові для України схеми транспортної 

логістики. Це дозволяє економити значно більше, за рахунок злагодженого 

ланцюжка контейнерних вантажоперевезень і зниження чинників ризиків. Не 

може не радувати ще і те, що багато крупних клієнтів, що перевозять по 40-70 
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контейнерів в місяць, схиляються до того що транспортна логістика має бути 

довгостроковою програмою. 

Транспортна логістика є чітко виражена сфера діяльності, що покриває 

три основні області: 

- процес планування, організації і виконання правильного і недорогого 

перевезення вантажів (товарів) від місць їх виробництва в кінцевий пункт; 

- чіткий контроль за всіма транспортними і іншими виконуваними 

операціями, що виникають під час перевезення вантажів з використанням 

найсучасніших засобів зв‘язку, інформування і інших інформаційних 

технологій; 

- надання всіх документів і інформації власникові вантажу. 

Під час транспортування важливою складовою є те, що повинен мати 

місце чіткий контроль за дотриманням усіх операцій. Але, на жаль, як показує 

практика, існують досить вагомі спільні для усіх вітчизняних підприємств 

проблеми управління транспортним комплексом: 

1. Простій транспортних засобів. Причин, по яких виникає простій 

транспортних засобів, дуже багато. Водій може проспати виїзд із стоянки, 

затриматися по особистих справах. 

2. «Ліві» рейси. Водії, які виконують певні перевезення різних товарів 

часто на службових машинах їздять по своїх особистих справах.  

3. Неоптимальні маршрути. Як правило, диспетчер обдзвонює водіїв від 

одного до декількох раз на день, щоб взнати, де вони знаходяться. Недивно, що 

при цьому його бачення сильно відрізняється від реальної ситуації. 

4. Розкрадання палива. Інколи можна на трасах побачити бензовози, де 

продають паливо дешевше ніж на автозаправках. Навіть таким чином, 

використовуючи даний спосіб, деякі водії обдурюють керівництво. 

5. Порушення режиму експлуатації транспортних засобів. Частенько водії 

отримують заробітну плату з розрахунку кількості виконаних поїздок. Вони 

грубо порушують правила дорожнього руху, не дотримують швидкісний 

режим, піддаючи транспортний засіб, вантаж, або людські життя небезпеці. В 

кращому разі ДТП загрожує витратами на ремонт автомобіля і відшкодування 

збитку замовникові, а в гіршому – судовим процесом. 

Отже, щоб уникнути негативних наслідків під час виконання поставок до 

кінцевого споживача потрібні інновації та удосконалення для української 

транспортної логістики. По-перше, держава повинна звернути увагу на якість 

доріг. Адже дорога з вибоїнами збільшує ймовірність затримок поставок і 

навіть часто призводить до дорожньо-транспортних пригод, особливо, якщо 

транспорт великогабаритний. По-друге, потрібне проведення ретельного та 

грамотного формування свідомості водіїв, адже деякі з них є нечесними і 

різним чином дурять керівництво. Також, крокуючи в ногу з новими 

технологіями, необхідне поширення сучасної системи глобального 

позиціювання (GPS), що дасть можливість побудови маршрутних листівок, 

контролю якості і забезпечить своєчасне виконання маршрутних завдань. 
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ВПЛИВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ 

Назва мерчандайзингу (merchandising) походить від англійського 

merchandise – торгувати, закінчення -ing надає динамічність поняттю, 

представляючи процес торгівлі як активні засоби комунікації. Мерчандайзинг 

з'явився тоді, коли люди ще не використовували гроші.  

 Мерчандайзингом називається комплекс заходів вироблених в торговому 

залі і спрямованих на просування того чи іншого товару, марки, виду чи 

упаковки. Головна мета мерчандайзингу – викликати бажання, спонукати 

потенційного покупця вибрати і придбати товар. І, як правило, результатом є 

те, що покупці залишають на 13% більше грошей у тих магазинах, де 

мерчандайзинг продукції бездоганний [1].  

За даними Міжнародної асоціації реклами в місцях продажів (POPAI), 

правильне розміщення в магазині товарних груп, а також врахування поведінки 

покупців, можливо збільшити продажі в середньому на 10%. Вірне викладення 

підніме дохід ще на 15%, а прийоми акцентування (колір, розташування) – ще 

на 25%.  

Дослідження вчених свідчать, що ключовими елементами системи 

мерчандайзингу є: наявність компетентного персоналу, вдале розташування 

торгових відділів, відповідне розміщення товарів, оформлення виставкових 

стендів, підбір відповідної музики, використання ароматів в торговому залі, 

організація освітлення, раціонально підібрана кольорова гама тощо. За рахунок 

використання різного роду заходів мерчандайзингу здійснюється певний вплив 

на покупців, їх вибір та настрій, що неодмінно знаходить своє відображення у 

збільшенні обсягів продажу товарів підприємства, а отже, і у збільшенні 

отриманого прибутку. За допомогою зміни способу викладення товарів на 

полицях магазину можна збільшити обсяги продукції на 20-50% [1]. 
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Приваблива, вдало розроблена і належно підтримувана викладка товарів сприяє 

тому, що відвідувачі, які прийшли в магазин, одразу звертають увагу на товари 

та купують їх, тим самим, забезпечують магазину прибуток. 

Процес прийняття рішення споживачем про купівлю відбувається 

внаслідок впливу таких груп чинників: чинники зовнішнього впливу, у тому 

числі маркетинговий інструментарій і зовнішнє соціально-економічне 

середовище; чинники так званої чорної скриньки споживачів; ситуаційні 

впливи ( рис. 1) [2, с. 20]. 

 

 

 

 

Рисунок - Процес прийняття споживачем рішення про покупку 

Процес прийняття рішення про купівлю, як правило відбувається за різни 

ситуаційних впливів. Це вносить відповідні корективи, сприяє або заважає 

прийняттю відповідних рішень. Такими ситуаційними впливами є: 

– фізичне оточення: географічне розміщення торговельного закладу, 

його оформлення, звуки, запахи, освітлення, зовнішній вигляд товару тощо; 

– соціальне оточення: присутність інших людей, їхні особисті якості, 

поведінка; 

– час купівлі: день, тиждень, година доби, місяць, сезон, кількість днів 

до чи після виплати заробітної плати; 

– мета купівлі: для кого чи для чого купується товар; 

– психологічний стан: добрий або поганий настрій, добре самопочуття 

чи втома; 

– інформаційне забезпечення: рівень інформаційного забезпечення, 

організація та форма надання інформації [2, с. 22]. 

Зазвичай покупці не помічають впливу мерчандайзингу на свою 

поведінку. Більшість споживачів заперечують навіть можливість такого впливу, 

однак результати досліджень свідчать про те, що час, який люди проводять у 

магазині, прямо залежить від атмосфери цього закладу, кількість покупок, 

зроблених споживачами, також має пряму залежність від часу, проведеного в 

закладі роздрібної торгівлі, тому дія мерчандайзингу є непомітною для 

споживача. 

Отже, у сучасних умовах товарної насиченості система мерчандайзингу є 

невід‘ємною частиною товарної політики торгових підприємств, яка дозволяє, 

знаючи особливості психології споживача, стимулювати його до покупки 

певного товару. Вдало підібрані такі фактори як: наявність компетентного 

персоналу, вміле розташування торгових відділів, відповідне розміщення 

товарів, доцільне оформлення виставкових стендів, підбір відповідної музики, 

організація освітлення, раціонально підібрана кольорова гама створюють 
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атмосферу торговельного центру, стимулюють емоційний стан і сприйняття 

товарів покупцями і в кінцевому підсумку впливають на їхню поведінку. 
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В  

УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ РІВНІ 

На сьогоднішній день в усіх розвинутих країнах майже весь обіг 

зовнішньої торгівлі (імпорт та експорт), а також більша частина внутрішнього 

товарообігу здійснюється через регіональні логістичні центри. Вони мають 

важливе значення для підтримки економічного потенціалу країни. Через 

логістичні центри у країну надходять значні валютні кошти. Податки, що 

стягуються з таких центрів, зазвичай є вагомим внеском до бюджету країни. 

Найбільш повним розумінням логістичного центру є визначення 

польського вченого І. Фехнера, згідно якого логістичний центр – це 

просторовий об‘єкт окресленої функціональності з відповідною 

інфраструктурою і організацією діяльності, за допомогою якого реалізуються 

логістичні послуги, пов‘язані з прийманням, складуванням, розподілом і 

відправкою товарів, а також супутніми послугами, що надаються незалежними 

по відношенню до відправника або одержувача суб‘єктами господарювання [2]. 

Створення таких центрів вимагає концентрації зусиль та капіталу для 

зведення будинків та складських споруд, терміналів, майданчиків та під‘їзних 

шляхів, товарної, інформаційної, гастрономічно-готельної інфраструктури в 

місці локалізації, найближчому до системи автострад, інших видів комунікацій 

[1]. Основні завдання центрів зумовлені необхідністю забезпечення: 

стандартизації транспортних та складських систем; автоматизації завдань з 

переміщення логістичних продуктів; інформатизації процесів прийняття рішень 

та інтеграції інформаційних систем; координації дій учасників дистрибуційної 

мережі [1].  

Розвиток логістичних центрів в Україні безпосередньо впливає на рівень 

логістичної системи. Рівень логістичних систем країн світу досліджує Світовий 

банк, зокрема досліджуються питання транспортного, митного, логістичного й 

http://marketing-book.in.ua/Merchandayzing_1119.htm
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технологічного забезпечення країн. Результати оприлюднюються у вигляді 

логістичного рейтингу країн (LPI). 

За рейтингом LPI, у 2016 р. Україна займає 80-те місце у світі. Для 

порівняння: Польща – 33-тє місце, Туреччина – 34-те,  Румунія – 60-те, Болгарія 

– 72-ге, Росія – 99-те, Білорусь – 120-те. Перші місця у цьому рейтингу 

займають Німеччина, Люксембург, Швеція [3]. 

Цей аналіз показує, що від інших держав Україна відстає, особливо у 

сферах митного проходження, якості транспортної інфраструктури, зручності 

перевезень та їх маршрутів, а також якості логістичних послуг. 

Логістичний рейтинг виставляється за відповідними базовими 

критеріями, які, у свою чергу, поділяються на декілька дрібніших. Динаміку 

розвитку України можна відстежити за зміною базових показників на рис.. 

 
Рисунок - Динаміка розвитку логістичної системи в Україні за 

базовими критеріями за 2012-2016 рр. 
Сучасними логістичними центрами України є Roshen, Конті, Скандинавія, 

Nestle. 

Кондитерська корпорація Roshen – лідер національного ринку 

кондитерських виробів. Загальна площа транспортно-логістичного комплексу 

Roshen становить 60 000 м
2
, з них площа складських приміщень – 57 000 м

2
. 

Загальна місткість до 45 000 т, з них 20 000 – 25 000 т продукції і 20 000  т 

сировини. Комплекс забезпечений новітньою системою управління товарними 

потоками Warehouse Management System. WMS – це інтелектуальна система, яка 

не тільки все враховує, але й оптимізує логістичні процеси, що виникають з 

моменту прийняття і аж до відвантаження товару зі складу. Довкола 

логістичного центру створено нові транспортні розв'язки, підведені три 

залізничні гілки і вісім залізничних під'їздів [4]. 
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Логістичний центр групи «Конті» відкрито 3 липня 2007 р. Площа центру 

становить 16 000 м
2
, місткість – 12 000 т продукції. Логістичний центр 

оснащений сучасною, повністю автоматизованою системою управління 

складом, розробленою компанією SAP. Ця система вважається однією з 

найпрогресивніших в Європі.  

Будівництво транспортно логістичного центру корпорації «Nestle» було 

завершено в листопаді 2008 р. Нове підприємство, що розташоване на ділянці 

майже 20 га, включає склад сировини для виробничих потужностей ВАТ 

«Волиньхолдинг» і дистрибуційний центр для зберігання готової продукції 

загальною площею 14 000 м
2
, де однозначно може розміщуватися 20 000 палет. 

Тут установлено найсучасніше обладнання. 

Спеціалізований логістичний центр з особливими умовами зберігання 

вантажів «Скандинавія» надає послуги зберігання, переміщення, сортування 

споживчих товарі найширшого асортименту, що виробляють як в Україні, так і 

за кордоном. Серед послуг центру – митне оформлення та експедирування 

вантажів, а також види найбільш актуального сервісу – крос-докінг і набору 

замовлень.  

На сьогоднішній день можна констатувати недостатній розвиток 

логістичної діяльності в Україні. Для успішної інтеграції транспортної систему 

України в мережу міжнародних транспортних коридорів необхідно забезпечити 

розбудову мережі транспортно-митних логістичних і транспортно-сервісних 

центрів, які обслуговуватимуть вантажні транспортні засоби на шляху 

перевезення вантажів, а також виконуватимуть дуже важливу функцію 

контролю за переміщенням товарів з метою забезпечення прозорості ти 

прискорення митного контролю й покращення транзитного іміджу держави. 

Також потрібно створити державну мережу як спеціалізованих, так і 

універсальних логістичних центрів, що дозволить ефективніше 

використовувати транзитний потенціал нашої держави.  
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МАРКЕТИНГОВІ ВІЙНИ 

Маркетингова війна - це спроба використовувати військове мислення в 

рішенні маркетингових проблем.Маркетингові битви відбуваються не в 

торгових офісах, не в супермаркетах і не в аптеках. Це - всього лише точки, 

через які розподіляються товари, вибір яких робиться десь в іншому місці. 

Маркетингові битви відбуваються і не в містах, у всякому разі, не в фізичному 

розумінні міста або регіону. Маркетингові битви розігруються у головах. У 

вашому розумі, в розумі ваших потенційних покупців, причому кожен день, без 

вихідних. Розум - ось справжнє поле битви. 

Маркетингова війна - війна виключно інтелектуальна, і територію, на якій 

вона відбувається, не бачить ніхто і ніколи. Її можна тільки уявити, і це робить 

мистецтво маркетингових воєн одним з найскладніших предметів для вивчення. 

З усіх можливих визначень маркетингу найцікавішим є визначення 

маркетингових дій через конфлікт, яке запропонував старший науковий 

співробітник Лондонської школи бізнесу Тім Амблер. В конкурентах він вбачав 

«ворогів», в торгових представниках - «піхоту», реклама - «артилерія», 

основний показник успіху - «захоплена» частка ринку. На щорічну 

конференцію з питань збуту як по «сигналу тривоги» стягуються наявні 

війська. Виявляється надзвичайна турбота про моральний дух підрозділів, 

братання з «противником» не допускаються. А самі славні люди раптом 

опиняються в лавах «карального батальйону»[1].  

Ідея перенесення стратегічних і тактичних прийомів ведення бойових дій 

в бізнес аж ніяк не нова. Вважається, що вперше подібну думку висловив 

Сократ. Карл фон Клаузєвіц визначав війну як «акт насильства, спрямований на 

те, щоб змусити противника виконати нашу волю». Однак в цій моделі 

прийнятий лише один противник. Е. Рис і Дж. Траут вирішують проблему, 

визначаючи в якості основного ворога конкурентів. Згідно з їхньою теорією 

споживачі - це територія, яку програє або завойовує ваша компанія [2]. 

Відповідь хороша, але не повна. 

Парадигма конфлікту (вона ж парадигма ведення бойових дій, вона ж 

парадигма стратегії) може виявитися досить корисною маркетологам, проте не 

слід забувати про її істотні недоліки. Її позитивні сторони в тому, що ця 

парадигма стимулює інновації, менеджмент і роботу служби збуту. З іншого 

боку, маркетинг - гра, з якої кожен її учасник повинен вийти з позитивним 

результатом. Орієнтація на клієнта важливіше, ніж орієнтація на конкуренцію. 

Клієнт - головне джерело прибутку. Конкуренція обходиться занадто дорого. 

Існують різноманітні тактики у маркетингу. Найбільш вигідним вважається 

партизанський маркетинг - найкорисніший прояв парадигми конфлікту, згідно з 

якою основний фактор успіху - завоювання довіри місцевого населення (в 
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нашому випадку - споживачів); ресурси витрачаються дбайливо, до тих пір 

поки не досягається рентабельність виробництва; необхідні достовірна 

інформація і терпіння з тим, щоб завдати удару у потрібний час в і потрібному 

місці, коли перевага в силах виявляється на вашому боці [1]. 

Основними принципами маркетингової війни є принцип оборони, 

принцип нападу. 

Принцип оборони полягає в тому, що сильні кроки конкурентів завжди 

блокуються. Більшості компаній надається всього один шанс перемогти, однак 

у лідерів таких шансів два. Якщо лідер упустить можливість і не атакує самого 

себе, компанія, як правило, зможе поправити своє становище за рахунок 

копіювання кроків конкурентів. Але рухатися їй потрібно швидко, щоб 

атакуюча фірма не встигла закріпитися. Багато лідерів відмовляються 

блокувати кроки конкурентів. Їм заважає власне самолюбство. Гірше того, вони 

до останнього моменту, коли ще можна врятувати ситуацію, продовжують 

критикувати розробки конкурентів. Тактика блокування добре підходить для 

лідера - причиною тому сама природа театру військових дій. Пам'ятайте, що 

війна відбувається в умах потенційних покупців. Нападникам потрібен час, щоб 

справити на них враження, сформувати уявлення. Зазвичай цього часу 

достатньо, щоб лідер прикрив свої тили. 

Якщо ж використовувати принцип нападу, то потрібно знайти слабке 

місце в силі лідера і атакувати його. Тут немає помилки. Слід шукати вразливе 

місце в «бойових порядках лідера», тобто там, де він сильний, а не слабкий. 

Часом лідери мають сильні точки, які насправді є слабкими і практично ніяк не 

співвідносяться з сильними сторонами. Можливо, лідери чомусь не надали 

значення, щось порахували неважливим, про щось просто забули. В силі 

завжди є слабкість, треба тільки вміти її знайти. Всі марки, які займають по 60, 

70 або 80% ринку, здаються надзвичайно сильними; в той же час деколи вони 

так вразливі, що досить легко знайти їх слабке місце.  

Візьмемо кольорові фотоплівки для непрофесіоналів. В Америці - це 

ринок ємністю в мільярди доларів, і Kodak займає 85% цього ринку. Очевидно, 

що цей «жовтий монстр» володіє незвичайною силою. Успішна атака на такого 

звіра вимагає ретельно продуманої стратегії. Забудьте про ціну. Маючи 

настільки високі прибутки, Kodak може знизити ціни наполовину і все одно не 

залишиться в збитку. Забудьте про якість. Більшість фотографів все одно не 

відчують різниці. Перестаньте шукати слабину. Погляньте на проблему з 

іншого боку - з боку сили Kodak. У чому ця компанія сильна? Всюдисущість 

цих маленьких жовтеньких коробочок - ось одна з найсильніших рис Kodak. Де 

б ви не знаходилися, завжди можна розраховувати знайти відому плівку. 

Практично в будь-якому супермаркеті, аптеці, газетному кіоску або 

кондитерському магазині країни. В одній тільки Америці понад 200 тис. 

торгових точок, де торгують продукцією Kodak. А інструкції на них написані на 

восьми мовах. Така універсальна доступність є гігантською вигодою для 

користувачів.  
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В яку б точку земної кулі вас не занесло, ви зможете купити там 

фотоплівку Kodak. А оскільки користувачі плівки люблять дотримуватися 

однієї марки, ця стає для них очевидним вибором. Де в цій силі криється 

невід'ємна слабкість? Якщо подивитися на коробочку з-під плівки, можна 

побачити дату, до якої плівку слід проявити. Kodak робить плівку так само, як 

Brie робить сир або Chiquita поставляє банани. Фірма робить її «зеленою», а 

«дозрівати» вона повинна на прилавку. Якщо плівка «перезріє», відбитки з неї 

будуть безбарвними, зазвичай рожевими і вже точно викличуть велике 

розчарування. За свою повсюдність Kodak платить процесом старіння, який 

неминуче відбувається при кімнатній температурі. Як і банани, кольорову 

фотоплівку можна виробляти вже «дозрілою». Але, на відміну від бананів, вона 

може такою і залишатися, якщо зберігати її в холодильнику. Тому наша 

наступальна стратегія проти Kodak полягатиме у випуску першої в світі 

замороженої фотоплівки, призначеної для ринку непрофесіоналів-аматорів [2]. 

Отже, маркетингові війни – це досить складний процес, в якому навіть 

одна маленька помилка може коштувати лідерства і прибутків. Тож перед тим 

як вступати в цю війну, потрібно добре розумітись на тактиках та стратегіях 

поведінки у різних ситуаціях на ринку, та вміння помітити слабкі місця в 

конкурентів. 
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РЕБРЕНДИНГ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬПРОСУВАННЯ  

ТОВАРНОГО БРЕНДУ 

В сучасних умовах для суб‘єктів підприємництва все гострішою стає 

проблема конкуренції, оскільки світові ринки збуту характеризуються високим 

рівнем пропозиції товарів і послуг різних видів, якості, ціни, технічних 

характеристик тощо. Тому це дає поштовх до пошуку шляхів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. На сьогодні, існуючі підприємства, 

продукція яких характеризується відносно однаковими характеристиками, 

технічними параметрами та економічними показниками, мають різні обсяги 

продажів та рівні прибутків, тому актуальним стає питання, яким чином світові 

виробники завойовують довіру споживачів та утримують свій товар на ринку. 
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У процесі прийняття рішення щодо здійснення купівлі, зважаючи на 

однакову цінність товарів між якими стоїть вибір, покупці часто опираються 

більше на емоційні мотиви, ніж на раціональні. Це свідчить про те, що усе 

більшого значення останнім часом набувають такі нематеріальні активи як 

бренд, імідж, репутація, оскільки саме вони збільшують ринкову вартість 

підприємства, підвищують його інвестиційну привабливість. 

Ідея бренду – це коротке визначення суті продукту і його унікальності. 

Спочатку якісно створений бренд не потребує ніяких змін, але з часом 

змінюються уподобання споживачів, з‘являються нові конкуренти і бренд може 

вже не задовольняти даних споживачів. 

Ребрендинг (rebranding) – це комплекс заходів щодо зміни всього бренду, 

або його складових (назви, логотипу, візуального оформлення, позиціонування, 

ідеології і так далі). Коли ми говоримо про ребрендинг, то маємо на увазі зміни 

образу, наявного в свідомості споживача [1, с.14]. 

В цілому, ребрендинг повинен виконувати такі завдання:  

– посилювати бренд (з метою зростання лояльності споживачів); 

– диференціювати бренд серед конкурентів (з метою посилення його 

унікальності); 

– збільшувати цільову аудиторію бренду (з метою залучення нових 

споживачів). 

Суть ребрендингу – в тому, що бренд, який спочатку спирався на одну 

особистісну цінність, яка була важливою для даної цільової аудиторії, 

представляє відтепер іншу цінність, яка може бути важлива вже для більш 

широкого кола споживачів або принципово нових аудиторій [1, с.16].  

Проведення ребрендингу повинно бути добре продуманим, потрібно 

проаналізувати поточний стан підприємства, оскільки саме в неправильній 

діяльності фірми можна знайти причину незадоволення покупців. Необхідно 

з‘ясувати, чого не вистачає споживачеві. Якщо ж немає ніяких підстав до 

ребрендингу, а є лише якісь здогадки, що щось треба поміняти, то ребрендинг 

краще не проводити, оскільки це може призвести до дезорієнтації клієнтів або 

до загибелі проекту. 

Як приклад можна привести видавництво Conde Nast, яке вирішило 

омолодити аудиторію журналу House & Garden. Видавці скоротили його назву 

до абревіатури HG. Постійна аудиторія журналу відмовилася сприймати нове 

ім'я, а молоді читачі так і не зацікавились виданням про домоведення. Масове 

анулювання підписок і зниження роздрібних продажів привели до того, що HG 

закрили. Тому дуже важливо визначити, в яких випадках слід проводити 

ребрендинг [2, с.56]. 

Якщо буде доведено, що ефективному розвитку компанії заважає саме 

«брендингова» складова, то необхідно провести аудит бренду. Потрібно 

з'ясувати, чого ж споживачеві не вистачає для того, щоб вписати марку у свій 

внутрішній світ. Якщо ж з'ясується, що проблема – саме в неправильному 

поданні цінності споживачу, то потрібно міняти мотивуючу цінність. Після 
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цього необхідно з'ясувати, наскільки сильним є бренд порівняно з 

конкурентами. Якщо ж у компанії бюджет не дозволяє говорити про ефективну 

конкуренцію, то тоді ребрендинг буде суворим випробуванням для марки, яке 

вона може не витримати. Якщо ж не вдалося виявити головну цінність для 

споживачів – необхідно провести комплекс рекламних впливів [3, с.25]. 

Існує три основні типи ребрендингу, до яких можуть вдаватися компанії 

(рис.).  

 
 

Рисунок - Типи ребрендингу 

 

Стосовно першого типу: його можна розглядати як доцільний у тому 

випадку, коли стан ринку бренду достатньо прийнятний, але товаровиробник 

виявляє бажання «освіжити» сприйняття бренду споживачем шляхом внесення 

певних змін до його назви або до кольорової гами його сприйняття. Необхідно 

зауважити, що компанія може вдатися до зміни різних складових бренду: назви, 

логотипу, графічного стилю, слоганів, відмінних знаків, символів, кольору на 

товарах або транспорті компанії, уніформи співробітників. Все залежить від 

цілей компанії, товару і попиту на нього. 

Стосовно другого типу: такий тип може бути спричинений необхідністю 

внесення змін до якісних або цінових орієнтирів бренду з метою подання його 

споживачеві як зміненого з позицій якості товару, або з позицій цінового рівня. 

Стосовно третього типу: вдаватися до нього необхідно за умов, коли 

компанія вирішує проводити докорінну зміну напрямку діяльності, ціннісної 

ідеології та своєї місії на ринку як такої. 

Ребрендинг став дуже «модним», його використовують світові компанії, 

такі як «Pepsi», «Білайн», «МТС», «Harley Davidson» та інші. Розглянемо 

приклади проведення ребрендингу. Російська компанія «Уральські авіалінії» 

провела ребрендинг та отримала багато позитивних моментів у бізнесі – були 

відкриті нові ринки збуту. Політика ребрендингу полягала в наступному: 

змінилися форма логотипу фірми, назва, з'явився ряд додаткових послуг 

(електронні квитки, інше обладнання салонів, нові навігаційно - диспетчерські 

системи). Проводив ребрендинг і Harley Davidson. Цікавий приклад – Victoria’s 

Secret, тому що керівництво фірми прийняло рішення про ребрендинг під час 
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розквіту, а не кризи. Метою його було відкрити перед брендом додаткові 

можливості для майбутнього розвитку. Так бренд «вийшов у світ». Ребрендинг 

супроводжувався новим оформленням магазинів і формуванням нових вражень 

від покупки, оновленням таких дрібниць, як усім відомий пакет [4, с.37]. 

Отже, в умовах кризи у світовій економіці для підтримання стабільної 

позиції фірми на ринку значну роль у стратегії розвитку підприємства відіграє 

формування сильного бренду як стійко ї конкурентної переваги. Виокремлення 

найвагоміших для споживача атрибутів дає змогу підприємству побудувати 

конкурентну стратегію позиціонування, реалізація якої забезпечить досягнення 

стратегічно важливих цілей. 
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АНАЛІЗ ПОТУЖНОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО  

ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Матеріальний потік є ключовим у логістиці. Матеріальні потоки 

утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших 

матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами 

починаючи від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. 

Матеріальні потоки можуть протікати між різними підприємствами або 

всередині одного підприємства [1].  

Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними 

показниками. Основними з них є напруженість і потужність матеріального 

потоку. Між цими показниками, як правило, спостерігається протилежна 

залежність. На них прямо впливають: об'єми (маса); час постачань; форми 

постачань. Крім перелічених, на потужність і напруженість впливає низка 

інших чинників. Так, у сфері виробництва ці показники залежать від [2]: форми 

виробництва – дрібносерійне, масове, індивідуальне; технології виконання 

логістичних операцій; рівня механізації і автоматизації робіт; стану 



60 

 

інфраструктури суб'єкта господарювання; стратегії підприємства; вигляду 

продукції. Під час транзитного постачання підприємству великих обсягів 

сировини або продукції матеріальний потік може мати велику потужність, але 

через довготривалу періодичність напруженість логістичного ланцюга може 

бути невеликою. І, навпаки, під час організації постачань за методом «точно у 

термін» обсяги переміщуваних вантажів можуть бути невеликими, але самі 

постачання дуже частими, що робить даний логістичний ланцюг 

і відповідно матеріальний потік дуже напруженим.Впливає на потужність і 

напруженість матеріальних потоків також вид транспортних засобів, відстань 

транспортування та інші фактори [5].  

Матеріальний потік – це сукупність товарно- матеріальних цінностей, які 

розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних 

логістичних операцій [3]. 

Таким чином, напруженість матеріального потоку - це інтенсивність 

переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції, 

а потужність матеріального потоку - це обсяги продукції, які переміщуються за 

одиницю часу. Тому потік має розмірність «обсяг/одиниця часу», тобто є 

дробом, у чисельнику якого міститься одиниця виміру вантажу (штуки, тонни, і 

т.д.), а в знаменнику-одиниця виміру часу (доба, місяць, рік і т.д.).  

Показники потужності та напруженості матеріальних потоків прямо 

залежать від стану інфраструктури суб‘єкта господарювання, обраної 

логістичної системи з управління процесами виробництва і обігу, від стратегії 

підприємства. Крім перерахованих, матеріальні потоки можна 

охарактеризувати такими ознаками: номенклатурою продукції, початковими, 

кінцевими і проміжними пунктами, наявністю і величиною запасів у цих 

пунктах, способом переміщення. При здійсненні деяких логістичних операцій 

матеріальний потік може бути розглянутий для заданого моменту часу. Тоді він 

перетворюється в матеріальний запас. Наприклад, операція транспортування 

вантажу залізничним транспортом. В той момент, коли вантаж знаходиться у 

шляху, він є матеріальним запасом, так званим «запасом у шляху» [4].  

Отже, можна визначити потужність матеріального потоку підприємства 

ПрАТ «Славутський хлібозавод» в таблиці.  

Таблиця - Потужність матеріального потоку 
Рік 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 

Товарообіг,тис.грн 8948 9566,3 11598 10036,2 12354,6 

Потужність,  

тис.грн 

745,67 797,19 966,5 836,35 1029,55 

Напруженість  0,0013 0,0012 0,0010 0,0011 0,0009 

 

P=T/t,  Н=1/Р                                                     (1) 

 

де, T- матеріальний потік, тис.грн; 

t- одиниця часу ( кількість діб, років у аналізуючому періоді), 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Н – напруженість. 

Підприємство ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» у 2011 році має 

745,67 тис.грн, у 2012 році – 797,19 тис.грн, у 2013 році -966,5 тис.грн, у 2014 

році – 836,35 тис.грн, у 2015 році – 1029,55 тис.грн продукції у вартісному 

виражені, а напруженість матеріального потоку становить відповідно: 0,0013; 

0,0012; 0,0010; 0,0011; 0,0009. З підрахунків ми може побачити, що потужність 

матеріального потоку зростає, а інтенсивність має коливаючий характер.  

Отже, визначивши значення потужності та напруженості, можна 

з‘ясувати вузькі місця та виявити зайві потужності підприємства, що в свою 

чергу дозволить оптимізувати матеріальні потоки логістичних систем. 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

В умовах інформатизації суспільства споживачі є активними 

користувачами Інтернет: більше чверті населення планети підключені до 

всесвітньої мережі. Тому, міняється поведінка споживача – послаблюється сила 

впливу маркетологів на споживача, сам споживач стає більш інформованим і 

вимогливим. Відповідно, дії маркетологів на основі передбачення попиту 

повинні випереджати дії споживачів. Сучасний розвиток науки змінює 

традиційні погляди, вимагаючи від компаній не лише виробництва якісного 

товару та встановлення прийнятної і доступної ціни для цільових споживачів. 

Вони повинні також передавати інформацію своїм покупцям, вирішуючи 

конкретні задачі в області комунікації. Питання визначення та класифікації 

маркетингових комунікацій стали предметом наукових досліджень як 

http://bookwu.net./
http://repo.sau.sumy.ua/
http://repo.sau.sumy.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/
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зарубіжних (Т. Кеглер, Б.Тейлор, І. Успенський. Є. Попкова, О. Акимова, Т. 

Митрахович), так і вітчизняних маркетологів та економістів (Т. Примак, І. 

Литовченко, В. Пилипчук). 

Суть маркетингових комунікацій компанії, на думку Ромата Є., полягає у 

передачі інформації та впливу на обрану аудиторію для досягнення рекламних 

цілей підприємства. Для цього в розпорядженні компаній є комплексна система 

маркетингових комунікацій (реклама, стимулювання збуту, прямі продажі та 

PR), яка представляє собою специфічне поєднання засобів і методів 

маркетингу, що забезпечують донесення інформації про товар, послугу,  фірму 

до покупця та направлені в кінцевому рахунку на здійснення покупки [1, с. 68]. 

Прагнучи якомога ефективнішої координації власних каналів комунікації, з 

кожним роком усе більше фірм замислюються над засобами просування,які 

складаються на основі єдиної програми просування, іншими словами,  

приймають концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій. Згідно цієї 

концепції компанія планує та координує роботу кожного окремого засобу 

комунікації для формування єдиної стратегії й тактики підприємства [2, с.87]. 

У контексті можливостей Інтернет – маркетингу розширюється ареал 

інформаційно – комунікативних можливостей, що створює унікальні й 

практично безмежні умови для самореалізації [1с.157]. Поєднання можливостей 

Інтернету та рекламної справи відкриває широкі можливості для реклами в 

мережі. При цьому, Інтернет-реклама потребує набагато менше затрат як 

фінансових так і фізичних, а система керування рекламним процесом повністю 

автоматизована й включає в себе більш гнучкі налаштування компонентів 

рекламної кампанії. За способом подання предмету реклами розрізняють такі 

види Інтернет – реклами: реклама в email (реклама у тематичних списках 

розсилання конкретним групам споживачів); банерна реклама  (реклама веб-

сайту, сторінки, логотипа та ін.); контекстна реклама (текстова реклама, що 

показується користувачеві відповідно до ключових слів у пошуку. Ключові 

слова рекламодавець купує у пошуковій системі просування. Інтернет – 

комунікації віртуально протікають між користувачем і сайтом підприємства. 

Такі комунікації включають всі переваги Інтернет як каналу розповсюдження – 

масовість, швидкість, низькі витрати. Перенос частини комунікацій в Інтернет є 

засобом досягнення цілей підприємства. Це можливо при умові залучення 

відвідувачів на сайт, контент і структура якого, повинні спочатку стимулювати 

відвідання, а згодом і купівлю (рис) [3, с.31]. 
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Рисунок - Модель стратегічного впливу на продажі  

за рахунок Інтернет - технологій 

Видно, що за рахунок залучення користувачів на сайт можуть бути 

досягнуті наступні цілі Інтернет – маркетингу : 

 збір інформації; 

 зниження витрат на комунікацію з клієнтами; 

 встановлення особистого контакту з потенційним покупцем; 

 збільшення лояльності клієнтів. 

Чи не найголовнішою особливістю онлайнової реклами можна вважати її 

дворівневий підхід. Однією з ланок є так звана зовнішня реклама у вигляді 

банерів, текстових блоків та інших носіїв, що розміщуються на популярних і 

тематичних Web-сайтах або розсилаються електронною поштою. Також це 

може бути реєстрація в пошукових системах та каталогах,  розміщення 

публікацій на новостворених сайтах і багато іншого. 

Цю взаємодію прийнято називати пасивною рекламою, оскільки вона не 

знаходиться під контролем користувача. Користувач бачить рекламу як 

наслідок взаємодії з сайтом Web-видавця (його відвідування). Цим дана ланка 

схожа на рекламу в традиційних мас-медіа [4, с. 98].  

Нові технології забезпечують можливість індивідуалізації пропозиції, але 

в той же час збільшують затрати на комунікації. Маркетингові комунікації 

стають більш значимими та комплексними. Це наслідок, з одного боку, росту 

маркетингової активності компаній, а з іншого - демасифікації споживачів,  

виникненню різних сегментів, що перетворює маркетингові комунікації в 

ключовий елемент комплексу маркетингу. 

Абсолютна більшість маркетингових Інтернет – стратегій спрямовані на: 

збільшення цільового трафіку на сайт; збільшення конверсії клієнтів з сайту і 

супутніх сайту сторінках. Проектування Інтернет – маркетингу починається з 

визначення тих комунікацій, які можуть бути перенесені в Інтернет. Для 

кожного підприємства маркетингова Інтернет – стратегія залежить від 

досяжності цільових груп і можливостей комунікації. Базовим елементом 

Інтернет маркетингу підприємства є сайт. В залежності від цілей, які ставить 

підприємство перед комунікаційною діяльністю в Інтернет, визначаються 

структура і контент сайту, використовувані на ньому модулі, вимоги до 

функціональності. 
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Отже, на сьогоднішній день, Інтернет стає одним з найголовніших 

каналів комунікації зі споживачем, а Інтернет – маркетинг – основним 

інструментом розвитку споживчого ринку. Маркетингові комунікації 

розвиваються надзвичайно швидкими темпами, поступово вдосконалюючись. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

МАРКЕТИНГУ 

В умовах нестабільності національної економіки велика роль  відводиться 

соціальній відповідальності бізнесу. Вітчизняні підприємства закономірно 

потребують масштабних соціально-економічних перетворень, складовою яких 

сьогодні є впровадження соціально-відповідального маркетингу в діяльність 

підприємств України. 

Встановлено,  що  концепція  соціально-відповідального маркетингу є 

однією з провідних та спрямована на задоволення соціальних потреб та 

інтересів усіх категорій споживачів. В економічній літературі соціально-

відповідальний маркетинг переважно розглядається як концепція  узгодження 

та поєднання інтересів підприємств, споживачів  та суспільства загалом [1]. 

Разом з тим науковці використовують поняття «соціальний маркетинг» як 

виявлення потреб та інтересів цільових ринків та забезпечення бажаного більш 

ефективними, ніж у конкурентів засобами з одночасним  збереженням та 

укріпленням благополуччя споживача та суспільства [2]. 

Водночас в науковій літературі зустрічаються також такі поняття 

соціального маркетингу як «соціально-етичний» (В.Е. Гордін, В.В. Іванов, Є.П. 

Голубков), «етико-соціальний» (І. Березін), «суспільно-орієнтований 

соціальний маркетинг»(А. Тета), «соціально-орієнтований  маркетинг»(А.П. 
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Панкрухін), «соціально-відповідальний маркетинг» (М. Сімаковська) та 

«суспільний маркетинг»(В. І. Мартинова). 

Проте, не дивлячись на  різноманітну  інтерпретацію даного поняття, суть 

його полягає у процесі виявлення та  задовольняння  потреб споживачів з 

урахуванням потреб усього суспільства загалом. Концепція соціального 

маркетингу  є  новітнім  досягненням  філософії  бізнесу, яка стверджує 

визначення потреб, бажань та інтересів цільового ринку та задоволення їх 

більш ефективніше, ніж конкуренти, але таким чином, щоб  підтримувати  або  

підвищувати  рівень  добробуту споживача й суспільства у цілому" [3, с. 33, 6]. 

Соціально-відповідальний маркетинг  підприємства  представляє собою  

неухильне  виконання  вимог  державних нормативних актів у сфері 

забезпечення соціальної відповідальності бізнесу на  території  країни  

базування  й країн, у  які  експортується  продукція підприємства;  

неприпустимість  виробництва  й  реалізації  продукції небезпечної  для  моралі, 

здоров'я, життя  й  майна  споживачів,  а  навколишнього  природного  

середовища  й  суспільства  у  цілому;неприпустимість несумлінної реклами й 

методів психологічного впливу нас споживачів з  метою  нав'язування будь-якої  

покупки;  прояв  соціально спрямованих ініціатив [4, с. 326]. 

Соціально-відповідальний  маркетинг  став  частиною  бізнес-стратегій 

багатьох впливових світових компаній завдяки перевагам, які вони отримують. 

Такими перевагами для торговельних підприємств можуть бути:  

 збільшення прибутку підприємства та доступу до соціально-

відповідальних інвестицій, де інвестори звертають увагу на показники, що 

характеризують діяльність підприємства у соціальній та етичній сферах, у 

галузі захисту довкілля тощо; 

 оптимізація операційних процесів та скорочення операційних витрат; 

 покращення іміджу та репутації підприємства, якості та 

конкурентоспроможності продукції; 

 зростання обсягів реалізації, частки ринку, підвищення лояльності 

клієнтів та інвесторів; 

 удосконалення компетенції власного персоналу; 

 удосконалення менеджменту; 

 налагодження відносин з зацікавленими сторонами тощо [5]. 

Найважливішою функцією органів  державного  управління  повинно 

бути, з одного боку, створення сприятливих умов для виробництва 

вітчизняними підприємствами конкурентоспроможної продукції, а з іншого 

боку - введення ефективного контролю й високої відповідальності за 

виробництво неякісної продукції, стимулювання розвитку соціально-

відповідального маркетингу [4, с. 326]. Нажаль в Україні ці функції держави 

майже не реалізуються. Відповідно  до  класифікації Ф. Котлера  соціально-

відповідальну діяльність підприємств можна звести до таких основних ініціатив 

[7, с. 25–26]: 
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1. Благодійні  справи – підприємство надає  кошти ( не грошові  та  інші 

корпоративні ресурси), для того, щоб привернути увагу суспільства до певної 

соціальної проблеми або допомогти зібрати кошти, залучити учасників та 

волонтерів. 

2. Благодійний маркетинг – підприємство здійснює внесення коштів або 

відрахування відсотків від обсягів продажу на благодійні справи.  

3. Корпоративний соціальний маркетинг – підприємство підтримує 

розробку та проведення заходів за зміну певних типів поведінки з метою 

покращення суспільного здоров‘я або безпеки, сприяння захисту 

навколишнього середовища або розвитку суспільства. 

4. Корпоративна  філантропія – підприємство робить  пожертвування 

безпосередньо благодійній організації, як правило у вигляді грошових грантів, 

подарунків та товарів і послуг. 

5. Волонтерська робота в інтересах суспільства – підприємство 

підтримує та заохочує працівників, роздрібних  торговців  допомагати  

місцевим громадським організаціям  та ініціативам. 

6. Соціально-етичні підходи до ведення бізнесу – підприємство на 

власний розсуд  впроваджує практику ведення бізнесу та робить інвестиції, що 

сприяє росту добробуту в суспільстві та збереженню навколишнього 

середовища. 

Сьогодні концепція соціально-відповідального маркетингу базується на 

наступних гіпотезах: 

 бажання споживачів не завжди співпадають з їхніми інтересами, а 

також інтересами суспільства у цілому; 

 споживачі  віддають  перевагу  підприємствам  (організаціям),  які 

демонструють  щиру  турботу  про  задоволення  їхніх  бажань  і  

потреб,індивідуального й суспільного добробуту; 

 головне завдання підприємства полягає в адаптації до цільових ринків 

для забезпечення не тільки задоволення бажань і потреб, а також 

індивідуальний і колективний добробут для того, щоб залучити й зберегти 

покупців [8, с. 918]. 

Найбільш популярним в Україні інструментом соціально-відповідального 

маркетингу залишається спонсорство та благодійність. Однак в світовій 

практиці вже давно використовуються більш ефективні інструменти, які 

дозволяють залучили кінцевих споживачів. Наприклад, компанія  American 

Express за власною ініціативою заявила про те, що кожні 10 центів з будь-якої 

клієнтської операції по картках будуть направлятися в спеціальний фонд на 

реставрацію статуї Свободи. Усього за 4 місяці було зібрано 1,7 млн. доларів, 

при цьому кількість використаних карток зросла майже на третину. 

Таким чином,  впровадження соціально-відповідального  маркетингу в 

діяльність підприємств дозволяє досягати позитивних результатів та виступає 

ефективним інструментом підвищення їх конкурентоспроможності на ринку.  
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ  

В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 

Фактором, який підтверджує, що ми знаходимося на стадії перехідного 

періоду з індустріального суспільства в суспільство інформаційне – є утворення 

та вдосконалення глобального цифрового середовища економічної діяльності 

компаній. Недаремно Елвіна Тоффлера, разом з Джоном К. Гелбрейтом і 

Пітером Дракером відносять до перших пророків Інтернет-цивілізації, котрі 

сформулювали загальне передчуття змін і змалювали їх деякі риси. Розвиток 

даних тенденцій передбачав ще в 80-ті роки 20-го століття Елвін Тоффлер. У 

його роботах розкривається теза про те, що людство переходить до нової 

технологічної революції, тобто на зміну першій хвилі (аграрне суспільство) і 

другій (індустріальне суспільство) приходить нова, яка веде до створення 

інформаційного суспільства і передбачає якісну зміну ролі споживача [1, с. 59]. 

У такій ситуації стає актуальними ряд питань, пов‘язаних із 

взаємовідносинами між компанією (виробником) та споживачем і комунікацій 

між ними. На виставці TFM & A самою найважливішою і найпопулярнішою 

темою була тема соціальних медіа та їх ролі в бізнесі. Аналітичне агентство 

«Gartner» на основі своїх досліджень стверджує, що якщо через 2 роки компанії 

http://www.cfin.ru/
http://www.iteam.ru/
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не будуть використовувати соціальні медіа для спілкування з клієнтами, 

очевидно, вони вилетять з бізнесу [2, с. 87].  

Соціальні медіа через 2 роки будуть так само популярні для комунікації з 

клієнтом, як телефон і електронна пошта. Чому такий не бізнесовий тренд, як 

соціальні медіа, стає таким бізнесовим? Соціальні мережі – це тренд, який 

охопив всю глобальну мережу. Це той веб-сервіс, який представляє онлайн-

можливості групам людей, які виявили публічно потребу один в одному на 

основі загального інтересу до певних предметів області атрибутної 

самоідентифікації користувача, управління характером зв‘язку між учасниками 

мережі, міжособистісної комунікації [3,с.183].  

Насправді відбувається наступне: 80% ‒ 90% користувачів Інтернет 

знаходяться в соціальних мережах, це їх середовище комунікацій. Якщо клієнти 

знаходяться в соціальних мережах, то і компанії повинні бути в соціальних 

мережах. Що ж на даному етапі змінилося у взаєминах «товар (бренд) та 

споживач (клієнт)». Останні 10 років канали просування товару (бренду) в 

основному управлялися компаніями (виробниками, постачальниками). Компанії 

вкладали у вуха клієнтові, причому на всіх етапах життєвого циклу, всю 

необхідну і вигідну їм інформацію про товар (бренд). За контент (інформацію), 

яку отримує клієнт, відповідали компанії.  

Щодня мільйони користувачів ведуть бесіди про компанії, їх товари і 

послуги, ділячись думкою та враженнями. Як тільки клієнти починають 

отримувати який би то не було досвід (негативний, позитивний, нейтральний і 

т.п.) при роботі з товаром, послугою або брендом перше, що вони будуть 

робити, це повідомляти про цей досвід в соціальні медіа. Тобто, по суті, всім 

процесом зараз керують клієнти. Канали вже не належать компаніям 

(постачальникам). Контентом управляє і його генерує клієнт. Сьогодні вже не 

період управління відносинами з клієнтом, а зовсім новий етап управління – 

управління клієнтським досвідом. Ми вже не керуємо інформацією, ми 

управляємо тільки тим досвідом, який отримує клієнт після спілкування з нами. 

А контент генерують наші клієнти. У такій ситуації найбільшою цінністю для 

компанії стає увага клієнта (покупця). Які ж чинники повинні враховувати 

компанії при проведенні маркетингових заходів в соціальних медіа: 

1) Необхідність пам‘ятати, що соціальні медіа – це всього лише один з 

каналів просування. Він дійсно може бути цікавий залучанням клієнта в життя 

бренду і т.п., але якоїсь принципової різниці з традиційними засобами тут 

немає. Головне – виправдати очікування клієнта у зворотному зв‘язку і в тому, 

що продавець його буде слухати.  

2) Компанія не повинна забувати, що робота з клієнтом відбувається по 

багатьом каналам. Досягнувши високого рівня обслуговування лише по одному 

з них, компанія ризикує отримати серйозну негативну реакцію. Клієнти 

очікують високого рівня сервісу та блискавичності реакції по кожному з 

каналів.  
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3) Розуміння топ-менеджментом компанії причин, з яких клієнт віддає 

перевагу товару (бренду) або послузі цій компанії. 

4) Дотримування принципу власної значущості клієнта. Перестати 

працювати з ним, як з ізольованою істотою.  

5) Врахування і відстеження індивідуальних характеристик клієнта. 

Спочатку треба виявити симпатії та уподобання. А потім визначати характер 

комунікації.  

6) Спілкування з брендом за допомогою ігрових підходів, як прощенного 

підходу отримання досвіду.  

Інтерес бізнесу до соціальних медіа закономірний. Все більше і більше 

компаній розуміють ефективність, і навіть необхідність роботи з соціальними 

медіа. Це показник не тільки прогресивності компанії, але і її прагнення 

спілкуватися зі споживачем. В Україні тільки починають складатися стартові 

умови для формування соціальних мереж , як каналу з точки зору просування 

бізнесом товарів (брендів) та послуг. Безсумнівно, можна говорити про 

перспективність цього напрямку і його вигод як клієнтові, так і компанії. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КРУП В УКРАЇНI 

Продовольча безпека України є однiєю з головних цiлей держави, а саме 

економiчної безпеки. У Декларацiї Всесвiтнього саммiту з продовольчої 

безпеки вiдмiчено, що продовольча безпека iснує, коли всi люди завжди мають 

фiзичний, соцiальний та економiчний доступ до достатньої кiлькостi 

безпечного та поживного продовольства для задоволення своїх дiєтичних 

потреб i харчових переваг для ведення активного i здорового життя. Саме тому 

борошно-круп'яна галузь грає провiдну роль в забезпеченнi населення, а також 

iнших галузей харчової промисловостi такими соцiально-значущими 

продуктами, як борошно та крупи. Україна має достатнiй потенцiал для 

заготовлення продовольчого зерна для виробництва борошна та круп. 

Незважаючи на поступове зниження рiвня споживання хлiба в Українi, яке 

спостерiгається в останнi роки, борошно було та залишається стратегiчно 

важливим продуктом, виробництво якого приносить стабiльний дохiд. 

Дослiдженням тенденцiй та головних параметрiв розвитку українського 

ринку круп висвiтлено в працях Висоцького Д., Ганганова В., Карпенко Ю., 

Карасик О., Кузнецової I., Прядко О. та iнших дослiдникiв.  

Круп'яний ринoк – це сукупнiсть oбмiнних oперацiй, за дoпoмoгoю яких 

регулюються гoспoдарськi взаємoвiднoсини i прoвoдиться купiвля-прoдаж 

зерна та прoдуктiв йoгo перерoбки. прoте, не мoжна рoзглядати круп'яний 

ринoк як екoнoмiчну категoрiю, щo вивчає oбмiн в натуральнiй фoрмi. Oбмiн – 

це oдна iз важливих складoвих вiдтвoрення, прoмiжна стадiя мiж вирoбництвoм 

i спoживанням. Oскiльки ринoк рoзглядається як узагальнююче пoняття, щo 

характеризує тип функцioнування екoнoмiки i фoрмування гoспoдарських 

зв'язкiв, тo дане визначення мoжна примiнити i дo круп'янoгo ринку. тoму, 

круп'яний ринoк представляє сoбoю такий тип функцioнування зернoвoгo 

гoспoдарства, кoли ринкoвi вiднoсини не oбмежуються сферoю oбмiну, а 

включають в себе всi тoварнo-грoшoвi вiднoсини, якi регулюють вирoбництвo, 

збут i спoживання зерна та фoрмують гoспoдарськi зв'язки мiж суб'єктами 

круп'янoгo ринку[3].  

Варто зазначити, що у продовольчому вжитку вирiшальна роль належить 
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пшеницi – 80%. Жито займає 7% споживання. В основному цi культури 

використовуються для виробництва борошна. Гречка  займає 5% i майже 

повнiстю використовується у виготовленнi круп. Приблизно рiвнi частки – по 

3% – у продовольствi мають кукурудза i рис. Iншi круп'янi культури – це 

ячмiнь, овес, горох, просо, але їхня частка в продовольчому вжитку порiвняно 

невелика [2]. 

Характерною особливiстю споживчого сектору iнтегрованого круп'яного 

ринку є зростання обсягiв реалiзацiї фасованої продукцiї та її диференцiацiя. На 

частку фасованої продукцiї припадає близько 40% ринку.  

Результати маркетингово аналiзу стану розвитку сировинного та 

виробничого секторiв круп'яного ринку свiдчать про те, що обсяги виробництва 

основних круп (за винятком рису) не мають чiтко спрямованої тенденцiї, 

характеризуються хвилеподiбною варiацiєю (табл). 

Таблиця - Динамiка показникiв виробництва круп‘яних 

культур в Українi [1] 

Показник 

Роки Вiдношення 

2016р. до 

2005р., % 

Вiдношення 

2016р. до 

2013р., % 
2005 2013 2014 2015 2016 

Гречка 

Зiбрана площа, 

тис.га 
396,2 198,6 285,7 273,3 168,4 42,5 84,8 

Валовий збiр, 

тис.т 
274,7 133,7 281,6 238,7 179,0 65,2 133,9 

Урожайнiсть, 

кг/га 
6,9 6,7 9,9 8,7 10,6 153,6 158,2 

Просо 

Зiбрана площа, 

тис.га 
120,4 85,3 156,4 152,5 78,0 64,8 91,4 

Валовий збiр, 

тис.т 
140,6 117,1 278,8 157,4 102,0 72,5 87,1 

Урожайнiсть, 

кг/га 
11,7 13,7 17,8 10,3 13,1 112,0 95,6 

Рис 

Зiбрана площа, 

тис.га 
21,4 29,3 29,6 25,8 24,2 113,1 82,6 

Валовий збiр, 

тис.т 
93,0 148,0 169,9 159,8 145,1 156,0 98,0 

Урожайнiсть, 

кг/га 
43,4 50,5 57,3 62,1 60,0 138,2 118,8 

 

Аналiз пoказникiв вирoбництва круп‗яних пoказав, щo спoстерiгається 

зниження зiбраних плoщ та валoвoгo збoру гречки i прoса. Зoкрема, в 2005 рoцi 

плoща збoру гречки станoвила 396,2 тис. га, в 2012 – 198,6 тис. га, а в 2014 

знизилась дo 168,4 тис. га. У результатi урoжай був низьким. Прoте вже у 

2014р. та 2015р. дещo збiльшилася плoща i тим самим збiльшилася 

прoдуктивнiсть, валoвий збiр залишився стабiльним в дiапазoнi 239 - 282 тис. т. 
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Це майже в два рази вище за 2012. Oднак у 2016 рoцi, плoща збoру гречки 

скoрoтилися на 38 %, у пoрiвняннi з пoпереднiм рoкoм. Але за рахунoк 

збiльшення урoжайнoстi дo 10,6 кг/га, валoвий збiр дoсяг рiвня 179,0 тис. т. Цей 

oбсяг прoдукцiї разoм з перехiдними залишками дoзвoляє пoвнiстю забезпечити 

внутрiшнє спoживання.  

Пoзитивна динамiка спoстерiгається у вирoщуваннi рису. Пoказники 

культури є вiднoснo стабiльними, не значнi кoливання вiд 21,4 тис. га у 2005 

рoцi дo 29,6 тис. га у 2014 рoцi.  

Таким чинoм, для фoрмування ринкoвих вiднoсин пoтрiбен перехiд вiд 

адмiнiстративних, централiзoванo встанoвлених цiн на зернo, дo гнучкoгo 

ринкoвoгo механiзму цiнoутвoрення, який врахoвує пoпит i прoпoзицiю та 

направлений на пiдтримку цiнoвoї рiвнoваги мiж ними. Це передбачає 

наявнiсть ринкoвoї системи цiн, яка здатна ефективнo oбслугoвувати 

вирoбництвo на пoпит спoживача.  
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ВПЛИВ МОДИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА  

ПІД ЧАС ПОКУПКИ 

У сучасному світі поведінка споживачів залежить від багатьох чинників, 

більшість яких мають динамічний та нестабільний характер. Серед них 

виділяють: мораль, звичаї, традиції, право тощо. Останнім часом на суспільство 

все більше впливають тенденції моди, які диктують суспільству відповідний 

образ та стиль життя. Саме вони виступають рушійною силою, яка 

трансформує суспільну свідомість. 

Мода являє собою  нетривале панування певного смаку в певній сфері 

життя чи культури. Вона визначає стиль або тип одягу, етикету, поведінки, 

мистецтв, способу життя та ін., який є популярним у суспільстві в певний 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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період часу. Також, поняття моди означає швидкоплинну популярність, 

оснащену певним обов‘язковим атрибутом, без дії якого механізм публічного 

визнання того чи іншого предмета втратить свою ефективність [1, c. 873]. 

Сутність поняття «моди» зацікавила багатьох вчених, але значний внесок  

у дослідження цього поняття вніс філософ Г. Зіммель. Він вважав, що модні 

речі – це розпізнавальні знаки, які вказують на приналежність до еліти, а мода – 

прагнення низів наслідувати еліту [2, c. 206-207]. Але мода – це не лише 

демонстрація свого соціального статусу, вона є універсальним засобом впливу 

на поведінку споживачів. Під її впливом людина прагне бути схожою на свою 

еталонну групу і водночас суттєво відрізнятися від тих, хто не належить до неї. 

Найчастіше до еталонних груп належать публічні люди, чию поведінку 

споживання легко відслідкувати завдяки активній роботі мас-медія. Адже 

суспільство неабияк довіряє думці публічних людей. Прикладом такого 

споживання є американський екс-президент Джон Кеннеді, що, відрізняючись 

кучерявим волоссям, відмовився носити досить модний на той час капелюх. Ця 

поведінка неабияк вплинула на споживачів – досить модні головні убори  різко 

стали непривабливи та «повсякденними», що спровокувало поступове 

скорочення попиту та спад продажу [3, c. 139]. 

На сьогоднішній день, приклади такої поведінки є досить поширеними. 

Багато людей, роблячи свій вибір, наслідують своїх кумирів в одязі, 

зовнішньому вигляді, манері спілкування, музичних уподобаннях, кулінарних 

смаках, у виборі книг тощо. 

Задля дослідження цього питання була розроблена анкета «Вплив моди на 

вибір покупки». Анкетування проводилося з 1 по 7 лютого 2017 року. В цей 

період було опитано 100 осіб, віком від 17 до 55 років. Серед них: навчаються 

67 осіб, працюють – 19, навчаються і працюють одночасно – 9 та не 

працюють – 5. 

Кожен рецепієнт мав можливість вибрати декілька з представлених 

восьми варіантів, які вони наслідують під час покупок, а саме: одяг та 

аксесуари, фільми, музика, татуювання та пірсинг, книги, зовнішній вигляд, 

улюблені страви та напої, байдужість до моди. 

Результати опитування для категорії осіб, які навчаються зображені на 

рис. 1; для тих, хто працює – на рис. 2; навчаються і працюють одночасно – на 

рис. 3; не працюють – на рис. 4. 
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Рисунок 1 - Вплив моди на вибір споживачів, які навчаються 

 

Рисунок 2 - Вплив моди на вибір споживачів, які працюють 

 

Рисунок - Вплив моди на вибір споживачів,  

які навчаються та працюють 
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Рисунок - Вплив моди на вибір споживачів, які не працюють 

Отже, можна зробити висновок, що під вплив моди при виборі покупки 

найчастіше потрапляють студенти та учні, а найменше – безробітні. Найбільше 

цей вплив стосується сфери продажу одягу та аксесуарів, а найменше 

опитуваних користуються послугами тату-салонів. За результатами опитування 

було виявлено, що під вплив моди не підпадає лише незначна кількість людей – 

15% від загальної кількості рецепієнтів. Таким чином, можна дійти висновку, 

що мода є важливим фактором впливу на поведінку споживачів під час 

покупок. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ГАЗОВАНОЇ ВОДИ 

Газована вода – прохолодний напій з мінеральної або звичайної 

ароматизованої води, насиченої вуглекислим газом. Розрізняють слабо-, 

середньо- і сильногазовану воду. 

Природна газована вода з газом відома з давніх часів і використовувалася 

в лікувальній меті (Гіппократ присвятив цій воді цілий розділ своєї праці 

і рекомендував хворим не тільки пити її, але і купатися в ній). У XVIII столітті 
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мінеральну воду з джерел почали розливати в пляшки і розвозити по світу. 

Проте вона коштувала вельми дорого і до того ж швидка видихалася. Тому 

пізніше були зроблені спроби штучно наситити воду газом. 

Першому створити газовану воду вдалося англійському хімікові Джозефу 

Прістлі в 1767 році. Це вдалося йому після експериментів з газом, що 

виділяється при бродінні в чанах пивоварного заводу. Далі швед Тоберн 

Бергман в 1770 році сконструював апарат, що дозволяє під тиском, за 

допомогою насоса, насищати воду вуглекислими бульбашками і назвав 

його сатуратором (лат. saturo – насичувати). 

Першим промислове виробництво газованої води почав Якоб Швепп. Він 

в 1783 році удосконалив сатуратора і створив промислову установку для 

випуску газованої води. На початку XIX століття Швепп для здешевлення 

виробництва почав застосовувати для газування звичайну харчову соду і 

газовану воду почали називати «содова». Новинка швидко розповсюдилася по 

Англії (такою водою почали розбавляти міцні алкогольні напої) і її колоніям, 

дозволивши Швеппу заснувати компанію «Schwepp & Co», від якої пішла 

торгова марка Schweppes. 

Під час «сухого закону» в США газовані напої замінювали (а іноді і 

маскували) на заборонені алкогольні напої. 

Кока-кола – безалкогольний газований напій, що виробляється компанією 

Coca-Cola, найдорожчий бренд в світі в 2006-2009 роках 

Напій «Кока-кола» був придуманий в Атланті (штат Джорджія, США) 8 

травня 1886 року. Його автор – фармацевт Джон Стіт Пембертон, колишній 

офіцер американської Армії конфедерації. Назву для нового напою придумав 

бухгалтер Пембертона Френк Робінсон, який, також володіючи каліграфією, 

написав слова «Coca-Cola» красивими фігурними буквами, що до цих пір є 

логотипом напою. 

«Пепсі-кола» (англ. Pepsi-Cola) або просто «Пепсі» – безалкогольний 

прохолодний напій, що продається по всьому світу. Основний конкурент 

«Кока-коли». Права на торгову марку «Пепсі-кола» належать американській 

компанії «PepsiCo». 

Напій вперше був виготовлений в 1890-х роках в Нью-Берне, Північна 

Кароліна фармацевтом Калебом Бредхемом (Caleb Bradham). 28 серпня 1898 

року «Brad‘s drink» був перейменований в «Pepsi-Cola». Торгова марка Pepsi-

Cola зареєстрована 16 червня 1903 р. За однією з версій назву «пепси» Калеб 

Бредхем провів від слова диспепсія. По іншій від того, що містився в Pepsi 

речовини пепсину. 

Під час Другої світової війни «Пепсі-кола» обійшла і «Royal Crown», і 

«Dr. Pepper» і стала напоєм № 2 після «Кока-коли». На початку 50-х років 

«Кока-кола» в 5 разів випереджала «Пепсі-колу». 

В середині 70-х років «PepsiCola» провела рекламну акцію під назвою 

«Pepsi кидає виклик». Були проведені тести «всліпу» за оцінкою двох напоїв. 

Учасники акції віддали перевагу «Пепсі-колу» над Кока-колою з перевагою 3:2, 
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і цей факт був озвучений в телевізійній рекламі. 

У 1960 році «Кока-колу» пили в 2,5 разу більше, ніж «Пепсі-колу», а в 

1985 – всього в 1,15 разу. 

Sprite – газований безалкогольний напій, що випускається компанією The 

Coca-Cola Company. Ідея назви напою народилася в 40 роки XX сторіччя. У той 

час в рекламний компаніях Coca-Cola був особливо популярний Малюк 

Спрайт – ельф з срібним волоссям і широкою усмішкою, який носив замість 

капелюха пробку від напою. Цей персонаж настільки полюбився споживачам, 

що Компанія дещо пізніше використовувала його ім'я для назви нового 

газованого напою з лимонним смаком і смаком лайма – «Sprite». З'явившись в 

жовтні 1961 р., сьогодні Sprite продається в 190 країнах світу. 

Фанта (англ. Fanta) – марка газованих прохолодних напоїв, 

вироблюваних компанією Кока-кола. В даний час у всьому світі проводиться 

близько 70 різних видів напою, але майже завжди це регіональні марки. 

Фанта була створена німецьким підрозділом Кока-коли під час Другої 

світової війни. Головний підрозділ Coca-Cola Company придбав права на 

торгову марку Fanta в 1960 році. 

Центральною фігурою українського ринку СSD (газованих 

безалкогольних напоїв) є Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd (ТМ «Coca-Cola», ТМ 

«Coca-Cola light», ТМ «Vanilla Coca-Cola», ТМ «Sprite», ТМ «Fanta смак 

апельсина », ТМ «Fanta смак лимона», ТМ «BonAqua», ТМ «Schweppes тонік», 

ТМ «Фруктайм», ТМ «Burn» та ін), яка на сьогоднішній день позиціонує на 

ринку більше 10 торгових марок. 

Нагадаємо: всі основні торговельні марки Coca-Cola представлені в 

категорії «преміум», з них три ведучих брендів компанії («Coca-Cola», «Fanta», 

«Sprite») входять у першу п'ятірку по популярності газованих безалкогольних 

напоїв. 

Друге місце у рейтинговому списку належить суто національної компанії 

– ЗАТ «Оболонь» (ТМ «Оранж А.С.Е.», ТМ «Живчик», ТМ «Живчик Груша», 

ТМ «Живчик Лимон», ТМ «Крем-Сода», ТМ «Дюшес», ТМ «Лайм», ТМ «Кола 

Нова», ТМ «Квас Богатирський справжній», ТМ «Джетт гранат», ТМ «Джетт 

вишня», ТМ «Джетт тонік-лимон»). 

Наступний великий гравець – ТОВ «Аквапласт» (ТМ «Фрутс») з 

Дніпропетровська.  

У цьому році прорив у вітчизняному ринку газованої води здійснила 

українська дочірня компанія PepsiCo – ТОВ «Сандора» (ТМ Sanday, ТМ Pepsi, 

ТМ Pepsi-Light, ТМ 7UP, ТМ Lipton Ice Tea, ТМ «ФруТонус», ТМ Adrenaline 

Rush, ТМ Lays, ТМ «Сандора», ТМ «Сандора Ексклюзив», ТМ «Сандора 

Мультиактив», ТМ «Сандора Класика», ТМ «Сандорик», ТМ «Дар», ТМ 

«Садочок», ТМ «Миколаївський соковий завод», ін.) [10] 

Дніпропетровське ПП Агенція «Малбі», що входить до складу ТПГ 

Rainford (ТМ «Бон Буассон», ТМ «Pilot», ТМ «Лимонад», ТМ «Байкал», ТМ 

«Ситро», ТМ «Золотий Горіх», ТМ «Тархун», ТМ «Дюшес», ТМ «Крем-сода», 
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ТМ «Black»), зовсім небагато відстає від PepsiCo. 

Дніпропетровське ЗАТ «Ерлан» спільно з київським «Орланом» (ТМ 

«Знаменівська», ТМ «Два океани», ТМ «Каліпсо», ТМ «Газовані напої «Біола», 

ТМ «Газовані напої «Ретро», ТМ «Газовані напої «Бриз», ТМ «Газовані напої 

«Прем'єра», ТМ «Icy-Cola» ТМ «Квейк», ТМ «Smile», ТМ «Соки Біола», ТМ 

«Соки Літо», ТМ «Холодний чай»)  

Останнім часом відчуває падіння обсягів виробництва один з лідерів 

вітчизняного ринку БАН – Вінницьке ЧМП ПФ «Панда» (ТМ «Караван»). ПМП 

ВФ «Панда» – сьома. 

 Єдина поки що ТМ безалкогольного напрямку «Квас Тарас» представила 

можливість компанії «Славутич», Carlsberg Group контролювати 7,9% 

українського ринку безалкогольних напоїв. Восьмий щабель п'єдесталу. 

 Завод «Росинка» (ТМ «Росинка», ТМ «Софія Київська», ТМ «Capri-

Sonne», ТМ «Orangina», ТМ «San Benedetto», ін.) Дев'ята позиція. 

Замикає топову десятку 2016 ПП «Чугуївський завод мінеральних вод» 

(ТМ «Себек»), який протягом дев'яти місяців поточного року забезпечував 

наповнення вітчизняного ринку газованої води на рівні 1,42%. 

Отже, ринок газованих напоїв досить розвинутий як у світі, так і в 

Україні. Газовані напої мають досить цікаву історія створення. На сьогоднішній 

день ринок, як світовий, так і вітчизняний, поділили лідери виробництва The 

Coca-Cola Company та PepsiCola. 

 

Список використаних джерел: 

1. Дослідження ринку газованих напоїв України [Електронний ресурс]. – 

2016. – Режим доступу до електроного ресурсу: http://pro-consulting.ua.  

2. Аналіз ринку солодких газованих напоїв [Електронний ресурс]. – 2015. 

Режим доступу до електроного ресурсу: http://www.marketing.net.ua.  

 

Кухар Ірина 

Науковий керівник – к. е. н., старший викладач Коновал В. В. 

Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут КНТЕУ 

 

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Економічний зміст поняття «асортиментна політика підприємства» в 

умовах ринкових відносин займає особливе місце в системі управління 

виробничо-збутовою діяльністю підприємства. Асортиментна політика – це, 

насамперед, сфера діяльності керівника й фахівців підприємства, що являє 

собою сукупність принципів, стратегій і  методик, які сприяють формуванню 

оптимального асортименту продукції, що випускається підприємством, з 

погляду підвищення ефективності діяльності підприємства й максимального 

задоволення потреб покупців. У сучасних умовах розвитку економіки цей 

напрям має суттєве значення, оскільки на даний момент споживачі, маючи 

http://pro-consulting.ua/
http://www.marketing.net.ua/
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досить широкий вибір, висувають підвищені вимоги до якості, асортименту 

товару та його зовнішнього оформлення. 

Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі зазвичай 

одержує той, хто являється найбільш компетентним в питаннях, які 

безпосередньо стосуються асортиментної політики, володіє методами її 

реалізації і може керувати нею з максимальною ефективністю. На жаль, 

керівництво багатьох підприємств України здебільшого сильно недооцінює 

значення ефективної асортиментної політики, тому одним із напрямів 

економічного зростання країни має бути акцентування уваги комерсантів на 

даному маркетинговому аспекті. 

Формування асортиментної політики відбувається з урахуванням цілого 

ряду факторів: стану попиту та очікувань споживачів, технологічних 

можливостей підприємства, наявності товарів-аналогів на ринку збуту тощо. 

Це дає змогу виділити такі проблеми управління асортиментом: 

– потреби покупців швидко змінюються, тому підприємство змушене 

постійно оновлювати свій асортимент, а це в свою чергу підвищує вимоги до 

техніко-технологічної бази; 

– на підприємствах часто не налагоджена система управління 

асортиментом через складність прогнозування зміни попиту споживачів і 

відсутність методик оптимізації асортименту; 

– відсутні чіткі критерії та інструменти формування оптимального 

асортименту підприємств; 

– жорстка конкуренція призводить до того, що нова продукція не встигає 

окупити інвестиції в її виробництво та просування [3, c. 57]. 

Також важливими проблемами при розробці асортиментної політики є: 

необхідність впровадження інновацій, забезпечення конкурентоздатності 

товару, оптимізація товарного асортименту, створення ефективної упаковки,  

позиціонування товару на ринку. При формуванні асортиментної політики 

також доречно враховувати, що товари можуть розрізнятися за видом та 

періодом використання, функціональним призначенням, надійністю, зручністю 

використання, обслуговуванням, гарантією тощо. 

Формуванню асортиментної політики передує аналіз альтернативних 

шляхів стратегічного і тактичного розвитку, що надасть змогу визначити сфери 

стратегії і тактики, в яких підприємство буде діяти через асортимент з 

посиланням і орієнтацією на місію та концепцію. Таким чином, мета 

асортиментної політики залежить від місії, загальної стратегії та тактики 

підприємства і полягає в управлінні асортиментом для досягнення його цілей 

різного спрямування і характеру. А це означає, що розробка та здійснення 

асортиментної політики потребує дотримання, як мінімум, наступних пунктів: 

– чіткого уявлення про стратегічні цілі та обґрунтування діяльності 

підприємства; 

– ґрунтовного знання ринку та його вимог; 

– уявлення про можливості підприємства та їх відповідність ринковим 
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запитам [2, c. 35]. 

Отже, асортиментна політика – це сфера діяльності керівника й фахівців 

підприємства, що представляє собою сукупність принципів, стратегій і 

методик, що приводять до формування оптимального асортименту продукції, 

що випускається підприємством. Добре продумана асортиментна політика не 

лише дозволяє оптимізувати процес оновлення товарного асортименту, але й 

слугує керівництву підприємства свого роду вказівкою загальної спрямованості 

дій, дає змогу контролювати ситуації, які виникають в ході торговельної 

діяльності. За умови підвищення конкуренції серед учасників ринку, 

асортиментна політика торговельного підприємства відіграє роль каталізатора 

розвитку мережі та підвищення кількості задоволених споживачів. Відсутність 

асортиментної політики призводить до нестійкої структури асортименту через 

вплив випадкових чи поточних факторів, втрати контролю над 

конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів. Однак, 

мобілізація усіх факторів та забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнення 

дадуть змогу не лише сформувати ефективну асортиментну політику 

конкретного підприємства, але й сприятимуть якісно новому рівню розвитку 

підприємницької діяльності в Україні.  

 

Список використаних джерел: 

1. Єфімова Є. О. Актуальність асортиментної політики у сучасному 

управлінні підприємством роздрібної торгівлі / Є. О. Єфімова  // Траєкторія 

науки. – 2017. – № 7(12) – С. 32-38.  

2. Москаленко К. С. Вплив конкуренції на формування раціональної 

асортиментної політики торговельного підприємства / К. С. Москаленко // 

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2013. –  

№ 1. – С. 348-353. 

3. Троян А. В. Особливості асортиментної політики підприємства в 

сучасних умовах господарювання / А. В. Троян // Ефективна економіка. – №1. – 

2014. – С. 56-59. 

 

 

Мамедова Ольга 

Науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Коновал В.В. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Найбільш розгорнутою та доречною для сучасних умов України є 

наступна трактовка цього поняття: стратегія маркетингу – формування і 

реалізація цілей та задач підприємства-виробника та експортера по кожному 

окремому ринку (сегменту ринка) і кожному товару на певний період часу для 

здійснення виробничо-комерційної діяльності у повній відповідності до 
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ринкової ситуації та можливостей підприємства. Розробляється на основі 

дослідження та прогнозування кон'юнктури товарного ринку, вивчення товарів, 

покупців, конкурентів та представляє собою раціональну логічну побудову, 

керуючись якою організація розраховує вирішити свої маркетингові задачі [3, c. 

10]. 

Маркетингова стратегія підприємства дозволяє зрозуміти, як планувати і 

реалізовувати різноманітні заходи в компанії, спрямовані на реалізацію планів і 

завдань. Варто пам'ятати: маркетингова стратегія є однією з частин загального 

стратегічного плану фірми. Маркетингова стратегія пов'язана з питаннями, 

спрямованими на те, щоб збільшити продажі і дохід підприємства. 

Маркетингова стратегія, розробити яку можуть досвідчені фахівці, дозволяє 

більше дізнатися про правильне використання наявних у підприємства ресурсів, 

навчитися динамічно збувати продукцію на тривалий термін.  

Маркетингова стратегія полягає у довгостроковому узгодженні 

можливостей підприємства з ситуацією на ринку, тобто в узгодженні 

внутрішнього і зовнішнього середовища його діяльності. Інструментами 

реалізації маркетингових заходів на цьому рівні управління виступають: 

– вдосконалення організаційної структури підприємства; 

– організація проникнення на нові товарні ринки; 

– розробка і введення на ринок нового товару; 

– згортання ділової активності і відхід з ринків, де стало неможливим 

отримання стійкого прибутку; 

– проникнення на нові ринки за допомогою створення спільних 

підприємств; 

– кооперація діяльності з агентами, що володіють досвідом успішної 

діяльності на ринках, що цікавлять [2, c. 243]. 

Маркетингова стратегія є важливим елементом загальної стратегії 

підприємства, яка визначає вибір проведеної ним маркетингової політики. 

Маркетингова стратегія реалізується за допомогою встановлення основних 

напрямків діяльності компанії на ринку по відношенню до споживачів і 

конкурентів, що регламентується характером обраної маркетингової політики. 

Ситуація на ринку часто змінюється, і підприємства повинні або 

регулярно переглядати маркетингову стратегію, або миритися зі зниженням 

продажів і можливим банкрутством. Більшість фірм реагує на наявні зміни, 

поводяться реактивно, вносячи в свою стратегію окремі незначні зміни такі, як 

програма знижок в супермаркеті або створення нової лінії продукції. Це велика 

помилка. Реактивні зміни приносять користь лише в короткостроковій 

перспективі. Якщо підприємство хоче стати лідером на своєму ринку, його 

маркетологи повинні щороку переглядати маркетингові програми і створювати 

нові маркетингові плани. Якщо його маркетингова стратегія не буде 

відповідати новій поведінці клієнтів і конкурентів, тоді воно не займе вигідної 

позиції на ринку.  

Форми маркетингових планів можуть бути різними. Важливо, щоб в плані 
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ясно визначалися клієнти, пояснювалося, чого вони хочуть, і пропонувалася 

тактика, що дозволяє підприємству виконати поставлені завдання в галузі 

продажів і маркетингу.  

Стратегія повинна забезпечувати досягнення п'яти основних цілей: 

1. Запропонувати клієнтам те, чого вони хочуть.  

2. Бути особливим, виділятися на тлі конкурентів.  

3. Ефективно поширювати маркетингові послання, щоб вони не 

залишалися непоміченими.  

4. Поширювати товар таким чином, щоб клієнти легко могли його 

придбати.  

5. Забезпечити споживачам всебічну допомогу і підтримку, щоб їм було 

легше купувати і використовувати товар.  

Маркетинговий план, який дозволяє досягти всіх п'яти цілей при 

незначних витратах, принесе підприємству дохід та успіх [1, c. 158]. 

Щоб план маркетингової стратегії був розроблений вірно, потрібно чітко 

знати деякі особливості: 

1. Завершуючи формування маркетингової стратегії, необхідно 

встановити ряд загальних напрямків, за якими підприємству слід йти далі, щоб 

зміцнити і розвинути свій бізнес. 

2. При виборі оперативних управлінських рішень начальник 

підприємства зазвичай використовує повну інформацію, необхідну в даному 

випадку. При формуванні маркетингової стратегії слід використовувати 

інформацію в меншому обсязі. 

3. Розробляючи маркетингову стратегію, не потрібно виключати 

можливість появи нової інформації і необхідності змінювати прийняті рішення. 

Початкові цілі маркетингової стратегії можуть змінюватися, коригуватися, і це 

нормальні явища, характерні для даного процесу. Розробка маркетингової 

стратегії від початку до кінця повинна носити циклічний характер.  

4. Розробка маркетингової стратегії може супроводжуватися 

труднощами, пов'язаними з переведенням в цифрові показники користі рішень, 

які були обрані. Використовувану систему за оцінкою можна коригувати. 

Підстава –  загальна кількість витрачених фінансів [4, c. 21]. Варто зазначити, 

що не існує стратегії, єдиної для всіх компаній, так само як і не існує єдиного 

універсального стратегічного управління. Кожна фірма унікальна по-своєму, 

тому і процес вироблення стратегії і аналіз альтернатив для кожного 

підприємства унікальний, так як він залежить від позиції підприємства на 

ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, 

характеристик виробленого ним товару або послуг, стану економіки, 

культурного середовища і ще багатьох чинників. 

В процесі реалізації обраної керівництвом стратегії дуже важливо 

сформулювати, а головне, правильно втілити в життя ефективну політику 

боротьби в умовах конкуренції, завоювати довіру користувачів до своєї послуги 

і стимулювати їх прагнення до багаторазових її надбань. У цьому процесі 
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велике значення мають правильно організована реклама, формування 

позитивної громадської думки, стимулювання продажу послуг. 

Слід також зауважити, що дуже важливу роль в завоюванні споживчої 

уваги, крім відносин з самим клієнтом, грають зв'язки з громадськістю. На 

масову думку вони впливають, головним чином, через два канали: 

індивідуальність послуги і спосіб поширення інформації. 

Дії фірми-виробника при формуванні позитивної громадської думки і, 

отже, появі потенційних клієнтів, зводиться до наступного ланцюжка: заявити 

про себе – залучити і утримувати увагу – викликати інтерес – зняти 

напруженість і недовіру – сформувати позитивний імідж – ініціювати бажання 

– спонукати суспільство до бажаного для фірми дії – удосконалювати імідж 

організації (підвищувати рейтинг). 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПЕЧИВА В УКРАЇНІ 

Печиво є одним із найулюбленіших ласощів українців. Та виробники, 

повністю усвідомлюючи таку ситуацію з перевагами споживачів, постійно 

удосконалюють свою продукцію розширюючи та поглиблюючи асортимент. На 

сьогоднішній день а прилавках магазинів доступне печиво різних виробників з 

різними смаками за різними ціновими категоріями.  

Налагодження невеликого виробництва печива не вимагає великих витрат 

та потужностей, а основні інгредієнти доступні в будь-якій торговій точці, що 

робить ринок більш насиченим та дає більше конкурентних можливостей для 

малих виробників. 

Події 2014 року завдали серйозного удару виробникам печива в Україні, 

оскільки 2 найбільших гравці (АВК та «Конті») знаходяться на території 
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окупованої Донецької області [1]. 

В 2014 році найбільше було вироблено печива, не покритого шоколадом 

або іншою глазур‘ю. Це пояснюється низькими цінами в середньому по 

продукту, можливістю виробляти якісні вироби за низькою собівартістю для 

виробника, а також універсальністю смаку для найбільшої кількості кінцевих 

споживачів.  

В структуру виробництва борошняних кондитерських виробів разом з 

печивом включені вафлі, вафельні пластини і печиво займають трохи менше дві 

третіх виробництва. 

 

Рисунок 1 - Структура ринку борошняних виробів в Україні в 2014 році в 

натуральному вираженні 
 

Об‘єм виробництва. Оскільки печиво не являється продуктом першої 

необхідності, показники ринку печива в Україні в 2014 та 2015 роках значно 

знизилися. В 2014 році проведено скорочення виробництва в четверо. Це було 

визнано, передусім, ринковими факторами: по-перше, скороченням реальних 

прибутків населення, по-друге, перевагою якості над кількістю. Саме так було 

призупинено виробництво печива у великих кількостях хліб заводів як наслідок 

втрат конкурентних позицій. В цілому скорочення складає близько 20%. 

В 2015 році основну роль зіграли внутрішньо економічні та політичні 

фактори: було призупинено ряд великих виробництв або підприємства не 

попадали до статистичних зведень. Так, по стану на кінець 2015 року 

виробництво скоротилось ще на 12% [2]. 
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Рисунок 2 - Динаміка виробництва печива в Україні в 2011 – 2015 рр. 

в натуральному вираженні, тис. т  

 

 
Рисунок 3 - Об’єм реалізації печива в торговій мережі по регіонам за 2015 

рік в грошовому вираженні, млн. грн. 

 
Рисунок 4 - Динаміка ємкості ринку печива України за 2011 – 2015 рр. в 

натуральному вираженні, тис.т 
В 2015 році продовжується вплив тих самих факторів на ринок. Ще 
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одним важливим фактором залишається вартість сировини. Для печива це 

цукор та борошно. Ріст цін, пов'язаний з девальвацією гривні привів до 

винудження підняття вартості продукції, що залишило виробників великого 

сегменту споживачів з низькими прибутками. 

Ріст тарифів на комунальні послуги, а також ціни на сировину призводять 

до подальшого скорочення, прогноз на 15-20%.  

Більше всього на печиво грошей витрачають жителі великих регіонів: 

Києва, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей. Пов‘язано це так 

як з великою чисельністю населення так із великими доходами в цих регіонах. 

Певний фактор визначає також структуру в середньому на душу що 

витрачається на печиво в регіонах. Найбільші вони в столиці та великих містах, 

найменші – на Західній Україні [3]. 

Окрім пониження виробництва, протягом 2014-2015 років спостерігалось 

зменшення показників внутрішньої торгівлі. Значніше зниження експорту у 

відносних  показниках дещо коливало падіння виробництва в цілому призвело 

до меншого зниження об‘єму ринку в порівнянні з об‘ємами виготовлення 

печива. Пов‘язано це головним чином зі зміною стосунків із ключовими 

торговими партнерами, серед яких основну роль відіграє Росія [4]. 

Після значного зростання в 2011 і 2012 роках, пов‘язаного як із 

стабільністю в усіх сферах життя країни, так і з окремими подіями, включаючи 

чемпіонат Європи по футболу, спостерігалося серйозне падіння. Воно було 

викликане, наступними чинниками: 

- скороченням доходів населення; 

- скорочення кількості споживачів; 

- подорожчанням основної сировини (борошно, цукор); 

- зростанням інших витрат в структурі витрат господарської діяльності 

(комунальні послуги, транспорт та інші продукти харчування без паралельного 

зростання доходів); 

- відсутністю стимулів для зростання окремих виробників. 

При появі нових операторів зусилля робляться швидше на високу якість 

при низькій кількості (домашні пекарні). 

Повернення попиту як наслідок, пропозиції на ринку печива прийде з 

відновленням економіки: зростанням доходів та зниженням витрат. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Події і тенденції, які відбуваються сьогодні у розвитку економіки України 

характеризуються глобалізацією, яка займає важливе місце в економічній сфері 

нашої держави. З кожним днем відбуваються зміни в технологіях, на 

національних і міжнародних ринках з кожним разом все більше загострюється 

конкурентна боротьба. Для підвищення конкурентоспроможності потрібно 

посилити маркетингову товарну політику. Щоб вирішити цю проблему, можна 

покращити торгову політику підприємства і розробку товарної стратегії, яка є 

гарантією успішної і прогресивної діяльності підприємства. 

В сьогоднішніх умовах розвитку національної економіки, головним для 

кожного підприємства постає питання його конкурентоздатності та те, як її 

можна покращити. Найперше потрібно покращити орієнтацію на підвищення 

якості маркетингової товарної політики. Вирішення такої проблеми потребує 

корективів вже створеного товарного комплексу на основі формування 

маркетингової товарної політики, яка б дала можливість ефективно 

використовувати маркетинговий потенціал.  

Створення товарної політики розпочинається з підготовчого етапу до її 

розробки. До підготовчого етапу входять такі дії як: визначення та 

встановлення стратегічних цілей підприємства, створення мети товарної 

політики, встановлення вимог до товарної політики підприємства [4]. 

Етап планування і розробки товарної політики є другим кроком до  

формування маркетингової товарної політики підприємства. Важливим 

елементом у цьому кроці є визначення асортиментів товару. Створення 

асортименту товарів здійснюється таким шляхом: 

 встановлюється перелік основних груп товарів, збутом яких буде 

займатися підприємство; 

 обирається певна кількість видів товарів у межах окремих груп і 

підгруп товарів; 

 сформовується певний асортиментний перелік товарів для даного 

підприємства [2]. 

Далі визначають рівень конкурентоздатності товарів з яких складається 

асортимент. 

Наступним на даному етапі є встановлення переліку видів супутніх 

послуг. Для цього необхідно дослідити прогресивність збуту та стану попиту на 

послуги, що надає підприємство своїм споживачам. 

Під-етапом формування товарної політики є вибір найбільш кращого 

варіанту товарної політики. Вибір можливого варіанту товарної політики 

складається з: кількісної оцінки товарної політики; коефіцієнта глибини 
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асортименту; коефіцієнта гармонійності асортименту; коефіцієнта оновлення 

асортименту; ступеня задоволення асортименту; визначення сильних і слабких 

сторін товарної політики та оцінки її оптимальності; рентабельністю витрат 

обігу, пов‘язаних з закупівлею і доставкою товарів; рентабельністю витрат 

обігу, пов‘язаних з продажем товарів; рентабельністю обороту із закупівлі 

товарів; рентабельністю обороту по реалізації товарів, коефіцієнта ступеня 

досягнення мінімального та бажаного обсягу прибутку; прибутку на одиницю 

товарних запасів [1]. 

Товарна стратегія передбачає певний напрям дій виробника або наявність 

у ньому вже готових обміркованих принципів поводження. У її завдання 

входить сприяння наступності рішень і заходів для формування певного 

асортименту, перебуванню оптимальних товарних сегментів і підтримка 

конкурентоспроможності продукції. Крім вище названих задач, також входить 

розробка і виконання стратегії упакування, маркування і обслуговування 

товарів. Розроблена товарна стратегія слугує для керівників підприємства  

певним покажчиком загальної спрямованості дій, які здатні скорегувати 

поточні ситуації. 

Можна виділити такі товарні стратегії, які може прийняти підприємство 

для підвищення конкурентоспроможності своєї діяльності: 

 адаптація по відношенню до рину; 

 диверсифікація; 

 стратегія інновації; 

 стратегії збереження; 

 елімінування; 

 модифікація і диференціація. 

Стратегічними альтернативами вирішення маркетингової управлінської 

проблеми для промислових підприємств України є вихід на нові ринки, 

збільшення частки на існуючих ринках, введення нових інновацій і технологій. 

На основі проведених маркетингових досліджень й розробляються стратегічні 

альтернативи вирішення маркетингової управлінської стратегії, результатом 

яких виділяють фактори впливу на прийняття рішення, тенденції ринку та 

якісні і кількісні характеристики товару [3]. 

Отже, мета процесу формування товарної стратегії полягає у виборі такої 

товарної стратегії, яка б задовольняла  споживачів і економічну ефективність 

для діяльності підприємства. Подальша доля створеного товару і успішність 

підприємства напряму залежить від успішного створення маркетингової 

товарної політики. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ 

В наш час сфера туризму є найбільш успішною і прибутковою ланкою 

економіки країни. Туризм набуває все більшого попиту. Туристичні послуги 

здатні задовольнити потреби: у відпочинку, розвагах та пізнанню нового.  

Тому, для успішної і ефективної роботи туристичного підприємства 

потрібно проводити різні види маркетингових досліджень. Досвідчений 

працівник туристичної індустрії має володіти правильною, надійною і 

своєчасною інформацією. Досягти цього, можна завдяки дослідженні ринку 

туристичної сфери та споживачів їх послуг (туристів) [1].  

Дослідження ринку туристичних послуг стосується таких елементів, як: 

1. туристський ринок; 

2. ринок конкурентів; 

3. попит споживачів і їх поведінку до і після купівлі; 

4. спостереження за певними видами туризму; 

5. співвідношення якості і ціни туристичного продукту; 

6. аналіз перспектив розвитку сфери туризму [2]. 

Вищевказані елементи визначають такі основні функції маркетингових 

досліджень у туризмі як: 

1. Пізнавальна (розуміння процесів і явищ, які відбуваються у туризмі: 

збір даних, обробка, аналіз, прогноз); 

2. Діагностична (прийняття рішень: визначення засобів, які можуть 

впливати на попит та визначення оптимального рівня цього впливу); 

3. Прогнозна (передбачення майбутнього формування процесів і явищ та 

туристичному ринку); 

4. Контрольна (перевірка отриманих результатів) [3]. 

Вивчення маркетингових досліджень дозволяє виявити проблеми фірми, 

які є перешкодою до успішного ведення бізнесу, визначити перспективні 

напрями туризму в найближчий час, а також передбачити всі коливання на 
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туристичному ринку. 

Маркетингові дослідження залежать від їх мети. Умовно дослідження 

можна поділити на: 

1. пізнавальні, які характеризуються збором інформації; 

2. описові, для проведення констатації зібраної інформації; 

3. причино-наслідкові, перевірка гіпотез, які висунули з попереднього 

етапу [2]. 

Висновок від проведених маркетингових досліджень дозволить 

туристичній фірмі адекватно оцінити свої можливості і працювати у напрямку, 

який принесе найбільший прибуток підприємству. Це дасть змогу краще 

пристосуватись до мінливого середовища туристичного бізнесу [1]. 

Основна деталь маркетингової діяльності – реклама. Рекламна компанія в 

туризмі виступає зв‘язною ланкою між туристичним продуктом і туристом. 

Вона має спонукаючий вплив, який позитивно впливає на споживачів 

туристичних послуг. Завдяки рекламі туристична компанія може розширити 

свою клієнтську базу та об‘єми продаж, освоїти нові напрями збуту 

турпродукту, забезпечити сприятливі умови в колективі та збільшити власні 

прибутки. Але для того щоб реклама була вдалою, потрібно також проводити 

дослідження або хоча б проаналізувати рекламну діяльність конкурентів, який 

її вид буде кращий для конкретно цієї фірми, як він впливатиме на споживачів. 

Взагалі, в туристичній індустрії існує три види реклами: інформативна, 

спонукаюча і нагадувальна. Тож важливо знати, коли який вид застосовувати 

аби досягти найбільших результатів. 

Будь-яка туристична фірма, в ідеалі, має мати маркетолога, який буде 

відслідковувати всі зміни і нюанси на ринку послуг. Бажання споживачів, їх 

погляди та потреби змінюються з великою швидкістю, і необхідно щодуху 

реагувати на них.  

Проведення маркетингових досліджень забезпечує інформаційну базу для 

прийняття управлінських рішень менеджерами туризму. Вони дозволяють: 

виявити значущі проблеми, які заважають ефективному веденню бізнесу; 

причини їх виникнення і можливі шляхи вирішення; визначити майбутні 

тенденції на туристичному ринку; виявити резерви та нові можливості; найти 

ефективні шляхи ведення бізнесу, а також дають можливість краще зрозуміти 

запити ринку і зменшують ймовірність ризику від змін, які постійно виникають 

на ринку. 

Очевидно, що маркетингові дослідження є важливим елементом 

функціонування туристичної фірми. За умови правильного і раціонального 

використання всіх елементів, всі засоби та сили потрачені на маркетингове 

дослідження, будуть повністю відшкодовані.  
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ НА РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

Тема маркетингу у готельному бізнесі у наш час є досить актуальною, 

оскільки світове готельне господарство стрімко розвивається, чому сприяє 

розвиток як іноземного, так і вітчизняного туризму в Європі та світі. Готельний 

бізнес є досить перспективним, тому новим готелям та готельним мережам 

необхідно вибудовувати стійкі маркетингові стратегії для того, щоб витримати 

велику конкуренцію, створити стійку клієнтську базу за рахунок реклами та 

маркетингових досліджень. 

Метою є визначення ролі маркетингу у готельному бізнесі, аналіз впливу 

реклами на завантаженість готельного номерного фонду, дослідження 

підвищення продажу готельних послуг за рахунок маркетингової діяльності 

компанії [3, c.152]. 

Щороку відомі готельєри все більше уваги приділяють рекламі, 

найкращим прикладом якої для готелю є позитивні відгуки від гостей, які 

раніше зупинялися в даному готелі чи мережі. Також власники готельних 

мереж вдаються до такого методу реклами, як «реклама одного готелю через 

надання послуг в іншому». Прикладом такого виду маркетингу є мережа 

готелів Hilton Hotels. До відомих брендів компанії відносять Doubletree, 

Homewood Suites, Hilton Garden Inn, Hampton Inn та інші. Готелі можуть 

знаходитися в різних містах чи навіть країнах, але їх поєднує спільна 

атмосфера, методи та якість обслуговування, різноманітність надання основних 

та додаткових послуг [5]. 

Зачасту гості можуть дізнатися про готель із сайту. Оформлення сайту 

готелю, його дизайн, перелік послуг, фотографії номерного фонду, конференц-

залів, ресторанів, СПА, саун, тренажерних залів та інших приміщень. Гості 

звертають увагу на різноманітність готельних послуг, оскільки це єдина 

можливість дізнатися про готель, який гість бронює іншому місті чи навіть 

країні. Також важливо для мережі готелів створити сайт, на якому будуть не 

лише показані та описані всі готелі мережі у доступній для гостей формі, але й 

описана додаткова інформація про картки на знижки, подарункові сертифікати, 

спеціальні пропозиції для різних груп гостей, умови надання знижок для 

корпоративних клієнтів та інша важлива інформація, яка має бути лаконічно 

описана, але той же час показувати всі позитивні сторони готелю. Сайт мережі 

готелів Hilton Hotels є досить розгалуженим, на ньому можна побачити 



92 

 

інформацію практично про всі готелі мережі, які знаходяться в різних містах та 

країнах світу [2, c.328]. 

Відділ маркетингу в готелі займається розробкою рекламних брошур, 

журналів та інших рекламних матеріалів, які можна побачити у відкритому 

доступі як на рецепції готелю, та і в номерах. Такі матеріали також сприяють 

підвищенню продажу основних та додаткових послуг в готелі. 

Щодня відділ маркетингу чи відділ продаж займається пошуком клієнтів: 

розсилає рекламні матеріали на різні компанії, моніторить туристичні компанії 

та заключає з ними договори про співпрацю, а також проводить опитування 

серед гостей, які вже виїхали з готелю для того, щоб визначити свої позитивні 

та негативні сторони, покращити діяльність готелю. Маркетологи розміщують 

посилання на сайт готелю на різних форумах. Часто створюються сторінки в 

соціальних мережах для готелів, до яких мають доступ безліч реальних та 

потенційних клієнтів. Усі ці заходи в кінцевому результаті неабияк впливають 

на завантаженість номерного фонду готелю [1, c.496]. 

Важливим для готелю є не тільки залучення нових клієнтів, але й 

формування стійкої клієнтської бази, що дає великий прибуток для готелю за 

рахунок високої завантаженості номерного фонду протягом всього року [4]. Все 

це досягається за рахунок діяльності маркетологів, які приділяють увагу всім 

коментарям гостей, які зупинялися у готелях раніше, досліджують кожну 

проблемну сторону готелю та роблять акцент на тому, що подобається 

споживачам найбільше [6]. 

Отже ми дослідили роль маркетингу в готельному бізнесі, визначили, 

яким чином маркетинг впливає на завантаженість номерного фонду готелю, а 

також з`ясували, яке місце належить маркетингу в підвищенні продажу 

основних та додаткових послуг готелю. 

Таким чином, маркетинг відіграє важливу роль у розвитку готельного 

бізнесу, а також кожного окремого готелю. 
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РОЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ В СИСТЕМІ  

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

З огляду на нові умови та зобов'язання України щодо членства в СОТ 

актуальним питанням сьогодення залишається вдосконалення національних 

механізмів захисту ринку. 

Відповідно до досвіду розвинених країн, одним із важелів підтримки 

позицій національного виробника в умовах відкритого ринку є ефективна 

система технічного регулювання. Така практика властива для всього 

цивілізованого співтовариства. Зокрема, у рамках ЄС лише питання безпеки та 

якості харчових продуктів у ланцюгу «від поля до столу» регулюється близько 

160 європейськими директивами. Україна прагне до вступу в ЄС, тому вона 

повинна виконувати директиви які є обов'язковою для кожної держави-члена, 

якій її адресовано, щодо результатів, що їх треба досягти, однак залишає 

національній владі цілковиту свободу вибирати форму та засоби досягнення 

цих результатів [1]. 

Проте, необізнаність та невміння з боку вітчизняних виробників та 

споживачів використовувати технічне регулювання як дієвий інструмент під 

час виробництва, оцінювання та вибору продукції, призводить до гальмування 

процесу просування новітніх технологій, появи на вітчизняному ринку 

небезпечної продукції,  відсутності або обмеженості інформування виробників 

щодо технічних регламентів, стандартів та процедур оцінювання відповідності, 

які вводяться торговими партнерами.  

Це все перешкоджає вчасному реагуванню на жорсткі вимоги, які 

встановлюють країни-імпортери, та низька конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції. 

Варто дати визначення базовим поняттям які розглядаються в даній 

роботі: 

1. Оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, 

які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були 

виконані. Оцінка відповідності органу здійснюється шляхом акредитації 

органів з оцінки відповідності [2]. 

2. Технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері 
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визначення та виконання обов‘язкових вимог до характеристик продукції або 

пов‘язаних з ними процесів та методів виробництва, а також перевірки їх 

додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду 

і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду 

(контролю) [2]. 

Закон України «Про технічне регулювання і оцінку відповідності» 

поєднує в собі декілька нормативних актів та встановлює єдині принципи 

розробки, прийняття та застосування технічних регламентів та оцінки 

відповідності продукції, здійснення оцінки відповідності. Закон України «Про 

технічне регулювання і оцінку відповідності» поширюється на всі види 

продукції за винятком продукції, яка вводиться в обіг, надається на ринку або 

вводиться в експлуатацію в Україні виробів мистецтва та унікальних виробів 

народного художнього промислу; предметів колекціонування та антикваріату.  

І не поширюється на: санітарні та фітосанітарні заходи; оцінку 

відповідності якості зерна та продуктів його переробки, насіння та садивного 

матеріалу згідно з Законами України «Про зерно та ринок зерна в Україні», 

«Про насіння і садивний матеріал»; оцінку відповідності колісних 

транспортних засобів та їх частин; оцінку відповідності сільськогосподарських 

та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, 

систем, складових частин та окремих технічних вузлів; заходи щодо державної 

експертизи у сферах криптографічного та технічного захисту інформації; 

обов‘язкову оцінку відповідності послуг [2]. 

Згідно, Закону України «Про технічне регулювання і оцінку 

відповідності» ст. 25: 

1. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів здійснюється у 

випадках і шляхом застосування процедур оцінки відповідності, які визначені в 

таких технічних регламентах. 

2. Процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів 

застосовуються виробниками, а у випадках, в яких згідно з відповідними 

технічними регламентами обов‘язки виробників покладаються на імпортерів 

або розповсюджувачів, - імпортерами або розповсюджувачами. 

Виробники та інші особи, зазначені в цій частині, застосовують 

процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів самостійно, а у 

випадках, визначених у технічних регламентах чи передбачених ними 

процедурах оцінки відповідності, - із залученням відповідних органів з оцінки 

відповідності. 

В результаті оцінки відповідності, органи з оцінки відповідності видають 

документ, що затверджує відповідність продукції технічній документації. 

В умовах світової економіки технічне регулювання є основною 

складовою національної політики у сфері якості, яка зорієнтована на потреби 

людини. Саме стан системи технічного регулювання свідчить про 

технологічний прогрес будь-якої країни, конкурентоспроможність її продукції 

та технічну спроможність її виробників та оцінювачів відповідності. 
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Складниками української «інфраструктури забезпечення якості» є: 

стандартизація, метрологія, оцінка відповідності, акредитація, нагляд та захист 

прав споживачів. 

Застосування систем перевірки та сертифікації харчових продуктів для 

забезпечення захисту споживачів при імпорті та експорті рекомендовано, 

зокрема, нормативним документом Комісії «Кодекс Аліментаріус». Комісія 

Кодекс Аліментаріус (Codex Alimentarius Commission) була створена в 1962 році 

Продовольчою та Сільськогосподарською Організацією ООН і Всесвітньою 

Організацією Охорони здоров'я як їхній допоміжний орган для впровадження 

спільної програми стандартів на продукти харчування. Кодекс Аліментаріус – 

збірник міжнародно-схвалених і поданих в однаковому вигляді стандартів на 

харчові продукти, розроблених під їхнім керівництвом, спрямованих на захист 

здоров'я споживачів і гарантування чесної практики в торгівлі ними. 

Підготовлений та виданий Комісією Кодекс Аліментаріус [3]. 

Отже, оцінка відповідності може здійснюватись або обов'язково, або 

добровільно. В той час як обов'язкова зазвичай обмежується безпекою певних 

видів продукції, добровільна сертифікація покликана покращити репутацію 

виробника та здійснити незалежну перевірку якості його продукції, а також 

допомогти споживачам зробити поінформований вибір. 

Слід зазначити, що Угодою про технічні бар'єри в торгівлі, яка набула 

чинності за результатами Уругвайського раунду багатосторонніх торгових 

переговорів у 1994 р. визнається, що жодній країні не повинно бути заборонено 

вжиття заходів, необхідних для захисту її важливих інтересів безпечності. Цим 

правом активно користуються, наприклад, країни-члени Європейського Союзу, 

де діють органи сертифікації харчових продуктів. 

 

Список використаних джерел: 

1. Договір про заснування Європейської Спільноти [Електронний 

ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_017/page. 

2. Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності 

[Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19. 

3. Codex Alimentarius [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/ru/. 

 

 

  



96 

 

Барановська Олена 

Науковий керівник – ст. викладач Хотинь Л.В. 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

СОРТИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЯКІСТЬ КАРТОПЛІ 

Картопля – одна з основних овочевих рослин, що вирощується у 

фермерських господарствах і на присадибних ділянках. У сучасному світовому 

сільськогосподарському виробництві продуктів харчування картопля займає 

одне з перших місць. 

У бульбах картоплі містяться вуглеводи, жири, білки, пектинові 

речовини, органічні кислоти, аміловий спирт, клітковина, вітаміни і мінеральні 

солі. За своєю роллю в харчуванні вона є крохмалистим продуктом, необхідним 

доповненням до плодів бобових рослин і інших овочів. У шкірочці картоплі й у 

міліметровому шарі під нею містяться найцінніші мікроелементи, вітаміни, а 

головне, ферменти, що допомагають переварювати крохмаль. 

Ботанічні сорти картоплі різняться за формою бульб, забарвленням 

шкірочки і м‘якоті, розміром. Більше ціняться вітчизняні сорти продовольчої 

картоплі, які мають бульби круглясті і круглясто-овальні, середнього розміру з 

неглибокими вічками і білою м‘якоттю. В кожній країні склались традиційні 

вимоги до картоплі і особливо до забарвлення м‘якоті. Населенню Німеччини, 

Австрії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Нідерландів, Чехії, деяких регіонів Польщі 

більше до смаку картопля з жовтою м‘якоттю; Великобританії – з білою 

м‘якоттю. 

Міжнародне Європейське товариство вивчення картоплі прийняло 

методику оцінки її якості після варіння з виділенням чотирьох типів 

продовольчої картоплі: тип А – для вінегретів, В – для смаження і переробки, 

тип С – для приготування більшості страв, Д – для пюре з дуже борошнистою 

м‘якоттю. Вітчизняні сорти картоплі близькі до типу С. 

Всі сорти картоплі поділяють на: столового, технічного, універсального 

призначення, для переробки на продукти харчування (сухе картопляне пюре, 

чіпси тощо), кормові [5, с. 88]. 

Картопля столових сортів має столовий смак, гладку і блискучу тонку 

шкурку, неглибоко сидячі бруньки, округлу форму, білий м‘якуш, який при 

очищенні і подрібненні довго не темніє. Ці сорти картоплі містять 12-18% 

крохмалю, добре розварюються. Універсальні сорти картоплі мають високу 

крохмальність та дуже розварюються, внаслідок цього їх використовують для 

приготування пюре або для смаження. До універсальних сортів відносять 

Бірюзу, Зубрьонку, Житомирянку. 

За часом дозрівання сорти картоплі ділять на ранні (термін дозрівання 75-

90 днів), середні (до 120 днів) і пізні (понад 120 днів). 

До столових ранніх сортів відносять Ранню троянду, Епікур, Епроп, 

Іскру, Еллу, Мажестик, Столовий 19, Вогник, Зорьку, до пізніх – Лорх, 

Берліхинген, Темп [2, с. 163]. 
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Картоплю, яку заготовляють і реалізують в роздрібній торгівельній 

мережі, залежно від строків заготівлі, відвантажування і реалізації поділяють на 

ранню (картопля урожаю поточного року, яку заготовляють, відвантажують і 

реалізують до 1 вересня) та пізню (заготовляють, відвантажують і реалізують 

після 1 вересня). 

Ранню картоплю, яку заготовляють і відвантажують, не поділяють на 

товарні сорти, а картоплю, що реалізують у роздрібній торгівельній мережі, 

поділять на відбірну і звичайну. 

Пізню картоплю, яку реалізують в роздрібній торгівельній мережі, 

поділяють на три сорти: відбірну високоцінних сортів, відбірну і звичайну. 

Перелік високоцінних сортів затверджує Кабінет Міністрів України за 

поданням Міністерства сільського господарства та продовольства і 

Укоопспілкою. 

Картоплю пізню, яку заготовляють, поділяють на два сорти: картоплю 

пізню і картоплю пізню високоцінних сортів. Картопля пізня відбірна 

високоцінних сортів повинна мати сортову чистоту 90%. Відбірна пізня 

картопля високоцінних сортів і відбірна картопля, яку реалізують через 

роздрібну торгівельну мережу, повинна бути митою або очищеною від землі 

сухим способом і фасованою. 

Товарний сорт картоплі визначають за такими показниками: зовнішній 

вигляд, розмір бульб у найбільшому поперечному діаметрі, вміст бульб з 

наростами, що зрослися, позеленілих, в‘ялих, з легкою зморшкуватістю, з 

пошкодженнями механічними та сільськогосподарськими шкідниками 

(дротяником), хворобами (іржавою плямистістю, паршею), наявністю землі, що 

налипла на бульбі [1, с. 269]. 

Картоплю, як і плодоовочеву продукцію зберігають навалом або у тарі 

(контейнери, ящики, піддони). Навалом зберігають картоплю у сховищах 

різного типу (наземних, напівзаглиблених, заглиблених) у буртах, траншеях або 

підвалах, обладнаних засіками. При зберіганні у засіках верхній шар бульб 

часто відпотіває і починається псування. Щоб захистити бульби від 

зволоження, іноді на них укладають шар буряка або обпилюють крейдою. 

Найрадикальніший спосіб запобігти запотіванню картоплі – зберігання її у 

дрібних ящиках, складених штабелями, що продуваються. При сортуванні, 

картоплю калібрують на калібрувальних (наприклад, вібраційних) машинах. 

Стаціонарні сховища (спеціалізовані та універсальні) можуть вміщувати 

від 50 т до 20 тисяч т продукції. Як і тимчасові, вони бувають надземними (в 

теплій зоні), напівзаглибленими (у середній зоні) та заглибленими (в північній 

зоні). Головні вимоги до сховищ: належна тепло- й гідроізоляція, розрахована 

для певних господарських потреб місткість, наявність приміщень для 

сортування продукції, вентиляції. 

За належної організації зберігання стандартної продукції втрати її 

незначні. Добре зберігається картопля у буртах з перешаруванням вологим 
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піском, а також у складах з регульованими температурно-вологісним та газовим 

режимами [4]. 

Картопля під час вирощування та зберігання має хвороби, які можна 

поділити на грибні, вірусні, бактеріальні, фізіологічні та механічні. До грибних 

хвороб можна віднести рак картоплі, фітофтороз, парша та гнилизна. 

Рак картоплі - це дуже небезпечне захворювання. Гриб уражає бульби, 

рідше – стебла. На уражених бульбах утворяться великі (спочатку білі, що 

потім буріють і загнивають) нарости. Збудник хвороби довгий час зберігається 

в ґрунті.  

Гумова гнилизна - грибкове захворювання, що одержало широке 

поширення в останні роки на приватних земельних ділянках. Хвороба на 

бульбах виявляється наприкінці вегетації й у період збереження картоплі при 

сприятливих для гриба умовах – підвищеної вологості і високій температурі. 

Найчастіше зустрічається на важких слабоаерірованих ґрунтах з надлишковою 

вологістю. Гумова гнилизна дуже небезпечна. Вона впливає не тільки на 

збереження зібраного врожаю, але і на формування і врожайність рослин [3]. 

Таким чином, в колективних і сільських господарствах, на городах і 

дачних ділянках вирощують більш 80 сортів і місцевих форм картоплі. Усі вони 

відрізняються за морфологічними ознаками, біологічними особливостями і 

господарськими показниками. При виборі сорту насамперед звертають увагу на 

його господарсько-корисні ознаки: терміни дозрівання, врожайність, смакові 

якості, вміст живильних речовин, колір м‘якоті, лежоздатність, форму і розмір 

бульб, стійкість до хвороб і шкідників, а також механічних ушкоджень при 

збиранні, стійкість до несприятливих факторів. Якість картоплі 

регламентується державними стандартами. 
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БІОРОЗКЛАДНІ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ СУЧАСНІ ВИДИ 

На ринку найбільш розповсюдженими біорозкладними полімерами є 

полілактиди, полігідроксіалканоати та полімери виготовлені на основі 

крохмалю. Серед менш розповсюджених застосовуються лігнін, ацетильована 

целюлоза, полівініловий спирт, полікапролактам та інші. Ідея створення 

синтетичних полімерів полягала в тому, щоб створити матеріали, що 

відрізняються винятково високою стійкістю до дії чинників навколишнього 

середовища. Зараз формується новий підхід до розробки полімерних матеріалів, 

діометрально протилежний традиційному. 

Найчастіше на виробництві природних полімерів за основу 

використовують сировину з рослин та продуктів життєдіяльності 

мікроорганізмів. Завдяки дії мікроорганізмів води і ґрунту ці полімери 

розкладаються на вуглекислий газ та воду. Вагоме місце серед полімерів цього 

класу займає полілактид (PLA) або полілактована кислота. Щоб її отримати 

використовують полімеризацію молочної кислоти, яку виробляють шляхом 

мікробної ферментації цукрової сировини. Основним її виробником є компанія 

Natyre – Works (США). 

Полілактид (полімолочна кислота, polylactic acid - PLA)- прозорий 

жорсткий термопластик, з температурою плавлення 170- 180 °C. Вироби з PLA 

характеризується високою жорсткістю, прозорістю і блиском , нагадують в 

цьому відношенні полістирол. Полілактидні вироби є водостійкими, мають 

здібність зберігати форму після стиснення, вирізняється добрими естетичними 

якостями, не пропускає ароматичних сполук, а також ефективно 

біорозкладається у компості до вуглекислого газу, води і метану. Основна його 

властивість це подібність з гідратом целюлози або поліетилентерефталатом 

(РЕТ).Упаковка, що виготовлена із PLA – полімеру повноцінно розкладається 

протягом 45 днів за умови  компостування, а в морській воді протягом одного 

місяця. 

Другим полімером природного походження, що має здатність 

асимілювати мікроорганізми води і ґрунту, є полігідроксиаканоати. 

Полігідроксиаканоати (PHA) – лінійні поліестери, що виробляються в природі 

бактеріями у процесі анаеробного дихання з цукрів або ліпідів. Головною 

відмінністю в цих полімерах є те , що утворюються вони виключно всередині 

мікроорганізмів. Наприклад, сировиною для виробництва в США є 

кукурудзяний екстракт, а в Європі – цукровий буряк. Вони можуть бути або 

термопластичними, або еластомерними матеріалами, з температурою плавлення 

від 40 до 180 °C.  

Найрозповсюдженіші РНА- полі (3-гідроксибутират) (РНА або ПГА) та 

його співполімер 3-гідроксивалеріат (PHBV), відомий як Biopool. Цей полімер 
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відіграє роль внутріклітинного енергетичного резерву і синтезується деякими 

видами мікроорганізмів. 

Найзагальніший вид РНА – РНВ (полі-бета-гідроксібутірат). РНВ має 

властивості подібні до поліпропілену (РР), проте він більш крихкий і ламкий. 

Плівка PHBV – напівпрозора, а вироби з цього полімеру, виготовлені методом 

миття, - глянцеві. Biopool можна застосовувати в якості гнучкої упаковки для 

харчових продуктів, посуду для харчового сервісу із ламінованим папером, а 

також переробляється у пляшки харчового призначення. Період розкладання в 

активному середовищі триває протягом 4-6 тижнів.  

Biopool повноцінно задовольняє всі вимоги, які потребують від упаковок 

одно- або дворазового використання; легко розкладаються під дією біологічних 

чинників в анаеробних умовах. 

Поміж компаній що займаються виробництво полімерів на основі РНА 

найбільш відомими є Kaneka, Metabolix, Mitsubishi inc., Bioter i Mirel. 

PHA має цілий ряд корисних властивостей: тромборезистентність, 

біосумісність, добрі механічні властивості, схожі до жерсті, особливо стосовно 

міцності під час розтягування. Властивість РНА до біорозкладання завдяки якій 

його широко застосовують у чистому і у вигляді сумішей та співполімерів на 

його основі. Тому вироби що виготовлені з РНА є екологічними і не 

потребують спеціальної утилізації після застосовування.  

Матеріал Biocell створений на основі ацетату целюлози, в склад якої 

вводять різні добавки і пластифікатори, завдяки яким матеріали добре 

розкладаються під впливом факторів довкілля. Своїми фізико-хімічними 

властивостями він схожий на ПЕНТ, але  має більш високі міцності 

характеристиками і прозорість. Якщо упаковку із цього матеріалу занурити у 

воду то вона набухає, і після 6 місяців до 40% її матеріалу розкладається, тим 

самим перетворюючись у вуглекислий газ і воду. Але повноцінне розкладання 

матеріалу проходить протягом 18 місяців завдяки дії ґрунтової мікрофлори. 

Багато великих підприємств у галузі виготовлення полімерної продукції 

висунули свої версії біорозкладальних матеріалів. Німецька компанія Bayer 

представила новий біорозкладний поліефірамід. Він має напівкристалічну 

будову і виробляється литтям під тиском або екструдується на традиційному 

обладнанні. Для його виробництва використовують бутандіол, гексамітелен 

діамін і адипінова кислота. Біорозкладання упаковки проходить протягом 60-ти 

днів при контакті з бактеріями і грибками. Готовий матеріал в основному 

використовується для виготовлення одноразового посуду, упаковки харчових 

продуктів, мішків для сміття. Швейцарська компанія DuPont проголосила 

торгове виробництво Biomax – гідробіорозкладного поліефіру. Маючи ознаки 

простого поліетилентелерефталату, він порівняно від свого «нафтового» 

аналога лише дещо дорожчий у виробництві. Його точка плавлення- 200 °С, 

відносне подовження коливається від 50 до 500%, характеристики міцності 

можуть регулюватися.  Американська компанія Easten Chemiical розпочала 

виготовлення складного поліефіру Eastar Bio COPE. Кінцевий ринок 
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використання – харчова упаковка, мішки та пакети для сільськогосподарського 

і садівничого використання. Матеріал має добру прозорість, напівкристалічну 

основу, а його бар‘єрні характеристики щодо кисню вищі, ніж у поліетиленової 

плівки . При компостуванні розкладається на діоксид вуглецю, біомасу та воду, 

з такою ж швидкістю як і звичайна газета. З погляду біорозкладання цікава 

полігліколева кислота, яка виробляється в промислових масштабах з 

використанням СО2, Н2О і СН2О або етеленгіколя і переробляється у плівки. 

Таким чином відмінність біополімерів від інших пластиків являється 

можливість розкладання на мікроорганізми шляхом фізичного, хімічного або 

біологічного впливу. Якраз дана властивість нових матеріалів дозволяє 

вирішувати проблему утилізації упаковок і тари. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА НАПРЯМИ 

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ СОКІВ 

Соки є важливим продуктом харчування, так як поряд з свіжими 

фруктами і овочами забезпечують людський організм комплексом всіх 

фізіологічно активних речовин   вітамінів, макро- і мікроелементів, поліфенолів 

та багатьох інших, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. У 

сучасній дієтології соки сирих овочів і фруктів є необхідним додатковим 

компонентом у харчуванні при багатьох захворюваннях. Соки сирих овочів, 

ягід і фруктів здавна використовувались як лікувальний засіб. Вони 

рекомендуються при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, коли 

забороняються всі продукти, багаті на рослинні харчові волокна, в тому числі 

сирі овочі й фрукти. В той же час, саме в таких випадках для підвищення 

опірності організму необхідно забезпечити достатнє введення мінеральних 

солей і вітамінів, що легко здійснюються шляхом використання у раціон свіжих 

чи консервованих соків овочів, фруктів і ягід. 

Одним з найважливіших питань індустрії виробництва соків є постійне 

поліпшення якості сировини за рахунок додавання природних, екологічно 

чистих з високим вмістом біологічно активних речовин компонентів та 



102 

 

удосконалення технології їх виробництва. 

Вченими розроблено спосіб виробництва купажованих соків для 

функціонального харчування на основі червоного буряка з використанням 

ферментного препарату пектолітичної дії, що забезпечує максимальне 

збереження барвних речовин, високі органолептичні властивості і біологічну 

цінність кінцевого продукту. Встановлено, що розроблені купажовані соки 

мають більш збалансований мікронутрієнтний склад, характеризуються Р-

вітамінною активністю, високими органолептичними характеристиками і 

можуть бути використані для загального і профілактичного харчування. 

Встановлено, що ферментна обробка дозволяє збільшити вихід соку на 14-17% і 

отримати високоякісний продукт. На основі цього розроблені технології і 

рецептури нових видів купажованих соків без м`якості і з м`якістю (нектарів) із 

столового буряка: буряково-вишневого, буряково-сливового, буряково-

обліпихового, буряково-шефердієвого. 

Науковцями досліджено вплив різних способів попередньої обробки на 

вилучення соку із ягід журавлини. Встановлено, що застосування попередньої 

обробки комплексом ферментних препаратів, які одночасно характеризуються 

пектилітичною та целюлітичною активністю, підвищує вихід соку і поліпшує 

його біологічну цінність. 

Запропонована комплексна технологія переробки плодово-ягідної 

сировини на прикладі ягід журавлини і чорноплідної горобини, що дозволяє 

інтенсифікувати процес: підвищити вихід екстратних речовин за рахунок 

використання гідроліз-екстракції рослинної і плодово-ягідної сировини у 

водневому розчині харчових органічних кислот в ультразвуковій установці 

роторно-пульсаційного типу в режимі кавітації при температурі не вище 50ºС; 

утилізувати мезгу плодово-ягідної сировини, яка в лікеро-горілчаній галузі 

викидається; скоротити час отримання спиртових соків і морсів. 

Запатентовано спосіб виробництва освітленого і неосвітленого 

концентрованого соку топінамбура з використанням ферменту, що має 

целюлазну і геміцелюлазну активність, а також купажованого соку з 

білокачанної капусти, столового буряка і моркви методами стерилізації і 

субмікронного сушіння. 

Впроваджено у виробництво технологію соку чорноплідної горобини, у 

якій при ферментації мезги рекомендують застосовувати комплексні ферментні 

препарати. Найкращі результати отримано з ферментним препаратом АП 

Субтиліном, який характеризується суттєво пектолітичною, ксиланазною, 

амілолітичною і протелітичною активністю та має дозвіл на використання МОЗ 

України. Його застосування дозволяє збільшити вихід соку на 10,3 % при 

оптимальній дозі 0,0035 % до маси плодів, оптимальній температурі процесу   

30-40ºС і тривалості 1 год. 

Запропоновано інноваційний процес отримання плодового соку з 

використанням мікрохвильового нагрівання. При цьому досліджена можливість 

отримання соку із слив, абрикосів і винограду з використанням МX-
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випромінювання і гравітації. 

Досліджено вибір оптимального способу вилучення соку із плодів 

шипшини. В результаті проведених досліджень встановлено, що найбільший 

вихід соку із плодів шипшини отриманий при екстрагуванні   60,7%, але в 

цьому варіанті самий низький вміст сухих речовин і низька кислотність. 

Найменший вихід соку при дробленні плодів і нагріванні мезги 20%. При 

заморожуванні також отриманий непоганий результат   вихід 32%, вміст сухих 

речовин   20%, але тут сама висока кислотність 1,07%. Таким чином, за 

результатами експерименту найбільший вихід соку спостерігається при 

технологічній обробці методом екстрагування, найменший при нагріванні цілих 

плодів з наступним віджиманням соку. 

Запатентовано спосіб виробництва нектару, купажованого з цукром, що 

передбачає купажування лаймавого соку, пюре з цукровим сиропом, 

підігрівання , фасування, герметизацію і стерилізацію, що відрізняється тим, що 

для приготування пюре використовують бенінказу і корінь кульбаби або пюре з 

якону або пюре із топінамбура. 

Таким чином, з метою поліпшення споживчих властивостей соків 

важливо гармонійно поєднувати удосконалення їх технології виробництва з 

урахуванням властивостей використаної сировини для прогнозування високої 

біологічної цінності і забезпечення максимального виходу напоїв. 
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ТОВАРОЗНАВСТВО МЕДИЧНЕ І ФАРМАЦЕВТИЧНЕ: МИНУЛЕ 

ТЕПЕРІШНЄ ТА МАЙБУТНЄ 

 

Із розвитком товарного виробництва і торгівлі виникла така наука як 

товарознавство. В Падуанському університеті у 1549 р. була заснована перша 

кафедра товарознавства. У ній займалися вивченням фармацевтичних 

матеріалів  а також дослідженням рослин і тварин. 

Як учбова дисципліна товарознавство зародилося у середині XVI ст. 

Перший каталог хірургічних інструментів був складений у 1738 році. Перші 
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наукові роботи з товарознавства  мали описуючий характер, описувались 

властивості і види товарів. 

До XVII ст. у Європі наука про ліки викладалася в основному на базі 

творів Діоскорида (I ст. н. е.) «Materia medica» ("Лікарське веществословіє"). 

Узагальнена фармацевтична дисципліна фармацевтичне товарознавство і 

формакологія починають віддалятися від загальної основи знань в це й же 

період. Усі питання, які пов‘язані з виготовленням ліків і описом їх 

властивостей, а також  особливостями зберігання розглядало саме 

фармацевтичне товарознавство. 

Початком викладання медичного і фармацевтичного товарознавства 

можна назвати 1764-1765 рр., саме в цей період в Московському державному 

університеті відкрили кафедру «Лікарознавство». Відбулося виділення 

дисциплін: фармакології, формакогнозії, матеріалознавства і технології. Велика 

увага приділяється товарознавчим характеристикам. 

Медична колегія у 1765 р. видає Військову (польову, табірну) 

фармакопею – Pharmacopea castrensis, яка виходить на латинській мові, вона 

складалась з каталогу полкових аптек, що включав 191 найменування 

лікарських засобів, опис ряду медичних інструментів, а також 50 прописів 

складних лікарських форм. У 1783 р. виходить друком морська фармакопея – 

"Pharmacopea navalis" латинською та російською мовами. Медична колегія 

випустила на латинській мові у 1785 р. громадянську Загальнодержавну 

фармакопею, відому під назвою ―Pharmacopea Rossica‖,в ній були описані 

тільки вітчизняні лікарські засоби з рослинної сировини і коротко методи їх 

отримання. У 1789 р. видається Аптекарський статут, в ньому передбачається 

ведення реєстру дозволених до застосування ліків. 

Основоположником сучасного товарознавства вважається професор 

Казанського і Московського університетів М. Я. Кітарри (1825-1880 рр.). Він 

уперше розробив основні принципи класифікації, а також сформулював  

концепцію товарознавства, все це він опублікував у своїй праці ―Публічний 

курс товарознавства‖. Як наукова дисципліна медичне товарознавство 

сформувалося в період Великої Вітчизняної війни, в ті часи особливо гостро від 

військових фармацевтів були потрібні знання з медичних товарів, таких як 

хірургічні інструменти, перев‘язувальні матеріали, медична техніка. Це було 

необхідно, адже стояла гостра проблема пов‘язана з організацією постачання 

військових лікувальних закладів медичним майном. Як самостійна навчальна 

дисципліна медичне товарознавство сформувалося на кафедрі військово-

медичного постачання, яка була створена при Військово-медичній академії 

СРСР в 1943 р., де А. Л. Хренов у 1945 р. вперше прочитав курс медичного 

товарознавства. 

Кабатов Ю.Ф. і Крендаль П.Є. внесли великий внесок у розвитку 

медичного та фармацевтичного товарознавства як навчальної дисципліни. 

Підручник який вони написали для фармацевтичних інститутів і 

фармацевтичних факультетів медичних інститутів ―Медичне товарознавство‖ 
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витримав три видання (1964, 1974, 1984 р. р.). 

Періодом формування сучасного фармацевтичного товарознавства 

вважається 1987-1989 р. р., під час якого складена навчальна програма курсу. У 

1991 р. у Харківському фармацевтичному інституті створена кафедра 

фармацевтичного та медичного товарознавства, яка називається кафедрою 

товарознавства з 2004 р. На цій кафедрі читали чотири дисципліни: основи 

матеріалознавства, тара та пакування; фармацевтичне та медичне 

товарознавство; медичне та фармацевтичне товарознавство ; фармацевтичне та 

парфумерно-косметичне товарознавство. 

Українське товариство товарознавців і технологів (УТТТ)–це 

всеукраїнська громадська організація. Метою діяльності УТТТ є: захист прав 

споживачів, організація та активізація зусиль товарознавців і технологів 

України у справі підвищення якості та розширення асортименту товарів 

широкого вжитку, розповсюдження і пропагування сучасних знань з 

товарознавчої науки і практики, рівня обслуговування населення. 
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ПОЛІМЕРНА ВТОРИННА СИРОВИНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВЛАСТИВОСТІ 

ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС 

Процес утилізації полімерних відходів багатостадійний, вимагає 

розроблення спеціального обладнання із врахуванням специфіки перебігу 

процесу, методів модифікації з метою підвищення якості, визначення санітарно-

гігієнічних критеріїв застосування виробів із вторинної полімерної сировини та 

розробку номенклатури таких виробів. 

Використання полімерної вторинної сировини у складі композиції для 

виробництва побутових виробів значною мірою здешевлює їх виготовлення та 

дозволяє частково вирішити екологічні проблеми утилізації відходів. 

Проведення робіт у цьому напрямку вимагає детального аналізу переваг та 

недоліків використання відходів полімерних матеріалів. 

Продукція із використанням полімерних відходів за показниками фізико-
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механічних властивостей гірша, порівняно з вихідними полімерами. Для деяких 

видів продукції використання вторинної сировини взагалі заборонено діючими 

санітарними або сертифікаційними нормами. 

Особливості вимог до якості продукції виробничо-технічного 

призначення і предметів споживання відображають у галузевій нормативно-

технічній документації, що регламентує вибір номенклатури показників якості, 

методики їх розрахунку і сферу застосування. 

Формування якості виробів із полімерних матеріалів відбувається на всіх 

стадіях їх життєвого циклу, що включає: дослідження й обґрунтування розробки, 

розробку, виробництво, експлуатацію та їх утилізацію. Планування якості 

полімерних виробів з вторинної сировини є першим фактором маркетингових 

досліджень, що визначає якість майбутньої продукції (проводиться вивчення 

ринку, вирішується загальний задум товару, формується його образ і 

встановлюються загальні характеристики та відповідність санітарно-гігієнічним 

критеріям). На цій стадії проводиться комплекс заходів та досліджень на 

відповідність санітарним нормам, спрямованих на запобігання можливій 

шкідливості оточуючому середовищу, а також випробування і вимірювання 

фізико-механічних параметрів продукції з модифікованої вторинної сировини. 

Виготовляється експериментальний зразок об'єкта в натуральну величину з 

реальними функціональними характеристиками та аналізується якість цього 

зразка, що дає можливість оцінити конструктивні рішення та якість вибраних 

матеріалів. Плануються всі процеси виготовлення та засоби контролю, які мають 

давати впевненість у тому, що технологічний процес і стан усіх елементів 

виробництва (устаткування, оснащення, інструменти і т.д.) забезпечать 

виготовлення полімерних виробів відповідно до вимог технічної документації. 

Варто відзначити, що особливе значення для виготовлення якісної 

продукції має якість вибраних вихідних матеріалів - полімерів. Основні 

властивості виробам із полімерів надають їм вихідні матеріали. Наприклад, 

хімічна природа мономерів зумовлює спосіб отримання, хімічну активність, і як 

результат - споживні властивості виробів. Хімічна природа мономеру 

характеризується наявністю різних елементів, подвійних або потрійних зв'язків, 

функціональних груп: -СООН, -SO3HOH,-NH2 та ін. [1]. 

Проводиться аналіз змін у міжмолекулярній взаємодії внаслідок фізичної 

та/або хімічної обробки, коли зменшується рухливість макромолекул з-за чого 

полімер набуває підвищеної міцності, жорсткості, теплостійкості, хімічної 

стійкості, втрачає гнучкість та еластичність. 

Враховується, що молекули полімеру можуть бути неполярними і між 

ними виникають порівняно незначні по величині зчеплення, з-за чого вони 

проявляють підвищену еластичність, пластичність, морозостійкість, мають 

низьку температуру плавлення. Хімічна природа мономеру визначає і його 

стійкість - якщо молекула полімеру не має залишків функціональних груп, то в 

такого матеріалу підвищується водостійкість і кислотостійкість. На властивості 

полімерів і продукції, виготовленої із них, істотний вплив виявляють операції 
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додаткової обробки, які обов'язково проводяться при використанні вторинної 

полімерної сировини, а саме: очищення, орієнтація, затвердіння і термообробка. 

Матрицею для сучасних полімерних композиційних матеріалів слугують 

зв'язувальні речовини - смоли на основі природних і синтетичних полімерів. 

Модифікацію властивостей полімерів проводять, підбираючи певні 

композиційні склади і додаючи наступні інгредієнти: наповнювачі, 

пластифікатори, барвники, стабілізатори. Збільшення кількості додатків 

(наповнювача, вторинної сировини, забруднень тощо) до поліетиленової основи 

значно змінюють умови її формування, і, як наслідок, структуру та фізичні 

характеристики матеріалу. На початковому етапі це виявляється у збільшенні 

центрів кристалізації та загальному збільшенні кристалічного об'єму у 

полімерній матриці [2]. 

Отже, розроблення нових композицій із додатками вторинної сировини 

дозволить її ефективно використовувати, а також значно здешевлювати 

продукцію. 
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ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИМОГ ДО 

БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 

Використання ковбасної продукції у харчуванні ґрунтується на основі 

регламентованих вимог до показників безпечності та якості, що зображає ЇЇ 

хімічну, мікробіологічну безпечність, органолептичну цінність, рівень 

відповідності за фізико-хімічними параметрами. Безпечності ковбасних виробів 

за рядом небезпечних чинників можна досягти дотримуючись певних 

гігієнічних критеріїв. Зокрема, біологічні ризики, контролюються щодо таких 

патогенних мікроорганізмів як Salmonella, Listeria monocytogenes тощо. 

В умовах інтеграційних процесів вкрай важливими є єдині підходи до 

питань регулювання законодавчо-нормативної бази продуктів харчування. 

Однією із важливих складових гармонізації національного законодавчого поля з 

європейським законодавством виступає реформування вітчизняної системи 

технічного регулювання загалом, та її домінуючої складової – ринкового 
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нагляду за безпечністю та якістю агропродовольчої продукції [2, с. 22]. Вимоги 

поширюються також на імпорт м‘яса як сировини для виробництва ковбасних 

виробів, адже внаслідок невідповідності української ковбасної продукції до 

міжнародних вимог спостерігається негативна тенденція експорту та імпорту 

(рис.) [1]. 

 

Рисунок - Динаміка обсягу експорту та імпорту 

ковбасних виробів в Україні, т 

Щоб ефективно управляти безпечністю ковбасних продуктів, у т. ч. 

імпортної продукції, слід регулярно збирати й аналізувати дані про будь-які 

потенційні або виникаючі ризики, в т. ч. щодо зоонозів і мікроорганізмів, які 

можуть спричинити харчові отруєння. 

Слід зазначити, що виробництво ковбасної продукції регулюється 

державними стандартами України та технічними умовами. Зокрема, продукція 

сирокопчених ковбас виробляється відповідно до ДСТУ 4427:2005 «Ковбаси 

сирокопчені та сиров‘ялені. Загальні технічні умови, який регламентує 

класифікацію, загальні технічні вимоги, вимоги до безпечності, маркування, 

пакування, зберігання та транспортування, а також приймання й контролю [3, 

с. 23]. 

При цьому науковцями відмічено різні методологічні підходи до 

розробки чинної нормативної документації у Європі та Україні. В Україні існує 

вертикальний підхід, тобто стандарти розробляються на кожну класифікаційну 

одиницю продукції, а у міжнародній практиці застосовують горизонтальну 

систему нормативно-правових актів (директив) для широкого кола продукції за 

принципами Кодекс Аліментаріус (Codex Alimentarius) В ЄС обов‘язкове 

регулювання передбачено, насамперед, для потенційно небезпечної продукції 

на підставі директив Нового підходу, що мають статус законодавства 

Євросоюзу. Директивами передбачено добровільність застосування 

гармонізованих стандартів виробниками та встановлено, що у разі 

використання цих стандартів виробник повинен зазначити, що продукція 

відповідає необхідним вимогам безпеки. Однак виробники мають право 

звернутись до інших методів виробництва [4]. 

Норми токсичних елементів у світовому співтоваристві закріплені у 

CODEX STAN 193 «Загальний стандарт щодо забруднювачів і токсинів у 
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харчових продуктах та кормах» та стандартах комісії Кодекс Аліментаріус на 

готову продукцію, для країн Євросоюзу – у Директиві № 1881/2006. Згідно з 

медико-біологічними вимогами і санітарними нормами якості продовольчої 

сировини та харчових продуктів шість токсичних елементів контролюють як у 

м‘ясі забійних тварин, так і в продуктах його переробки (ковбасах, кулінарних 

виробах з м‘яса, консервах м‘ясних та м‘ясо-рослинних тощо). У Директиві 

1881/2006, чинній для країн Євросоюзу, у м‘ясі контролюють лише свинець і 

кадмій (табл.). 

Таблиця - Норми токсичних елементів 

Група 

продукції 

Назва 

елементу 

Максимальний допустимий вміст елементу, мк/кг, за 

нормативним документом 

МБВ 5061 – 89 
CODEX STAN 

193 – 1995 

Директива 

1881/2006 

Стандарти комісії 

Codex Alimentarius 

М‘ясо 

свинець 0,5 0,1 0,1  

кадмій 0,05  0,05  

миш‘як 0,1  0,2  

ртуть 0,03  конина  

мідь 5,0    

цинк 70,0    

 

З огляду на вищевикладене, необхідність створення та впровадження 

інтегрованої системи дозволить м‘ясопереробним підприємствам пов‘язати 

вимоги до безпеки і якості продукції, управляти ними і задовольнити вимоги 

споживачів. 

 

Капша Ірина  

Науковий керівник – ст. викладач Хотинь Л.В. 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ЯКІСТЬ М'ЯСА ТА М'ЯСНОЇ СИРОВИНИ 

М‘ясо і м‘ясні продукти відрізняються від інших груп харчових продуктів 

високими органолептичними властивостями та багатим хімічним складом. 

М‘ясо і м‘ясні продукти – джерело повноцінних білків, жирів, комплексу 

вітамінів, мінеральних та екстрактивних речовин. 

М‘ясна сировина  м‘ясо, піддане сортовому або спеціальному 

відокремленню від кісток, субпродукти, шкурка свиняча, жири та інші 

продукти забою тварин чи полювання. 

До показників, що характеризують якість м‘яса, належать: вміст 

внутрішньом‘язового жиру; вологозав‘язувальна  здатність м‘яса; інтенсивність 

забарвлення. 

До важливих чинників, що впливають на якість м‘яса, смакові 

властивості та стійкість під час забарвлення, належить визрівання м‘яса [4, с. 

112]. 
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Обов‘язкова сертифікація м‘яса м‘ясної продукції, м‘яса птахів 

проводиться після проведення ветеринарно-санітарної експертизи державною 

ветеринарною службою і проставлення маркування у визначеному порядку. 

Необхідною умовою для видачі сертифіката відповідності на зазначену 

продукцію є ветеринарне посвідчення (сертифікат), видане державною 

ветеринарною службою [3, с. 133]. 

Переробним підприємствам, підприємствам торгівлі і громадського 

харчування, базам, холодильникам, незалежно від їх відомчої 

підпорядкованості і форм власності, дозволяється приймання, переробка і 

реалізація тільки того м‘яса, яке має клеймо (ветеринарне) і супроводжується 

ветеринарним свідоцтвом [2, с. 344]. 

1. В Україні було прийнято закон «Про м‘ясо та м‘ясні продукти». Цей 

Закон визначає організаційні та правові засади забезпечення якості м‘яса та 

м‘ясних продуктів і безпеки для життя, здоров‘я населення і довкілля під час їх 

виробництва, переробки, пакування, зберігання, транспортування та реалізації, 
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доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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а також вивезення з України і ввезення в Україну. Про забезпечення 

якості і безпеки м‘яса, м‘ясної сировини та м‘ясних продуктів йдеться у ст. 4.  

З метою забезпечення якості і безпеки м‘яса, м‘ясної сировини та м‘ясних 

продуктів забороняється приймання на переробку суб‘єктами господарювання 

сільськогосподарських чи диких тварин, птиці від не атестованих виробництв 

суб‘єктів господарювання, крім фізичних осіб, які не є суб‘єктами 

господарської діяльності, та без супровідних ветеринарних документів 

відповідно до законодавства. Забороняється присвоювати новим видам м‘ясних 

продуктів загальновідомі назви, а також додавати окремі слова до 

загальновідомих назв. М‘ясні продукти, за винятком напівфабрикатів та 

консервів (крім яловичини тушкованої), повинні виготовлятися за сортами. 

Забороняється відокремлення процесу пакування м‘ясних продуктів від 

технологічного циклу виробництва продукції. Упаковка для м‘яса, м‘ясної 

сировини та м‘ясних продуктів повинна бути виготовлена з матеріалів, 

дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань 
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охорони здоров‘я.  

Маркування м‘яса, м‘ясної сировини та м‘ясних продуктів здійснюється з 

урахуванням вимог законодавства. Технологічне обладнання, тара, інвентар та 

транспортні засоби, у яких перевозяться і зберігаються м‘ясо, м‘ясна сировина 

та м‘ясні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених 

центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров‘я. М‘ясо, 

м‘ясна сировина та м‘ясні продукти, що ввозяться на митну територію України, 

підлягають обов‘язковому контролю відповідно до законодавства. 

Забороняється продаж м‘яса та м‘ясних продуктів на стихійних ринках. 

Законом можуть бути встановлені також інші вимоги щодо забезпечення якості 

і безпеки м‘ясної сировини та м‘ясних продуктів [1]. 

М‘ясна промисловість - галузь харчової промисловості, підприємства якої 

здійснюють заготівлю та забій худоби, птиці, кролів та виготовляють м‘ясо, 

ковбасні вироби, м‘ясні консерви, напівфабрикати (котлети, пельмені та інші 

кулінарні вироби). М‘ясна промисловість забезпечує населення м‘ясом, 

напівфабрикатами, готовими виробами. М‘ясна промисловість є одним із 

найбільших галузей харчової промисловості. 

Основною сировиною м‘ясної та птахопереробної промисловості є 

сільськогосподарські тварини - велика та дрібна рогата худоба, свині, коні, всі 

види свійської птиці - кури, качки, гуси, індики, а також кролі. Якість і 

кількість м‘яса всіх видів худоби і птиці залежать від їх породи, віку, статі, 

вгодованості, а також від умов перевезення та передзабійного утримання 

худоби і птиці. Сировиною для м‘ясної промисловості є худоба не тільки 

м‘ясних порід, а й породи інших напрямів. Кожний напрям продуктивності для 

м‘ясної промисловості визначають за екстер‘єрними особливостями тварини 

або птиці, середніми розмірами тулуба та іншими показниками. Показниками 

м‘ясної продуктивності тварин (птиці) є їх жива маса, забійна маса, забійний 

вихід, якість і кількісне співвідношення певних тканин м‘ясних туш. Живу масу 

худоби визначають зважуванням під час приймання худоби на м‘ясокомбінат. 

Забійна маса - це маса парної туші після повного її оброблення.  

Забійний вихід м‘яса визначають як відношення забійної маси туші до 

прийнятої живої маси худоби (птиці), виражене у відсотках. Основною 

вимогою до сировини є унеможливлення виникнення захворювань людей, яке 

може бути у разі вживання м‘яса хворих тварин та поширення інфекційних 

хвороб через сировину, м‘ясо і продукти забою. До забою на м‘ясо 

забороняється використовувати тварин хворих і підозрюваних на захворювання 

сибірською виразкою, чумою великої рогатої худоби, сказом, катаральною 

лихоманкою великої і дрібної рогатої худоби, ботулізмом, сапом, правцем, 

брадзотом, африканською чумою свиней, грипом птиці, тварин із злоякісними 

набряками та ознаками губчатої енцефалопатії [5, с. 13]. 

Отже, необхідно, щоб безпека і склад м‘яса та м‘ясопродуктів відповідали 

мінливим фізіологічним потребам професійних і вікових груп населення. 

Виробництво якісних м‘ясних продуктів є комплексним завданням. Його 
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вирішення залежить від вдосконалення комплексної і безвідходної технологій 

переробки сільськогосподарської сировини, подальшої автоматизації і 

механізації сільського господарства і переробних галузей, зниження 

сировинних, енергетичних і трудових витрат, підвищення трудової та 

виробничої дисципліни, професійного зростання кадрів. 
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ПРИРОДА ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГОТОВИХ ВИРОБІВ 

Текстильна промисловість завжди була однією з основних галузей 

економіки, що формують бюджет у багатьох країнах. 

Купуючи новий одяг, споживачі особливу увагу приділяють тканинам, з 

яких він пошитий. В основному усі тканини поділяються на синтетичні і 

натуральні. Переваг у натуральних тканин дуже багато і вони усім відомі - 

приємні на дотик, добре пропускають повітря, у них влітку не жарко, а взимку 

не холодно. 

Однак вони мають і серйозні недоліки. 

По-перше, натуральна тканина швидко втрачає свою форму і колір, 

особливо якщо її часто прати.  

По-друге, одяг з таких тканин дуже швидко мнеться, чого не можна 

сказати про вироби із синтетичних тканин; він швидко висихає після прання і 

довго зберігає гарний вигляд навіть при дуже частих праннях. 

Нещодавно усі переваги виробів із синтетичних матеріалів 

перекреслювалися тим, що вони практично не пропускали повітря і були 

неприємні на дотик, створюючи тим самим великий дискомфорт людині. Але, 
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завдяки розвитку науки і технологій, сучасні виробники пропонують 

синтетичні тканини, які все більше і більше схожі на натуральні - м'які за 

фактурою, приємні на дотик, «дихаючі», і при цьому не мнуться, краще 

зберігають форму. 

Таким чином, найкращі матеріали – це тканини із змішаних волокон, які 

містять в собі одночасно натуральні і синтетичні (штучні) волокна в різному 

процентному співвідношенні. Завдяки цьому вони поєднують практичність 

синтетики з екологічними властивостями натуральних волокон. 

Змішані тканини виробляють зі змішаної пряжі однакового складу і в 

основі, і в утоку. До змішаних тканин відносяться також тканини, які вироблені 

зі скручених неоднорідних ниток (наприклад, мооскрепу: Мкр: Кр Віс +НАц).  

Змішано-неоднорідні тканини - це тканини, у яких в одній системі 

(наприклад, в основі) - однорідна пряжа або нитка, а в іншій (в утоку) - змішана 

пряжа або скручена неоднорідна нитка [4]. 

Склад таких тканин може бути різний: у волокна бавовни вплітають 

різний відсоток нейлону, віскози, поліестеру. Ці тканини еластичні, не так 

швидко мнуться, як чиста бавовна або льон, їх легше прасувати, не викликають 

алергію у людей з чутливою шкірою, стійкі до зношування, у них багато 

переваг у порівнянні зі звичайними класичними тканинами. 

Одяг з поліестеру з'явився на ринку вже досить давно. Незважаючи на 

ненатуральне походження, вироби з поліестеру дуже приємні на дотик і на 

вигляд. Сучасні технології дозволяють отримувати такі тканини абсолютно 

безпечними, і їх можна використовувати при пошитті багатьох моделей одягу, а 

при виробництві верхнього одягу поліестер просто не замінний. Речі з 

поліестеру не розтягуються, швидко висихають, вони легкі і практичні [3]. 

Тканини з поліестеру настільки тонкі, що робить вироби дуже легкими і 

довговічними. 

Сьогодні на базі поліестеру випускають величезну кількість 

різноманітних тканин. 

Так, в одязі з мембранної тканини комфортно в будь-яку погоду, тому що 

вона не пропускає вологу, захищає від вітру і при цьому «дихає», тобто 

виводить піт назовні, зберігаючи тепло. 

Вироби з неопрена (еластичний синтетичний каучук) відрізняються 

підвищеною м'якістю і невибагливістю, їх можна прати в машині. До того ж 

вони добре тримають форму і виглядають дуже сучасно. Найбільш виграшно 

неопрен виглядає в однотонних яскравих або пастельних відтінках тканинах 

[1]. 

Матеріали Bonding виробляються за особливою технологією шляхом 

з'єднання тканин верху з дублюючими матеріалами (в основному 

трикотажними полотнами). Це дозволяє створювати щільні, пружні, гнучкі 

матеріали з хорошими водовідштовхувальними і теплозахисними 

властивостями. При цьому зберігається індивідуальна особливість зовнішнього 

вигляду тканин [1]. 
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Останнім часом набули дуже важливого значення, однак рідко 

застосовуються в чистому вигляді і еластовмістні нитки на основі поліуретанів. 

Вони частіше є каркасними нитками, навколо яких навиваються інші нитки. 

Виріб з таких ниток характеризується підвищеною комфортністю за рахунок 

високої еластичності і при цьому зберігає всі кращі властивості і повне відчуття 

того виду волокна, яке використовувалося для зовнішньої обмотки. З них 

виготовляють еластичні тканини і трикотаж різноманітних видів. Тканини з 

поліуретаном забезпечують чудове облягання, легкість і зручність, зберігають 

форму протягом тривалого часу. Чудові властивості цих волокон підвищують 

якість верхнього та нижнього трикотажу, в яких вони застосовуються, надаючи 

їм зручність, покращуючи облягання і збереження форми. Такий одяг не сковує 

руху, підкреслює фігуру і не утворює складок. 

Єдине, що необхідно знати для догляду за всіма виробами із сучасних 

текстильних матеріалів, це те, що не потрібно віджимати їх вручну. 

Таким чином, використовуючи різноманітну сировину в різних 

поєднаннях, можна сформувати необхідні властивості сучасних текстильних 

матеріалів. 
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М'ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 

Питання контролю якості м'ясної сировини в даний час дуже актуальне. 

Стрімкий розвиток підприємницької діяльності з переробки продуктів 

тваринного походження, зокрема, м'яса, визначає розробку нових 

технологічних процесів з метою випуску широко асортименту готових виробів і 

напівфабрикатів. 

Безпека м'яса і м'ясної продукції забезпечується дотриманням комплексу 
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ветеринарно-санітарних, санітарно-епідеміологічних вимог, і положень 

виробничого контролю, режимів технологічних процесів виробництва, 

моніторингу та контролю у критичних точках на всіх етапах життєвого циклу 

продукції [1]. 

Вся м'ясна продукція і сире м'ясо повинні надходити на переробні 

підприємства і на реалізацію споживачам тільки в супроводі ветеринарних 

свідоцтв. Дані документи підтверджують якість і безпеку м'ясної продукції. 

На українські ринки м'ясо може надходити з вітчизняних господарств, або 

з-за кордону. Тому існують спеціальні служби, які контролюють безпеку м'яса і 

м'ясної продукції, як вітчизняного, так і імпортного виробництва – в Україні це 

Державна ветеринарна та фіто санітарна служба [2]. У спеціальних 

лабораторіях проводиться ретельний контроль зразків продукції, також 

проводяться регулярні інспекційні перевірки в місцях реалізації м'яса і на 

виробництвах. Під час забою тварин, контролюють загальний стан тварини, 

стан внутрішніх органів після забою, лімфатичних вузлів, а також проводять 

перевірку на наявність інфекційних захворювань[3]. 

Створено чимало документів, що регламентують питання санітарії та 

гігієни на підприємствах, пов'язаних з виробництвом і реалізацією харчових 

продуктів. Розроблені та затверджені санітарні правила і норми. На 

підприємствах здійснюється виробничий контроль за дотриманням санітарних 

правил і виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів 

самими підприємцями[4]. 

Показники безпеки м'ясної продукції, напівфабрикатів і сирого м'яса 

строго регламентуються відповідними ДСТУ та Технічним регламентом. 

Існують єдині норми, які визначають ступінь і можливість вмісту в м'ясі 

небезпечних і шкідливих речовин для різних видів і сортів м'ясних продуктів. 

В Україні показними безпеки та якості заморожених м'ясних 

напівфабрикатів регламентуються ДСТУ 4437:2007 «Напівфабрикати м'ясні та 

м'ясо-рослинні посічені» та Технічним регламентом «Вимоги щодо 

виробництва м'яса та м'ясних продуктів». 

Міжнародні організації розробили і впровадили велику кількість систем 

якості та безпеки. Основні з них – система безпеки на основі принципів НАССР 

(аналіз ризиків і критичні контрольні точки), GMP (хороша виробнича 

практика), системи управління якістю за стандартами ISO серії 9000, однією з 

останніх стала система менеджменту безпеки по ISO 22 000, основний 

компонент якої - план НАССР [5]. 

Першочергові завдання для підприємств харчової промисловості  

забезпечення виробництва якісної та безпечної продукції. Для вирішення даної 

проблеми найбільш ефективна система, що охоплює всі аспекти виробництва 

продукції, починаючи від насіння і закінчуючи тарілкою клієнта. 

Проведення виробничого контролю за дотриманням санітарних правил і 

виконанням санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів відповідно 

до здійснюваної ними діяльністю є обов'язком юридичних осіб. Саме вони 
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несуть відповідальність за своєчасну організацію, повноту, достовірність 

здійснюваного виробничого контролю. Загальні принципи проведення 

виробничого контролю включають: вхідний контроль якості і безпеки 

надходять на підприємства продовольчої сировини і харчових продуктів, 

контроль на етапі зберігання харчової продукції, контроль на етапі 

технологічного процесу, за санітарно-технічним станом приміщень і 

обладнання, контроль стану виробничого та навколишнього середовища, 

контроль особистої гігієни персоналу. 

На завершення хочеться відзначити, що з кожним роком зростає число 

виробників, які хочуть, щоб їх підприємства працювали відповідно до сучасних 

вимог забезпечення якості та безпеки харчової продукції, що випускається. Всі 

перераховані вище системи при грамотному і якісному їх впровадженні здатні 

забезпечити необхідний рівень безпеки продукції харчової індустрії. 
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АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Напрямок України на євроінтеграцію вимагає реформування системи 

технічного регулювання продуктів харчування, яка мусить гарантувати їх 

безпечність та якість. Безпечність харчової продукції в Україні регулюється 

цілою низкою документів, а саме: 

1) стандарти 

2) Постанови кабінету Міністрів України 

3) санітарні правила і норми 

4) технічні регламенти 

5) накази відповідних міністерств та відомств. 

Наразі в Україні розроблено та зареєстровано 50 Технічних регламентів 

[1], з яких 3 відносяться до безпечності харчових продуктів й стосуються 

упаковки та маркування. Зокрема, Технічний регламент щодо деяких товарів, 

які фасують за масою та об‘ємом у готову упаковку; Технічний регламент щодо 

правил маркування харчових продуктів. Така ситуація пояснюється відсутністю 

єдиного нормативного документу щодо їх розробки і впровадження. 
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Державні стандарти встановлюють обов‘язкові для застосування при 

виробництві характеристики і властивості конкретних груп харчової продукції, 

що дозволяють ідентифікувати таку продукцію, а також методи досліджень 

(випробувань) харчової продукції. Частина національних стандартів 

гармонізована з міжнародними та європейськими вимогами. Більша частина 

стандартів, які були розроблені до 1992 року скасовані. 

Державні санітарні правила, норми та гігієнічні нормативи встановлюють 

показники та критерії безпеки харчової продукції, процеси її виробництва, 

зберігання, транспортування, реалізації, утилізації, а також вимоги до 

виробничого контролю на всіх етапах життєвого циклу продукції. 

Останнім часом набули чинності показники відповідних відомств щодо 

безпечності харчових продуктів, а саме: 

- Наказ МОЗ України № 548 від 19.07.2012 «Про затвердження 

мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових 

продуктів»;  

- Наказ Мінагрополітики України № 590 від 01.10.2012 «Про 

затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР)»; 

- Наказ МОЗ України № 694 від 06.08.2013 «Про затвердження 

гігієнічних вимог до м‘яса птиці та окремих показників його якості»; 

- Наказ Мінагрополітики України № 590 від 01.10.2012 «Про 

затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР)»; 

- Наказ МОЗ України № 368 від 06.08.2013 «Про затвердження 

параметрів безпечності м`яса птиці»; 

- Наказ МОЗ України № 696 від 06.08.2013 «Про затвердження 

гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та 

окремих показників їх якості»; 

- Наказ МОЗ України № 368 від 13.05.2013 «Про затвердження 

Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих 

забруднюючих речовин у харчових продуктах»». 

Між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями та 

споживачами харчової продукції регулює відносини й передбачає 

впровадження системи контролю безпечності харчових продуктів на всіх 

етапах від виробництва до реалізації Закон України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Цим законом 

передбачено гармонізацію законодавства України відповідно до вимог ЄС у 

сфері безпечності та якості харчових продуктів.  

Єдиним контролюючим органом, відповідно до закону, є Державна 

служба з питань безпеки харчових продуктів, яку утворили на базі ветеринарної 

та фіто санітарної служби, інспекції із захисту прав споживачів, та 
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санепідемслужби – Держпродспоживслужба. 

В напрямку реформування нормативної бази проведений аналіз дозволяє 

зробити такі висновки: для розробки і впровадження технічних регламентів 

потрібно створити єдиний нормативний документ, в якому повинен бути 

представлений алгоритм дій, після розробки та прийняття технічних 

регламентів необхідна гармонізація всієї бази стандартів, які діють в галузі 

відповідно до європейського законодавства.  
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ЯКІСТЬ М’ЯСА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ 

М‘ясо – це надзвичайно важливий продукт харчування. Воно є основним 

джерелом білка та містить усі необхідні речовини для людини.  Білки, що 
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входять до його складу, стали невід‘ємною частиною нашого раціону. Харчова 

цінність м‘яса визначається його хімічним складом, енергетичною цінністю, 

смаковими властивостями і рівнем засвоюваності. 

Білки м'яса порівняно з рослинними володіють більш високим ступенем 

засвоєння. Біологічна цінність тваринного білка особливо висока. Цей показник 

визначає, скільки грам власного білка може бути вироблено людиною із 100 г 

білка, який поступає в організм з їжею. Із 100 г тваринного білка організм 

людини може виробити приблизно 80 г власного білка. Для порівняння: із 100 г 

пшеничного білка організм людини виробляє тільки 47 г власного білка. Тому 

не випадково тваринні білки і жири займають значне місце в раціоні більшості 

населення [3]. 

Однак на сьогоднішній день гостро постає проблема якості м‘яса і 

виробів з нього. Адже на якість м‘яса впливають не лише його хімічний та 

морфологічний склад, але і такі чинники як умови і способи первинної 

переробки, умови зберігання тощо. Саме тому, дана тема дослідження є 

актуальною і потребує подальшого вивчення. 

За рахунок збільшення поголів‘я свиней та інтенсифікації їх відгодівлі 

відповідно збільшується виробництво свинини. Розводяться існуючі породи, а 

також постійно виводяться нові, що призводить до виникнення нових проблем, 

зокрема пов‘язаних з якістю сировини та продукції, яка з неї виготовляється. 

Розведення тварин за новими технологіями може призвести до 

підвищення в них стресочутливості і, як наслідок, до отримання м‘яса з 

дефектами PSE i DFD. За останній час все частіше згадується про дефект м‘яса 

RSE - червоно-рожеве, м'яке і ексудативне. Воно за кольором близьке до 

звичайного, але ексудативне, як і PSE. Втрати м‘ясного соку при переробці 

м‘яса RSE досягають 11,2%, PSE – 8,2%. 

PSE і DFD завдає шкоди господарству через продукцію низької якості, 

переробка якої потребує використання додаткових затрат, ресурсів, 

використання хімічних добавок, внаслідок чого відбувається зменшення виходу 

готової продукції, неможливість отримання цільно-м‘язових м‘ясних виробів, 

що врешті призводить до недоотримання прибутків та збитковості підприємств 

[2]. 

Головними факторами, що обумовлюють якість м‘яса є зовнішні фактори, 

тобто умови утримання, вологість, температура, відгодівля, розміри тварин 

тощо. 

При відгодівлі тварин, зокрема свиней, їх відбирають в однорідні групи і 

розміщують по окремих секціях, які залежать від  виду та технології відгодівлі. 

Визначається також відповідний розмір приміщень, де перебувають 

тварини. Площа станків на одну голову молодняку на відгодівлі повинна 

становити 0,45…0,70 м
2
 На великих відгодівельних підприємствах 

застосовують диференційний метод використання площі станка, а саме: 

молодняку живої маси до 40 кг виділяють 0,3 м
2
; від 40 до 60 кг - 0,5 і від 60 до 

100 кг і більше - 0,7 м
2
 [3]. 
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Якщо утримувати різних за масою тварин разом при відгодівлі, це 

призведе до зниження їх продуктивності. Для напування свиней 

використовується питна водна, яка повинна за якістю відповідати вимогам 

ГОСТ 2874-82 «Вода питна». Оптимальна температура в приміщеннях повинна 

становити 16-20°С. 

Важливими факторами, що впливають на продуктивність свиней і якість 

отриманої продукції є вологість і швидкість руху повітря в приміщенні. 

Відносна вологість повітря повинна знаходитись в межах 60…80%, а гранично 

допустима - 85%. Також враховують концентрацію небезпечних газів, 

забрудненість та мікробну масу повітря [3]. 

Наступним фактором є неправильне транспортування тварин, яке 

призводить до виникнення різноманітних пошкоджень, що в свою чергу 

негативно впливає на якість м‘яса. 

Для отримання якісного м‘яса перед забоєм тваринам проводять голодну 

витримку, щоб звільнити їх шлунок від їжі, та запобігти забрудненню 

отриманої сировини. 

Оскільки оглушення тварин проводять механічним способом це також 

погіршує якість та спричиняє виникнення різних дефектів м‘яса. Не менш 

важливе значення відіграє і порода тварин. 

Наступними факторами є здоров‘я тварин, яких відгодовують, вік та 

корм. Адже якщо тварина хворіє певними захворюваннями (ринітом, легеневі 

хвороби, аскариди), то відповідно це негативно виражається на якості. Залежно 

від віку тварини отримують різні види м‘яса. 

Вплив кормів на результати відгодівлі і якість свинини дуже великий. 

Загальна неповноцінність раціону, особливо за кількістю та якістю 

перетравного протеїну, призводить до зниження добових приростів, великої 

перевитрати кормів і до збільшення витрат на виробництво продукції. Тому 

інтенсивна відгодівля свиней в молодому віці можлива тільки при 

повноцінному годуванні. Правда, при наявності великої кількості малоцінних 

кормів їх вигідніше згодовувати свиням, ніж більш дорогі повноцінні корми. 

При такому годуванні виходять низькі прирости, термін відгодівлі 

подовжується, корми перевитрачаються. Але використання дешевих кормів, 

наприклад харчових відходів, може виявитися вигідніше і доцільніше, ніж 

отримання високої продуктивності на дорогих кормах. Слід враховувати, що 

при вмісті в кормах більше 40% рослинних жирів погіршується якість м'яса і 

шпику. Така свинина непридатна для тривалого зберігання, приготування 

бекону, окістів і копчених виробів [3]. 

Вищеперераховані фактори відносяться до тих, які визначають якість 

м'яса на етапах вирощування, утримання, відгодівлі. Але на якість також 

впливають такі фактори, як умови та спосіб зберігання вже отриманого м'яса, 

його обробка та переробка тощо. 

М'ясо підлягає спеціальній обробці, тобто консервуванню, біологічною 

основою якого є створення таких умов, за яких мікрофлора не може 
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розвиватися або гине, а діяльність ферментів тканин припиняється, або суттєво 

сповільнюється. Зокрема, методом зберігання, що максимально відповідає цим 

вимогам є охолодження м'яса. Проте при зберіганні охолодженого м'яса 

виникає чимало проблем, пов‘язаних з виникненням вад (загар, ослизнення, 

пліснявіння тощо). Зберігання охолодженого м'яса згідно з ДСТУ 6030:2008 за 

температури - 1°С становить 16 діб, проте практично таке м'ясо втрачає свої 

первинні якісні показники вже через 7-8 діб [1]. 

Отже, живий організм тварини знаходиться в постійній взаємодії з 

найрізноманітнішими факторами навколишнього середовища (приміщенням). 

Ця взаємодія проявляється в глибоких змінах фізіологічних процесів, таких як 

кровообіг, дихання, газообмін, обмін речовин, терморегуляція, споживання 

корму та води, що в кінцевому результаті впливає на продуктивність тварин та 

якість отриманої продукції. 
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БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ЇЖІ ДЛЯ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ 

У складі їжі, яку споживають покупці, містяться різні поживні речовини, 

необхідні для функціонування всіх органів. Людина з точки зору 

термодинаміки являє собою відкриту систему, характерною ознакою якої є 

постійний обмін з навколишнім середовищем у вигляді енергії та харчових 

речовин. Обмін речовин забезпечується за рахунок протилежних 

процесів - синтезу (асиміляції) та розпаду (дисиміляції). В організмі ці процеси 

взаємопов'язані й обумовлюють існування організму людини як стабільної 

системи. 

Речовини, які містяться в харчових продуктах, поділяють на 
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макронутрієнти (білки, ліпіди, вуглеводи), мікронутрієнти (вітаміни, мінеральні 

речовини та мікроелементи), антихарчові, нехарчові та токсичні речовини. 

Макронутрієнти виконують одночасно пластичну та енергетичну функцію для 

організму людини. Мікронутрієнти та харчові волокна виконують пластичну 

функцію, але вони безпосередньо стосуються функції енергозабезпечення 

живих організмів [1, с. 176]. 

Білки, ліпіди, вуглеводи, що містяться в їжі, в організмі людини 

окислюються, в результаті чого вивільняється енергія, необхідна для 

відновлення й синтезу структур клітин, їхнього розмноження, забезпечення всіх 

процесів життєдіяльності[2, с. 96]. 

Під час спалювання в калориметрі та окиснення в організмі з 1 г 

вуглеводів вивільняється в середньому 3,75 ккал (15,69 кДж), 1 г жирів - 9,0 

ккал (37,3 кДж). Під час окиснення білків в організмі виділяється дещо менше 

енергії, ніж при спалюванні в калориметрі. Це обумовлено тим, що в організмі 

витрачається енергія на синтез сечовини з мінералізованого азоту (МН3), тому 

коефіцієнт калорійності білків їжі становить 4,0 ккал (16,7 кДж) [3, с. 154]. 

Сучасна людина через об'єктивні обставини економічного характеру та 

способу життя відчуває дефіцит макро- та мікронутрієнтів. Для населення 

розвинених країн характерним є в основному дефіцит мікронутрієнтів, а для 

більшості слаборозвинених країн - дефіцит макро- та мікронутрієнтів [1, с. 179]. 

Сумарні енерговитрати людини включають витрати енергії на підтримку 

процесів життєдіяльності організму (у тому числі обміну речовин, синтезу та 

деградації білка та інших клітинних компонентів, роботи системи детоксикації 

сторонніх речовин, діяльності серцево-судинної системи, нирок, дихання та 

ін.): в стані фізичного спокою; на фізичну активність на роботі та вдома у 

вільний час від роботи та навчання; харчовий та хімічний термогенез; на 

адаптацію організму до умов холодного або жаркого клімату. Обсяг вказаних 

енерговитрат залежить від ряду факторів: віку, статі, маси та конституції тіла, 

генетичних особливостей, фізіологічного стану (процес росту, вагітність, період 

лактації), супутніх хвороб інфекційного та неінфекційного походження та 

температури навколишнього середовища [1, с. 180]. 

Для людини в індустріалізованому суспільстві основним компонентом 

добових енерговитрат є енерговитрати організму на процеси життєдіяльності 

під час спокою, їх визначають натще і в термічно комфортних умовах після сну 

(при температурі повітря 18...20
о
С). Цю частку добових енерговитрат 

називають основним обміном. Основний обмін (ОО) визначають у ккал/добу. 

За основним обміном розраховують показник ВОО (величина основного 

обміну) у ккал/год. ВОО (ОО:24) використовують у розрахунках добових 

енерговитрат. Одиниця ВОО - це рівень основного обміну метаболічно активної 

тканини тіла(сума м'язової тканини, мозку, печінки та ін.) людини за одну 

годину на 1 кг маси тіла [2, с. 98]. 

Рівень ВОО залежить від статі (у жінок він приблизно на 15% нижчий, 

ніж у чоловіків), віку (чим молодший організм, тим інтенсивніше проходить 
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обмін речовин). Рівень ОО у чоловіка з масою тіла 70 кг становить приблизно 

1700 ккал на добу, а для жінки масою тіла 60 кг-1350...1400 ккал/добу. Таким 

чином, середня величина ВОО у дорослих людей становить 4,184 кДж/год на 1 

кг маси тіла (або 1 ккал), у юнаків 7,11 кДж (1,7 ккал), дівчат цього віку - 5,02 

кДж (1,2 ккал). У віці 40...50 років ВОО знижується на 4...5%, більш похилому 

віці - на 10% порівняно з людьми віком від 18 до 30 років  [1, с. 180]. 

Малоінтенсивний основний обмін є однією з причин ожиріння організму. 

Для більшості людей у сучасних умовах існування перше або друге місце за 

величиною серед загальних енерговитрат належить енергії, яку людина 

витрачає на фізичну діяльність залежно від професії та способу життя [3, с. 

157]. 

За рекомендацією ВООЗ введено об'єктивний фізіологічний критерій, 

який визначає адекватну кількість енергії для конкретних груп населення. 

Таким критерієм є коефіцієнт фізичної активності, який знаходять шляхом 

зіставлення загальних енерговитрат з величиною основного обміну. Для 

приблизного розрахунку потреби організму в енергії протягом певного періоду 

залежно від виду трудової діяльності необхідно помножити середній коефіцієнт 

фізичної активності (знаючи конкретний вид діяльності людини протягом доби 

або більш тривалого часу, відповідні коефіцієнти фізичної активності множать 

на її тривалість у годинах) на величину основного обміну (яку знаходять за 

спеціальними рівняннями таблиць або шляхом вимірювання). Коефіцієнти 

фізичної активності класифікують таким чином: 1,4...1,6 - «дуже легкі», 

1,6...1,9 - «легкі», 1,9...2,2 - «середні», 2,2..,2,4 - «важкі», вище 2,4 - «дуже 

важкі» [2, с. 100]. 

Харчування забезпечує нормальний розвиток дітей, сприяє профілактиці 

захворювань, продовженню життя і створює умови для адекватної адаптації 

людини до навколишнього природного середовища. Тому питання здорового 

харчування є одним з найголовніших у реалізації соціальної політики держави. 

Успішне розв'язання проблеми харчування залежить від створення умов для 

виготовлення якісних і безпечних продуктів харчування. 

Для росту організму необхідні білки - природні речовини з яких 

будуються клітини. Їжа повинна включати есенціальні, мікро- і макронутрієнти, 

але і в необхідному обсязі баластні та мінорні нехарчові біологічно активні 

компоненти. 
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ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЯКОСТІ  

МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ  

Молоко – повноцінний продукт харчування. Харчова і біологічна цінність 

молока і молочних продуктів вище, ніж в інших продуктів, що зустрічаються в 

природі. 

Молоко і молочні продукти – джерела повноцінного білка, емульсованого 

легкоплавкого жиру, лактози, вітамінів А, D і В2 та солей кальцію і фосфору в 

легкозасвоюваній формі. Особливе значення молоко і молочні продукти мають 

в дитячому віці, а протягом перших трьох років вони становлять основу 

дитячого харчування. Ця група харчових продуктів характеризується значним 

розмаїттям асортименту, зовнішнього вигляду, консистенції, кольору, запаху і 

смаку. Крім того, більшість молочних продуктів належить до групи таких, що 

особливо швидко псуються [3, с. 132]. 

 Найважливіше завдання виробників молочної продукції – зберегти 

природні властивості молока і донести їх без суттєвих зміни до споживача. 

Українська молочна промисловість спеціалізується на трьох основних товарних 

напрямках виробництва молочної продукції: продукція із незбираного молока; 

сир та масло, сухе молоко і казеїн. 

Якість молока контролюють за органолептичними, фізико-хімічними і 

бактеріологічними показниками. Органолептична оцінка полягає в огляді тари, 

вимірюванні температури, визначені зовнішнього вигляду, консистенції, 

кольору, смаку і запаху [1, с. 427]. 

Необхідною умовою для видачі сертифіката відповідності на молоко та 

молочні продукти є наявність ветеринарного свідоцтва (сертифіката), виданого 

державною службою. При проведенні обов‘язкової сертифікації, включаючи 

інспекційний контроль за сертифікованою продукцією, має бути 

ідентифікована відповідність молочних продуктів їх найменуванню шляхом 

аналізу поданих заявником документів, візуального огляду партії з відібраних 

зразків, упаковки, маркування та ін. У разі недостатньої отриманої інформації 

для ідентифікації продукції проводять додаткові її випробування за 

показниками, передбаченими нормативними документами на продукцію: за 

органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними – в частині 

встановлення специфічної для даного виду продукції мікрофлори, що бере 

участь у формуванні споживчих властивостей готового продукту [2, с. 125]. 

Молочна промисловість належить до провідних у харчовій і переробній 

галузі, яка формує достатньо привабливий за обсягами ринок. Молоко та 

молочні продукти сьогодні є одними з основних цінних продуктів харчування, 

які багаті білками, незамінними амінокислотами, мікроелементами, вітамінами 

та іншими корисними речовинами. Вітчизняний ринок представлений чималим 
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асортиментом молочної продукції (понад 250 видів), до складу якої входять 

продукти сметанні, йогурти, сири тверді сичужні, сирки солодкі та різноманітна 

кисломолочна продукція. В останній час спостерігається зростання 

виробництва кисломолочних продуктів. Даний ринок один із 

найперспективніших сегментів молочної галузі. Основними асортиментними 

позиціями кисломолочної групи є кефір, йогурт та сир. Велика кількість 

йогуртів із різними харчовими інгредієнтами, такими як полуниця, банан, 

персик, груша, тощо, дозволяють задовольнити потребу кожного споживача. Ця 

продукція є конкурентоспроможною та користується попитом не тільки на 

вітчизняному ринку, а й за межами України. 

Обмежена кількість молока в країні спонукає  підприємців зменшувати  

використання сировини у готовій продукції та вводити нові продукти, які 

допомагають зменшити  використання молока. Виходячи із позицій, що на 

сьогодні молоко в нашій країні визначається як соціальний продукт (після 

хлібобулочних виробів), необхідно як кількісно забезпечити населення 

вітчизняного ринку молочними товарами, так і гарантувати споживачу належну 

якість та безпеку. Це можна зробити завдяки державному регулюванню 

молочної галузі України, яке забезпечує внутрішнє та зовнішнє споживання 

молочних продуктів. Відносини, які виникають під час виробництва, 

транспортування, переробки, зберігання та реалізації, вивезення на митну 

територію та вивезення з митної території України молока, молочної сировини 

та молочних продуктів, регулюється Законом України «Про молоко та молочні 

продукти». 

Одним із шляхів покрашення якості і конкурентоспроможності молочної 

продукції, що і веде до зміцнення галузі, – є об‘єднання підприємств-

виробників молочної продукції з приватними малими фермами та 

господарствами населення. У розвинутих країнах, таких як Великобританія, 

Данія, Італія стадії виробництва, переробки та реалізації продукції  

поєднуються у єдиному комплексі. Завдяки інтеграції молочні підприємства 

забезпечать себе якісною сировиною та підвисять ефективність товарного 

виробництва,  що надасть змогу зміцнити свої позиції як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринках [5]. 

Якість та безпечність молочної сировини є запорукою виробництва 

високоякісної молочної продукції. Висока якість сирого молока забезпечує 

швидшу його переробку, зменшення затрат на його очищення, пастеризацію, і в 

кінцевому результаті допомагає отримати безпечний та конкурентоспроможний 

харчовий продукт. Вітчизняним товаровиробникам часто приходиться 

працювати з сировиною низької якості, що викликано низькими параметрами 

якості та спадом обсягів її виробництва. Причиною спаду обсягів виробництва 

та зменшення пропозиції молочної сировини на внутрішньому ринку є 

здійснення неефективних реформ, неналежне державне фінансування, 

невідповідність українських стандартів європейським вимогам, недостатня 

кількість облаштованих молокоприймальних пунктів. Скорочення обсягів 



126 

 

сирого молока та зменшення його надходження на промислову переробку 

зумовлює зниження обсягів та ефективності виробництва молока та молочних 

продуктів, погіршення забезпечення ними населення окремих регіонів та країни 

в цілому, що негативно впливає на рівень продовольчої безпеки країни.  

Серед продовольчих товарів першої необхідності важливе місце належить 

молочним продуктам. Забезпеченість населення країни життєво необхідними 

продуктами харчування, що виробляються з молока залежить від стану 

молочного скотарства, обсягів виробництва сирого молока і розвитку ринку 

молока та продуктів його переробки. Основними вимогами, що висуваються 

споживачами до харчових продуктів є їх висока якість та безпечність для 

здоров‘я та життя людини Якість молочної сировини визначається та 

регулюється на державному рівні дією численних законів та особливо 

вимогами ДСТУ 3662-97 «Молоко коров‘яче незбиране. Вимоги при закупівлі». 

Законодавчо встановлені параметри якості сирого молока є значно нижчими в 

порівнянні з європейськими. Вітчизняна сировина найвищої якості згідно 

європейських стандартів належить до найнижчого класу якості та безпечності 

[4]. 

Таким чином, проблема якості молока та молочних продуктів пов‘язана, 

головним чином, з недодержанням технологічних дисциплін при виробництві 

продукції, при контролі продукції за показниками безпеки, при проведенні 

обов‘язкових робіт по державній сертифікації продукції (незадовільне  

маркування, виробництво продукції з порушенням рецептури, невідповідність 

продукції за фізико-хімічними показниками). Необхідно розвивати переробну 

галузь, орієнтувати на виробництво продукції з контрольованою якістю.  
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ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ РИНКУ  

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Формування ринку будівельних матеріалів в Україні залежить від стану їх 

промислового виробництва та попиту населення на усі види продукції. Сучасна 

промисловість будівельних матеріалів – комплексна галузь, яка об'єднує понад 

двадцять самостійних підгалузей, багато з яких, у свою чергу, нараховують у 

своєму складі кілька видів виробництв, при цьому кожна підгалузь формує свій 

ринок, який функціонує самостійно, утворюючи в сукупності загальний ринок 

будівельних матеріалів. Обсяги капітального будівництва значною мірою 

свідчать про стан економіки держави і тому промисловість будівельних 

матеріалів справедливо називають індикатором інвестиційної активності. 

За період 2009-2015 pp., як свідчать дані Держкомстату України, 

відбулось зростання прийнятої в експлуатацію загальної площі житла в Україні із 

61,0 % до 113,4 % [1]. 

Сучасне будівництво передбачає використання як традиційних (цегли, 

цементу, деревини), так і новітніх (полімерних, скловолокнистих) матеріалів, які 

значно розширюють можливості будівельників. Україна багата на сировину, має 

широку виробничу базу для випуску найважливіших будівельних матеріалів, 

поступово відбувається процес розвитку будівельної галузі та реалізація 

програм імпортозаміщення у виробництві будівельних матеріалів. 

Проте, є ряд чинників, які значною мірою ускладнюють процес 

відновлення та розвитку будівельної галузі держави. До них слід віднести: різке 

загострення соціально-політичного становища в країні; погіршення базових 

макроекономічних показників; дефіцит ліквідності та обмежений доступ 

будівельних компаній до кредитних ресурсів, недоступність іпотечних програм 

для населення; зниження ділової активності бізнесу, як основного інвестора, 

покупця та орендатора комерційної нерухомості; суттєве уповільнення темпів 

низький рівень прозорості ринку нерухомості. 

Протягом 2012-2015 pp. в Україні спостерігається зменшення 

виробництва ряду будівельних матеріалів. Так, виробництво плит і плиток 

керамічних зменшилось із 62,2 млн. м у 2012 р. до 44,7 млн. м
2
 у 2015 р. (- 28,1 

%); виробництво портландцементу, цементу глиноземистого зменшилося із 9,8 

млн. т у 2012 p. до 8,5 млн. т у 2015 р. (- 13,3 %), виробів з азбестоцементу із 396 

тис. т у 2012 р. до 133 тис. т у 2015 р. (- 66,4 %). Виробництво керамічної 

невогнетривкої будівельної цегли протягом 2012-2015 pp. не змінилось і 

залишалось на рівні 2,2 млн. м
3
 [1]. 

Протягом 2010-2015 pp. зростають обсяги реалізації будівельних 

матеріалів через роздрібну мережу із 10424,3 млн. грн. у 2010 р. до 17963,5 млн. 

грн. у 2015 p., що складає 172,3 % (рис.). 
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Рисунок - Обсяги реалізації будівельних матеріалів через роздрібну мережу 

за період 2010-2015 pp., млн. грн. 
За результатами трьох місяців 2016 р. український ринок будівельних 

робіт виріс на +1,9 %, а ринок будівельних матеріалів на +7,6 % порівняно з 

аналогічним періодом 2015 р. Загальна тенденція ринку – перехід ринку 

будівельної індустрії України у фазу росту. За оцінками фахівців обсяг 

виконаних будівельних робіт за січень-березень 2016 р. склав у сумовому 

виразі 9,96 млрд. грн. (+1,9 %) у порівнянні до 2015 р., за рахунок: (-3,4 %) 

житлового будівництва, (+4,1 %) комерційного будівництва, (+4,9 %) 

інфраструктурного будівництва. Обсяг виконаних будівельних робіт за 2015 р. 

склав у сумовому виразі 56 млрд. грн. (-15,0 %) у порівнянні до 2014 р., за 

рахунок: (-4,0 %) житлового будівництва, (-18,0 %) комерційного будівництва, 

(-19,0 %) інфраструктурного будівництва [2]. 

У березні 2016 р. обсяги збуту будівельних матеріалів на ринку України 

склали 2,8 млн. т (+33,0 % порівняно до лютого 2016 p.). Вироблено 2,73 млн. т 

(+34,0 % до лютого 2016 p.). Аналіз ринку будівельних матеріалів в Україні за 

17 основними сегментами показав, що для 59,0 % сегментів спостерігається 

позитивна динаміка. 

Останніми роками в Україні запроваджують у виробництво та реалізують 

через торгівельну мережу ряд перспективних будівельних матеріалів, які 

володіють рядом дуже цінних споживних властивостей. 

Таким чином, проведене дослідження українського ринку будівельних 

матеріалів свідчить про негативну динаміку обсягів виробництва. Для 

подальшого розвитку галузі з виробництва будівельних матеріалів потрібні 

інвестиції та новітнє технологічне обладнання. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА АСОРТИМЕНТУ 

ВИРОБІВ З ШОВКУ 

Шовкова промисловість виробляє 20,5% усіх тканин України. Шовкові 

тканини дуже різноманітні за видом сировини, пряжі та ниток, поверхневою 

щільністю, видами переплетень, характером оздоблення та призначенням. 

Шовкові тканини виробляють з натурального шовку, штучних та синтетичних 

ниток, з пряденого шовку та штапельної пряжі. За волокнистим складом вони 

можуть бути однорідними, неоднорідними, змішаними та змішано-

неоднорідними. 

Тканини поділяються на вісім груп за волокнистим складом: 

- тканини з ниток натурального шовку; 

- тканини з ниток натурального шовку з іншими волокнами; 

- тканини з штучних ниток; 

- тканини з штучних ниток з іншими волокнами; 

- тканини з синтетичних ниток; 

- тканини з синтетичних ниток з іншими волокнами; 

- тканини з штучних волокон з іншими волокнами; 

- тканини з синтетичних волокон з іншими волокнами [1]. 

Тканини кожної з груп поділяються на 5 підгруп за способом вироблення:  

- крепова підгрупа включає в себе тканини, в структурі яких використані 

нитки підвищеного крепового скручування, що створює характерну 

дрібнозернисту поверхню завдяки поєднанню крепу правої і лівої крутки, 

розтяжність і еластичність, рухливість структури і здатність добре 

драпіруватись: креп-шифони, креп-жоржети, крепдешини та креп-сатини, а 

також тканини нового асортименту; 

- гладдєва підгрупа включає тканини з рівною гладкою поверхнею, які 

виробляють з ниток шовку-сирцю, слабкоскручених шовкових ниток та пряжі: 

фуляр, туаль, полотна; 

- жакардова підгрупа включає щільні декоративні тканини - штофи, які 

традиційно випускаються з великими квітковими або орнаментальними 

малюнками, та жакардові крепдешини з різноманітними складними ткацькими 

візерунками на креповій поверхні, які випускаються переважно 

гладкопофарбованими та вибіленими; 

- ворсова підгрупа включає оксамити – гладкопофарбовані тканини 

ворсового переплетення з пряденого шовку в основі, міцність закріплення 

ворсу забезпечується підвищеним числом уточних ниток. Оксамит має 

щільний, порівняно короткий (1,5 мм) ворс, розташований майже вертикально; 

- тканини спеціальної підгрупи виготовляються з ниток натурального 

шовку з іншими волокнами, включає крепові, гладдєві, ворсові та жакардові 
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тканини з шовкових ниток та пряжі в поєднанні з хімічними комплексними 

нитками, з текстурованими, комбінованими та металевими нитками, з 

бавовняною та змішаною пряжею. Тканини ворсової підгрупи представлені 

оксамитами, велюр-оксамитом, плюшем [2]. 

Для того, щоб на ринку був представлений достатньо широкий 

асортимент тканин з натурального шовку, а також надання їм комплексу 

властивостей, вони проходять певний цикл оздоблювальних процесів.  

Першим етапом є попереднє оздоблення, яке включає в себе:  

1. обпалювання тканин з пряденого шовку і бавовняної пряжі в утоку, яке 

проводять на газообпалювальних машинах;  

2. відварювання тканин в мильному розчині при температурі 92-95°С 

протягом 1,5-2 годин, проводиться для видалення залишків серицину, 

фарбуючих, жирових та мінеральних речовин. Після відварювання тканини 

промивають гарячою та холодною водою, віджимають та висушують. Тканини 

стають більш м'якими та блискучими;  

3. білення перекисом водню в лужному середовищі з наступним 

промиванням теплою та холодною водою. Основну масу тканин не піддають 

біленню, тому що вони мають кремовий світлий відтінок, який не перешкоджає 

фарбуванню в світлі кольори. Підбілюють лише тканини з пряденого шовку та 

ті, які випускають білого кольору або з білим фоном [2].  

Другим етапом оздоблення є фарбування шовкових тканин, яке 

виконують прямими, протравними, кубовими та іншими барвниками. При 

фарбуванні можливе виникнення нерівномірності фарбування по ширині, 

заломи, затік фарби та інші дефекти [3].  

Цей етап включає і друкування – процес утворення візерункового 

розцвічення на поверхні білої або пофарбованої тканини, тобто нанесення на 

тканину друкувальних барвників за заданим малюнком. Друкування буває: 

- пряме (друкування білої або світлої тканини);  

- витравне (друкування вже пофарбованої тканини речовиною-

витравником, яка руйнує фарбник за заданим малюнком);  

- резервне (друкування суворої тканини перед її фарбуванням 

речовинами, які перешкоджають фарбуванню окремих ділянок тканини за 

заданим малюнком); 

- трьохкольорове (є різновидом прямого друкування - це спосіб 

відтворювання багатокольорових друкарських малюнків за допомогою 

фарбників трьох кольорів: яскраво-блакитного, яскраво-жовтого та яскраво-

червоного завдяки їх субтрактивному або оптичному змішуванню); 

- фотофільмдрук (застосовують для друкування крепових тканин - це 

друкування тканин за допомогою сітчастих шаблонів, яке забезпечує високу 

чіткість малюнку. Шаблон накладають на тканину, наливають в нього фарбу і 

раклєю (спеціальною щіткою) протирають її крізь отвори сітки, в результаті 

чого на тканині утворюється відповідний малюнок);  

- аерографне (друкування за допомогою картонних шаблонів та 
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аерозольних пульверизаторів, яке забезпечує плавні переходи відтінків в 

малюнку) [1]. 

Третій етап включає заключну обробку, яка складається з різних процесів 

для тканин різної структури.  

Для крепових тканин це: оживлення - обробка слабким розчином оцтової 

кислоти (30%) на протязі 15-20 хвилин для надання мерехтливого блиску та 

характерного скрипу на дотик; вирівнювання по ширині [3]. 

Для гладдєвих тканин (полотняних та сатинових): насичення спеціальним 

апретом; вирівнювання по ширині; прасування; м'якчінню для руйнування 

суцільної плівки апрету на ґудзиковому м'якчильному агрегаті, після чого апрет 

залишається лише на нитках, тканина стає м'якою, еластичною, гладенькою [2]. 

Для ворсових тканин: очищення; стрижка ворсу для вирівнювання по 

висоті; повторне очищення; апретування зі зворотного боку для закріплення 

ворсу; вирівнювання по ширині; м'якчіння; чищення [3]. 

На шовкових тканинах в процесі оздоблення можлива поява таких 

дефектів: нерівний ворс, перекіс малюнку і полотна, обірваний пруг, засіки від 

валів, плюсовок, каландрів. 

Отже, для того, щоб на полиці магазинів потрапили тканини з 

натурального шовку, нитки шовкопряда проходять довгий шлях, який включає 

в себе безліч стадій та процесів, і в результаті якого ми можемо 

насолоджуватися легкими, приємними на дотик виробами. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

КЛАСИЧНИХ ПРЯНОЩІВ 
Прянощі - це висушені частини рослин, що додаються в їжу в невеликих 

кількостях для надання їй специфічного смаку і аромату. Багато прянощів 

відомі і своїми лікувальними властивостями: вони володіють вираженою 
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бактерицидною дією, пригнічуючи бактерії, що викликають гниття, а тому 

сприяють більш тривалому зберіганню їжі. Деякі з прянощів позбавляють наш 

організм шлаків [1].  

Всі прянощі можна класифікувати за двома ознаками: 

1) за походженням: 

 вітчизняні (місцеві): кмин, кріп, петрушка, меліса і т.д. 

 імпортні: перець чорний, гвоздика, кориця тощо; 

2) за частиною рослини, що використовується: 

 насіння - гірчиця, мускатний горіх; 

 плоди - бад'ян, ваніль, кардамон; 

 квітки - гвоздика, шафран; 

 листя - лавровий лист, петрушка; 

 коріння - імбир, куркума;  

 трави (надземна частина рослин) - кріп, рута, меліса, естрагон, 

базилік,  

материнка, майоран, любисток і ін. [2]. 

Гірчиця – однорічна трав'яниста рослина сімейства хрестоцвітих, олійна 

культура. Насіння містить 33-39% гірчичної олії, 0,7-1,0 - алілової олії. Після 

випресування гірчичної олії з макухи отримують гірчичний порошок, а з нього 

приправу - гірчицю столову. У реалізацію надходить гірчичний порошок 1 і 2-

го сортів. Вологість гірчичного порошку не більше 10%, зольність не більше 

6%. Гірчиця володіє приємним горіховим смаком і гостротою, з даного виду 

прянощів виготовляють безліч різновидів приправ. Існує два види гірчиці: 

жовта і чорна. Крім своїх «кулінарних» властивостей, жовта гірчиця відома 

нам, як «швидка допомога» у період застудних захворювань, з неї виготовляють 

всім відомі «гірчичники». Чорна гірчиця славиться своїми «здобутками» в 

області нормалізації обміну речовин [4]. 

Імбир - оброблені і висушені кореневища тропічної рослини сімейства 

імбирних. Кореневища можуть бути вибілені, очищені, напівочищені і 

неочищені, що визначається різним забарвленням. Мелений імбир - порошок 

пісочного кольору. Вміст ефірної олії - 1,5-3,5%; вологість - 12%. Імбир має 

пряний запах і дещо пекучий смак, це робить його приємною «добавкою» до 

м'яса, у кондитерській справі імбир теж досить популярний. У медичних цілях 

використовують імбирний чай при простудних захворюваннях [4]. 

Ваніль - вид прянощів, який походить від орхідей. ЇЇ одержують з 

недозрілих плодів (стручків) дерева, піддаючи їх складній обробці. 

Примхливість культури та тривалість обробки призвели до того, що й досі 

ваніль – одна з найдорожчих прянощів на світовому ринку. Це спонукало до 

штучного виробництва замінника - ваніліну. Однак заміна ця далеко не 

повноцінна. Щоб не зіпсувати страву, ваніліну треба класти менше, ніж ванілі. 

Ваніль використовують тільки в солодкі страви та тісто, а також для 

ароматизації шоколаду, алкогольних напоїв. У народній медицині ваніль 
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застосовується при лихоманці, розладі нервової системи, психічних 

захворюваннях, сонливості, ревматизмі. Аромат ванілі використовують в 

аромотерапії. Він сприяє відновленню апетиту, знімає роздратування і 

заспокоює, приносячи відчуття душевного комфорту [3].  

Гвоздика - висушені пуп'янки квітів високого дерева родини миртових. В 

кулінарії гвоздику використовують цілими пуп'янками та меленою. 

Ароматизують нею солодкі страви і тісто, додають до м'яса, рибних маринадів, 

напоїв. Слід пам'ятати, що для солодких страв краще використовувати голівки 

(щоб не було надмірної гіркоти), а для інших страв (м'ясних та 

маринадів) - черешки. Пуп'янки гвоздичного дерева мають виражену 

антисептичну дію [1]. 

Кардамон - одна з найніжніших прянощів, для виготовлення 

використовується насіння багаторічної трав'янистої рослини. В основному 

кардамон використовують для ароматизації борошняних кондитерських 

виробів (кексів, печива) та начинок для них, особливо там, де є кава. Його 

можна використати для виготовлення домашніх наливок, фруктових маринадів, 

у деяких солодких стравах, а також в рибних юшках, фаршах, запіканках, 

рисових стравах. Додавати кардамон слід дуже обережно, перед споживанням 

зернята потрібно розмолоти. Даний вид прянощів покращує травлення, надає 

свіжість подиху, сприятливо діє на нервову систему, розслаблює, лікує 

депресивні стани. Також кардамон стимулює роботу мозку [4]. 

Куркума - прянощі готують з кореневища багаторічної трав'янистої 

рослини родини імбирних. Застосовують її у вигляді порошку, на смак вона 

слабопекуча, злегка гіркувата, нагадує імбир, але аромат більш тонкий, 

своєрідний, іноді слабо відчутний. В ній є інтенсивний оранжевий барвник, 

який надає страві специфічного кольору. Нею підфарбовують вершкове масло, 

страви з рису, тісто. Куркума - неодмінна складова частина багатьох сумішей 

прянощів. Її можна використовувати для приготування м'ясних, рибних, яєчних 

страв, соусів, підфарбовування міцних напоїв. Куркума володіє вираженою 

антибактеріальною дією, а також сприяє «очищенню» крові, її додають у 

антибактеріальні і очищуючі маски, використовують при лікуванні виразки 

шлунка [2]. 

Лавровий лист – дуже універсальний вид прянощів, має вишуканий 

аромат, делікатний присмак. У кулінарії лавровий лист використовується в 

супах, маринадах, м'ясних і рибних блюдах. Лавровий лист володіє безліччю 

лікувальних властивостей: підвищує імунітет, ароматичні речовини лаврового 

листа пригнічують розвиток туберкульозної палички, його настій виводить з 

організму шлаки, позбавляє втоми. Лаврове масло - засіб від гаймориту. 

Лавровий лист повністю зберігає свої властивості при сушінні, в цьому його 

перевага перед іншими рослинами [1]. 

Перець - його різновидів існує досить багато, наприклад, перець чорний, 

перець червоний, білий і запашний. Прекрасне поєднання цього продукту, 

дозволяє додавати його практично в усі страви. Перець чорний додають навіть 
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у деякі види пряників. Він же є прекрасним антисептиком, в Індії - цей засіб 

використовують для «стимуляції» процесу пам'яті. Червоний пекучий 

перець - популярний в мексиканській і бразильській кухні, а в багатьох інших 

кухнях світу застосовують поєднання перцю з рисом, м'ясом або навіть сирами. 

У червоному перці міститься ціла група вітамінів, наприклад, вітамін С і Е, 

вітаміни групи В (В2, В6). Настоянку червоного перцю застосовують як 

зігріваючий засіб, для розтирання. Запашний перець володіє інтенсивним 

ароматом і широко застосовується в кулінарії, у тому числі у випічці [4]. 

Отже, прянощі використовуються для надання стравам більш 

інтенсивного та вираженого смаку, підсилення аромату. Їх використання в 

Україні часом коректується, особливо для нових та удосконалених товарів 

смакової групи. 

 

Список використаних джерел: 

1. Бровко О.Г. Товарознавство. Продовольчі товари: навчальний посібник 

/ О.Г. Бровко. – К.: Кондор, 2010. – 730 с. 

2. Коробкіна З.В. Товарознавство смакових товарів: підручник / З.В. 

Коробкіна, О.Л. Романенко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 379 с. 

3. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підруч. для студ. 

екон. спец. торг. вищ. навч. закл. / І.В. Сирохман, І.М. Задорожний, П.Х. 

Пономарьов. - К.: Лібра, 2000. - 368 c. 

4. Прянощі. Властивості прянощів: перець, лавровий лист, гірчиця, 

гвоздика, кориця, ваніль, розмарин, імбир, куркума, мускатний горіх. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ywoman.ru/page/prjanoshhi-

vlastivosti-prjanoshhiv-perec-lavrovij-list-girchicja-gvozdika-koricja-vanil-rozmarin-

imbir-kurkuma-muskatnij-gorih 

 

Пасічник Ольга 

Науковий керівник – професор Власенко І.Г. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

РОЗКРИТТЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 

ДИТЯЧИХ ІГРАШОК 

Здоров‘я підростаючого покоління перебуває в безпосередній 

взаємозалежності з умовами навколишнього середовища. Знайомству дітей з 

довкіллям допомагають іграшки, які відіграють важливу роль в їх житті та 

розвитку. Найважливішою вимогою до іграшок у наш час є їх безпечність для 

здоров‘я. 

Дані дослідження Держспоживінспекції показують, що із 255 тисяч 

досліджуваних іграшок було забраковано 154 тисячі (близько 60%). 

Схоже тестування проводилося в рамках проекту, що мав назву «Хімічна 

безпечність дитячих іграшок». Досліджувані матеріали були імпортовані з 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/47980/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/47980/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/11764/source:default
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країн Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу. У підсумку виявлено, що 

164 із 569 зразків містять як мінімум один шкідливий метал. 

Результати аналізу вітчизняних іграшок демонстрували, що 19 із 50 

мають у своєму складі токсичні метали: 10 зразків – стибій, 7 – свинець, 5 – 

арсен, 3 – хром, 1 – кадмій, 1 – ртуть. Траплялися й такі, що містили більше ніж 

один з перерахованих металів.  

В ході проведення даного дослідження було використано портативний 

рентгено-флуоресцентний аналізатор, щоб визначити наявність шести 

елементів (ртуть, хром, свинець, кадмій, миш‘як, сурма) в товарах, призначених 

для дітей. Робота цього приладу полягає в опроміненні досліджуваного 

матеріалу рентгенівським випромінюванням, що потім дозволяє проводити 

якісний і кількісний аналіз більше 20 елементів одночасно. Час вимірювання 

становить близько 30 секунд. Для описаного вище дослідження 

використовували  аналізатор «Olympus InnovX Delta XRF». 

Використання нових матеріалів і технологій у промисловості зумовило 

збільшення асортименту товарів для дітей, зокрема, іграшок. Сучасні іграшки є 

результатом обробки штучних синтетичних матеріалів (полімерів). Це означає, 

що потенційно небезпечні для здоров‘я речовини можуть виділятись з них у 

повітря, потрапляти на слизові оболонки дитини як при порушенні процесу 

виготовлення товарів, так і під час їх транспортування та зберігання.   

Такі розчинники, як: стирол, бензол, толуол – це леткі потенційно 

небезпечні речовини, а фенол та формальдегід – речовини нижчого рівня 

небезпеки, проте всі вони негативно впливають на організм дитини. 

Високу актуальність має використання сучасних методів дослідження 

безпеки дитячих іграшок, які здатні за незначний проміжок часу на високому 

рівні зробити санітарно-хімічний аналіз великої кількості продукції, 

враховуючи й такі товари, рецепторний склад яких не відомий. 

Досягнення попередніх науковців у даній галузі та застосування на 

практиці методик газохроматографічного аналізу витягів у водному і 

повітряному модельних середовищах уможливили отримання кінцевих 

результатів роботи, що дало змогу за одне коло досліджень визначити понад 20 

летких хімічних речовин у моделі водного середовища та понад 25 у 

повітряному модельному середовищі.  

Деякі методики хроматографічного аналізу, що використовують в нашій 

країні, можуть визначати не групи хімічних сполук, а лише окремі сполуки, на 

яких спеціалізуються й аналогічні закордонні методики. Тому необхідно 

застосовувати кілька різних методик з різною підготовкою проб, якщо з 

досліджуваної речовини виділяється кілька речовин у водне або повітряне 

середовище. На виконання даної роботи затрачається значна кількість часу, 

тому ці методики можна вважати малоефективними. 

Сучасні методи і технології, такі як: сучасна газова хроматографія з 

використанням великих капілярних колонок (діаметр 30-60м), дозаторів 

рівноважної пари, термодесорберів, за допомогою яких можна проводити 
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дослідження одразу на двох капілярних колонках, спільне використання 

кількох селективних детекторів та ін. – сприяють отриманню точних 

результатів за незначний період. 

За допомогою цих сучасних технологій створюються нові 

газохроматографічні методики, які здатні в ході одного аналізу ідентифікувати 

20-30 сполук, які є різними класами речовин. 

Щоб зробити токсико-гігієнічну оцінку дитячих товарів, в лабораторіях 

використовують найновіші методи дослідження – аналіз із застосуванням 

біологічних тест-систем приладу екологічного контролю «Биотокс-10». Його 

тестовою системою є сенсор, що має високу чутливість до мікробів та носить 

назву «Эколюм». У зв‘язку зі зміною інтенсивності біолюмінесценції, цей 

сенсор реагує на вміст токсичних речовин в досліджуваних матеріалах. 

Аналіз проб повітря проводять, використовуючи хроматограф «Цвет-

Яуза». Він визначає вміст фенолу методом рідинної хроматографії, 

формальдегіду – на «Флюорате-02» флуориметричним методом, а вміст 

розчинників визначає «Кристалл-2000М» методом газової хроматографії. 

Тривалість та собівартість досліджень дитячих іграшок допомагають 

знизити методики газохроматографічного аналізу. Вони також дозволяють 

підвищити достовірність отриманих результатів, у зв‘язку зі збільшенням 

кількості визначуваних речовин, які переміщаються в модельне середовище. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ НА ВИРОБНИЧИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Одним із напрямів задоволення попиту на здорову їжу є хліб, так як цей 

продукт є продуктом щоденного споживання, та має соціальне значення. 

Звичайний традиційний хліб майже наполовину задовольняє потребу людини у 

вуглеводах, на третину – в білках, вітамінах групи «В», мінеральних речовинах. 

Наприклад, добова фізіологічна потреба натрію задовольняється повністю, 

калію – лише на 15 процентів. 

У напрямку підвищення харчової, біологічної цінності та поліпшення 
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цінності смакових, структурних властивостей хліба активно працюють науковці 

різних компаній та вищих учбових закладів. Ними розроблена значна кількість 

нормативно-технічної документації з виробництва функціонального 

поліпшеного хліба і хлібобулочних виробів. 

Для поліпшення поживних властивосте й хліба до рецептури додають 

різні збагачувальні добавки: 

- молочні продукти, та їх похідні (пахта, сироватка) – як джерело білків, 

вітамінів і мінеральних речовин; 

- білкові збагачувачі (соя, горох, соняшник, пшеничні висівки, зародки 

злакових рослин, льон, щириця); 

- фруктові і овочеві добавки – для підвищення харчової цінності; 

- вітаміни, мінеральні речовини (вітамінізація борошна); 

- харчові волокна і ентеросорбенти (пшеничні висівки, яблучний, 

цитрусовий, буряковий пектин, ламінарій). 

Додавання до рецептури хліба таких компонентів збагачує його 

додатковими відтінками смаку і запаху, покращує колір м‘якішу та кірочки. 

Компанія «Зеландія» находиться в постійних пошуках нових ідей. Вона 

розробила оригінальні суміші та поліпшувачі для хліба та хлібобулочних 

виробів. Суміш «Пікантна» застосовується для різних видів ароматного хліба, 

який має яскраво виражений смак, аромат трав та спецій таких як, наприклад, 

цибулі, паприки, томатів, часнику, базиліку і майорану. 

Суміш «Панаплюс Начо» містить кукурудзяну крупку, спеції, сухі овочі, 

сирний порошок. У готового випеченого хліба з додаванням цієї суміші 

виражений смак сиру, ніжна жовтувата м‘якушка із рівномірними порами та 

вкрапленнями наповнювачів. Цією же компанією розроблені сухі 

порошкоподібні та рідкі закваски для виробництва хліба з більш глибоким 

насиченим смаком і ароматом, а також поліпшувачі для класичного 

високоякісного білого хліба для надання об‘єму, з золотаво-коричневої 

скоринки та ніжного пористого м‘якішу, а також для виробів, що проходять 

заморожування. 

Спеціалістами хлібопекарського центру «Лесаффр Україна» була 

запатентована нова технологія процесу виробництва хліба PAIN MINUTE з 

використанням спеціального поліпшувача, якій дозволяє допікати заморожений 

хліб, випечений на ¾ при «великій температурі» менш ніж за три хвилини. Ця 

технологія дозволяє запобігти периферійного висихання, відлущення скоринки, 

зберігає об‘єм хліба, забезпечує вид готового продукту ідентичний, отриманому 

класичним методом. 

Досліди науковців показали, що при застосуванні в рецептурі хліба і 

хлібобулочних виробів порошків лікарських рослин: плодів бузини чорної, 

трави м‘яти і чабрецю сповільнює процес черствіння а також перешкоджає 

процесу пліснявіння. 

Для поліпшення поживних властивостей до рецептури пшеничного хліба 

додають порошки кореневих прянощів: петрушки, селери, пастернаку, імбиру, 
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куркуми тощо, лікувальні властивості яких дано відомі. Вони покращують 

роботу внутрішніх органів і спричиняють таки ефекти, як загальнозміцнюючий, 

омолоджуючий, очищуючий, заспокійливий та протизапальний. Але слід 

зазначити, що введення цих компонентів в рецептуру хліба може негативно 

вплинути на якість хліба, через те, що дріжджі не завжди пристосовуються до 

нових інгредієнтів у змінній рецептурі. Тому, кожний новий компонент має 

свій кількісній відсоток у рецептурі. 

Цінними поліпшувачами хлібобулочних виробів вважають молочні 

продукти. Розроблено технологію біфідогенної добавки з підсирної сироватки 

для збагачення лактулозою цих продуктів. Отриманий концентрат «Лактохліб» 

поліпшує якість готової продукції, подовжує тривалість зберігання хліба. 

Молочна сироватка являється хорошим джерелом натуральних 

органічних кислот, які приймають участь в утворенні смакових і ароматичних 

речовин. Органічні кислоти молочної сироватки спонукають покращенню 

структури м‘якуша, уповільнюють черствіння та запобігають розвитку 

картопляної хвороби хліба. Комплекс цукрів і амінокислот, які містяться у 

молочній сироватці, спонукають отриманню красиво забарвленої кірочки. В 

присутності молочної сироватки помітно активізується бродильна мікрофлора. 

Молочною сироваткою можна замінити до 10% (у деяких випадках і більше) 

води, передбаченою для замісу тіста. 

Для створення доброго оздоровчого ефекту та високих поживних 

властивостей для випікання бездріжджового хліба розроблено хмельову 

композицію. Такій хліб має тривалий термін зберігання, активно впливає на 

виділення ферментів із підшлункової залози, активізується робота печінки, 

жовчного міхура та кишковика. 

На багатьох виставках і конференціях, що стосуються хлібної тематики 

науковці Національного університету харчових технологій (НУХТ) 

представляють значну кількість розробок з тематики «Функціоналізація 

хлібобулочних виробів». В першу чергу, це хліб, збагачений харчовими 

волокнами та іншими пребіотиками, а також хліб для хворих целіакією і 

фенілкетонурією. Функціональні інгредієнти хлібних поліпшувачів мають певні 

особливості: пшенична клейковина покращує витривалість тіста; жир створює 

приємний,характерний аромат хліба та тонкий прошарок навколо клітин тіста, 

що покращує смакові властивості; емульгатори у взаємодії з протеїнами, 

крохмалем, жиром та водою покращують структуру виробу, підвищує його 

об‘єм; соєве борошно запобігає липкості, робить м‘якуш більш білим, 

покращує текстуру, підвищує стійкість тіста; цистеїн зменшує час випікання, 

покращує формування тіста, робить його м‘якішим.  

Усі хліба та хлібобулочні вироби з харчовими волокнами призначені для 

виведення із організму токсичних речовин та покращення перистальтики 

кишковика, а також для профілактики ожиріння. Хліб для хворих 

фенілкетонуріє і целіакією не містить в своєму складі білок, якій міститься в 

клейковині пшениці. Цей хліб виготовляють із житнього борошна з 
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використанням кукурудзяного та картопляного крохмалю, рисового, 

кукурудзяного та гречаного борошна. 

Російські вчені розробили рецептуру хліба, збагаченого крейдою – для 

хворих остеопорозу. Спеціалісти НУХТ розробили рецептуру хліба, 

збагаченого біокальцієм – матеріалом, отриманого із морських мушлів. За усіма 

показниками такій хліб кращий за російський. 

Нині модні нанотехнології у виробництві харчових продуктів. За їх 

допомогою можна змінити поживні властивості продукції, так, наприклад, за 

допомогою нанокапсул, що містять жир тунця, виробники збагачують хліб 

марки Tip Top Bread жирними кислотами омега-3. 

Сьогодні на ринку хліба і хлібобулочних виробів попит на 

функціональний хліб не сформований. Академія наук, пекарі, масмедіа 

працюють в єдиному напрямку, розвиваючи культуру споживання хліба та 

здоровий образ життя.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ  

МЕТАЛЕВОГО ПОСУДУ 

Кожного дня вдома чи на роботі ми стикаємося з різноманітними видами 

посуду. У кожного з них своє призначення, свої особливості та досить різні 

властивості. Зазвичай посуд буває фарфоровий, фаянсовий, глиняний, 

пластиковий, металевий, скляний та ін. Найбільш практичним у використанні, 

зберіганні та за іншими показниках є металевий посуд. Він є найбільш 

довговічним, а саме це залежить і від його міцності, термостійкості, 

вологостійкості. Завдяки таким показникам його широко використовують. 

За функціональною ознакою металевий посуд поділяється на харчовий і 

не харчовий. Харчовий посуд в свою чергу поділяється за такими ознаками: 

- призначенням: кухонний (казани, горшки, сковорідки, каструлі, 

чайники, кавоварки, циліндри, самовари, тази для приготування варення тощо); 

столовий (тарілки, миски, блюда тощо); для зберігання і транспортування 

харчових продуктів ( судки, відра, бідони тощо); 
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- матеріалом: чавунний (чорний та емальований), сталевий (з вуглецевої 

сталі і з нержавіючої сталі), алюмінієвий (з деформуємих сплавів, з ливарних 

сплавів), мельхіоровий та нейзильберовий; 

- обробкою поверхні: фарбована, крацована, шліфована, матова, очищена, 

полірована [3]. 

Чавунний посуд використовується переважно для смаження і 

тушкування. Він має більш високі функціональні, гігієнічні та естетичні 

властивості. Використовують для теплової обробки та зберігання продуктів. 

Сталевий емальований посуд використовують для приготування їжі, його 

випускають комплектами, оформленими в єдиному стилі. Використовують 

також для приготування холодних страв. 

Посуд із нержавіючої сталі поділяють на кухонний та столовий. До 

кухонного посуду відносять каструлі різної форми, фритюрниці, чайники, 

кавники тощо. Сталевий посуд представлений різноманітними блюдами, 

кружками, тарілками тощо. 

Сталевий оцинкований посуд використовують для зберігання і 

транспортування холодної води (наприклад, відра, баки), для санітарно-

гігієнічних цілей (тази, баки, ванни), для паливно-мастильних матеріалів 

(бідони, банки, відра тощо). 

Сталевий луджений посуд виготовляють з білої жесті, листової сталі із 

наступним покриттям оловом. 

Алюмінієвий посуд за способом виготовлення буває литим або 

штампованим, а за призначенням поділяється на кухонний, столовий, для 

зберігання та транспортування їжі. Кухонний посуд з литого алюмінію 

використовують для готування їжі: випічки, тушкування, смаження, кип‘ятіння 

[1]. 

Литий алюмінієвий посуд оздоблюють галтуванням, шліфуванням, 

поліруванням, емалюванням тощо. 

Посуд з мідно-нікелевих сплавів (латунь, мельхіор) характеризується 

високими декоративними і функціональними властивостями. З латуні 

виготовляють вироби для сервірування столу, самовари тощо. 

До нехарчового посуду відносять вироби для прання, умивання, купання, 

прибирання: тази, кувшини для води, дитячі ванни, відра для сміття, бідони, 

каністри тощо [2]. 

Отже, металевий посуд уже не одне століття займає своє місце чи то в 

господарстві, на кухні, виробництві тощо. За рахунок наявності різноманітних 

видів металевий посуд може бути використаний для виконання 

найрізноманітніших функцій, що значно допомагає людям при виконанні 

певної роботи і при цьому дозволяє економить час, кошти та сили, що можуть 

бути мінімізованими при використанні металевого посуду. 
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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТОВАРІВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 

В останні роки дуже погіршилися якісні та кількісні параметри товарів які 

викликають сильне занепокоєння у суспільства. Забезпечення населення 

високоякісними, безпечними товарами – одна з основних умов нормального 

розвитку населення, формування хорошого імунітету і стійкість до шкідливих 

факторів навколишнього середовища. 

Задоволення невпинно зростаючого попиту населення на товари з 

підвищеною якісністю і безпекою – це головний напрямок в формуванні 

економічної безпеки в Україні на сучасному етапі. Для того щоб вирішити 

проблеми з виробництва екологічно чистих продуктів, здійснюють заходи із 

стимулювання їх розвитку та виділяють спеціальні сировинні зони для 

виготовлення органічних товарів. 

Органічне виробництво спрямоване на покращення здоров‘я населення 

шляхом виробництва високоякісного продовольства, сировини та інших 

продуктів, збереження навколишнього середовища, стимулювання місцевого й 

регіонального виробництва. 

«Державна програма розвитку органічного виробництва» - це екологічно, 

соціально - та економічно - доцільний напрямок виробничої діяльності. 

Україна має зробити вагомий внесок у вирішенні екологічних, економічних і 

соціальних проблем, щоб Програма розвитку органічного виробництва почала 

працювати. Ресурсозбережність, зменшення енергоємності 

сільськогосподарського виробництва, підвищення конкурентоспроможності 

української сільськогосподарської продукції на світовому ринку, зменшення 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище в наслідок ведення 

сільськогосподарського виробництва – допоможе нам покращити добробут 

населення. 

Таким чином, ведення органічного виробництва є одна з пріоритетних 

напрямків реалізації державної аграрної політики. Воно спрямоване на 

забезпечення конкурентоспроможності українських товарів на економічному 
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світовому просторі. 

З цією метою прийнято Закон України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини», який включає в себе всі сучасні 

вимоги та регулювання органічного виробництва. 

Закон визначає: заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і 

спрямований на забезпечення справедливої конкуренції та належного 

функціонування ринку органічної продукції та сировини, правові та економічні 

основи виробництва та обігу органічної продукції та сировини, покращення 

основних показників стану здоров‘я населення, збереження навколишнього 

середовища, раціональне використання ґрунтів, гарантування якісних продуктів 

та сировини, маркованих як органічні. 

У сучасному світі переважає тенденція заміни правових норм щодо 

органічної продукції стандартами, оскільки останні є простішими в 

застосуванні й легше піддаються міжнародній гармонізації, а також через 

політику дерегування, до якої вдаються в багатьох країнах світу. Як було 

заявлено на Всесвітній зустрічі з питань торгівлі «всі люди в будь-який час 

мають фізичний та економічний доступ до безпечних товарів в достатніх 

кількостях для задоволення своїх потреб з тим, щоб вести активний та здоровий 

спосіб життя». Проблема управління якістю та безпечністю товарів завжди буде 

залишатись актуальною, адже безпечні продукти потрібні будь-якій країні та 

для кожного споживача. 

У сучасній товарознавчій науці всебічно відкрите питання про якість та 

нешкідливість товарів. Щоб задовольнити потреби людей, а це невелика ціна та 

безпечна продукція, підвищують якість товарів. У зв‘язку з цим вимоги до 

якості товарів постійно зростають. Щоб підвищити конкурентоспроможності 

вітчизняного виробника потрібно ретельно вивчати всі чинники, що впливають 

на їх якість. 

Ринковий попит, що формується на основі усвідомленого попиту на 

товари народного споживання, стає нині підґрунтям їх управління якістю та 

безпечністю на кожному підприємстві України. 
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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. 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. 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.(табл.). 

Таблиця - Фізико-хімічні показники халви 

Показник Вимоги ДСТУ 
Зразки халви* 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

редукуючи 

речовин,% 

Не більше ніж 20,0 14,5 14,5 14,5 19 17,4 14,5 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 
0,0515 0,1119 0,5537 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 
0,3632 

Cd, мг /кг Не більше 

ніж 0,1 
0,3129 0,0518 0,1072 0,2 0,0296 0,1403 

*Примітка: №1 - халва соняшникова ванільна; №2 - халва арахісова; №3 - халва арахісова 

глазурована; №4 - халва ванільна глазурована; №5 - халва кунжутна з ваніліном; №6 - халва 

соняшникова ванільна. 

Як видно з результатів виміру, припущення щодо високого вмісту 

токсикантів у соняшниковій халви 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 

досліджуваних 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 

чому він упакований. 

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 
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чітко контролюватися. Замість цього в Україні сьогодні й досі спостерігається 

недооцінювання значення пакувальних матеріалів як серед виробників, так і 

серед споживачів пакування. 

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 1 м
2
, 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 
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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 

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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ФІЗИЧНІ МЕТОДИ КОНСЕРВУВАННЯ 

Консервування – це спеціальна обробка харчових продуктів з метою 

подовження термінів їх зберігання. Консервування сприяє розширенню 

асортименту продовольчих товарів і підвищенню їх збереженості; усуває 

сезонність споживання швидкопсувних продуктів харчування; забезпечує 

створення додаткових запасів. Фізичні методи консервування, ці методи 

засновані на застосуванні високих і низьких температур, ультрафіолетового 

проміння, іонізуючих випромінювань, ультразвуку та ін. 

Консервування за допомогою високих температур включає пастеризацію і 

стерилізацію. Пастеризація харчового продукту проводиться при температурі, 

нижче 100°С, а стерилізація проводиться, вище 100°С. Розрізняють три форми 

пастеризації: довгочасну - за температури близько 65°С протягом 25-30 хв., 

короткочасну - за 80-85°С протягом 0,5-1 хв. і  моментальну за 85-90°С без 

витримки. 

В даний час багато консервні заводи використовують асептичне 

консервування, як метод теплової обробки харчових продуктів. Суть його 

полягає в тому, що рідкі або пастоподібні продукти стерилізують при високих 

http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Medecine
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температурах короткий час, охолоджують, а потім розфасовують у стерильну 

тару і закупорюють в асептичних умовах. Цей метод використовують при 

стерилізації молока, соку, томатної пасти і деяких інших продуктів. Перевага 

цього способу обробки полягає в тому, що скорочується час теплової дії на 

продукт, внаслідок чого більшою мірою зберігається харчова цінність 

продуктів.  

Консервування низькими температурами - це охолодження і 

заморожування. За консервування харчових продуктів низькими температурами 

відбуваються зміни їх харчової цінності і смаку. Низькі температури знижують 

ферментативну активність, припиняють розвиток мікроорганізмів. При 

консервації методом охолоджування, харчові продукти охолоджуються до 

температур близьких до кріоскопічної, тобто до температури замерзання 

клітинного соку, яка залежить від складу і концентрації сухих речовин. Цей 

метод застосовується при транспортуванні товару на малі відстані, за умови 

швидкої реалізації в торговельній мережі або в тому випадку, якщо низька 

температура може викликати неминучі зміни якості продуктів, наприклад, 

сметани, молока і молочнокислих продуктів, варених ковбас. При методі 

заморожування, відбувається повна кристалізація міжклітинного соку 

продукту. Цей метод застосовується для більш тривалого збереження харчових 

продуктів: м'яса і риби, овочів, фруктів та ін. Заморожування застосовують як 

для зберігання сировини з метою подальшого його консервування, так і як 

самостійний спосіб консервування. У сучасних умовах проводяться 

дослідження у сфері швидкого заморожування продуктів за дуже низькою 

температурою (від -80 до -190°С) з використанням рідкого азоту протягом 

декількох секунд.  

За допомогою теплової обробки проводиться інактивація ферментного 

комплексу сировини, внаслідок чого в рослинних тканинах припиняються 

біохімічні процеси. При променевій стерилізації використовуються 

ультрафіолетові промені, які володіють високою енергією і викликають 

фотохімічні зміни в поглинаючих їх молекулах субстрату і клітинах 

мікроорганізмів. Найбільшим бактерицидну дію мають промені з довжиною 

хвилі 250 ... 260 нм. УФ-опромінення рекомендують використовувати для 

дезінфекції повітря холодильних камер, виробничих приміщень, в 

технологічному процесі при асептичному консервуванні, для запобігання 

інфікування ззовні при розливі, фасуванні та упаковці харчових продуктів.  

За допомогою ультразвуку можна викликати розпад високомолекулярних 

сполук, коагуляцію білків, інактивацію ферментів, руйнувати частково або 

повністю багатоклітинні і одноклітинні організми, у тому числі і 

мікроорганізми. УЗ знаходить все більше застосування в різних галузях 

промисловості, у тому числі і в харчовій. Розроблено установки для мийки і 

стерилізації скляної тари, запропоновані технології по стерилізації води, рідких 

харчових продуктів, у тому числі соків і вин. 

Одним із видів теплової стерилізації є електричний струм високої і 
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надвисокої частоти. Проходження коротких та ультракоротких 

електромагнітних хвиль через середовище викликає в ній появу змінних 

струмів високої і надвисокої частот. В електромагнітному полі електрична 

енергія перетворюється в теплову. Консервування струмом ультрависокої і 

надвисокої частоти використовується при обробці герметично затарених 

продуктів в електромагнітному полі змінного струму. Завдяки цьому в масі 

продукту посилюється рух заряджених частинок, що викликає підвищення 

температури до 100°С і вище. Загибель мікроорганізмів при такому способі 

консервування відбувається значно швидше, ніж при тепловій стерилізації, 

тому що, крім дії температури, під впливом електромагнітних хвиль настають 

поляризаційні явища, які впливають на життєві функції мікроорганізмів.  

Отже, методи консервування харчових продуктів мають велике значення, 

застосування їх збільшує терміни придатності харчових продуктів. Для 

кожного виду продукту повинні бути розроблені свої режими стерилізації, так 

як мікрофлора за складом і чутливістю сильно розрізняється. 
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ПІДСОЛОДЖУВАЧІ І ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Серед продуктів, які щодня споживає людина, майже завжди можна 

знайти солодощі. Цукровмісна їжа є достатньо поживною, вона надає енергію 

організму та впливала на психічний стан людини. Від  вживання солодких 

виробів  виділяється  гормон щастя, і людина відчуває задоволення. Але в 

минулому солодкі страви не були так розповсюджені та не вироблялися в таких 

кількостях. До того ж вони були набагато корисніші, ніж більший відсоток 

сучасних солодощів.  

На полицях магазину ми бачимо велику різноманітність печива, цукерок, 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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шоколадних виробів, соків та іншої солодкої продукції. Ці продукти виглядять 

достатньо привабливими. На перший погляд здається, що вони не можуть 

завдати ніякої шкоди організму. Наприклад: цукор, що знаходиться у всіх 

виробах, надає організму вуглеводи; какао покращує роботу мозку; соки 

містять велику кількість вітамінів.  

Одним із найпоширеніших вуглеводів, що міститься у солодощах, є 

глюкоза. Спочатку оцінимо плюси від засвоєння її організмом. Глюкоза 

необхідна для життєдіяльності мозку, роботи м‘язів (особливо серцевого); є 

легкодоступним джерелом енергії при фізичній та розумовій діяльності; легко 

перетворюється на глікоген та жир; швидко всмоктується в кров, не 

затримується в печінці [3, с.101].  

При розгляді корисних властивостей кожного продукту, виникає 

конкретне питання: «Які мінуси стануть при вживанні продукції з цукром?» 

Рівень цукру в крові регулює підшлункова залоза. Вона виробляє ряд 

гормонів, серед яких є глюкагон та інсулін. Вони є два антагоніста, які 

виконують дзеркальні функції. Глюкагон стимулює розщепленню глікогену до 

глюкози. Але, коли рівень цукру піднімається вище зазначеного організмом 

рівня, то інсулін сприяє засвоєнню глюкози та понижує цукор. Разом ці 

гормони підтримують нормальний стан цукру в організмі [1, с.81]. 

Стрибок рівня цукру в крові ушкоджує  мозок. Це відбувається у випадку 

коли глюкагон безперервно синтезує глюкозу із зернових продуктів та 

вуглеводів, а інсулін не справляється із своєю функцією. Це все призводить до 

захворювання на цукровий діабет. В результаті понижується рівень медіаторів, 

що відповідають за регуляцію настрою та роботи мозку, виснажується запас 

вітамінів групи B, знижується рівень магнію в крові через, що виникають 

проблеми із нервовою системою та печінкою [5, с.75]. 

Виробники різних солодощів інколи використовують замінники  цукру 

(аспартам, фруктозу). Фруктоза - це сама солодка частина  сахарози. Аспартам 

– це речовина, отримана синтетичним шляхом, в 200 разів солодша цукру. 

Вчені також створили підсилювачі смаку. Перетворення складових продуктів 

супроводжується зміною їх формул. На молекулярній рівні «перекручують» 

сполуки, вставляють чи вилучають хімічні елементи. Таким чином виробники 

економлять на сировині, покращують органолептичні якості, але не  роблять 

продукт кориснішим [4, с. 23]. 

Вироби з цукрозамінниками більш інтенсивно впливають на смакові 

рецептори, які в свою чергу відправляють сигнал до головного мозку, де всі 

відчуття аналізуються і ця їжа стає бажана. В результаті людина починає 

залежати від даного продукту і він стає пріоритетним вибором при покупці. 

В нинішній час достатнє розповсюдження набули генномодифіковані 

продукти. Суть генної інженерії полягає в тому, щоб змішати два сорти рослин 

і отримати одну з більш кращими ознаками – це класична селекція. Зараз же 

підбирають конкретній ген і вводять його в рослину. При цьому посилюють 

стійкість рослини до якихось подразників [2, с. 31-32]. Але, чи корисно це?  
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Подивившись на функціонування організму людини, ми побачимо, що 

багато органів виконують не просто різну функцію, а зовсім протилежну від 

інших. Це дозволяє підтримувати організм в балансі. Вживаючи «нову» їжу, 

організм буде розділяти сполуки на групи, при чому один елемент не зможе 

синтезуватись так, як решта елементів не буде присутня в продукті. Звичайно, 

достовірно не можна говорити про корисність чи шкідливість даних харчових 

виробів. Вплив модифікованих продуктів повністю не досліджений, тому є 

багато вчених, які вважають дані продукти не просто корисними, а й 

лікувальними [2, с. 39]. 

Частіше за все модифіковану сировину в своїх виробах використовують 

найпопулярніші фабрики по виготовленню сухих сніданків, солодкої води, 

шоколадних цукерок та іншого. Але всі ці продукти піддаються додатковому 

маркуванню, яке відрізняє дані продукти як ті, що можуть завдати шкоди і 

будуть піддані вилученню з ринку [2, с.43]. 

З розвитком технологій винайшли способи збільшення строку 

придатності харчових продуктів, покращення їх зовнішнього вигляду. Для 

цього використовують різні консерванти, барвники, стабілізатори. Через це,  

готовий до вживання смачний десерт, в своєму складі містять велику кількість  

речовин, які здатні накопичуватися в організмі та шкодити здоров‘ю людини. 

Тому при виборі харчового продукту потрібно ретельно вивчати його 

інгредієнти. 
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ В  

УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 
На сьогоднішній день, якість продукції постає важливим чинником, який 

впливає на рівень всіх сфер життя, є інструментом боротьби за ринки збуту, а 
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також показником конкурентоспроможності виробників. Якість продукції – це 

сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність 

задовольняти певні потреби у відповідності з її призначенням.  

Управління якістю – невід‘ємна складова системи управління 

організацією, яка охоплює всі підсистеми організації, всі ієрархічні рівні. Це 

також спеціалізований вид управлінської діяльності. Управління якістю (quality 

management) – скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та 

контролюванні організації щодо якості. Управляти якістю – це означає 

впроваджувати економічні, організаційні, технічні та інші заходи, спрямовані 

на забезпечення високої якості продукції на всіх стадіях життєвого циклу 

товару. А зважаючи на те, що управління якістю неможливе без застосування 

стандартизації і сертифікації, то дана тема дослідження є актуальною і потребує 

подальшого вивчення. 

Питання управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції 

досліджували  в своїх наукових працях такі науковці та дослідники як Агєєв 

Є.Я., Лойко Д.П., Вотченікова О.В., Удовіченко О.П., Топольник В.Г, Шаповал 

М.І., Болотніков А.О., Кривощеков В.І., Морозов Ю.Д, Котляр М.А., Проскура 

В.Ф., Сімонова І.В, Буряк Р.І., Блащук Т., Кислицин В.О., Куйбіда М.С., Бутко 

М.П., Горбонос Ф.Н., Дятлова В.В., Орєхов С.М., Іванець М.Я., Семенов Г.А. та 

ін. [4]. 

На сучасному етапі розвитку економіки питання якості продукції 

стосується вже не лише виробника, але і всіх споживачів. Саме тому діяльність 

законодавчої влади спрямована на забезпечення безпеки та захисту здоров‘я 

населення та навколишнього середовища, яка забезпечується за допомогою  

установлення відповідальності за неякісну продукцію і визначення 

обов‘язкових до виконання вимог, що стосуються характеристик товару. 

Одними з найбільш дієвих інструментів системи , стосовно гарантування 

якості вважається стандартизація та сертифікація продукції. Стандартизація – 

це діяльність, яка полягає у встановленні положень для загального і 

багаторазового застосування для вирішення потенційних завдань з метою 

досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом 

якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх 

функціональному призначенню і сприянню науково-технічному 

співробітництву. Стандартизація може здійснюватися на міжнародному 

(загальносвітовому), регіональному та національному (у межах однієї країни) 

рівнях.  

Окрему категорію становить державна стандартизація, яка здійснюється 

державними органами і поширюється на всі підприємства держави. На 

загальносвітовому рівні питаннями стандартизації займається Міжнародна 

організація зі стандартизації (ISO), яка є найбільшим у світі розробником 

міжнародних стандартів і об‘єднає 157 країн. Україна, перша з республік 

колишнього СРСР, стала членом ISO в 1993р. [2]. 

Основним документом в процесі стандартизації є стандарт, який 
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видається та затверджується спеціальним органом влади, містить правила та 

характеристики в сфері якості товарів, послуг, вимоги щодо маркування, 

пакування, транспортування, термінології, позначок, етикетування. 

Згідно закону України «Про стандартизацію» метою стандартизації в 

Україні є забезпечення безпеки для життя і здоров‘я людини, тварин, рослин, а 

також майна та охорони навколишнього середовища, створення умов для 

раціонального використання усіх видів національних ресурсів і відповідності 

об‘єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усунення технічних 

бар‘єрів у торгівля [1]. 

Стандартизація створює сприятливі умови для торгівлі за рахунок єдиних 

підходів до якості продукції, її взаємозамінності, технічної сумісності, безпеки 

й охорони навколишнього середовища, що пов'язано з розробкою міжнародних 

стандартів. Стандартизація супроводжує продукт протягом життєвого циклу і є 

нетарифною формою регулювання торгівлі. 

Не менш важливе місце в управлінні якістю продукції займає і 

сертифікація, яка дає змогу підтвердити якість виготовленої продукції. Кожний 

вид продукції, яке те чи інше підприємство хоче вигідно продати на 

внутрішньому чи світовому ринках, мусить бути сертифікованим, тобто мати 

документ, що засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам 

міжнародних стандартів ISO серії 9000 [3]. 

Сертифікація продукції являє собою комплекс заходів (дій), проведених з 

метою підтвердження за допомогою сертифіката відповідності (документа), що 

продукція відповідає визначеним стандартам чи іншим НТД. Багато 

закордонних фірм витрачають великі кошти і час на доведення споживачу, що 

їхня продукція має високу якість. сертифікація є дуже ефективним засобом 

розвитку торгово-економічних зв'язків країни, просування продукції 

підприємства на зовнішній і внутрішній ринок збуту, а також закріплення на 

них на досить тривалий період часу. Саме все це визначило широке поширення 

сертифікації. Сертифікація з'явилася в зв'язку з необхідністю захистити 

внутрішній ринок від продукції, непридатної до використання [5]. 

Сертифікація базується на таких основних принципах; 

-  забезпечення державних інтересів підчас оцінки безпеки продукції та 

вірогідності інформації про її якість; 

-  добровільність або обов'язковість; 

-  об'єктивність, тобто незалежність від виробника і споживача; 

-  достовірність, тобто використання професійної випробувальної бази; 

-  виключення дискримінації в сертифікації продукції вітчизняних і 

закордонних виробників; 

- надання виробнику права вибору органу сертифікації й випробувальної 

лабораторії; 

-  встановлення відповідальності учасників сертифікації; 

- правове і технічне забезпечення, а також багатофункціональність 

використання результатів сертифікації (сертифікатів і знаків відповідності) 
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виробником, торгівлею, споживачами, органами нагляду, митницею, 

страховими організаціями, біржами, аукціонами, арбітражем, судом; 

- відкритість інформації про позитивні результати сертифікації або про 

припинення дії сертифіката; 

- розмаїтість форм і методів проведення сертифікації продукції з 

урахуванням її специфіки, характеру виробництва і споживання. 

Таким чином, стандартизація та сертифікація є важливим інструментом в 

процесі управління якістю продукції. Адже завдяки своєму взаємозв‘язку, вони 

впливають та можуть контролювати якість виготовлюваної продукції за 

допомогою встановлення певних вимог щодо характеристик товарів та 

встановлення відповідальності за виготовлення та розповсюдження 

недоброякісної продукції. 
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КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Програма розвитку людського потенціалу, яка була запропонована ООН у 

1994 р. складається з різних напрямів, де безпека та здоров‘я людини займає 

третю позицію після продовольчої та економічної безпеки. Неповноцінне 

харчування,небезпечні умови праці, забруднення навколишнього середовища, а 

також впровадження нових біотехнологій при виробництві як продовольчих, 

так і непродовольчих товарів – є загрозами безпеці здоров‘я людини. Тому, 

розгляд показників безпечності парфумерно-косметичної продукції є дуже 

суттєвим питанням сьогодення, оскільки ця група має свої особливості, які 

належать саме цій товарній групі, де головним є безпека для людини, тобто 
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відсутність у готовій продукції токсичності, подразливої, сенсибілізуючої чи 

іншої несприятливої дії на здоров‘я людини, а також відсутність або обмеження 

рівня забруднення патогенними, умовно-патогенними і санітарно-показовими 

мікроорганізмами за умов використання за призначенням протягом 

гарантійного терміну придатності.  

Державними санітарними правилами і нормами регламентуються 

показники безпеки парфумерно-косметичної продукції, які повинні 

розповсюджуватися на парфумерні та косметичні засоби, які виготовляються, 

імпортуються та реалізуються на підприємствах роздрібної торгівлі, до них слід 

віднести токсиколого-гігієнічні та мікробіологічні показники. До токсиколого-

гігієнічних показників ми  відносимо: 

- Індекс подразливої дії на слизову оболонку очей характеризує 

можливість  подразливої дії – зміна функціонального стану слизової оболонки 

очей, визначають з метою випробування безпеки для здоров‘я асортиментних 

груп продукції косметичної промисловості, за винятком косметичних засобів 

спеціального призначення і парфумерних засобів. 

- Індекс фотосенсибілізуючої дії  характеризує здатність парфумерно-

косметичного засобу до фото динамічної дії при поглинанні ультрафіолетового 

випромінювання, визначають з метою оцінки безпеки для здоров‘я людини 

асортиментних груп продукції, призначеної для використання на відкритих 

ділянках тіла. 

- Індекс гострої токсичності при нанесені на шкіру – є інтегральним 

показником безпеки парфумерно-косметичного засобу для здоров‘я людини 

епідермального шляху введення, зазначають з метою випробування безпеки 

всіх асортиментних груп парфумерно-косметичної продукції. 

- Індекс хронічної токсичності при введенні у шлунок характеризує 

здатність кумулятивної дії засобів догляду за губами, засобів догляду за зубами 

і ротовою порожниною, визначають на етапі постановки на виробництво нових 

асортиментних груп або видів продукції. 

- Індекс хронічної токсичності при нанесені на шкіру характеризує 

наявність кумулятивної дії парфумерно-косметичного засобу при 

багаторазовому нанесені на шкіру, визначають на етапі постановки на 

виробництво нових асортиментних груп або видів продукції. 

- Індекс негативної дії на стан шкіри людини – визначення безпеки 

парфумерно-косметичного засобу при експериментальному випробувані є 

остаточним підтвердженням безпечності або небезпечності продукції і 

виявлення її можливої негативної дії на шкіру людини, визначають на етапі 

постановки на виробництво нових видів вітчизняної продукції або на етапі 

ввезення імпортної продукції. 

- Індекс гострої токсичності при введені в шлунок є також інтегральним 

показником безпеки для здоров‘я засобів догляду за губами, засобів догляду за 

зубами і ротовою порожниною,визначають з метою характеристики безпеки 

для здоров‘я усіх асортиментних груп парфумерно-косметичної продукції.  
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- Індекс сенсибілізуючої дії характеризує можливість парфумерно-

косметичного засобу викликати контактну сенсибілізацію, визначають з метою 

випробування безпеки для здоров‘я всіх асортиментних груп продукції. 

- Індекс шкірноподразливої дії характеризує можливість подразливої дії 

парфумерно-косметичного засобу при нанесені на шкіру – зміни 

функціонального стану шкіри,визначають з метою  випробування всіх 

асортиментних груп продукції парфумерно-косметичної промисловості. 

Безпеку парфумерно-косметичної продукції віддзеркалюють 

мікробіологічні показники та залежать від якості сировини і санітарно-

гігієнічного рівня виробництво. У парфумерно-косметичні продукції рівень 

вмісту мікроорганізмів характеризують кількість мезофільних, аеробних і 

факультативно-анаеробних  мікроорганізмів, кількість дріжджів роду Candida і 

плісеневих грибів, вміст бактерій родини Enterobacteriaceae, вміст 

Staphylococcus aureus та вміст Pseudomonas aerations. Кількість  мезофільних, 

аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів та дріжджів роду 

Candida і плісеневих грибів визначають з метою встановлення відповідності 

парфумерно-косметичної продукції вимогам безпеки щодо загального 

забруднення мікроорганізмами, а вміст потенційно-патогенних і патогенних 

бактерій родини Enterobacteriaceae, S.aureus, P.aerations встановлюють за 

альтернативним критерієм, а саме відсутність її у масі або об‘ємі продукції. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ДО СТАНДАРТІВ ISO 9000 

Вступ України до СОТ, сучасний стан вітчизняної промисловості, 

Євроінтергація як один з пріоритетів національних інтересів потребує  нового 

осмислення ефективних механізмів створення конкурентоспроможної 
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продукції, доречне використання яких сприятиме зростанню рівня 

конкурентоспроможності економіки загалом. Серед  складного комплексу 

механізмів і факторів розвитку підприємств, функціонування  і впровадження  

сучасних систем управління якістю (СУЯ), які перш за все базуються на засадах 

міжнародних стандартів ISO серії 9000 набуває великого розповсюдження як 

один з визначальних забезпечення високого рівня конкурентоспроможності і 

якості в економічному покращенні та сферах виробництва. 

Стандарт ISO 9000 є вступом до трьох інших ключових стандартів серії 

9000. Він відіграє головну роль в застосуванні і розумінні всієї серії, скільки він 

визначає основні терміни, вживані у системі стандартів з управління якості. ISO 

9000 базується на восьми принципах управління якості: провідна роль 

керівництва (лідерство); орієнтація на споживача (замовника); системний підхід 

до менеджменту; залучення персоналу; процесний підхід; прийняття рішень на 

основі фактів; взаємовигідні відносини з постачальниками; постійне 

поліпшення. 

ISO 9001 та ISO 9004 є узгодженою парою стандартів, які зв‘язують 

сучасне управління якості з процесом виробництва й іншою діяльністю 

організації та сприяють постійному поліпшенню, і в результаті, задоволенню 

усіх вимог споживача. ISO 9004 не використовується для сертифікації, оскільки 

він не пропонує вимог, але дає рекомендації з постійного поліпшення 

діяльності організації. ISO 9001 акцентує увагу на дієвості системи сертифікації 

або контрактних угод між постачальниками і покупцями. Концепція ISO 9001 

спрямована на досягнення поставлених цілей, а використання положень ISO 

9004 дає змогу досягати поставлених цілей з більшою ефективністю. 

ISO 9001 визначає вимоги до системи управління якістю. Головний 

принцип побудови системи управління якістю відповідно  до вимог ISO 9001 – 

процесний підхід: діяльність організації складається з кількох взаємозалежних 

процесів, а вихідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. 

Саме тому процес ний підхід полягає в систематичній діяльності з визначенням 

процесів,їхньої послідовності,взаємодії, управління процесами та зв‘язками між 

ними.  ISO 9004 дає рекомендації з постійного поліпшення системи 

менеджменту зацікавлених осіб: власників  та інспекторів, постачальників і 

партнерів, персонал компанії та споживачів. 

Стандарт ISO 19011 – це стандарт призначений для аудиторів і 

організацій, що проводять зовнішні та внутрішні аудити. Також він є 

постановою з основ аудиту, управління програмами аудиту систем управління 

якістю та навколишнім середовищем. Отже він може бути використаний 

організаціями, які мають відношення до акредитації та стандартизації  у сфері 

оцінки відповідності, навчання та сертифікації аудиторів. 

Таким чином сімейство стандартів ISO серії 9000 є посібником з 

оформлення систем управління якістю, що узгоджено в міжнародному 

масштабі, в якому описується ефективна система якості (усі процеси і дії 

контролюються та документуються). У комплексі стандартів з систем якості 
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відокремлюються вимоги до систем якості та вимоги до продукції. За рахунок 

такого розмежування  цей комплекс стандартів стосується організацій, які є  

постачальниками  усіх  загальних категорій  продукції, і усіх характеристик 

якості продукції. До основних стандартів ISO серії 9000 відносяться: ISO 

9001:2008 Quality management systems – Requirements (ДСТУ ISO 9001:2009 

Системи управління якістю. Вимоги); ISO 9000:2005 Quality management 

systems – Fundamentals and vocabulary ( ДСТУ ISO 9000:2007 Системи 

управління якістю. Основні положення та словник термінів); ISO 19011:2011 

Guidelines for auditing management systems (ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови 

щодо здійснення аудитів систем управління); ISO 9004:2009 Managing for the 

sustained success of an organization – A quality management approach (ДСТУ ISO 

9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на 

основі управління якістю). 

Реалізація національної політики у сфері якості має здійснюватись  

урахуванням стану розвитку вітчизняного ринку, а також динаміки інтеграції 

української економіки у світову. Держава повинна сприяти розвитку та 

вдосконаленню систем підтвердження відповідності як законодавчо-

регульованій, так і в нерегульованій сфері. При цьому особливу увагу слід 

приділити сертифікації систем якості як найбільш об‘єктивній оцінці 

ефективності та функціонування на підприємствах. 

Наявність сертифікату на системи якості, що підтверджують 

відповідність вимогам стандартів ISO 9000 – важливий чинник забезпечення 

конкурентоспроможності товарів та послуг, а інколи – обов‘язковою умовою 

укладання контрактів чи допуску до участі в тендерах. Оскільки система 

управління якості ISO 9000 всеосяжна за природою, а саме застосована до 

сфери послуг, виробництва, підприємств всіх форм власності. 

Держава повинна сприяти входженню українських організацій та органів 

із сертифікації систем якості до міжнародних та регіональних союзів і угод, а 

також акредитації українських органів із сертифікації за кордоном. 

Статичні методи дозволяють оптимізувати процес пошуку причин 

невідповідності, підвищити ефективність розроблених заходів щодо усунення 

виявлених причин відмов, дефектів, точність і вірогідність висновків. Їх 

використання у виробничій практиці призводить до суттєвого зниження витрат 

і підвищенню якості продукції. Необхідно розвивати діяльність, спрямовану на 

сертифікацію, регулювання якості продукції і технічних процесів та статичний 

контроль.  

ISO 9000 — серія стандартів ISO, які застосовуються при створенні та 

удосконаленні систем менеджменту якості організацій. 

Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним комітетом ISO/TK 

176 в результаті узагальнення накопиченого національного досвіду різних країн 

щодо розроблення, впровадження та функціонування систем якості. Комітет 

керувався попередніми розробками Британського інституту стандартів, що 

знайшли своє відображення в Британському стандарті BS 5750. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO
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Таким чином мета серії стандартів ISO 9000 — стабільне функціонування 

документованої системи менеджменту якості підприємства-постачальника. 

Вихідна спрямованість стандартів серії ISO 9000 спрямована на відносини між 

компаніями у формі споживач/постачальник. З прийняттям у 2000 році 

черговий версії стандартів ISO серії 9000 більша увага стала приділятися 

здібностям організації задовольняти вимоги всіх зацікавлених сторін: 

власників, співробітників, суспільства, споживачів, постачальників. ISO 9004 

робить акцент на досягнення сталого успіху. 

Значення серії 9000: Стандарти допомагають підприємствам 

формалізувати їх систему менеджменту, вводячи, зокрема, такі 

системоутворюючі поняття, як внутрішній аудит, процесний підхід, 

коригувальні та запобіжні дії. 

Стандарт ISO 9000 є фундаментальним, прийняті в ньому терміни і 

визначення використовуються у всіх стандартах серії. Цей стандарт закладає 

основу для розуміння базових елементів системи менеджменту якості згідно зі 

стандартами ISO. 
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ВЛАСТИВОСТІ ТА ЯКІСТЬ ДЕРЕВИНИ 

Деревину з давніх часів широко застосовують завдяки значному 

поширенню та високому рівню позитивних споживних властивостей, значній 

міцності, невеликій густині, низькій теплопровідності, технологічності, 

гарному зовнішньому вигляду. Деревина має певні недоліки: неоднорідність 

будови і властивостей (анізотропія), гігроскопічність, займистість, здатність до 

гниття, частину яких можна подолати технічними заходами. 

Лісопродукція і деревинна її складова є джерелом найрізноманітнішої 

сировини для багатьох галузей народного господарства. Лісопродукція –  один 

з найпривабливіших об‘єктів сучасного експорту. За окремими системами 

класифікації лісоматеріали належать до групи сільськогосподарських товарів за 

ознакою відтворюваності ресурсів. 

Лісоматеріали – деревні матеріали, одержані поділом на частини 

повалених дерев та деревинних колод, призначені для подальшої переробки чи 
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використання. 

Деревина – одне дерево; тверда тканина, що міститься між корою і 

серцевиною; матеріал з дерева, що використовується у будівництві і 

виготовлені різних виробів. 

Основними властивостями деревини, за якими здійснюють її 

товарознавчий аналіз є: 

1) вологість (визначається у відсотках до маси сухої деревини; є 

капілярна і гігроскопічна; залежить від стану деревини: свіжозрубаної – 35-

40%, повітряно-сухої – 15-20%, кімнатно-сухої – 8-13%, мокрої – 100%, умовно 

нормальна – 12%); 

2) гігроскопічність (дуже висока, впливає на щільність, об‘ємну масу, 

теплопровідність і міцність; є причиною зміни розмірів виробів із деревини при 

експлуатації; при випаровуванні цієї вологи зменшується маса і розміри 

деревини і виробів); 

3) водопроникнення (залежить від породи, вихідної вологості); 

4) усихання (об‘ємна усушка); 

5) щільність (залежить від породи деревини і складає 520-1500 кг/м
3
); 

6) теплопровідність (у цілому низька, залежить від напряму волокон); 

7) хімічна стійкість (деревина стійка до дії органічних кислот, лугів і 

солей, але руйнується мінеральними кислотами і морською водою; деревина 

хвойних порід хімічно стійкіша); 

8) вогнестійкість; (температура спалахування 250°С, обвуглювання – 

120°С); 

9) стійкість до деформацій та стирання (міцність та стискування, 

розтягування і згинання, стійкість до стирання залежить від частини стовбура, 

напряму волокон, щільності і вологості). 

На властивості деревини істотно впливають природні вади та набуті при 

переробленні дефекти [1, с. 112]. 

Лісова промисловість – це сукупність галузей промисловості, 

підприємства якої заготовляють та переробляють деревину. 

Господарське значення деревини дуже велике. Вона використовується в 

будівництві, промисловості, сільському господарстві, на транспорті. Цінні 

фізичні властивості деревини – мала питома вага, простота обробки, міцність – 

визначають універсальність її застосування. Деревина є основним видом 

сировини для паперового і лісохімічного виробництв. 

Лісова промисловість об‘єднує підприємства лісозаготівельної, 

деревообробної, целюлозно-паперової та лісохімічної галузей. 

У складі деревообробної промисловості виділяють три групи виробництв: 

 виробництва, які здійснюють первинну обробку деревини 

(лісопильне, шпалопильне); 

 вторинна обробка деревини (паркетне, фанерне, меблеве, 

деревостружкових плит, сірників, стандартних будинків і деталей та ін.); 

 хіміко-механічна переробка деревини (деревоволокнистих плит, 
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деревних пластиків). 

Меблева промисловість виробляє майже половину продукції 

деревообробної промисловості. Тяжіє вона до споживача. Центрами 

виробництва меблів є, практично, всі великі міста держави та ряд середніх і 

малих міст. Найбільші підприємства розміщені у Києві, Харкові, Львові, 

Ужгороді, Сваляві, Чернівцях, Дніпропетровську [4]. 

Для виробництва сучасних меблів широко застосовують різні за 

природою та походженням матеріали. Але основними з них є деревина та 

матеріали на основі целюлози (плити із целюлозних матеріалів – ДСП, ДВП, 

МДФ, ОСБ та ін.) [2, с. 72]. 

У зв‘язку з тим, що традиційною сировиною для виготовлення меблів є 

деревина та деревинні матеріали, властивості деревини визначаються 

ботанічним видом дерева, географічними і кліматичними умовами місцевості, 

де воно росте. У виробництві меблів найважливішими ознаками деревини є 

колір і текстура, які визначають естетичні і функціональні властивості не тільки 

вихідних матеріалів, а й готових виробів [3, с. 304]. 

Однак, деревина як матеріал для виготовлення меблів має певні недоліки: 

неоднорідність (анізотропію) будови і, відповідно, властивостей, 

гігроскопічність, займистість, здатність до гниття та ураження шкідниками 

тощо, які частково можна подолати сучасними технічними заходами. 

Наприклад, антисептики підвищують гнилостійкість деревини; антипірени – 

вогнестійкість; виготовлення клеєних дерев‘яних конструкцій зменшує чи 

повністю усуває усихання й короблення деревини, підвищує гнилостійкість, 

зменшує займистість; просочування полімерами зменшує гігроскопічність і 

водопоглинання, короблення, гниття, збільшує здатність до полірування, 

покращує зовнішній вигляд [2, с. 75]. 

Вплив недоліків (вад і дефектів) деревини на якість меблів визначають їх 

видом, розмірами, кількість, місцем розташування. Норми допусків недоліків 

різні і залежать віл виду покриття – прозоре, непрозоре; виду поверхні 

меблевих виробів – видимі: лицеві (фасадні, робочі, інші лицеві), внутрішні; 

поверхні, із якими при експлуатації меблів контактують людина і предмети. 

Впливає на допуск також розмір деталі: недоліки на деталях малих розмірів 

допускаються з великими обмеженнями.  

Якість меблів погіршують, переважно, недоліки, які понижують 

механічну міцність деревини. З меншими обмеженнями допускаються 

недоліки, які впливають на зовнішній вигляд деревини. He допускаються на 

виробах такі недоліки: гниль; цвіль; прорість; крен; засмолок; сучки загнивші, 

гнилі, тютюнові; сторонні включення; подряпини; виривання деревини, 

вм‘ятини.  

Вологість матеріалів із деревини встановлена в межах 8 ± 2%. Ступінь 

вологості деревини визначає якість готової продукції. Відсутність контролю 

вологості і застосування недосушеної деревини в будь-якому деревообробному 

виробництві призводить до випуску продукції низької якості. Зберігання 
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висушених заготовок і виробів з деревини потребує також контролю параметрів 

того середовища, у якому вони перебувають [2, с. 391]. 

Отже, деревина володіє високими технологічними властивостями (значна 

міцність при розтягуванні та стиску, незначна густина і теплопровідність, 

технологічність при обробці, гарний зовнішній вигляд). Через значне 

поширення деревину найбільше застосовують у виробництві меблів. Якість 

матеріалів iз деревини, які застосовyютъ для виробництва меблів, визначаються 

недоліками деревини та вологістю. 
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ 

 

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ НА  

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ВИРОБНИЦТВА 

Метою дослідження є вивчення впливу дефектів і недоліків, що 

виникають під час експлуатації та надійність та безпечність ювелірних виробів. 

Як правило, у чистому виді дорогоцінні метали для виготовлення 

ювелірних виробів не застосовують через їхню недостатню твердість і 

зносостійкість. Застосовують сплави з різним вмістом дорогоцінного металу, 

що виражають у пробі.  

У нашій країні діє метрична система проб, що вказує вміст дорогоцінного 

металу в 1000 частин (по масі) сплаву. Для виготовлення золотих ювелірних 

виробів звичайно застосовують потрійні сплави золота, срібла і міді, що мають 

жовтий колір  

Актуальність даної теми полягає в тому, що ювелірні вироби являються 

товаром, який з часом дорожчає, а значить в товарний обіг потрапляють масово 

підробки фірмових знаків, підробка якості і тощо. Тому є необхідність 

дослідження якості, безпечності, надійності, споживацьких характеристик, 

правового регулювання обігу ювелірних виробів. Це є наслідком насичення 
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ринку ювелірними виробами, в процесі експлуатації яких проявляються значні 

механічні пошкодження, зміни кольору поверхні, потьмяніння та алергічні 

реакції у споживачів, що зумовлено використанням імпортних лігатур для 

виготовлення виробів і припаїв, які не пройшли оцінку на відповідність 

встановленим вимогам щодо механічної та хімічної стійкості, а також на 

порушення технології 

Аналіз вмісту ювелірних сплавів свідчить – на вітчизняному ринку 20 % 

сплавів із дорогоцінних металів не стандартизовані, і питання їхньої якості 

викликають сумніви. Зважаючи на те, що в Україні видобуток золота 

незначний, переважна його кількість, яка використовується ювелірами, або 

вилучена з брухту, відходів та «електронного лому», або готова імпортна 

лігатура, інколи невідомого хімічного складу. Для проведення ретельного 

афінажу потрібне дороге технологічне обладнання, яким не забезпечена значна 

частка підприємств. Саме тому в ювелірні прикраси потрапляють такі хімічні 

елементи як кадмій, свинець, індій, ртуть, залізо, олово, марганець, хром, які 

негативно впливають на здоров‘я людини. 

З метою збереження довіри споживачів до вітчизняних операторів 

ювелірного ринку і недопущення на ринок фальсифікованої продукції було 

посилено пробірний контроль та ринковий нагляд всіх виготовлених та 

ввезених на територію України ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних 

металів. 

Сьогодні виникає необхідність внести зміни в нормативну документацію 

щодо маркування ювелірних виробів, зокрема зменшення кількості 

обов‘язкових реквізитів для нанесення на етикетку, дозволити штрихове 

кодування, відмінити закріплення етикеток пломбами. Основну інформацію 

щодо якісних характеристик виробів підтверджувати декларацією виробника, 

сертифікатами відповідності, як це прийнято у всьому світі. З ратифікацією 

Нікелевої Директиви, прийнятою значною кількістю країн світу, буде 

гарантовано Державою їх безпечність та забезпечена гармонізація національних 

стандартів до міжнародних та європейських в частині методів аналізу 

дорогоцінних металів, відбору проб, порядку виконання хімічних аналізів тощо. 

Це унеможливить закупівлю лігатур з-за кордону з вмістом нікелю, інших 

токсичних елементів, збереже здоров‘я нації.  

Проба - державний стандарт, що визначає цінність сплаву, з якого 

виготовлено вироби з дорогоцінних металів, і засвідчує вміст вагових одиниць 

основного дорогоцінного металу в одній тисячі вагових одиниць сплаву. 

В Україні для ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів 

встановлюються такі проби: платина - 950 (дев'ятсот п'ятдесята); золото: 375 

(триста сімдесят п'ята); 500 (п'ятисота); 585 (п'ятсот вісімдесят п'ята); 750 

(сімсот п'ятдесята); 958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма); 999 (дев'ятсот дев'яносто 

дев'ята); срібло: 800 (восьмисота); 830 (вісімсот тридцята); 875 (вісімсот сімдесят 

п'ята); 925 (дев'ятсот двадцять п'ята); 960 (дев'ятсот шістдесята). 

Для виробництва срібних ювелірних виробів використовують срібно-мідні 
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сплави 960, 925, 916 і 875-й проб. Маркірують срібні сплави аналогічно золотим. Зі 

сплавів платини в ювелірній справі застосовують в основному сплав платини 950-й 

проби. З кольорових металів і їхніх сплавів у ювелірному виробництві частіше 

використовують сплави міді - латунь, мельхіор, нейзильбер.  

Сплави благородних металів, що застосовуються для виготовлення ювелірних 

виробів мають відповідати естетичним, експлуатаційним та технологічним вимогам, 

тобто задовольняти потреби споживачів в подальшому використанні ювелірних 

виробів, що виготовляються з таких сплавів, а також бути придатними для 

виготовлення таких ювелірних виробів. Корозійна стійкість ювелірних сплавів 

повинна забезпечувати стійкість поверхні ювелірних виробів до впливу зовнішнього 

середовища у нормальних умовах експлуатації. Зносостійкість сплавів має бути 

достатньою для збереження якості поверхні виробів при механічних впливах в 

умовах експлуатації, тобто забезпечувати стійкість проти утворення пошкоджень на 

поверхні. Зносостійкість ювелірних сплавів забезпечується певним рівнем твердості 

сплаву. Механічна міцність ювелірних сплавів має забезпечувати цілісність, 

незмінність форми ювелірного виробу і відсутність деформації окремих частин у 

процесі експлуатації. Технологічні особливості конкретних ювелірних виробів 

визначають вимоги до технологічності сплавів на різних операціях. 

Лише комплексне оцінювання показників безпеки та надійності ювелірних 

виробів уможливить об‘єктивне визначення якості того чи іншого ювелірного 

виробу. 

Практика покриття ювелірних виробів родієм відтягує початок його 

негативного впливу на організм людини. Це найбіліший дорогоцінний метал після 

срібла, платини та паладію, яким часто покращують зовнішній вигляд виробів. 

Тривалість дії родієвої плівки – від шести місяців до двох років. Після її стирання 

змінюється колір прикраси й виникає небезпека контакту шкіри з алергенним 

сплавом. Нікель є найпоширенішою причиною появи контактної алергії. Алергічні 

реакції на нього проявляються у 10-20 % жінок і 5-10 % чоловіків. Подразнення 

викликається поглинанням шкірою іонів нікелю, що виділяються з матеріалів при 

контакті зі шкірою. Отже, враховуючи безпечність ювелірних виробів для заміни 

нікелю, індію та цинку у дорогоцінних сплавах доцільно вводити лише такі 

компоненти, які не погіршують їхню пластичність і міцність: Li,Ru, В, Ве, Pt, Рd, Co, 

Mq, Mn тощо. Наукові дослідження впливу цих компонентів на технологічні 

властивості сплаву підтверджують можливість їхнього використання у ювелірному 

виробництві. 

Таким чином, на сьогодні є потреба в перегляді, термінологічній уніфікації 

основних законодавчих актів у сфері державного пробірного контролю, ринкового 

нагляду з дотриманням вимог законодавства у сфері технічного регулювання, 

сертифікації, оцінки відповідності та захисту прав споживачів. 

Ринковий нагляд ювелірних виробів повинен бути посилений, завдяки 

правильній державній політиці щодо вдосконалення та гармонізації з європейською 

нормативно – технічною базою, пробірного контролю, запровадження добровільної 

сертифікації з метою недопущення на ринок небезпечної продукції та підробок. 
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ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ ЯК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА 

Почнемо з того, що харчування є одним із основних важелів, який 

створюючи гармонію організму людини і навколишнього середовища, сприяє, 

певним чином, здоров'ю та здатності організму протидіяти впливу 

несприятливих факторів. 

Взагалі, розуміння значення харчування в життєдіяльності людини, 

біохімічних процесів перетворень окремих компонентів їжі у структурі тіла, їх 

вплив на діяльність фізіологічних систем організму є надзвичайно важливим і 

одним із факторів впливу на здоров'я та працездатність людини. Але, людина, в 

свою чергу, часто нехтує і не розуміє всю важливість раціонального харчування, 

вживає в їжу шкідливі продукти та продукти низької якості. Тому, майже у всіх 

випадках, це призводить до цілої низки хвороб - від зниження імунного статусу 

організму до аліментарних захворювань. 

Хвороби, що пов'язані із недостатнім або надлишковим харчуванням, 

називаються аліментарними. 

До них відносять: 

1) аліментарна дистрофія; 

2) пелагра (вітамін РР); 

3) бері-бері (вітамін В1); 

4) анемія (вітамін В12); 

5) ендемічний зоб (J); 

6) карієс (F); 

7) атеросклероз (тваринні жири, холестерин, легкозасвоювані вуглеводи); 

8) злоякісні пухлини (копчені продукти, тваринні жири);  

http://u.to/hKs_Cg
http://www.assay.gov.ua/
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9) цукровий діабет (легкозасвоювані вуглеводи, тваринні жири); 

10) подагра (пуринові основи, нуклеїнові кислоти, сечова кислота та інші 

азотовмісні екстрактивні речовини).  

В Україні також існує проблема ігнорування раціонального харчування та 

вживання шкідливої їжі населенням. Зростають серцево-судинні захворювання, 

злоякісні пухлини, ожиріння, діабет, карієс; зростає дитяча захворюваність: 

слабкі та середні форми анемії, затримка росту, підвищений рівень смертності 

[1, с.34]. 

Структура харчування населення України має такі характерні та невтішні 

риси:  

1) дефіцит тваринних білків, особливо у населення з низькими доходами;   

2) дефіцит ПНЖК родини омега-3 при надлишковому надходженні 

тваринних жирів;  

3) дефіцит більшості вітамінів та мінеральних речовин (Са, Fе, J, F, Sе, 

Zn);  

4) дефіцит харчових волокон. 

Тому, щоб запобігти цьому, необхідне державне регулювання харчування 

населення [2, с.25]. 

Відомо, що основними напрямами державної політики у галузі здорового 

харчування є: 

1) ліквідація дефіциту білка шляхом створення індустрії виробництва 

білка з нетрадиційних джерел та технологій його використання;  

2) ліквідація дефіциту мікронутрієнтів шляхом створення індустрії 

біологічно активних добавок до їжі та технологій збагачення продуктів 

харчування;  

3) створення індустрії спеціалізованих продуктів дитячого харчування, що 

забезпечить оптимальний фізичний і розумовий розвиток дитини;   

4) забезпечення безпеки харчових продуктів, створюючи сучасну 

інструментальну базу;  

5) підвищення рівня знань з питань здорового харчування шляхом 

розробки системи освітянських програм для загальноосвітніх шкіл, населення 

та засобів масової інформації [3, с.25]. 

Отже, можна сказати, що харчування є найважливішою потребою 

організму людини, і має надзвичайно важливий вплив на життя та здоров‘я 

людини, а саме: 

1) забезпечує ріст та розвиток молодого організму; 

2) формує високий рівень здоров'я, зменшує рівень захворюваності та 

тяжкості захворювань; 

3) відновлює працездатність; 

4) забезпечує нормальну репродуктивну функцію;  

5) збільшує тривалість життя, у тому числі активного життя; 

6) захищає від впливу несприятливих екологічних умов, шкідливих 

виробничих та побутових чинників; 
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7) є методом лікування та профілактики захворювання. 

Тому, наша задача-підтримувати свій організм в тонусі, правильно 

харчуватись, а саме слідкувати за своїм харчуванням, аби залишатись здорової, 

повною сил та енергії людиною. 
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КОРОЗІЯ ТА ЗАХИСТ МЕТАЛІВ 

У світі існує дуже багато різних речовин, що активно використовуються 

людиною, як у початковому стані так і переробленому, тобто в результаті 

поєднанні різних компонентів з дотриманням відповідних технологічних умов 

отримуються нові продукти. Наприклад, це може бути деревина, скло, метали 

та багато іншого. Усі вони володіють певними властивостями та 

характеристиками. Деревина здатна псуватися від вологи, скло занадто крихке, 

метали мають властивість піддаватися впливу корозії і т.д. 

Корозією називається мимовільне руйнування металів і металевих 

матеріалів при хімічної або електрохімічної взаємодії з навколишнім 

середовищем. А здатність металів пручатися корозійному впливу, називається 

корозійною стійкістю. Корозія завдає надзвичайно великої шкоди світовому 

господарству. Це виявляється, по-перше, у безпосередній втраті самих металів 

при корозійному руйнуванні, яка щорічно досягає близько 15% від кількості 

усього виплавленого металу та оцінюється у декілька мільярдів доларів [1]. 

Корозію класифікують за такими ознаками: 

 механізмом: хімічна, електрохімічна. 

 умовами протікання: атмосферна, рідинна (у неелектролітах й 

електролітах), газова, підземна (ґрунтова), під зовнішнім струмом, біокорозія, 

під дією блукаючих струмів, контактна корозія, щілинна корозія, корозія під 

механічною напругою (статичною або знакозмінною), корозійна ерозія, 

корозійна кавітація. 

 характером корозійних руйнувань: суцільна (рівномірна, нерівномірна, 

виборча), місцева (плямами, крапкова, виразкова, наскрізна, нитковидна, 

підповерхнева, міжкристалічна, ножеподібна (у зоні зварених швів), корозійне 



167 

 

розтріскування, корозійна крихкість). 

Сучасне виробництво не може обійтися без металів, а тому існує ціла 

низка методів для їх захисту. А саме боротьба з корозією має  починатися ще на 

першому етапі створення будь-яких об'єктів і споруд, складовими частинами 

яких є металеві вузли. Тобто захист від корозії необхідно забезпечувати не 

тільки на стадіях виготовлення та експлуатації металевих виробів, але і в 

процесі їх проектування. Раціональне обрання певних матеріалів та їх 

сполучень для виготовлення тієї чи іншої деталі диктується у першу чергу 

технічною і економічною доцільністю, але одночасно й урахуванням корозійної 

стійкості виробу. З цієї причини при проектуванні слід дотримуватися певних 

правил: 

 без відповідної ізоляції не допускати сполучення металів, які істотно 

відрізняються значеннями електродних потенціалів; 

 при застосуванні неметалевих поруватих покривних матеріалів, 

здатних адсорбувати вологу, їх необхідно просочувати дьогтем чи бітумом; 

 у металевих конструкціях слід уникати зазорів, щоб запобігти 

виникненню осередків корозії внаслідок роботи пар диференціальної аерації; 

 при сполученні конструкційних елементів перевагу слід віддавати 

зварним з‘єднанням; 

 на тих виробах, що підлягають нанесенню лакофарбових покриттів, 

необхідно уникати гострих кутів, які містять внутрішні напруження [2]. 

Також виділяється три гілки боротьби з корозією: 

1. Легування - одержання сплавів з підвищеною корозійною стійкістю 

порівняно з основним металом. З цією метою до складу сплаву вводять певні 

інгредієнти: 

 компоненти, що здатні утворювати захисні плівки на поверхні металу 

чи переводити її у пасивний стан; 

 благородні метали, які збільшують корозійну стійкість металевих 

виробів у цілому. 

2. Термообробка металів та сплавів, що підвищує корозійну стійкість 

конструкції завдяки гомогенізації сплавів і зніманню внутрішніх напружень у 

металі. 

3. Захисні покриття - спеціальні штучні шари на поверхні металевих 

виробів та споруд для запобігання корозії. Якщо поряд із захисною дією 

покриття виконує ще й естетичні функції, його називають захисно-

декоративним [2]. 

Отже, на сьогоднішні день існує багато шляхів у боротьбі з корозією. Але 

навряд чи науковці на цьому зупиняться, ми вважаємо, що в майбутньому 

інновації дозволять більш ефективно протистояти корозії. 
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БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Сучасні текстильні матеріали та вироби з точки зору небезпечності їх 

впливу на здоров‘я населення, особливо дитячого, необхідно розглядати як 

продукт негативної потенційної дії комплексу хімічних речовин, виходячи з 

природи сировини, особливостей технологічних процесів їх виробництва, а 

також забруднення екосистеми. 

Загострення в останні роки екологічних проблем у вітчизняному 

текстильному виробництві, як і в інших галузях промисловості, диктує 

нагальну потребу посилення екологічної спрямованості діяльності не тільки 

окремих підгалузей і підприємств, але й широкого впровадження в практику їх 

роботи принципів екологічного маркетингу та екологічного менеджменту. 

Мова йде, перш за все, про економічно обґрунтовану екологізацію технологій 

виробництва, асортименту і властивостей різних видів текстильної сировини 

(особливо хімічних волокон, синтетичних барвників, полімерних обробних 

препаратів і ін.), пошук альтернативних екологічно безпечних видів цієї 

сировини, екологізацію технологій основних етапів оздоблювального 

виробництва (особливо відбілювання, фарбування, заключного і спеціального 

оброблення), приведення до екологічних норм асортименту текстильних 

матеріалів і виробів та формування на їх основі в Україні ринку екотекстилю. 

[1]. 

Українська легка промисловість сьогодні є потужним багатогалузевим 

комплексом з виробництва товарів народного споживання. Вона забезпечує 

приблизно 150 тис. робочих місць. Цей соціально вагомий сектор економіки 

орієнтований на кінцевого споживача. Потенціальні можливості підприємств 

легкої промисловості дозволяють виробляти широкий спектр товарів, здатних 

задовольнити увесь попит внутрішнього ринку [3]. 

Забезпечення якості текстильних товарів є одним з найважливіших 

факторів підвищення рівня життя, соціальної й екологічної безпеки населення. 

Основна увага покупця з акцентована на споживних властивостях текстильних 

виробів, оскільки сааме вони є показником якості цих виробів. 

Текстильні матеріали і сировина можуть бути джерелом негативної дії 

комплексу хімічних речовин різних за призначенням, класом небезпечності, 

біологічними ефектами. Зважаючи на те, що людина має безпосередній контакт 
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з текстильними матеріалами та виробами від дня свого народження, а міграція 

хімічних забруднювачів з них діє на організм безперервно протягом всього життя, 

питання безпечності таких виробів на сьогодні є особливо важливим [2]. 

У виробничому процесі на багатьох стадіях використовується вода та хімічні 

препарати. По-перше, при вирощуванні сировини застосовуються  мінеральні 

добрива та засоби боротьби зі шкідниками, які можуть накопичуватися в волокнах, 

що призводить до потрапляння шкідливих речовин в кінцеву продукцію. По-друге, 

під час виробництва тканин волокна та саму тканину очищують декілька разів. 

Різноманітні хімічні речовини використовують для того, щоб пофарбувати та 

зберегти колір, надати виробу певної форми тощо. 

Для надання тканинам різного кольору та нанесення на них малюнку 

використовуються спеціальні речовини – барвники. Більша кількість барвників, які 

зараз застосовуються в текстильній промисловості, за своєю природою належать до 

синтетичних речовин. Питання небезпеки та здатності викликати негативні 

біологічні ефекти при використанні текстильних матеріалів і одягу, пофарбованого 

барвниками синтетичного походження, є наразі надзвичайно важливим. Усі 

синтетичні барвники класифікують за способом застосування та за хімічною 

структурою [4]. 

Екологічні проблеми текстильної промисловості виникають на етапах: 

очищення повітря і усунення шкідливих речовин при виробництві текстильної 

продукції, очищення стічних вод текстильних підприємств, екологічна сертифікація 

текстильної продукції. При виробництві текстильних матеріалів вирішуються 

завдання, пов‘язані з оцінкою ступеню забруднення та засобами очищення повітря на 

текстильних виробництвах, розробляються методи очищення технологічних стічних 

вод текстильних підприємств, які містять барвники та важкі метали. Особливу увагу 

слід приділяти сертифікації продукції. На сучасному етапі екологічна сертифікація 

текстильної продукції обумовлена підвищенням уваги до якості та безпеки 

текстильних матеріалів.   

Під екологічною безпекою текстильних матеріалів та виробів з них розуміють 

відсутність речовин, що негативно впливають на організм людини, мінімальний 

негативний вплив виробництва на навколишнє середовище та на шкідливу 

утилізацію або переробку відходів. У світовій практиці проблема гарантування 

безпеки продукції вирішується шляхом оцінювання її відповідності чи 

декларуванням про відповідність. Проведення сертифікації на екологічну безпеку 

текстильних матеріалів забезпечено правом споживача на якісну безпечну продукцію 

[3]. 

Таким чином, текстильна підгалузь легкої промисловості відноситься до 

переліку найбільш екологічно небезпечних. Останнім часом споживачі все частіше 

стали звертати увагу на екологічність текстильної продукції. Натуральні тканини 

стають все більш популярними, а штучні менше користуються попитом. У зв‘язку з 

цим виробникам довелося посилити заходи екологічного контролю. Рішенням 

проблеми є використання матеріалів, що виробляють мінімальну кількість 

шкідливих речовин.  
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА 

АСОРТИМЕНТУ ВИРОБІВ З ЛЬОНУ 

Лляне волокно - це комплексне (технічне) волокно, яке складається з пучків 

елементарних волокон, склеєних пектиновими речовинами. Елементарне 

волокно льону являє собою довгу рослинну клітину, обидва кінці якої 

закінчуються конусом. Довжина елементарного волокна становить 4-70 мм 

(зазвичай 25 мм), тонина – 15-17 мкм. Серед усіх луб‘яних волокон лляні 

волокна найчастіше застосовуються в текстильній промисловості (рис.) [5]. 

Лляні волокна отримують з лубу однолітньої рослини льону. Розрізняють 5 

груп цієї рослини [3]:  

- льон-довгунець - вирощується переважно на волокно;  

- льон-кудряш - вирощується для насіння і дає невелику кількість короткого 

волокна;  

- льон-межеумок – за характеристиками займає проміжне місце між довгунцем і 

кудряшем;  

- льон великонасінневий;  

- льон напівозимий, багатостебловий. 

Лляне волокно складається з целюлози (приблизно 75%) і допоміжних 

речовин - води, лігніну, азотистих, жировоскових та барвних речовин. Лляні 

волокна характеризуються високою міцністю та гігієнічними властивостями, їх 

використовують для виробництва літніх костюмних платтєвих та білизняних 

тканин (для постільної, столової, натільної білизни). Приблизно половину 

лляних тканин виробляють неоднорідними - з домішками інших волокон (це в 
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основному напівлляне білизняне полотно з бавовняною пряжею в основі). З 

лляних тонких волокон виготовляють також шнури, парусини, пожежні рукави, 

взуттєві нитки, а з більш грубих волокон - більш грубі тканини: брезенти, 

парусини, мішечні й ін. [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Основні властивості лляних волокон 

Переваги лляного волокна серед інших у виробництві екологобезпечних 

текстильних матеріалів (особливо білизняного та сорочково-платтяного 

призначення) обумовлені наступними чинниками [2]:  

- унікальними медико-біологічними, механічними, фізичними і 

естетичними властивостями лляного волокна, високою гігієнічністю і 

екологічною безпекою виготовлених з нього текстильних матеріалів і виробів;  

- відсутністю власної бавовни, обмеженістю ресурсів власної вовни і 

широкими можливостями значного збільшення обсягів вирощування і 

перероблення власного лляного волокна;  

- можливістю отримати високоякісні одягові текстильні матеріали різних 

способів виробництва (тканого, нетканого, трикотажного);  

- внаслідок механічної і хімічної модифікації короткого лляного волокна 

на вітчизняних підприємствах розробляється сучасний асортимент 

льонобавовняних, льоновіскозних, льонолавсанових та інших льоновмісних 

текстильних матеріалів білизняного та одягового призначення;  

- використанням модифікованого коротко- волокнистого лляного волокна 

для виробництва тканих і нетканих полотен санітарно-гігієнічного призначення 

(для виготовлення постільної білизни і спеціального одягу для медичних 

установ, для виробництва перев‘язувальних матеріалів і виробів різного 
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медичного призначення). 

Процес вирощування льону та отримання льоноволокна досить 

трудомісткий. Після дозрівання, льон «смикають» і розстеляють на підлозі у 

вигляді стрічки для того, щоб під впливом природної вологи (роса, дощі) на 

ньому почали розвиватися грибки, які руйнують пектинові речовини, що 

з'єднують волокно з деревиною стебла. В результаті з лляної соломки виходить 

«треста», у якій відокремлення волокна від стебла полегшене. Потім отримана 

таким чином лляна сировина («треста») надходить для подальшої переробки на 

льонозаводи. 

На льонозаводі відбувається первинна переробка льону. На м'яльно-

тіпальних агрегатах в процесі м‘яття і тіпання волокна набувають вигляду 

довгих пасм, довжина яких приблизно дорівнює довжині стебла. Частина 

волокон при цьому обривається або відколюється і потрапляє у відходи 

тіпання. У відходи тіпання потрапляє також зруйнована деревина стебла 

(костра). 

За сучасною технологією з льняного стебла отримують різне за якістю 

довге тріпане волокно і оброблені відходи тіпання - коротке волокно. 

Для подальшої переробки льоноволокно зазвичай надходить на 

льонокомбінати. Після цього всі види волокна переробляються за різними 

технологіями мокрим і сухим способами прядіння і використовують для 

виготовлення різних тканин. З чесаного довгого льоноволокна отримують 

тонку якісну пряжу, яка йде на виготовлення різних тканин для одягу, 

постільної білизни і т.д. Пачоси використовуються для виготовлення нетканих 

матеріалів (основа під лінолеум). З короткого льоноволокна сухим прядінням 

отримують більш грубу пряжу - для шпагатів, мотузок, мішковини і т.д. [1]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Льон і льняне волокно, лляні утеплювачі. - [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://dom.ukrbio.com/ua/articles/1456/. 

2. Нестеренко Л.В. Сучасні тенденції розвитку лляної галузі / Л.В. 

Нестеренко // Проблеми легкої і текстильної промисловості України. – 2014. – 

№ 1.– С. 121-123. 

3. Пешук Л.В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини: навч. посіб. / 

Л.В. Пешук, Т.Т. Носенко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 296 с. 

4. Про льон та вироби із нього. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

до ресурсу: http://barvinok.ucoz.net/publ/z_babusinoji_skrini/pro_ 

lon_ta_virobi_iz_nogo/11-1-0-100. 

5. Товарознавство текстильних товарів. - [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://faculty1.khai.edu/uploads/editor/3/37/liteko/tovarovede 

nie_tekstilnyh_tovarov_ukr_.pdf. 

 

 

http://dom.ukrbio.com/ua/articles/1456/
http://barvinok.ucoz.net/publ/z_babusinoji_skrini/pro_%20lon_ta_virobi_iz_nogo
http://barvinok.ucoz.net/publ/z_babusinoji_skrini/pro_%20lon_ta_virobi_iz_nogo
http://faculty1.khai.edu/uploads/editor/3/37/liteko/tovarovede


173 

 

Ярова Марія,Філіпченко Антон 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПИТАНЬ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Фундаментом створення та функціонування єдиного світового ринку є 

вільне переміщення товарів, яке здійснюється за рахунок системи технічного 

регулювання. Модернізація економіки України та забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції потребують поступової 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС,подолання технічних бар‘єрів у 

торгівлі (ТБТ) між Україною та ЄС та зміцнення її позицій на світовому ринку 

в результаті визнання системи технічного регулювання України на 

європейському та міжнародному рівні. Стан системи технічного регулювання 

(СТР) свідчить про технологічний прогрес будь-якої країни, 

конкурентоспроможність її продукції, а також про репутацію та технічну 

спроможність її виробників і органів з оцінки відповідності. 

У зв‘язку з цим, одним із основних завдань в Україні є створення СТР, 

яка б відповідала потребам сучасної ринкової економіки, гарантувала 

безпечність продукції, що вводиться в обіг, забезпечувала ефективне 

регулювання і поліпшення ділового середовища та сприяла б інтеграції України 

у світову економіку шляхом усунення ТБТ [1]. 

Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно 

ратифікували Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі. На виконання 

положень цієї Угоди було розроблено Стратегію сталого розвитку «Україна – 

2002». Стратегія визначала основні завдання у сфері СТР на подолання ТБТ, 

виконання яких створить сприятливі умови для розвитку експорту та імпорту 

товарів та послуг, торговельного та інвестиційного співробітництва України з 

країнами ЄС. 

На виконання вимог Угоди, Верховна Рада України в 2014-2015 роках 

прийняла Закони України «Про стандартизацію» від 0.06.2014 № 1315, «Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124, «Про 

метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314, «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 

22.09.2014 № 1602. Для імплементації цих законодавчих актів Кабінетом 

Міністрів України була розроблена програма діяльності Кабінету Міністрів 

України та «Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період до 

2020 року» [2]. 

Основними напрямками реалізації Стратегії є: 

- адаптація законодавства України у сфері технічного регулювання до 

законодавства ЄС; 

- усунення дублювання функції у сфері державного нагляду (контролю) 

за відповідністю продукції встановленим вимогам; 
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- забезпечення повної відповідності СТР України вимогам ЄС; 

- посилення існуючої матеріально-технічної бази для проведення оцінки 

відповідності продукції встановленим вимогам; 

- забезпечення інтеграції систем обміну інформацією у сфері державного 

ринкового нагляду з відповідними системами ЄС; 

- здійснення заходів з підготовки до підписання Угоди про оцінку 

відповідності з ЄС для окремих видів продукції (Угода АСАА) з метою 

визнання результатів робіт з оцінки відповідності,проведення в Україні та ЄС; 

- підвищення рівня обізнаності суб‘єктів господарювання та інших 

заінтересованих сторін щодо нової системи технічного регулювання.  

Так, на виконання цієї Програми та Стратегії, ДГІ «УкрНДНЦ» упродовж 

2015 року скасував усі чинні в Україні міждержавні стандарти (ГОСТ) із 

певними датами скасування, зокрема з 2016 по 2019рр. 

Реалізація Стратегії дасть можливість захистити вітчизняний ринок від 

небезпечної та неякісної продукції; підвищити рівень конкурентоспроможності 

української продукції та сприяти інноваційному розвитку; встановити високий 

рівень безпечності продукції та посилити захист інтересів споживачів у 

результаті здійснення ефективного державного ринкового нагляду; забезпечити 

доступ на ринок ЄС для українських виробників на тих самих умовах, що і для 

виробників держав-членів ЄС; створити сприятливе регуляторне та ділове 

середовища, де будуть відсутні надмірні та дублюючі вимоги. 

Важливе місце в СТР харчових продуктів займає Закон України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

Згідно цього Закону, технічне регулювання безпечності та якості харчових 

продуктів здійснюється з мстою забезпечення гарантій: 

- щодо безпечності для життя і здоров'я людини в разі їх споживання і 

використання; 

- щодо їх виробництва, із застосуванням дозволених для використання 

продовольчої сировини і супутніх матеріалів та в умовах оновленим вимогам 

технології, санітарних норм та правил, безпеки та збереження довкілля; 

- щодо повноти І достовірності маркування харчових продуктів; 

- щодо їх відповідності вимогам якості та безпечності згідно з вимогами 

нормативних документів; 

- щодо їх реалізації відповідно до правил торгівлі. 

З 2015р. оператори ринку харчових продуктів, які провадять діяльність на 

ринку харчових продуктів та в управлінні яких перебувають потужності, на 

яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг 

харчових продуктів повинні виконувати вимоги цього законодавства про 

безпечність харчових продуктів. Операторами ринку також вважаються фізичні 

особи, (якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання 

прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або 

інших об‘єктів санітарних заходів) та агропродовольчий ринок.  
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Оператори ринку харчової продукції розробляють, запроваджують та 

використовують постійно діючі процедури, які базуються на принципах 

системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках 

(НАССР). Імплементація закону має на меті гармонізацію законодавства 

України із законодавством ЄС у сфері безпечності та якості харчових 

продуктів, відміну міждержавних стандартів (ГОСТ), забезпечення високого 

рівня захисту здоров'я людей та інтересів споживачів, а також створення 

прозорих умов ведення господарської діяльності, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних харчових продуктів та зменшення їх 

ціни. Це можливо лише за умови створення сучасної СТР, яка б відповідала 

загальновизнаним міжнародним нормам та правилам, насамперед COT, ЄС. 

міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації - ISO, CEN та 

забезпечення впровадження вимог міжнародних та європейських нормативно- 

правових актів операторів ринку у сфері виробництва та обігу харчових 

продуктів. 

Таким чином, як показує світова практика, підвищення ефективності 

безпечності та якості харчових продуктів можливо за рахунок впровадження 

вимог міжнародних стандартів ІSО 31000:2009 та ІSО 31010:2009, які 

базуються на застосуванні ризик-орієнтованого мислення [3; 4]. Міжнародним 

стандарт ISO 31000:2009 встановлює принципи та концепції з управління 

ризиками. Стандарт ІSО 31010:2009 розроблений як додаток до ISO 31000 і 

містить рекомендації щодо вибору і застосування методів оцінки ризику. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку національної економіки, яка 

характеризується швидким розширенням ринкової інфраструктури, значно 

зросла роль оптової торгівлі. За даних умов істотно збільшується економічна 

сутність та організаційна структура оптової торгівлі, підвищується її роль в 

організації господарських зв‘язків між суб‘єктами ринку. Оптова торгівля 

виконує роль посередника у каналах товарного обігу та допомагає забезпечити 

збалансованість внутрішнього ринку. 

Оптова торгівля за своєю організаційною сутністю є формою організації 

господарських зв‘язків між суб‘єктами інституціонального ринку з приводу 

закупівлі-продажу великих партій товару або комплексів послуг. Основним 

місцем її здійснення є оптовий ринок, де сконцентровані оптові і комерційні 

посередники (оптові продавці) і на який виноситься попит колективних 

набувачів товарів і послуг (оптових покупців) [1, с. 54]. 

Оптова торгівля приймає участь практично у всіх сферах суспільного 

відтворення. В структурі оптового товарного обороту найбільшу частку складає 

оптова торгівля непродовольчими товарами (табл.) [4]. 

Таблиця 1 - Структура загального обороту підприємств оптової 

торгівлі в Україні у 2013-2015 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 

Оптовий товарооборот, млн. грн.: 1074753,2 987957,0 1244220,8 

продовольчі товари 199674,1 194669,3 224268,9 

непродовольчі товари 875079,1 793287,7 1019951,9 

Питома вага в оптовому товарообороті, %: 100 100 100 

продовольчі товари 18,6 19,7 18,0 

непродовольчі товари 81,4 80,3 82,8 

Питома вага продажу товарів вітчизняного 

виробництва, %: 
54,3 48,5 46,9 

продовольчі товари 71,7 71,4 75,2 

непродовольчі товари 50,3 42,9 40,7 

В обсязі оптового товарообороту найбільш вагомими є частки 

підприємств, основним видом економічної діяльності, яких є оптова торгівля 



177 

 

паливом (18,6%), продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами 

(15,3%), товарами господарського призначення (12,3%).  

В оптовому обсязі товарообороту продовольчими та непродовольчими 

товарами у 2015 році лідирують такі області України як: Дніпропетровська (7,5 

%), Київська (6,7%), Харківська (5,1), Одеська (3,5 %) та місто Київ (48,9 %). Це 

пояснюється їх розвиненою інфраструктурою, великою кількістю підприємств 

та особливостями розміщення продуктивних сил [3, c.5]. 

Останнім часом спостерігається поява великої кількості як дрібних, так і 

великих підприємств за обсягом оптового товарообороту. У 2015 р. діяло 

близько 37,6 тис. підприємств, основним видом економічної діяльності яких 

була оптова торгівля (рис.). Оптовий товарооборот підприємств складає 1244,2 

млрд. грн., що у порівнянних цінах складає 92,5% від обсягу 2014р. [4]. 

 
Рисунок - Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 

за видами економічної діяльності у 2015 році [2] 

Однією з основних проблем оптової торгівлі в Україні є те, що при 

значному збільшенні кількості підприємств спостерігається зростання числа 

ланок в русі товару, що в свою чергу ускладнює всі способи його контролю, 

підвищується кінцева вартість товарів. Та все ж вона поряд з іншими 

учасниками товарного ринку бере активну участь у формуванні системи 

господарських зв‘язків, організації і проведенні різноманітних комерційних 

операцій і оборудок.  

Оптова торгівля відіграє важливе значення в господарському механізмі 

суспільства, яке насамперед полягає в опосередкованому впливі через 

роздрібну торгівлю на споживання товарів за рахунок участі у формуванні 

роздрібного асортименту, його повноти та стабільності. Саме вона здійснює 

велику кількість операцій задля підготовки товарних запасів до кінцевої 

реалізації споживачам. Тому в умовах функціонування ринкової економіки 
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саме оптова торгівля стає важелем для стимулювання виробництва та повного 

задоволення потреб споживачів. 

Таким чином, результати проведеного дослідження дозволили виявити 

суттєві проблеми функціонування підприємств оптової торгівлі на товарному 

ринку України, що обумовлені як об‘єктивним впливом зовнішніх чинників на 

їх розвиток, так і суб‘єктивними факторами недосконалого менеджменту на 

окремих підприємствах. З огляду на те, що оптовій торгівлі належить виняткова 

роль у прискоренні обороту товарів на внутрішньому ринку, і як наслідок, у 

підвищенні ефективності функціонування економіки в цілому, актуальність 

подальших досліджень цієї сфери тільки зростає. Напрямки таких досліджень 

мають стосуватися як розробки засад загальнодержавного і регіонального 

регулювання сфери оптової торгівлі, так і особливостей фінансово-економічної 

діяльності окремих її суб‘єктів. Лише комплексний підхід до вирішення 

окреслених проблем дозволить досягти найкращих результатів. 
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СТАН РИНКУ ЦУКРУ В УКРАЇНІ 

Цукрова галузь харчової промисловості є однією з провідних в Україні, а 

основний її продукт – цукор, як і зерно, здавна вважався стратегічним. 

Цукор - це не тільки продовольчий товар але і сировина для багатьох 

підприємств харчової промисловості. Торгівля на світовому ринку ведеться 

здебільшого цукром із цукрових буряків, з цукрової тростини (рафінований 

цукор) та необробленим цукром - цукром сирцем. Вирощування цукрового 

буряку та цукрової тростини можливо не у всіх країнах світу. Цукор є 

продуктом першої необхідності і має довгостроковий термін зберігання. 

Світовий ринок цукру можна віднести до олігополістичних, через домінування 

у частці експорту та імпорту невеликої кількості країн. 

Цукор має важливе значення в харчуванні людей усього світу – є 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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джерелом енергії, що зумовлено високим вмістом цукрози (99,5-99,9%). 

Завдяки цінним харчовим, смаковим та фізичним властивостям цукор став 

одним з найважливіших харчових продуктів. Він легко і швидко засвоюється 

клітинами організму і потрібний для нормального функціонування печінки, 

мозку, живлення м‘язів, особливо серцевого, зміцнення нервової системи. 

Солодкий смак цукру збуджує і зміцнює нервову систему, сприяє гостроті зору, 

слуху, використовується для усіх систем організму та утворення глікогену і 

жиру, білково-вуглеводних сполук. Споживання цукру рекомендується у межах 

80-100 г на добу (30-35 кг на рік) однією особою. Надмірне споживання його 

може викликати або загострити такі захворювання, як цукровий діабет, 

атеросклероз, гіпертонію тощо. Цукор широко застосовують у кулінарії, 

кондитерській, хлібопекарській, лікеро-горілчаній, виноробній та інших галузях 

харчової промисловості [3]. 

Україна має потужну базу для розвитку виробничого та експортного 

потенціалу ринку цукру: родючі землі, сприятливі кліматичні умови, 

кваліфіковані кадри, наявна база підприємств. Виробництво цукру завжди було 

стратегічним напрямом для України як з позиції забезпечення внутрішнього 

ринку, так і з позиції формування та зміцнення експортного потенціалу 

держави. 

За даними рис. видно, що протягом 2011-2015 рр. виробництво цукру в  

Україні зазнає значних змін, які прямо залежать від площі посіву цукрових 

буряків та обсягів їх валового збору. Протягом аналізованого періоду 

найбільший обсяг виробництва цукру був у 2011 р. і становив 2586 тис. тонн, а 

найменший – у 2013 р. (1262 тис. тонн цукру). 

 
Рисунок - Динаміка виробництва цукру в Україні 

за 2011-2015 рр., тис. т. [2] 

Переробку цукрових буряків та виробництво цукру у 2015 році 

здійснювали  36 цукрових заводів, на які станом на 2015 рік надійшло 7,63 млн. 

тонн 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 

2015 році склав 14,73% проти 13,85% у 2014 [2]. Основною причиною 

зниження виробництва цукру є складні погодно-кліматичні умови (літня 

засуха), що негативно вплинуло на врожайність цукрових буряків. Невисокий 
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рівень валового збору цукрових буряків при виробництві цукру може 

компенсуватись за рахунок великого вмісту сахарози, яка  міститься в солодких 

коренях. 

Основний обсяг виробленого цукру споживається на внутрішньому 

ринку. Проте експорт цукру за 2015 рік склав 132 тис. тонн, імпорт - 47 тис. 

тонн. Експортувався цукор переважно до Казахстану, Румунії, Грузії. Основні 

імпортні поставки здійснювалися з Нідерландів та Бразилії [2].   

Останнім часом в Україну все у більших обсягах ввозяться синтетичні 

цукрозамінники, які широко використовуються у харчовій промисловості та 

витіснили значний сегмент ринку вітчизняного цукру. Проте використання 

цукрозамінників та синтетичних підсолоджувачів негативно впливає на стан 

здоров‘я населення, особливо на дитячі організми, а також призводить до 

зменшення обсягів споживання природного бурякового цукру [1]. 

Сьогодні основними споживачами цукру в Україні виступають населення 

та виробники кондитерських виробів (їх питома вага становить понад 70%), 

виробники лікеро-горілчаної продукції та молочних консервів (5% по 

кожному), виноробні підприємства і виробники хлібобулочних виробів, 

виробники пива (3,5% по кожному), виробники безалкогольної продукції та 

соусів й майонезу (2,3% по кожному), виробники соків (2,2%), виробники 

кисломолочної продукції та морозива (1,9%) та інші (менше 1%). 

Отже, цукор – є продуктом першої необхідності, тому  цукрова галузь 

харчової промисловості є однією з провідних в Україні. Проте, виходячи з 

проведеного аналізу, можна зазначити, що основні аналітичні показники ринку 

цукру в Україні піддаються коливанням.  
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ  

НАПОЇВ В УКРАЇНІ 

Безалкогольні напої – це велика група смакових товарів, які 

використовують в основному для втамовування спраги. До складу більшості 

напоїв входять цукор і екстрактні речовини, що надходять разом з соками, 

морсами, екстрактами, настоями та ін., а також мінеральні речовини, органічні 

кислоти, барвні, ароматичні речовини, вуглекислота тощо, завдяки яким 

безалкогольні напої є продуктами високої смакової цінності. 

На ринку напоїв вони утворюють окремий сегмент, до якого, згідно з 

Державним класифікатором продукції та послуг Держкомстату України, 

входять: 

 води мінеральні підсолоджені або ароматизовані; 

 напої прохолоджувальні безалкогольні, до складу яких входить питна 

вода, підсолодженої чи непідсолодженої, ароматизованих фруктовим соком чи 

есенцією, до яких додані барвники; 

 напої безалкогольні спеціального призначення (дієтичні, діабетичні, 

тонізуючі, для спортсменів та ін.); 

 квас; 

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

до вживання. 

Як видно з рис. 1, мінеральні води залишаються незаперечним лідером 

ринку. Солодкі газовані напої також займають суттєву частку ринку.  

Динамічне зростання демонструють енергетичні напої, оскільки вони 

функціональні і підходять для кількох ніш: молоді люди і доросле покоління.  

Рисунок 1 - Структура ринку безалкогольних виробів в 

Україні, 2016 р. [1] 

Квас, соки і холодні чаї сприймаються як альтернатива і тому 
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користуються популярністю у незначних кількостях. Однак аналітики 

відзначають, що пропаганда здорового способу життя буде робити істотний 

вплив на зростання сегменту «Соки» [1]. 

У виробництві безалкогольних напоїв з 2011 року спостерігається 

суттєвий спад (рис. 2.) так, у 2015 році обсяги виробництва порівняно з 2011 

скоротилися на 24%. Проте, не зважаючи на нестабільний економічний стан в 

країні, у 2016 році обсяги виробництва зросли на 7,6%. 

До найбільших виробників безалкогольних напоїв відносяться: Кока-Кола 

Беверіджиз Україна Лімітед; Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»; 

Миргородський завод мінеральних вод;  Виробнича фірма «Панда»; ООО 

«АКВАПЛАСТ», ТОВ «Малбі Беверідж», Київський завод безалкогольних 

напоїв «Росинка», Еконія, Орлан. 

 

Рисунок 2 - Обсяги виробництва безалкогольних напоїв в Україні  

за 2011-2016 рр., млн. дал. [2] 

Отже, у зв'язку з пропагандою здорового способу життя однією з 

тенденцій поточного стану ринку є зростання споживання функціональних 

напоїв і, як наслідок, падіння зростання солодкої газованої води. В якості 

альтернативи виробники  розширюють асортимент і пропонують вітамінізовані 

соковмісні напої підвищеної біологічної цінності. 
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СТАН РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку промисловості України легка промисловість 

відіграє важливу роль. Вона є однією з найперспективніших галузей економіки, 

значний обсяг якої займають вироби продукції трикотажної підгалузі. 

Трикотажна промисловість являє собою значну частину легкої 

промисловості. Вона виробляє широкий асортимент найрізноманітніших 

виробів, багато з яких є незамінними або більш бажаними, ніж вироби з тканин. 

Складно уявити собі гардероб сучасної людини без зручних, теплих, м'яких і 

затишних трикотажних речей, бо трикотаж - унікальний матеріал. Він володіє 

незвичайними властивостями: зігріває в холод і охолоджує в спеку, здатний 

бути легким і елегантним і, в той же час, набувати будь-якої форми і при цьому 

не м'ятися [1]. 

Підприємства трикотажної промисловості виробляють з вовняної та 

бавовняної пряжі і з штучних волокон різноманітні плетені вироби: трикотажне 

полотно, панчохи, шкарпетки, рукавички, верхній трикотаж і білизну. Як 

самостійна галузь текстильного виробництва вона структурно поділяється на 

три основні підгалузі: верхньотрикотажне, білизняне і панчішно-шкарпеткове 

виробництво. Також виробництво спрямоване на випуск спортивного, лижного 

та купального одягу та одягу для дітей (табл.) [2]. 

Таблиця 1 - Обсяги виробництва трикотажних виробів в Україні 

Види виробів 
Роки 

2012 2013 2014 2015 

Костюми та комплекти, тис. шт. 294 572 498 103 

Сукні, тис. шт. 1241 1086 1178 1287 

Пальта, півпальта, плащі, накидки, тис. шт. 1890 1679 1428 1227 

Костюми спортивні, лижні, купальні та 

одяг інший, тис. шт. 
613 707 912 915 

Трикотаж спідній, млн. шт. 28,2 29,9 20,1 13,9 

Колготки, панчохи, шкарпетки та вироби 

панчішно-шкарпеткові, млн. пар 
83,0 76,0 74,3 89,3 

 

Підприємства цієї галузі розміщені у Києві, Львові, Харкові, Одесі, 

Сімферополі, Миколаєві, Донецьку, Івано-Франківську, Луганську, Чернівцях, 

Дніпропетровську, Хмельницькому та інших містах. 

Трикотажний одяг стає все більш популярним в світі. Сьогодні ринок 

трикотажних виробів став набагато різноманітнішим. Підвищеним попитом 

користується повсякденний одяг для молоді. Причини зрозумілі: трикотажне 

полотно виготовляється в основному з бавовни, допускається невеликий вміст 

синтетики. 

Структура імпорту трикотажних виробів в Україну в 2014 році 
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представлена на рис. 1. 

Рисунок 1 - Структура імпорту трикотажних  виробів в  

Україну в 2014 році [3] 

На ринку представлено велика кількість імпортних трикотажних виробів. 

При цьому у 2014 році практично половина всього імпорту продукції припадала 

на Китай. Найбільше було імпортовано колготок, панчіх, шкарпеток, гольфів; 

светрів і пуловерів; тенісок і майок. 

Присутність української продукції на європейському ринку поки що 

складно назвати суттєвою. Проте найбільшим попитом у 2014 користувалися 

вироби таких країни, як Данія та Німеччина (рис. 2.) [3]. 

 

Рисунок 2 - Структура експорту трикотажних виробів з 

України в 2014 році 

Трикотажні вироби, завдяки своїм високим споживчим якостям, 

Китай
45%

Білорусь
10%

Туреччина
9%

Італія
7%

Угорщина
5%

Польща
4%

Індонезія
2%

Литва
2%

Велика 
Британія

2%

Індія
1% Росія

1%

Бангладеш
1%

Інші
11%

Німеччина 

17% 

Данія 

23% 

Литва 

13% 

Угорщина 

12% 

Росія 

8% 

Італія 

7% 

Польща 

6% 

Франція 

6% 

Швеція 

2% 

Нідерланди 

1% 

Білорусь 

1% 

Інші 

4% 



185 

 

еластичності, гігроскопічності, стабільності у носінні, підвищеним 

теплоізоляційним властивостям, формостійкості тощо, користуються 

підвищеним попитом на ринку споживачів товарів, про що свідчать дані про їх 

реалізацію (рис. 3.), але досягнутий рівень їх виробництва поки що не в змозі 

задовольнити повністю потреби населення у відповідності до раціональних 

норм споживання [3]. 

 
Рисунок 3 - Обсяги реалізації трикотажних виробів в 

Україні за 2013-2016 роки 

В останні роки в трикотажній промисловості відбуваються значні 

структурні зрушення, які зводяться до того, що швидкими темпами зростає 

виробництво жіночих суконь, блузок, спортивних костюмів для дітей, особливо 

випуск виробів із застосуванням нових видів полотна (полегшених 

бавовноподібних і шовкоподібних, плюшових у тому числі із застосуванням 

ниток метаніт, різних структур і переплетень (включаючи нові види сировини - 

пряжі «лінекс»), а також напіввовняної і вовняної пряжі з вмістом 

низькомірних волокон, віскози, пряжі фасонної кручення і з різними ефектами. 

Отож, попит на трикотажні вироби, а звідси і обсяги їх виробництва та 

реалізації в останні десятиріччя у всьому світі зростають. Вдосконалюються 

існуючі технології виробництва і розробляються нові перспективні. Це 

зумовлює необхідність розвивати та нарощувати виробництво даної продукціїї 

й в Україні. 
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ТЕНДЕНЦІЇ У СПОЖИВАННІ ЧАЮ В УКРАЇНІ 

В Україні чай – один з найбільш популярних напоїв в Україні. Не 

дивлячись на те, що він з'явився тільки в XVII столітті, сьогодні складно уявити 

наше життя без чаю. Щодня мільйони українців споживають цей тонізуючий 

напій, віддаючи перевагу тій або іншій торговій марці. Близько 84% населення 

п'ють чай частіше одного разу на день, і останнім часом експерти відзначають 

збільшення частоти чаювань. За рік українець в середньому вживає 500-600 

грамів чайного листа [2]. 

Чай – напій, що отримується заварюванням або настоюванням листа 

чайного куща, який попередньо підготовляється спеціальним чином. Чаєм 

також називається сам лист чайного куща, оброблений і підготовлений для 

приготування напою. Підготовка ця включає попередню сушку, скручування, 

ферментативне окислення, остаточну сушку. У широкому сенсі чаєм може 

називатися будь-який напій, приготований шляхом заварювання попередньо 

підготовленого рослинного матеріалу. 

На українському ринку представлені різні види чаю. Його можна 

класифікувати за рядом ознак: 

В залежності від типу чайного листа та його розмірів: 

- високосортний чай або крупнолистовий; 

- середньосортний або ламаний (з середнім розміром чайного листа); 

- низькосортний чай – крихти або висівки. 

За походженням виділяють: 

- китайський; 

- індійський; 

- японський; 

- цейлонський; 

- африканський; 

- турецький та ін. 

Залежно від фасовки: 

- чай у картонній коробці з внутрішньою упаковкою з фольги, 

поліетилену або паперу; 

- в картонній коробці пакетований (в чайних пакетах з поліпропіленової 

або поліетиленової плівки); 

- в паперовій упаковці (як правило, ваговий чай); 

- в жерстяній банці; 

- в скляній тарі. 

В залежності від сорту:  

- чорний чай; 

- зелений; 
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- з фруктовими та іншими добавками (м'ята, меліса і т. д.); 

- трав'яний чай; 

- ароматизований;  

- спеціалізований. 

Структура споживання чаю в Україні залежності від сорту у 2015 році 

наведена на рис. 

 

Рисунок - Структура споживання чаю в Україні в залежності  

від сорту у 2015 р [2]. 

Як видно з рисунку, найбільше споживають чорний чай, а найменше – 

спеціалізований. 

Чайний ринок України є повністю залежним від імпорту. У структурі 

поставок чаю в Україну цейлонські чаї займають 50%, індійські і кенійські – по 

15, китайські – 10, інші країни – 10% [1, 3]. Останнім часом зростає частка 

поставок дешевих сортів чаю з Азії та Африки. Більшість українських компаній 

бажають купувати на аукціонах готові чайні суміші і присвоювати їм свою 

торгову марку. 

Основними імпортерами чаю з України є довколишні країни: Молдова, 

Російська Федерація, Білорусь. Основний напрямок експорту чаю за межі 

України – Молдова. Частка поставок до Молдови в 2015 році склала 72% від 

загального обсягу експорту. Другим за значимістю імпортером чаю з України є 

Російська Федерація. 

До початку 2014 р. на українському чайному ринку налічувалося близько 

130-140 торгових марок. У зв'язку з девальвацією гривні і кризовим 

становищем в країні за останній рік їх кількість скоротилася на 
1
/3, у результаті 

підвищення цін на чай і низької конкурентоспроможності ТМ [2]. 

В останні роки (2009-2015 рр.) на ринку чаю України лідирує п'ятірка 
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постачальників: 

- Компанія «Піраміда» ( ТМ Grace, AhmadTea, ТЕТ); 

- Unilever (Lipton, BrookBond, «Бесіда»); 

- «Орімі-Трейд» (Tess, Greenfield, «Принцеса Нурі», «Принцеса Канді», 

«Принцеса Гіта», «Принцеса Ява»); 

- «Май Україна» (Curtis, «Лисма», «Травневий»); 

- «Соломія» (Askold, «Домашній чай» Batik). 

У структурі споживання за форматом споживання лідирує пакетований 

чай - 47%, 31 - займає листовий чай у пачках, 19 - листовий ваговий, 3% - інші 

види [2]. 

Отже, більше всього українці п`ють чорний чай, найбільшим попитом 

користується чай в пакетиках, ринок чаю є повністю залежним від імпорту, а 

значить і від зміни курсу валют, п'ять великих компаній-постачальників 

займають основну частку ринку.  
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СТАН РИНКУ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

Однією із важливих сфер української економіки є легка 

промисловість - багатогалузевий комплекс з виробництва товарів народного 

споживання. Проте легка промисловість України протягом останніх років 

зіткнулась з рядом проблем, які призвели до стійкого погіршення показників її 

діяльності. До основних причин треба віднести фінансову кризу, 

нерівноправність в системі оподаткування, існування так званого «сірого» 

імпорту.  

Сьогодні галузь складається з 17 підгалузей, має потужний виробничий 

потенціал, здатний виробляти широкий спектр товарів широкого вжитку і 

промислового призначення. Водночас легка промисловість пов'язана з багатьма 

суміжними галузями і обслуговує весь господарський комплекс країни [5]. 

Швейна галузь, як і легка промисловість України в цілому, на 

сьогоднішній день перебуває у незадовільному стані, що характеризується 

цілою низкою серйозних проблем, зокрема це:  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://prezi.com/twlqy6g1kwlm/presentation/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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- відсутність на внутрішньому ринку товарів вітчизняного виробництва та 

його тотальне заповнення дешевими, низькоякісними виробами іноземного 

походження, значну частку серед яких, займають товари «секонд-хенд»;  

- застосування вітчизняними підприємствами давальницьких схем 

виробництва;  

- погано розвинута інфраструктура галузі;  

- недостатня інвестиційна та інноваційна діяльність; 

- не конкурентоспроможність вітчизняної продукції як за ціною, так і за 

якістю [4]. 

Зазначені проблеми вкрай негативно впливають на діяльність 

підприємств швейної промисловості, а головне – гальмують її подальший 

розвиток. 

Упродовж останніх років відбуваються зміни стосовно виробництва та 

реалізації швейної продукції, що пояснюється переважною більшістю швейних 

виробів вироблених на вітчизняних підприємствах за іноземними 

замовленнями, які, в свою чергу, залежать від кон‗юнктури на західних ринках, 

тобто потреби у тому чи іншому виді швейних виробів. Так, скорочення 

продажу одягу, починаючи з вересня 2009 року, спочатку у Європі та США, а 

згодом і в Україні, змусило більшість провідних компаній світової модної 

індустрії переглянути свої плани щодо обсягів випуску продукції та, як 

наслідок, стало основною причиною зменшення загальної кількості замовлень 

від іноземних фірм. 

Динаміка обсягів виробництва швейної продукції в Україні за видами 

наведена в табл. 1. 

Таблиця 1 - Дані про виробництво одягу в Україні  

за 2012-2015 роки [1] 

Швейна продукція за видами 
Роки 

2012 2013 2014 2015 

Пальта, півпальта, накидки, плащі, чоловічі та хлопчачі, тис. 

шт. 

365 342 286 318 

Пальта, півпальта, накидки, плащі, жіночі та дівчачі, тис. шт. 1525 1337 1142 909 

Костюми та комплекти чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 494 418 317 347 

Костюми та комплекти жіночі та дівочі, тис. шт. 307 198 148 197 

Сукні жіночі та дівочі, млн. шт. 1,7 1,6 1,5 1,2 

Жакети та блейзери чоловічі та хлопчачі, тис. шт. 837 804 812 865 

Жакети та блейзери жіночі та дівчачі, млн. шт. 1,8 1,3 1,4 1,5 

 

Як видно з табл. 1, упродовж 2012-2015 років відбувалося зменшення 

виробництва по всіх видах швейних виробів. За весь період випуску пальт, 

півпальт, накидок, плащів чоловічих і хлопчачих зменшився на 47 тис. шт., чи 

на 12,9%. Кількість аналогічних виробів для жінок та дівчат зменшилась на 

40,4% й у 2015 році становила 909 тис. шт. проти 1525 – у 2012. Виробництво 

костюмів та комплектів чоловічих і хлопчачих зменшилося на 29,8%; виробів 

аналогічних жіночих та дівчачих – на 35,8%. За 2012-2015 роки на 3,3% 
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збільшився випуск жакетів та блейзерів чоловічих та хлопчачих; а жіночих та 

дівчачих зменшився на 16,7%. На 29,4% зменшився випуск жіночих суконь.  

В Україні велика кількість підприємств здійснює виробництво швейних 

виробів. Серед них можна виділити наступні підприємства: ПАТ «Любава» (м. 

Черкаси), ПАТ «Володарка» (м. Вінниця), ПАТ «Україна» (м. Житомир), 

Швейна фабрика «Voger», ПрАТ «Ужгородська швейна фабрика» [3]. 

На Вінниччині діє 23 підприємства легкої промисловості (серед тих, які 

працюють з прибутками – декілька - ПАТ «Поділля», ПАТ «Володарка», які 

працюють на закордонних власників; ПАТ «Тульчинська швейна фабрика», м. 

Тульчин, Вінницька обл.). Більшість підприємств працюють без збитків, що теж 

нині вважається успіхом. 

На споживчому ринку м. Вінниці представлений одяг наступних 

українських виробників: ПАТ «Володарка», м. Вінниця; ПАТ «Поділля», м. 

Вінниця; ТДВ «ТРЕМБІТА», м. Чернівці; швейна фабрика «Е&R», м. Львів; 

швейна компанія «ROLADA», м. Львів; фабрика «Galant Style», м. Львів; ПАТ 

«Бердичівська фабрика одягу», м. Бердичів, Житомирська обл.; ТОВ швейне 

підприємство «Новий стиль», м. Івано-Франківськ; концерн «Михаил 

Воронин», м. Київ; компанія «Arber», м. Одеса; приватне підприємство «Майя», 

м. Львів. 

На вітчизняний ринок насичення швейної продукції відбувається із 

Туреччини - 30 %, Китаю - 35, країн Балтії, Чехії, Польщі - 15, Росії, Білорусії - 

15 %. Загалом в 2015 році Україна імпортувала продукції на 178939,4 млн. дол., 

що на 63,8 % менше, ніж в 2014 (293171,0 млн. дол.). 

Із загального числа підприємств швейної галузі понад 140 здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність: експортують свою продукцію до країн 

Європи і СНД. Загалом в 2015 році швейні підприємства експортували 

продукції на суму 330855,5 тис. дол., що на 24,1 % менше, ніж у 2014 (410613,0 

млн. дол.) [2, 3]. 

Нами вивчено дані про експорт та імпорт основних видів швейної 

продукції (табл. 2). 

Таблиця 2 - Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій 

за кодами УКТ ЗЕД, тисяч доларів США [2] 

Код і назва товару за УКТ ЗЕД 

Імпорт Експорт 

вар-

тість 

питома 

вага, % 

вага 

нетто 

вар-

тість 

питома 

вага, % 

вага 

нетто 

2013 рік 

6201 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, чоловічі та хлопчачі 

55629 0,07 3052 36013 0,06 743 

6202 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, жіночі та дівчачі 

70721 0,09 4379 37761 0,06 1074 

2014 рік 

6201 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, чоловічі та хлопчачі 

36660 0,07 1895 33341 0,06 707 

6202 Пальта, півпальта, накидки, 41458 0,08 2648 41224 0,08 1077 
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плащі, жіночі та дівчачі 

2015 рік 

6201 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, чоловічі та хлопчачі 

21758 0,06 1531 30299 0,08 775 

6202 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, жіночі та дівчачі 

26453 0,07 1590 31234 0,08 934 

2016 рік 

6201 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, чоловічі та хлопчачі 

22758 0,06 973 33472 0,09 791 

6202 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, жіночі та дівчачі 

26932 0,07 1138 30894 0,08 903 

2017 рік* 

6201 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, чоловічі та хлопчачі 

949 0,03 36 1637 0,05 41 

6202 Пальта, півпальта, накидки, 

плащі, жіночі та дівчачі 

1119 0,04 58 1593 0,05 43 

*Дані про січень 2017 року 

Протягом 2013-2016 років імпорт в Україну по товарній позиції 6201 

«Пальта, півпальта, накидки, плащі, чоловічі та хлопчачі» зменшився сумарно 

із 55629 до 22758 тис. дол. США, або на 59,1%. По товарній позиції 6202 

«Пальта, півпальта, накидки, плащі, жіночі та дівчачі» імпорт зменшився 

сумарно із 70721 до 26932 тис. дол. США, або на 61,2%. 

Що стосується експорту продукції, то упродовж 2013-2015 років по 

товарній позиції 6201 «Пальта, півпальта, накидки, плащі, чоловічі та хлопчачі» 

спостерігався певний спад. Сумарно у 2014 році експорт зменшився  до 33341 

тис. дол. (на 7,4%); у 2015 – знизився до 30299 (на 9,1% в порівнянні із 

попереднім роком); а у 2016 році зріс (на 10,5%) і склав 33472 тис. дол. 

По товарній позиції 6202 «Пальта, півпальта, накидки, плащі, жіночі та 

дівчачі» в 2014 році експорт зріс до 41224 тис. дол. (на 9,2% в порівнянні із 

попереднім роком); в 2015 році знизився на (24,2%) і склав 31234 тис. дол.; в 

2016 році – до 30894 (на 1,1%). 

Таким чином, основні перспективні напрями розвитку швейної галузі 

України полягають в інтенсифікації зусиль вітчизняних виробників щодо 

завоювання стійких конкурентних позицій на внутрішньому ринку шляхом 

поліпшення якості, підвищення наукоємності продукції, зниження її 

собівартості. А підвищення конкурентоспроможності швейної продукції 

повинно стати найважливішим пріоритетом, який буде сприяти формуванню 

внутрішнього та зовнішнього напрямків діяльності вітчизняних виробників. 

 

Список використаних джерел: 

1. Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
2. Офіційний сайт Державної митної служби України. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: sta-sumy.gov.ua 

3. Офіційний сайт Корреспондент.net. - [Електронний ресурс]. – Режим 

http://www.ukrstat.gov.ua/


192 

 

доступу: // http://ua.korrespondent.net/journal/ 
4. Плотніченко І.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку швейної 

промисловості / І.Б. Плотніченко // Вісник національного університету 

«Львівська політехніка». – 2012. – № 739. – С. 109–114. 
5. Шершнева Л.П. Инновации в формировании и оценке качества изделий 

швейного производства / Л.П. Шершнева, С.Г. Сунаева // Швейная 

промышленность. - 2014. – № 2. – С. 34-36. 
 

 

Кушина Лілія 

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

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ  

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

В умовах сьогодення, сфера послуг – це одна з найперспективніших 

галузей економіки, що швидко розвивається. Це пов‘язано з динамічним 

розвитком науки та інформаційно-комунікаційних технологій, зміною рівня і 

темпу життя, глобалізацією ринків і загостренням конкуренції на них. 

Сучасний споживач, потреби та запити якого постійно видозмінюються, стає 

більш вимогливим як до якості товарів і послуг, так і до процесу 

обслуговування. 

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. 

Із формуванням в Україні ринкової економіки розпочався й 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 

із розвинутою ринковою системою господарювання основою ринку послуг є 

малі підприємства, засновані на приватній власності [1]. 

Сучасний стан і розвиток ринку послуг в Україні характеризують такі 

особливості: 

1) динамічний розвиток за наявності великих резервів щодо розширення 

http://ua.korrespondent.net/journal/
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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]. 

Як зазначають науковці, вітчизняний ринок послуг складається із 

чотирьох сфер, а саме: комунально-побутового обслуговування (житлово-

комунальний ринок, ринок громадського харчування, ринок побутових послуг), 

зберігання та відновлення здоров‘я людини (ринок послуг охорони здоров‘я, 

ринок послуг у галузі фізкультури та спорту), культурно-просвітньої сфери 

(ринок послуг освіти, ринок послуг сфери культурного обслуговування, ринок 

послуг засобів масової інформації), сфери управління, регулювання та обміну 

(ринок послуг у галузі управління, фінансово-кредитний і страховий ринок, 

ринок послуг з охорони громадського порядку) [2]. 

Нині найгірше становище на ринку послуг пралень і хімчисток України. 

Із розвитком фінансової кризи, що розпочалась у 2008 р., обсяги робіт 

зменшилися на 25-30 %, а деякі замовники урізали свої витрати на чистоту 

наполовину. Негативний вплив на бізнес цих підприємств спричинила часткова 

відмова від їхніх послуг ресторанних мереж і салонів краси, які пояснюють 

свою економність зниженням відвідуваності закладів і підрахунками, що 

дешевше витратитися на устаткування й установити свої пральні машини. 

На другому місці за збитками перебуває ринок послуг ремонтних 

майстерень. На сьогодні в багатьох ремонтних майстернях справи давно йдуть 

не кращим чином, особливо якщо враховувати той факт, що деякі виробники 

збільшили терміни гарантійного обслуговування до трьох років. Після 

закінчення цього часу споживачі все частіше вважають за краще купувати нові 

прилади, а не ремонтувати застарілі моделі. 

Не в найкращому стані й ресторанний ринок України. Із найменшими 

втратами з кризи виходять заклади, що належать до великих ресторанних 

мереж і груп, що мають резерв для підтримки життєдіяльності 

малоприбуткових проектів. 

Не оминула криза й ринок салонів краси. Скорочення сімейних бюджетів 

українців істотно зменшило кількість їхніх відвідувачів. Нечисленні клієнти 

стали більш ретельно підходити до вибору послуг [1]. 

Найперспективніший напрям розвитку сучасного ринку послуг в Україні 

– туристичний бізнес. Україна посідає одне з помітних місць у світі щодо 

наявності унікальних туристичних та культурно-рекреаційних ресурсів. 

Необхідна умова розвитку туризму в Україні – ефективне 

функціонування готельної індустрії, що дає близько 60 % усіх доходів від 
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туризму. На сьогодні розвиток індустрії готельного бізнесу в Україні 

гальмується низкою зовнішніх і внутрішніх факторів. Тому важливою 

видається зміна структури галузі, зокрема поява високо-категорійних готелів у 

складі мережі й малих готелів сімейного типу. 

Не в найгіршому стані є ринок реклами завдяки своїм перспективам. Але 

сьогодні неможливість спрогнозувати обсяг продажу на наступний рік і 

невизначеність із курсом гривні змушують багато компаній оптимізувати 

витрати на просування. Чимало рекламодавців визнають, що скорочуватимуть 

бюджети, перерозподіляючи вкладення у доступніші та ефективніші, на думку 

рекламодавця, види комунікації. 

У подібному стані ринок маркетингових послуг. Згідно з дослідженням на 

цьому ринку, у зв'язку з економічною кризою близько 80% компаній 

скорочують бюджети на маркетинг. 

Сьогодні телекомунікаційний ринок є одним із найперспективніших і 

швидко зростаючих напрямків галузі зв'язку України. Система телекомунікацій 

в Україні знаходиться на шляху швидкого розвитку, що в цілому орієнтоване на 

інтеграцію української системи зв'язку у світову як рівноправного партнера. 

Однією з галузей зв'язку, що бурхливо розвивається, є мобільний зв'язок. 

Мобільний зв'язок сьогодні є однією з наймогутніших рушійних сил в індустрії 

телекомунікацій [4]. 

Отже, розвиток ринку послуг може надати додатковий поштовх 

загальному розвитку української економіки. Для цього необхідно: створити 

підґрунтя для реалізації механізму саморегулювання вітчизняного ринку послуг 

і посилити конкурентоспроможність послуг на міжнародних ринках; розробити 

комплекс стратегічних цілей і тактичних заходів, які мають бути закладені у 

державну програму розвитку сфери послуг, метою якої є створення сучасної 

інфраструктури, розвиток новітніх технологій, підготовка 

висококваліфікованих кадрів, економічна і фінансова стабільність і безпека; 

сформувати і дотримуватись стратегічних корпоративних цілей, норм і 

стандартів обслуговування споживачів суб‘єктами бізнесу невиробничої сфери; 

підтримувати розвиток економічної культури і якісного сервісу. 

Також розвиток сфери послуг в Україні потребує залучення додаткових 

інвестицій, у т. ч. іноземних. Залучення іноземного капіталу забезпечить не 

тільки надходження необхідних фінансових ресурсів, але й передових, технічно 

ефективних методів реалізації послуг, що сприятиме підвищенню їх якості, 

доступності, культурі обслуговування та зрештою – підвищить 

конкурентоспроможність вітчизняних виробників послуг і значно зміцнить 

позиції України в міжнародному обміні послугами. 
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СТАН РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 

В умовах погіршення екологічного становища в світі, у свідомості споживачів 

екологічні орієнтири не просто стають популярнішими, але й основоположними в 

сфері торгово-економічних відносинах. Все активніше в останній період 

обговорюється питання поліпшення якості життя, якості продуктів. 

Дослідження, які проводилися останнім часом, зазначають, що як здоров‘я 

людини, так і стан навколишнього середовища досягнув критичної межі, а це, звісно, 

викликає стурбованість суспільства. Як варіант, одним із шляхів виходу із цієї 

ситуації є виробництво екологічно чистих продуктів. 

Екологічність продуктів харчування – це глобальна проблема, адже вона 

пов‘язана не лише зі здоров‘ям людини, але й має вплив на всю економіку країни. 

Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, на демографічні показники, 

соціальну активність людини. Для того щоб забезпечити високий рівень життя 

людини, екологічній безпеці продуктів харчування необхідно приділяти підвищену 

увагу. 

В цілому, екологічно чисті (органічні) продукти – це продукти, які 

сприймаються споживачами як безпечні для здоров‘я і ті, які позитивно впливають 

на людський організм, вони не чинять негативного впливу на навколишнє 

середовище, і вони не містять небезпечних інгредієнтів. 

В Україні виробництво органічної продукції розпочалося наприкінці 90-х 

років. На той час великі міжнародні трейдерські організації сертифікували 

зацікавлені господарства та здійснювали експорт виробленої у них продукції. 

Упродовж останнього десятиліття екологічне виробництво сільськогосподарської 

продукції динамічно розвивалося. На початок 2011 року в Україні працювало 

близько 140 сертифікованих органічних господарств, які використовували понад 290 

тис. га сільськогосподарських угідь. На сьогоднішній день за показником площі 

сертифікованих сільськогосподарських угідь, відведених під органічне виробництво, 

наша держава займає 21 місце у світі. 

Також із тенденцій останніх років доцільно виділити тенденцію наповнення 

внутрішнього харчового ринку органічною продукцією власного виробництва. Це, 
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насамперед, крупи, соки, сиропи, мед, м‘ясні й молочні вироби. Серед вітчизняних 

товарів на ринку органічної продукції більш поширені гречана, перлова та пшенична 

крупи, макаронні вироби, молочні й м‘ясні. 

Важливим чинником, що сповільнює розвиток ринку органічної продукції є 

висока ціна на дану продукцію. Близько 60% українців готові перейти на споживання 

органічної продукції, якщо її вартість перевищуватиме вартість стандартних 

продуктів не більше ніж на 10-25%, проте в умовах нерозвиненого органічного ринку 

України вона може досягати 100%.  

На нинішній час повільний розвиток органічного ринку в Україні спричинений 

низкою наступних факторів: 

 відсутність масового попиту – продукція орієнтована на невеликий сегмент 

споживачів. Це пояснюється високою ціною органічної продукції та низькою 

екологічною свідомістю населення; 

 відсутність вітчизняного законодавчого забезпечення сектору органічного 

виробництва. Цей фактор більшість експертів вважають головним чинником, що 

стримує розвиток органічного виробництва. Для прикладу, за кордоном органічний 

рух має державну підтримку, гарантовану відповідним законодавством; 

 відсутність державних стандартів на органічну продукцію, ефективної 

системи акредитації та сертифікації й маркування органічної продукції. Особливістю 

органічної сертифікації є перевірка відповідності продукції встановленим вимогам на 

всіх етапах бізнес–процесів – від контролю сировини до процесу реалізації продукції. 

Згідно з вимогами країн ЄС, екологічне маркування дозволяється лише після 

підтвердження статусу виробника органічної продукції; 

 невелика кількість сертифікованих земель (0,7% від загальної площі усіх 

земель сільськогосподарського призначення). На їхню сертифікацію необхідно не 

менше п‘яти років за умови, що біохімічні показники ґрунтів відповідають 

необхідним вимогам; 

 відсутність достатньої кількості офіційно зареєстрованих сертифікаційних 

центрів, що не дає права виробникам продавати продукцію як органічну; 

 змінні витрати при виробництві органічної продукції в кілька разів вищі за 

традиційну, що пояснюється більш тривалим технологічним циклом виготовлення 

(наприклад, для вирощування екологічно чистих курчат необхідно 6 міс.); 

 недостатня кількість кваліфікованого сільськогосподарського персоналу 

(агрономів, економістів, технологів), що спеціалізуються на вирощуванні 

сільськогосподарської продукції; 

 нерозвинений ринок органічної продукції, що призводить до відсутності 

інфраструктури реалізації такої продукції; 

 слабкий розвиток внутрішньої інфраструктури; 

 слабкий розвиток інтеграції з міжнародними структурами; 

 обмежений доступ на зовнішні ринки органічної продукції; 

 відсутність належного державного забезпечення (популяризація технологій 

органічного землеробства, екологічна освіта населення та виробників 
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сільськогосподарської продукції, консультаційна підтримка виробників, 

спеціалізовані тренінги для керівників господарств) [1]. 

Потенціал для розвитку органічного виробництва в Україні є, про що 

показують експертні оцінки вітчизняних земельних угідь, придатних для ведення 

органічного сільського господарства. В Україні нараховується близько 8 млн. га. 

екологічно чистих земель. Вони переважно знаходяться у Полтавському, Східно-

Луганському, Вінницькому, Прикарпатському та Подільському регіонах України. За 

аналітичними розрахунками, інвестиції в органічне виробництво можуть окупатися 

від 2 до 10 років. Однією з важливих статей витрат виробника органічної продукції є 

сертифікація. Органічне сільськогосподарське виробництво для підтвердження 

статусу виробника органічної продукції повинно пройти процедуру сертифікації. 

Відповідно до положення 31 Постанови Ради Європейського Співтовариства (ЄС) 

834/2007: для забезпечення відповідності виробництва органічних продуктів вимогам 

правил ЄС щодо органічного виробництва діяльність, яка здійснюється операторами 

на всіх етапах процесу виробництва, підготовки та реалізації органічної продукції, 

повинна перевірятись у рамках системи контролю, яка створена і функціонує 

відповідно до правил. Виробнику сертифікація надає документальне підтвердження 

його діяльності відповідно до певних встановлених вимог та можливість реалізувати 

свою продукцію як органічну з певною надбавкою, споживачу – гарантує екологічну 

чистоту даного продукту[2]. 

Органічне виробництво є перспективною галуззю АПК в сучасних умовах 

зростання антропогенного впливу на навколишнє середовище. Для ефективного 

функціонування даного сектора економіки необхідною є комплексна державна 

підтримка, наближення вимог української системи стандартизації до міжнародної, 

запровадження у практику господарювання сільськогосподарських підприємств 

ефективних моделей органічного виробництва, підвищення екологічної свідомості 

споживачів. Реалізація даних положень дасть змогу суттєво збільшити темпи 

розвитку вітчизняного органічного ринку, розширити асортимент органічної 

продукції та підвищити конкурентоспроможність продукції українських виробників 

на зовнішньому ринку. 
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РОЗВИТОК ТЮТЮНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

Тютюнова промисловість – одна з галузей харчового промисловості, яка 

спеціалізується на виробленні цигарок, махорки.  

Тютюнопаління було започатковане близько двох тисяч років тому, але 

найбільш поширеним воно стало у США. Проте, є ряд країн, які досі не можуть 

визначитись, хто став одним з перших виробників тютюну: досі сперечаються 

між собою Аргентина, Болівія, США та деякі країни Азії. В Європу тютюн 

вперше був завезений у 1518 році.  

Вагоме місце на світовому ринку тютюну посідає експорт на імпорт 

листків тютюну. Найбільше продукцію експортують такі країни, як Зімбабве, 

Китай, Індія, Греція, Аргентина та Бразилія. Також серед найбільших 

імпортерів можна виділити такі країни, як Німеччина, США та Росія. Усього на 

планеті понад 1,1 млрд. людей , які палять і купують щороку від 4 до 5 

трильйонів сигарет (це приблизно 1600 цигарок на кожного жителя планети), 

при цьому витрачають близько 85100 млрд. доларів. Кожного року кількість 

людей, які долучаються до цієї згубної звички, зростає на 2,1%. Як показує 

статистика, це швидше, ніж народжуваність у світі [2]. 

Головними чинниками, які можуть знизити споживання тютюнових 

виробів, є демографічний, економічний, також проводиться активна 

антитютюнова пропаганда, яка висвітлює здоровий спосіб життя.  

Погодні та кліматичні умови нашої країни є достатньо сприятливими для 

того, щоб вирощувати якісний тютюн. Останні роки Україна проводить випуск 

продукції із тютюну на основі імпортної сировини. Найбільш поширеним 

видом тютюнових виробів є цигарки. Галузь виробництва цигарок в Україні має 

240-літню історію, на сьогодні більшість підприємств мають якісну 

інфраструктуру та забезпечені кваліфікованими кадрами. Протягом 2010-2015 

років в Україні спостерігається деяке зростання обсягів виробництва 

тютюнових виробів [1].  

Основний стримуючий чинник зростання обсягів виробництва на цьому 

ринку пов‘язаний з низькими темпами росту доходів населення, які 

спостерігаються протягом останніх років. Загалом, у світі існує тенденція 

залежності між споживанням цигарок та доходами населення. Проте, це більше 

стосується країн Європи. Наша країна належить до країн з невисоким рівнем 

доходів громадян, але в цій групі за споживаням вона має один з найвищих 

показників [2]. 

Станом на 2015 рік загальний рівень поширення паління серед дорослого 

населення України становив - 41% (15,5 млн. осіб). В загальному, Україна одна 

з тих країн, де найвищий у світі рівень поширення паління серед 

чоловіків - 67%. Найбільше українські чоловіки палять на сході (75%) та 
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півночі (68%) країни, а найнижчий у Києві (61%). Тютюнопаління менш 

поширене серед освіченіших і заможніших чоловіків, мешканців великих міст. 

Проте для України характерною є проблема паління серед жінок і цей показник 

постійно зростає. Паління серед українських жінок становить - 20% [3]. 

На сьогодні, виробництво, імпорт і експорт цигарок поступово зростає, це 

показано в табл. 

Таблиця  - Динаміка виробництва, імпорту та реалізації сигарет  

в Україні у 2015 році [3] 

Період 
Вироблено, 

млн. штук 

Імпортовано, 

млн. штук 

Реалізовано, млн. штук 

всередині 

країни 
на експорт 

Всього за І квартал 19213,9 1300,7 12049,9 4143,4 

Всього за 6 місяців 41373,4 2472,6 29036,5 10660,2 

Всього за 9 місяців 65802,5 3422,7 47944 17364,6 

Всього за  рік 93137,9 4315,2 69728,6 23955,5 

В залежності від доходів населення споживач обирає місце купівлі 

цигарок. Коли рівень доходів громадян зростає, вони надають перевагу 

спеціалізованим точкам купівлі тютюнових виробів. Серед них кіоски, 

магазини, супермаркети. Коли рівень доходу з тих чи інших причин починає 

падати, споживач надає перевагу продукції, придбаній в неспеціалізованих 

точках продажу. Цим самим допомагає процвітанню «тіньового» бізнесу. За 

останніми даними близько 12% тютюнових виробів проходять через «чорний» 

ринок, і кожна восьма цигарка була куплена у неспеціалізованих місцях 

продажу, через що у бюджет не потрапляє приблизно від 2,5 до 3 млрд. 

гривень[3]. 

На сьогоднішній день компанії з українським капіталом є менш 

прибутковими, більше того їх можна назвати  кризовими. Це пов‘язано з тим, 

що якість вітчизняної готової продукції значно погіршилась і іноземні компанії, 

виробляючи якісні цигарки, завойовують та ще більше розширюють частку 

ринку, витісняючи цим українського виробника. 

Наша країна має всі шанси зберегти та відновити потужне виробництво 

тютюнових виробів, покращити якість своєї продукції та підвищити її 

конкурентоспроможність, забезпечити внутрішній ринок та розширити частку 

ринку на зовнішній арені. Для цього країна має вигідне географічне положення, 

сприятливі кліматичні умови для посіву та вирощування культур, великі наділи 

землі. Україна повинна зберегти все те, що вона мала на початку 90-х років, 

підвищувати ефективність ресурсів (це можна зробити за рахунок підтримки 

державою галузі, збільшення землі для посіву, покращення якості тютюнової 

сировини). Виробництво і реалізація тютюну та виробів з нього є 

перспективною справою з подальшим наданням робочих місць населенню та 

забезпечення їх достойною заробітною платою. 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 

З плином часу розвиток інформаційних технологій і систем відбувається 

все більш стрімкими темпами, що призвело до суттєвих змін у взаємодії 

суб‘єктів бізнесу. Для вітчизняних підприємств електронний бізнес виступає 

ефективним інструментом для ведення розрахунків з клієнтами, розширення 

обсягів ринків збуту продукції, товарів, послуг, пошуку нових партнерів, 

створення позитивного іміджу. Окремі види бізнесу є більш сприятливими для 

впровадження електронної комерції, а тому їх рівень розвитку значно вищий в 

порівнянні з іншими. До таких галузей відносять торгівлю нематеріальними 

товарами, цінними паперами, банківські послуги, розробку та реалізацію 

програмного забезпечення, надання інформаційних послуг, дистанційне 

навчання тощо. 

Під поняттям електронної комерції розуміють будь-який вид ділової 

активності суб‘єктів господарювання, що провадиться з використанням 

сучасних інформаційних технологій, систем та комунікаційних засобів з метою 

отримання прибутку та задоволення потреб споживачів. Електронна комерція 

як система включає в себе: суб‘єкти електронного бізнесу (виробники, 

продавці, посередники, покупці, споживачі), процеси (реалізація продукції та 

послуг, маркетинг, розрахункові операції тощо) та мережі (як внутрішньо-

фірмові, так і глобальні). Всі компоненти електронної комерції перебувають у 

взаємозв‘язку завдяки засобам мережевого зв‘язку [2]. 

Ефективність діяльності підприємств електронної комерції 

обумовлюється низкою інфраструктурних факторів, серед яких чільне місце 

посідають рівень проникнення Інтернету, налагодженість процесу доставки, 

зручність сервісів поштово-логістичних фірм та ступінь використання онлайн-

реклами.  

Розцінюючи Інтернет як віртуальне економічне середовище та потужний 

інструмент ведення бізнесу й, відтак, як одну з найбільш привабливих сфер для 

інвестицій, його впровадження і доступність покладають вагомий відбиток на 

розвиток електронної комерції. Згідно з даними щорічного звіту компанії 
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Kleiner Perkins Caufield «Інтернет тенденції 2015», Україна потрапила у список 

країн з проникненням менше 45%. Разом з тим відмічаються позитивні 

тенденції в розширенні доступу до глобальної мережі. Кількість Інтернет-

користувачів продовжує зростати та у 2014 р. становить 42% населення 

України з динамікою росту у 23% і 17% проти 2013 та 2012 рр. відповідно [3]. 

 
Рисунок - Частка Інтернет-торгівлі в  

роздрібній торгівлі в Україні, % 
Справедливо відзначити, що електронну комерцію потрібно розглядати 

не лише як вибір товару в Інтернеті, а перш за все як дві складові: доставка 

товару та грошей. Разом з тим використання інноваційних сервісів, задіяних в 

Інтернет-торгівлі, повинні заслуговувати на особливу увагу. 

Сфера роздрібної торгівлі залишається однією з найпривабливіших, 

проте, за умов економічного спаду в країні бізнес-суб‘єктам варто зосередити 

увагу на інноваційних методах ведення бізнесу з урахуванням розвитку 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та розширювати сферу 

діяльності, створюючи представництва в Інтернет-просторі [1]. 

Очевидними перевагами електронної комерції є: ціна (за рахунок 

скорочення логістичних витрат вона нижча); економія (немає фізично існуючих 

магазинів, що і робить ведення електронного бізнесу більш економічно 

ефективним); економія часу і грошей; можливість швидкого порівняння товарів 

та цін (можливість для продавців використовувати метод порівняльних цін в 

ціноутворенні, а для покупців – придбання кращого та дешевшого товару); 

обмін інформацією (наявність докладної інформації про товари і послуги для 

покупців, інтерактивне спілкування).  

Будь-яка сфера бізнесу не обходиться без ризиків та недоліків, так, і в 

електронній комерції можна виділити: недосконалість законодавчої бази; 

недостатній розвиток платіжних систем та поштового сервісу; безпеку 

здійснення електронних платежів; проблеми взаємин з клієнтами тощо. Проте 

динаміка розвитку українського ринку електронної комерції демонструє 

позитивні результати. І основна причина цього зростання – зручність для 

споживача. 

Отже, за останні роки в Україні склалися сприятливі передумови для 
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розвитку електронної комерції. У той же час є ряд стримуючих факторів, які 

можуть стати серйозною перешкодою для розвитку цього виду бізнесу. 

Вивчення цих факторів та подолання перешкод розвиту електронного бізнесу, 

безумовно, потрібне для того, щоб згодом сформувати середовище, сприятливе 

для впровадження і розвитку електронної комерції як актуального і 

перспективного напряму бізнесу в Україні. 
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ІННОВАЦІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ МЕТАЛЕВОГО ПОСУДУ 

Зважаючи на велику конкуренцію на ринку та високі вимоги сучасного 

покупця, багато виробників почали використовувати нові технології 

виробництві металевого посуду. Вони дозволяють не тільки зберегти смак 

готової страви, але і спростити роботу, полегшити кухонну працю і підвищити 

настрій. Розглянемо, найбільш відомі нововведення на сьогоднішній день. 

За багатовікову історію існування металевого посуду значно змінилася 

технологія його виготовлення, матеріали основи виробу, види покриття і 

методи обробки. Сучасний посуд повинен відповідати не тільки своєму 

первинному призначенню, але і бути економічним (мінімальні витрати 

матеріалу), технологічним (виготовлення виробу при мінімальних трудових 

витратах), а також повинен забезпечувати виконання всіх споживчих вимог 

(функціональних, ергономічних, естетичних властивостей, безпеки і надійності 

виробів). 

Найбільш відомі компанії по виготовленню металевого посуду 

впроваджують використання інновацій в розробках останніх досягнень науки і 

техніки для виготовлення професійного посуду, які ми по праву вважаємо «ноу-

хау». 

На сьогоднішній день продукція торгової марки Oriental Way пропонує 
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високотехнологічну продукцію, яка забезпечує комфортне і безпечне 

приготування їжі, не містять PFOA (перфтороктанової кислоти) і інших 

шкідливих речовин, що підтверджується міжнародними сертифікатами. Лінія 

металевого кухонного посуду Oriental Way представлена трьома серіями 

сковорідок і каструль з антипригарним покриттям нового покоління (табл.) [1]. 

Таблиця - Асортимент лінії металевого посуду торгової  

марки Oriental Way 
Серія Особливість 

Серія MarTiNa - посуд з 

мармуровим покриттям 

Сковорідки і каструлі виготовлені методом лиття і мають 

посилене п‘ятишарове мармурове нанокомпозитне 

антипригарне покриття. Товщина дна в 5 мм повністю 

виключає його деформацію в процесі експлуатації і дозволяє 

рівномірно прогріватися вмісту, при цьому їжа не підгорає 

навіть при відсутності жиру. Крім того, на посуді не 

залишається подряпин після використання металевих столових 

приборів. 

Серія Ceroline - посуд з 

керамічним покриттям 

Сковорідки виготовлені з литого алюмінію і мають 

високоякісне тришарове керамічне антипригарне покриття 

останнього покоління. Ергономічна ручка  

надійно кріпиться до корпусу сковороди і не нагрівається 

навіть при тривалому використанні. Сковорода витримує 

температуру нагрівання до 400° С. 

Серія Diana - посуд з 

алмазним покриттям 

Сковородідки виготовлені з литого алюмінію. Сучасне 

п‘ятишарове антипригарне покриття цієї серії сковорідок 

виконано із застосуванням сучасних нанокомпозитних 

технологій і посилено синтетичними кристалами алмазу. Дані 

властивості надають особливу міцність покриттю, а також 

сприяють ідеальному розподілу тепла по всій поверхні посуду. 

Як видно з таблиці, всі три серії посуду зроблені з використанням 

новітніх технологій і здатні задовольнити найвибагливіших покупців. Крім 

цього термін служби даного посуду значно перевершує термін служби 

звичайних сковорідок з традиційним антипригарним покриттям. 

На ринку з‘явились гнучкі металеві тарілки розроблені дизайнером Грейс 

Тан фірми Kwodrent, які здатні зробити унікальний інтер‘єр та стати 

доповненням будинку. Новинка викликає інтерес завдяки своїй формі і 

універсальності. Геометрія і матеріали посуду об'єднані в дивовижний набір 

ліній і фігур, що дають можливість користувачеві взаємодіяти з дизайном так, 

як він вважає за потрібне. У деякому роді кожен покупець і сам стає 

дизайнером [3]. 

Одним з напрямків, що значно підвищують споживчі властивості 

посудних виробів, є впровадження технології виготовлення багатошарового 

металевого посуду. При підсмажуванні і гасінні продукти не пригорають, посуд 

швидко прогрівається і може бути використаним для приготування дієтичних 

страв. У той же час багатошарові металеві стінки працюють як термос, і їжа, 

яка зберігається в посуді, не вимагає частого розігрівання. 

Компанія BergHOFF використовує сучасний підхід до вибору матеріалу, 
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ексклюзивний дизайн та увагу до дрібниць, які перетворюють звичайні столові 

прилади в справжній витвір кухонного мистецтва. Вся продукція BergHOFF 

виготовляється з унікального сталевого сплаву - CromoTanium. Його 

особливість полягає в абсолютній відсутності в сплаві нікелю і підвищеному 

вмісті хрому і титану. Таке поєднання не тільки робить готовий посуд 

зносостійким і корозійностійким, але і захищає від знебарвлення і тривалого 

впливу високих температур. Виключно якість використовуваного металу, який 

дуже швидко нагрівається і має антисептичні властивості не допускаючи 

пригорання їжі, дозволяє смажити без застосування жиру і варити без 

додавання води [2]. 

Отже, при врахуванні технології виготовлення металевого посуду 

необхідно враховувати основні вимоги:  

 посуд повинен виготовлятися з екологічно безпечних матеріалів; 

 посуд повинен мати високу міцність і довговічність; 

 посуд повинен бути естетичним і відповідати сучасним тенденціям 

моди. 

Незважаючи на значні вкладення в інноваційні розробки та технічне 

планування нюансів кожної нової моделі, що проводяться компаніями цінова 

політика спрямована на те, щоб зробити свою продукцію доступною кожному. 

Пріоритетним напрямком розвитку є турбота про безпеку, комфорт і здоров'я 

споживачів, що не може не позначатися на відмінному виконанні пропонованих 

товарів. Адже тільки «правильний» посуд дозволяє зберегти корисні 

властивості продуктів і, в кінцевому рахунку, приготувати по-справжньому 

корисні і смачні страви. 
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СТАН РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ 

Останнім часом великого значення набувають роздрібні мережі, які 

забезпечують споживачам можливість швидко, зручно, з мінімальною витратою 

сил і часу придбати потрібні товари і послуги в умовах вільного вибору і 

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=2387
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широкого асортименту, недалеко від місця роботи або проживання, в потрібну 

годину та певної кількості. Але в теперішній час, Україна знаходиться в 

складному положенні – девальвація національної валюти, складні економічні та 

політичні умови, нестабільність та не прогнозованість подій в країні та в 

сегменті роздрібної торгівлі. Наслідком цих подій стало зниження купівельної 

спроможності населення, що відобразилося зниженням товарообороту та 

змінами у тенденціях розвитку роздрібних торговельних мереж. Товарооборот 

роздрібних торговельних мереж займає вагому частину у загальному 

товарообороті роздрібної торгівлі України, тому недостатньо досліджені 

тенденції цієї галузі можуть вплинути на роздрібну торгівлю в цілому. 

Метою даної роботи є аналіз поточного стану роздрібних торговельних 

мереж, що змінюються під впливом економічних, політичних змін в Україні та 

вивчення тенденцій його подальшого розвитку. 

Проблемам розвитку торговельних мереж приділяється значна увага в 

сучасній науковій літературі. Вітчизняними дослідниками у цій сфері є такі 

вчені, як Апопій В.В., Бакунов О.О., Балабанова Л.В., Бланк І.О., Голошубова 

Н., Кавун О.О., Лігоненко Л.О., Мазаракі А.А., Садеков А.А., Фролова Л.В., 

Шарко В.В., Ящук В.І. та інші. 

Роздрібна торговельна мережа – це сукупність однотипних торговельних 

бізнес-одиниць, розташованих на певній території для організації продажу 

товарів (послуг) і обслуговування споживачів, та які мають єдиний центр 

управління, єдину бізнес-технологію, спільні зовнішні і внутрішні 

характеристики та параметри торговельного процесу, а також систему 

комбінування організаційних, економічних, фінансових, технологічних зв'язків, 

зусиль та ресурсів з метою ефективної реалізації соціально-економічної функції 

торгівлі [1, с. 16]. 

За останні роки в Україні стрімко розвиваються роздрібні мережі. Для 

того щоб якомога більшу кількість споживачів залучити у власну роздрібну 

мережу, все більше власників використовують магазини різних форматів. Тобто 

при обиранні формату магазину повинно бути визначено: кількість та повноту 

асортиментних ліній; ціновий діапазон пропонованого асортименту; перелік 

сервісних послуг; план руху потоку споживачів у торговельному залі; 

торгівельне обладнання, його кількість, розміри в залежності від асортименту 

магазину; атмосферу магазину (колір, освітлення, музикальний супровід, 

зручність під‘їздів до магазину). Традиційними форматами мереж магазинів в 

Україні є гіпермаркети у торговельному центрі, супермаркет «біля дому» та 

міні-маркети. 

Роздрібні мережі в Україні переживають складні часи існування через: 

тяжку геополітичну ситуацію в країні, знецінення національної валюти, 

зменшення доходів громадян та інші чинники, які негативно впливають на 

купівельну спроможність і вимушують покупців переходити на малоцінні 

товари [5].  

Як наслідок, спостерігаються наступні тенденції: зменшення кількості 
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нових магазинів, відкритих протягом 2016 р.; переорієнтація на формати 

«магазин біля дому»; орієнтація споживачів на товари більш низького цінового 

сегменту; підвищення ефективності за рахунок логістики, установки кас 

самообслуговування тощо; заміщення імпортних товарів українськими 

аналогами; розвиток власних торгових марок мережі. Отже, велика кількість 

роздрібних мереж України націлена на формат магазину «дискаунтер» через 

низку причин, а саме: ціни нижче за ринкових завдяки мінімізації витрат на 

персонал та на обслуговування приміщень; просту викладку товарів, рекламу; 

зручне розташування для споживачів; середню якість продукції, що 

максимально відповідає запитам цільових сегментів; високий товарообіг, який 

дає змогу при менших площах досягати більшого обороту з квадратного метра, 

ніж, наприклад, у супермаркетах [4, с. 173]. 

Для аналізу стану та проблем розвитку роздрібної торговельної мережі 

необхідно дослідити такі фактори впливу на неї, як доходи і витрати 

населенняУкраїни на придбання товарів та послуг, що представлені на рис. 

 
Рисунок - Доходи і витрати населення на придбання товарів та послуг у 

2011-2015 рр. Розроблено на основі [3, с. 174]. 
Аналізуючи дані рис. 1 можна зазначити, що протягом досліджуваного 

періоду доходи населення зростали з 1101015 млн. грн. до 1531070 млн. грн., 

або на 39%. Левова частки витрат населення України припадає на придбання 

товарів та послуг – у 2011 році сума на ці витрати складала 838220 млн. грн., 

2015 році – 1305001 млн. грн., тобто зростання на 55,7 %. Дані досліджуваних 

років вказують, що з 76,1% від загальних доходів витрачало населення на 

товари та послуги у 2011 році, а 85,2% - у 2015 році. Тобто відбувалося 

непропорційне зростання доходів та витрат населення за 2011-2015 роки. 

Багато гравців у 2015 році оптимізували мережі: малоприбуткові 

торговельні точки закривалися, а формат магазинів переглядався у бік 

зменшення орендованих площ. 2015-й також став роком мультиформатності. 

Навіть ті гравці, які раніше сумнівалися, прийняли рішення про освоєння 

Інтернет-майданчиків. Наприклад, компанія «Ультра» (бренди Baldinini, Levi's, 

Pierre Cardin, Lagerfeld і Guess) і група компаній MTI. Цей формат комунікації 
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з покупцями активно освоюють і магазини з продажу побутової техніки та 

електроніки «Алло» і «Ельдорадо» [2, с. 65]. 

Аналізуючи доходи населення України можемо зробити висновок, що за 

останні роки споживачі почали більше витрачати на придбання товарів та 

послуг, відбувалося непропорційне зростання доходів та витрат населення за 

2011-2015 роки. Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств 

України у 2015 році позитивна, порівняно з попередніми роками. 

Проаналізувавши тенденції 2015 року можна зазначити, що такі ж самі 

тенденції спостерігаються і в 2016 році. Роздрібним торговельним мережам 

наразі потрібно удосконалювати оптимізацію, стандартизацію всіх бізнес-

процесів, пов‘язаних з поставкою товарів, обранням товарів для асортименту, 

логістикою, вивченням поведінки та потреб споживачів. Для кожної мережі 

роздрібних магазинів необхідно дослідити споживача свого сегменту ринку, це 

надасть можливості для збільшення товарообороту мережі та стати більш 

конкурентоспроможними на ринку України. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ  

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Легка промисловість є найбільш глобалізованою галуззю у світі. У 

багатьох країнах вона формує бюджет країни та наповнює внутрішній ринок 
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продукцією власного виробництва.  

Українська легка промисловість сьогодні є багатогалузевим комплексом 

із виробництва товарів народного споживання. Вона забезпечує приблизно 150 

тис. робочих місць [3]. Цей соціально вагомий сектор економіки  орієнтований 

на кінцевого споживача.  

Проте легка промисловість України зіткнулася з рядом проблем, які 

призвели до стійкого погіршення показників її діяльності. До основних причин 

треба віднести фінансову кризу, нерівноправність в системі оподаткування,  

існування так званого «тіньового» імпорту, що поряд із зниженням 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів та споживчого попиту на них 

можуть призвести до руйнівних наслідків [1]. 

Станом на 01 березня 2015 року легка промисловість нараховувала понад 

2500 підприємств, з яких тільки 31,3% є економічно активними, 

53,4% - банкрути, 15,3% - економічно неактивні [3]. 

Поряд зі зниженням обсягів виробництва продукції легкої промисловості 

в галузі багато збиткових підприємств (табл.). 

Таблиця - Дані про фінансові результати підприємств легкої промисловості 

України у 2010-2016 роках [3] 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Підприємства, що одержали 

прибуток 

       

у % до загальної кількості 

підприємств 

61,7 66,7 62,7 66,2 68,7 76,7 81,0 

Фінансовий результат, млн. грн. 326,0 430,6 469,5 504,7 880,3 1544,6 1075,

3 

Підприємства, що одержали 

збиток 

       

у % до загальної кількості 

підприємств 

38,3 33,3 37,6 33,8 31,3 23,3 19,0 

Фінансовий результат, млн. грн. 346,1 278,3 449,5 342,2 1516,9 968,0 136,1 

Фінансовий результат (сальдо), 

млн. грн. 

-20,1 152,3 20,0 162,5 -636,6 576,6 939,2 

 

В період з 2010 р. по 2013 р. збитки несли більше третини підприємств у 

галузі. У 2014 р. відсоток підприємств, що одержали збиток, становив 31,3%, 

проте фінансовий результат досяг найнижчої за останні роки точки - 636,6 млн. 

грн. У 2015-2016 рр. ситуація покращилась, збиток несли лише близько 20% 

підприємств, фінансовий результат становив 576,6-939,2 млн. грн., що свідчить 

про поступову стабілізацію стану легкої промисловості. 

Підприємства легкої промисловості виробляють широкий спектр товарів 

масового вжитку та промислового призначення. В українських магазинах, а 

також на ринках країни легка промисловість представлена в основному такою 

продукцією, як тканини, килими, білизна постільна, трикотаж спідній, 

колготки, шкарпетки, чоловічі і жіночі сорочки, блузки жіночі, светри, чоловічі 
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і жіночі костюми, пальта, сумки та взуття. 

Аналіз статистичних даних свідчить, що кризовий стан у промисловості, 

в тому числі і в переробній промисловості, почався з 2012 р. В 2015 р. темпи 

зниження переробної промисловості і промисловості в цілому досягли 

максимальних значень - 13,1 та 13,14 % відповідно. Загальне падіння по легкій 

промисловості за 2015 рік становило 8,4%, що значно більше, ніж в 2014-му, 

коли він становив 1,4% (рис.).  

 

 
Рисунок - Темпи розвитку легкої промисловості України  

в 2011-2015 роках, % (до попереднього року) [3] 
Кризовий стан легкої промисловості обумовлений наявністю цілої низки 

серйозних проблем. Серед основних виділяють наступні: 

 висока собівартість вітчизняних товарів легкої промисловості; 

 недостатня купівельна спроможність населення; 

 недостатня інвестиційна та інноваційна діяльність; 

 низький притік молодих кадрів на підприємства; 

 АТО на сході України [1]. 

Безсумнівним є той факт, що зараз стало надзвичайно вигідно 

експортувати українську продукцію до Євросоюзу. Слід зазначити, що 

українська легка промисловість не може поскаржитись на відсутність 

замовлень з Європи. За найскромнішими оцінками, не менше сотні українських 

швейних компаній виконують регулярні замовлення з країн ЄС [2]. Проте 

українці, через низький рівень доходів, віддають перевагу дешевій продукції з 

Китаю чи Туреччини. Також, значну частку ринку займають товари «секонд-

хенду» з Європи. 

До останнього часу дуже багато підприємств виробляли свою продукцію 

для російського ринку. Але в умовах воєнного конфлікту на сході країни, в 

результаті якого російський ринок поступово закрився, вихід в Європу для цих 

підприємств стає ключовим завданням. Ситуацію ускладнює ще й те, що 

Російська Федерація була великим ринком збуту для європейського одягу, що 

також не могло не відобразитися на замовленнях для українських швейних 

фабрик [2]. 

Незважаючи на ряд проблем, які склалися в розвитку легкої 
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промисловості України, все ж таки її варто розглядати як  перспективну галузь. 

Перспектива розвитку легкої промисловості полягає у збільшенні частки 

вітчизняних товарів на внутрішньому ринку та у зростанні експорту продукції 

власного виробництва. Для цього необхідно підвищувати 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції шляхом поліпшення якості та 

одночасно зниження її собівартості. Це можливо реалізувати за умови 

відновлення вітчизняного агропромислового комплексу, який зможе 

забезпечити легку промисловість сировиною власного виробництва. 
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СТАН РИНКУ ЧАЮ В УКРАЇНІ 

Чай - один з найдавніших напоїв, що вживається людиною. На сьогодні 

важко знайти куточок світу, де б цей напій не знали. Чай також цінують за його 

лікувальні властивості. Ним лікують хвороби, знімають втому, зігріваються від 

холоду і рятуються від спеки. В давні часи молоді листочки використовувались 

в їжу, а старі м'ясисті – як лікарський засіб. В давніх книгах описані лікувальні 

властивості чаю: чай додає людині розуму, робить легким тіло і прояснює очі, 

дає можливість менше спати. В давнину китайці називали чай «вогнем життя» 

[5]. 

Батьківщиною чаю є Південно-Західний Китай. В даний час чай 

культивується в більш ніж 40 країнах світу, але основними виробниками є 

Індія, Китай, Шрі Ланка, Японія, Кенія. У світовому експорті чаю перше місце 

займає Індія, а в імпорті - Англія, де річне споживання чаю на душу населення 

найвище в світі і становить близько 5,5 кг. Індійський чай, особливо вирощений 

в Західній Бенгалії і штаті Мадрас, вважається одним з кращих у світі [4].  

На внутрішній попит істотно впливають регіональні особливості самої 

України. Природно, що найбільше чаю п‘ють в індустріальному Донецько-

Придніпровському районі і в цілому у східних областях, де відчувається вплив 

http://www.eurointegration.com.ua/
http://ukrlegprom.org.ua/
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«чайної» Росії. Через кліматичні особливості до вподоби чай також і населенню 

спекотного півдня. Тоді, як на заході він менш популярний, тут сильніші 

європейські кавові традиції [3]. 

Виробництво чаю в Україні полягає у купажуванні та фасуванні готової, 

завезеної з інших країн, сировини. Останні декілька років (2011-2016 рр.) на 

ринку чаю в Україні лідирує п‘ятірка постачальників: 

 Компанія «Піраміда» (ТМ Grace, AhmadTea, ТЕТ); 

 Unilever (Lipton, BrookBond, «Бесіда»); 

 «Орімі-Трейд» (Tess, Greenfield, «Принцеса Нурі», «Принцеса 

Канді», «Принцесса Гита», «Принцесса Ява»); 

 «Май Україна» (Curtis, «Лісма», «Майський»); 

 «СолоМія» (Askold, «Домашній чай», Batik) [1]. 

Ці компанії займають більше як  70% ринку (в натуральному вираженні), 

і біля 75% - в грошовому. 

Український ринок чаю повністю залежить від імпортних поставок. 

Тенденції імпорту в цілому повторюють тенденції виробництва. Структура 

поставок чаю в Україну має наступний вигляд (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Структура поставок чаю в Україну у 2016 році, % [1] 

Згідно з митною статистикою, поставки чаю в Україну у 2011-2013 роках 

залишались приблизно на однаковому рівні.  

У 2014 році відбулося зниження імпорту на 19,2% в натуральному 

вираженні та на 22,1% у грошовому вираженні.  

У 2015 році також спостерігалася тенденція до зменшення імпорту проти 

імпорту в 2014 р. На 12,8% в натуральному вираженні та 38,5% у грошовому.   

У 2016 році поставки залишилися практично на попередньому рівні: 18,31 

тис. тонн проти 18,33 тис. тонн в 2015 році, проте в грошовому вираженні було 

зафіксовано їх зниження на 11,2%. Зниження цінового показника пов‘язано із 

переорієнтуванням українського споживача на більш низький ціновий сегмент 

(рис. 2) [2].  
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Рисунок 2 - Динаміка імпорту чаю в Україну у 2011 – 2016 рр. [4] 

Таким чином, поставки чаю в Україну почали знижуватися з 2014 року. В 

порівнянні з 2012 роком, коли імпорт чаю в Україну досяг максимальної 

відмітки, у 2016 році імпорт знизився на 57,6 %. Це пов‘язано з кризовим 

станом в країні, зростанням цін та зниженням купівельної спроможності 

населення. 
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АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ КАВИ В УКРАЇНІ 

Кавою називають смаковий продукт (напій), який виготовлений з 

обсмаженого насіння кавового дерева. Фізіологічна цінність кави залежить від 

вмісту алкалоїду кофеїну, хлорогенової кислоти та ароматичних речовин. 

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 

[2]. 

В теперішній час ринок кави в Україні знаходиться під впливом певних 

http://sfs.gov.ua/
http://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/1653-chay-korist-i-shkoda
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тенденцій. Місткість ринку продовжує розширюватись. Приросту ринку, в 

певній мірі, сприяє збільшення культури споживання кави поза домівкою – в 

кафе, барах, ресторанах, на роботі. Україна все ще віддає перевагу розчинній 

каві, її споживають 85% українців, проте частка натуральної кави з кожним 

роком зростає. Вибір України на користь розчинної кави в деякій мірі 

зумовлюється звичками швидкого харчування та споживання напоїв, а також 

особливостями менталітету українців, більшість яких традиційно віддає 

перевагу розчинній. 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 [4]. 

За перше півріччя 2016 року місткість ринку натуральної кави склала 

13,83 тис. тонн, що на 8,9% більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Попит 

на каву в Україні практично не змінюється в останні роки. Через непросте 

економічне і фінансове становище споживачі все ж стали менше витрачати на 

цей напій, а також відвідування ресторанів, кав‘ярень та інших закладів 

громадського харчування. Та подібна тенденція істотним чином не позначилася 

на показниках місткості ринку. 70% всіх випитих чашок кави припадають на 

домашнє використання, 25% - на кафе і ресторани, а 5% - на офіси. 

Практично половина всіх любителів кави в Україні купують нову 

упаковку напою раз на місяць, 31% - раз на 2 або 3 тижні. Частіше 1 разу на 

тиждень каву купують 2% українців [1]. 

Роблячи вибір на користь того чи іншого сорту або марки кави, споживачі 

насамперед звертають увагу на смакові та цінові характеристики. Важливими є 

критерії країни-виробника та упаковки. Від того, наскільки приваблива 

упаковка кави, може залежати остаточний вибір. 

Попит на каву в Україні досить сильно залежить і від зростання цін. 

Найактивніше кавову продукцію купують в магазинах і супермаркетах. 

Лідерами у споживанні цього напою є жителі західних регіонів. 

В цілому, можна констатувати, що в Україні досить впевнено 

розвивається культура кави. 

В залежності від виду продукції можна виділити основні тенденції 

споживання: 

 дешева низькоякісна кава - в основному споживається в невеликих 

населених пунктах, районних центрах. Основним цільовим сегментом є пасивні 

споживачі; 

 мелена кава та кава в зернах - це якісний, більш дорогий продукт кави 

який в основному споживається у великих містах. Цільовий сегмент - активні 

споживачі; 

 кавові напої - в основному споживаються на селі [3]. 

Отже, цивілізований світ сьогодні немислимий без культури споживання 

кави. Це не лише напій модного суспільства, але й - також улюблений напій 

чоловіків і жінок, які працюють чи навчаються. За сотні років своєї історії кава 
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придбала масу шанувальників. Цей напій пов'язує всі сторони нашого життя. 

Сьогодні його п'ють на ділових зустрічах і вечірках, в ресторанах і барах. Це 

прекрасний напій з приємним ароматом і смаком, об'єднуючий людей для 

невимушеної бесіди, традиційно супроводжуючий спілкування і незамінний 

елемент зустрічей з друзями, родичами і колегами. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

В умовах сьогодення використання інформаційних технологій на 

підприємствах є важливим напрямом їх діяльності. Значення Інтернету для 

малого та середнього бізнесу є вагомим, а електронна торгівля набирає 

популярності, оскільки вона доступна для широкого кола споживачів, 

відрізняється високою ефективністю та окупністю витрат.  

Основними перевагами системи роздрібної електронної торгівлі слід 

визнати простоту створення, обслуговування та використання комерційних 

проектів. Вона охоплює порівняно невеликий спектр ділових відносин, не 

потребуючи таким чином значної чисельності персоналу та високого рівня 

складності інформаційних технологій. Відносно невеликі суми угод визначають 

менш жорсткі вимоги до рівня безпеки та технічного оснащення. Початкові 

капіталовкладення також порівняно незначні. 

Видання Forbes в України щорічно проводить аналіз ринку електронної 

торгівлі України та формує рейтинг найкращих акторів даного сегменту. 

П‘ятірка найкращих українських Інтернет-магазинів наведена в таблиці [2]. 
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Таблиця - Найкращі Інтернет-магазини України  

за рейтингом Forbes 
Найменування 

магазину, засновник 

Середньорічний 

дохід 
Загальна характеристика 

1 2 3 

Rozetka.ua 

В. Чечоткін 

130 млн. дол. Магазин забезпечений найпотужнішими 

інструментами підбору товарів за технічними 

характеристиками. Тут представлений широкий 

вибір високотехнологічних товарів з групи 

персональної електроніки. Сайт містить статті, 

огляди і тести представлених  товарів. 

Allo.ua Дмитро 

Деревицький 

23,25 млн. дол. Другий за масштабом бізнесу Інтернет-магазин 

України. Має сучасний асортимент цифрової та 

комп'ютерної техніки для дому та офісу, товарів 

для дозвілля, а також витратних матеріалів.  

Fotos.ua 

Дмитро Покотило 

22,5 млн. дол. Магазин побутової техніки та електроніки. Ціни 

набагато нижчі, ніж у звичайних магазинах, і на 

багато позицій ціна найнижча в Українській 

мережі. 

Mobilluck.com. ua 16,9 млн. дол. Відкритий з метою надання нового якісного 

сервісу з продажу техніки. За час роботи 

асортимент магазину дуже розширився і зараз 

включає: мобільні телефони стандартів GSM, 

CDMA, ноутбуки, весь спектр комп'ютерної 

техніки, цифрової фото- та відеотехніку, всі види 

побутової техніки, аксесуари до мобільних 

телефонів тощо. 
Продовження таблиці 

1 2 3 

Fotomag.com.ua 

Олександр 

Лозицький 

9 млн дол.  Спочатку він був створений для продажу фото і 

відеотехніки. Проте з часом компанія значно 

розширила свій асортимент, і сьогодні в Fotomag 

Україна можна придбати найрізноманітнішу 

техніку, електроніку, товари для дому, 

автомобіля, туризму тощо. 

 

Переваги електронної торгівлі очевидні: український уряд, підприємства 

та споживачі одержать більшу вигоду від розвитку електронної торгівлі. Проте 

важливо відзначити, що розвиток електронної торгівлі не обходиться без 

потенційних ризиків, серед яких шахрайство, ухилення від оподаткування, 

недотримання конфіденційності, порушення прав інтелектуальної власності, 

хоча ці ризики характерні й не тільки для електронної торгівлі. Незважаючи на 

те, що ці ризики реальні й потенційно вони можуть ускладнюватися по мірі 

розвитку електронної торгівлі, урядам багатьох країн вдається регулювати їх 

таким чином, щоб не заважати розвитку електронної торгівлі. 

Однією з проблем оцінки українського ринку Інтернет-продажів 

продовжує бути значний рівень тінізації: цифри, які називають експерти, 
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коливаються від 150 до 300 млн. доларів. В електронному бізнесі (якщо мова не 

йде про Інтернет-представництво вже існуючого магазину) немає потреби 

утримувати значні торгові площі й наймати великий штат персоналу, досить 

орендувати склад і організувати контакт-центр для прийняття замовлень від 

клієнтів. Саме тому 80-90% витрат – це фонд заробітної платні, що в 

українських реаліях приводить до створення схеми ухилення від сплати 

податків [4,с.242]. 

Інтернет-торгівля - це бізнес великих міст: до 60% покупок здійснюють 

мешканці Києва, трохи менш активними є найбільші міста урбанізованої 

східної частини України, у той час як західні, південні й центральні області 

становлять у загальному підсумку не більше 15% виторгу від Інтернет-

продажів. Реальний річний оборот Інтернет-магазинів в Україні порівняно з їх 

закордонними аналогами невеликий лише у сотні найбільших гравців ринку він 

перевищує мільйон доларів [3]. 

Особливістю вітчизняного ринку інтернет-торгівлі є система розрахунків. 

Українські споживачі надають перевагу оплаті готівкою за фактом одержання й 

перевірки товару. На другому місці за популярністю серед способів платежу 

системи Webmoney і Ukrmoney. Причиною такої ситуації є недовіра споживачів 

до оплати картками. Системи електронних грошей ще не отримали широкого 

розповсюдження. 

Стратегія розвитку електронної торгівлі в Україні пов‘язана з вирішенням 

низки проблем у загальнодержавному масштабі:  

− формування правової бази розвитку і функціонування електронної 

торгівлі;  

− створення економічних механізмів ринкового та державного 

регулювання функціонування електронної торгівлі; 

 − удосконалення системи розрахунків в електронній торгівлі шляхом 

розширення платіжних засобів, організації ефективних форм і методів 

розрахунків, заснованих переважно на використанні електронних кредитних 

карток, електронних грошей та інших електронних платежів;  

− дерегулювання порядку і правил впровадження електронної торгівлі, 

реєстрації та перереєстрації суб‘єктів електронної торгівлі, припинення їх 

діяльності [1,с.189-190]. 

Таким чином, стан електронної торгівлі в Україні характеризується 

активним розвитком. Такий вид торговельної діяльності відкриває значні 

можливості для українських підприємств, переборює традиційні бар‘єри 

бізнесу – територіальну віддаленість і брак інформації щодо можливостей 

ринку.  
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